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e kunnen er niet omheen. Na jaren te hebben ge-

probeerd om met het eerste in de hoofdklasse te 

komen is het de Zondag 1 nu dan gelukt kampioen te 

worden en te promoveren. De Zondag 1 moest de vlag 

zijn op een geweldig schip, maar de vlag hing al jaren te 

laag. Het vlaggenschip hangt nu op het niveau waarop 

een club van onze omvang minstens thuis hoort. 

 

Tel daarbij de promotie van de A1, MC1 en Za3 en 

sportief is het een topjaar ondanks dat de Za1 een stap-

je terug heeft moeten doen. Onze verwachting is dat we 

tot de beste 25 amateurvoetbalverenigingen van Neder-

land zijn doorgedrongen. Op een totaal van ca. 3200 

verenigingen. 

 

Belangrijk is dat we ook in de breedte omhoog komen. 

Za3 heeft nog nooit zo hoog gespeeld, wordt 3e klasse. 

MC1 gaat door naar de hoofdklasse, het hoogste niveau 

bij de meisjes. 

 

Overleden, Gerard Peek, Lid van Verdienste 

Naast alle successen een dierbaar verlies. Een van onze 

oudste leden niet alleen in leeftijd maar ook in jaren 

lidmaatschap van de vereniging is overleden. Gerard 

Peek was lid vanaf de oprichting, was jaren keeper van 

de zondag, later scheidsrechter en actief voor de KNVB. 

De zondag was zijn favoriet. Nog bijna wekelijks schoof 

hij aan in de spelersbus of zat hij op de tribune. Op bij-

gaande foto zit Gerard in de FC Utrecht-bus voor de 

kampioenswedstrijd tegen DEM. Geweldig dat hij daar 

nog bij heeft mogen zijn. 

 

Complimenten voor de jeugdafdeling 

Om 100 jeugdteams soepel te laten voetballen vergadert 

de jeugdcommissie elke twee weken. Elke twee weken! 

Ongehoord, wat een inspanning en dat zijn dan alleen 

nog maar de vergaderingen. De jeugdcommissie en de 

jeugdafdeling in het algemeen is geweldig bezig. Ga 

maar na: zoals gezegd de wedstrijden verlopen soepel. 

Er zijn weinig incidenten, zeker gelet op de omvang 

van de club. Er zijn voortdurend nieuwe initiatieven, 

prestatief gaan we in de breedte omhoog. Er zijn veel 

promoties weinig degradaties. Alle teams worden ge-

sponsord. Tot verbijstering van buitenstaanders groeit 

V.V. De Meern met gemiddeld 100 leden per jaar. Al 10 

jaar. Het aantal senioren wijzigt maar marginaal. De 

groei zit volledig in de jeugd en wordt daar opgevan-

gen. Een ongekende prestatie. 

 

V.V. De Meern wil een voortdurend vernieuwende en 

innoverende club zijn. De jeugdcommissie is daar bij 

uitstek een voorbeeld van. Nieuwe ontwikkeling ont-

gaan u misschien maar bv afgelopen seizoen is er vanaf 

het begin een Benjamin groep gestart. Verder wordt 

samen met het Zorgteam individuele begeleiding gege-

ven aan teams, trainers en kinderen. In de tweede helft 

van het seizoen is de CL een poos gemixt met wacht-

lijstgroepen omdat dat voor alle kinderen beter was. Bij 

de woensdagmiddag trainingen zijn aanpassingen ge-

maakt om aan te sluiten op de vierkante roosters van de 

basisscholen. Nieuw voor komend seizoen is dat de ka-

bouters op dinsdagmiddag gaan trainen.  

  

Verklaring Omtrent Gedrag 

Op onze weg naar een veilig(er) sportklimaat hebben 

we inmiddels alle medewerkers en vrijwilligers die in 

een machtsverhouding staan tot minderjarigen ge-

vraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleg-

gen aan de vereniging. Hoewel we er nog niet helemaal 

zijn (er zijn nog VOG-s in de aanvraagprocedure), heb-

ben inmiddels 229 leden hun VOG ingeleverd. Vanaf 

aankomend voetbalseizoen zullen we standaard aan de 

nieuw instromende jeugdleiders en -trainers vragen om 

een VOG. 

 

Zomerprogramma 

Er was een tijd dat onze voetbalclub in de zomer lange 

Van het verenigingsbestuur  

W 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

tijd stil kwam te liggen. Maar dat is toch echt verleden 

tijd. Onze jeugdselectieteams trainen in de maand juni 

nog door. Op 30 juni (19.00 uur) wordt op ons Sport-

park De Meern de wedstrijd van het Regioteam tegen 

FC Utrecht gespeeld, waarin ook dit jaar weer een aan-

tal spelers vanuit de Zaterdag 1 en Zondag 1 zullen 

meevoetballen. Het Regioteam staat dit jaar onder lei-

ding van onze eigen Robert Roest. En dan begint half 

juli alweer de voorbereiding van de zondagselectie op 

het nieuwe seizoen. Overigens zit in dat voorberei-

dingsprogramma ook een wedstrijd tegen Excelsior, na 

FC Utrecht de tweede Betaald Voetbal Organisatie die 

deze zomer bij ons komt spelen. Deze wedstrijd staat 

gepland op 4 augustus om 20.00 uur. Helaas zonder 

Alessandro Damen (geblesseerd) en Marinus Dijkhui-

zen (naar Brentford), maar met Rick Kruys.  

 

Inning van contributie 

Verderop in deze TeamGeest staat een artikel over de 

inning van de contributie voor het aankomende sei-

zoen. Gezien de omvang van onze vereniging is dit uit-

gegroeid tot een mega klus voor de leden- en financiële 

administratie. Via de TeamGeest, website en email 

wordt gecommuniceerd wat leden precies kunnen ver-

wachten in dit proces en wat er van hen verwacht 

wordt. Om dit alles soepel en efficiënt te laten verlopen, 

is het van belang dat u dit goed ter harte neemt. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Inmiddels zijn we begonnen om in kaart te brengen 

hoeveel teams we volgend seizoen op zaterdag hebben. 

Is er nog ruimte voor wachtlijstteams, zoals er dit jaar 3 

wachtlijst E-teams op de zaterdag meedraaien? Dit is 

een heel lastige inschatting omdat we eigenlijk pas half 

juni alle nieuwe teamindelingen kennen. Zolang kun-

nen we echter niet wachten met het maken van indelin-

gen. Bovendien moeten we voor 1 juni de teams door-

geven aan de KNVB. Het wordt dus een beetje gokken. 

 

Zondag jeugdvoetbal 

De ontwikkeling van het zondagvoetbal zet door. Het 

zal komend seizoen nog weer drukker zijn op zondag. 

Naast de reguliere teams groeit het aantal wachtlijst 

(WL) F-teams van 2 begin vorig seizoen naar 5 voor het 

nieuwe seizoen. Verder komt er een meisjes techniek-

opleiding en zal er naar verwachting een onderlinge 

voetbalgroep ontstaan in de D-leeftijd. Een deel van 

deze groep heeft afgelopen seizoen nog in een WL-team 

in de E gespeeld. Komend jaar is er voor hen geen com-

petitiemogelijkheid. 

 

Met nu al 5 WL F-teams en later in het jaar misschien 

wel een 6e voetbalt 30% van onze F-jes in de wachtlijst!  

Goed nieuws is er ook. Kampong heeft besloten per 

september aan te sluiten. Vanuit het bestuur streven we 

ernaar om de zondag voller en gezelliger te krijgen 

 

Wat u bv nooit hoort 

Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 

zelden iets over hoort maar waar het VB “druk” mee is. 

We pikken er weer een paar uit. 

 

KNVB bijeenkomsten 

Met regelmaat organiseert de KNVB bijeenkomsten 

voor het eigen personeel, op 22 mei bv een dag voor 

procesbegeleiders. Procesbegeleiders zijn mensen die 

verenigingen helpen om zichzelf (weer) te organiseren. 

Zij zijn dus ondersteunend voor verenigingen die in de 

problemen zitten. Dat moeten er nogal wat zijn want 

men heeft daarvoor een kleine 80 mensen actief. Op 22 

mei was de bijeenkomst in onze kantine. Het KNVB 

verzoek daarbij was of iemand van het bestuur een pre-

sentatie kon geven over de veranderingen die V.V. De 

Meern de afgelopen jaren heeft ondergaan en wat voor 

effect dat heeft gehad op de cultuur van de club. Aldus 

stonden wij op een zonnige vrijdagochtend te vertellen 

over het cluppie. 

 

Groeiende populariteit 

In hoog tempo neemt de belangstelling voor hetgeen 

we als club presteren toe. De afgelopen tijd hebben we 

aanvragen en gesprekken gehad met recent o.a. FC Al-

mere en Zuidvogels en eerder al VVIJ. Clubs met orga-

nisatorische problemen die graag met ons willen praten 

hoe wij dingen hebben opgezet. Aan de ene kant heel 

leuk aan de andere kant vreet het tijd. Het hoort blijk-

baar bij de status die we krijgen. 

 

Tot slot wensen wij u een heerlijke vakantie en felicite-

ren wij nogmaals alle kampioenen: ZO1, ZA3, ZA6, A1, 

A4, B6, C3, C5, D5, F2, F5, F7, F8, F11, F14 ,F19, 

MC1, MD1 en MF1. En we vergeten B4 niet met het 

halen van de bekerfinale. Geweldige prestaties! 

 

Oh ja, iemand vroeg wat wij komend jaar gingen doen 

na alle behaalde successen. Misschien maar eens “een 

sabbatical” neem. Beetje vooroefenen in juli onder de 

zon. Gaat vast lukken.  

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 
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u nog de taak om daar nog jaren te blijven wat 

makkelijker gezegd is dan gedaan. Rick en ik zijn 

trots op deze jongens. Zij hebben er alles aan 

gedaan om deze titel te pakken. Als team 

hebben we ons elke maand weer verder ont-

wikkeld, goed getraind en ons steeds gefo-

cust op wedstrijddagen.  

 

De doelstelling in het begin was helder, goed 

presteren door kampioen te worden in com-

binatie met veel plezier. Beiden is gelukt. De 

groepsapp was hot en stond steeds bomvol 

als er iemand bijvoorbeeld jarig was maar 

ook als Rick bijvoorbeeld met Excelsior zijn 

wedstrijd moest spelen. 

 

Het begon met het trainingskamp in Bergen op Zoom 

waar de basis werd gelegd van dit seizoen. De nieuwe 

spelers hebben zich daar uitstekend laten 

zien en werden daardoor makkelijk opgeno-

men in de groep. We hebben met de team-

uitjes veel lol met elkaar gehad en ik weet 

zeker dat dit heeft meegedragen aan het suc-

ces. Ook zoiets knulligs als de allereerste 

V.V. De Meern Karaoke-avond was bijvoor-

beeld zo’n succes, de sfeer was top en bijna 

iedereen heeft meegedaan, wie had dat ver-

wacht van Zondag I spelers want vaak wer-

den deze spelers aangezien als huursoldaten 

met weinig binding met de club. 

 

Ik probeer mijn spelers juist aan te geven dat 

ze die binding moeten zoeken met de mensen binnen 

een vereniging. Voor mij als trainer is het daarom ook 

belangrijk dat tijdens bijvoorbeeld de herdenking van 

de MH17 bijna de gehele selectie “acte de 

presence” gaf in de kantine om steun te ge-

ven aan Evert Van Zijtveld.  

 

Zoals gezegd komt een kampioenschap niet 

aanwaaien, je moet er namelijk veel voor 

doen. Dat heb ik niet alleen gedaan. Om te 

beginnen een groot compliment aan de me-

dische staf met Iris en Erik aan het roer. Op 

het bekende bord konden we elke week 

weer zien dat het goed zat met pijntjes en 

kwetsuren. 

 

Alleen voor Bastin was dit wederom een naar 

seizoen en heeft hij vanwege zijn hernia bijna niets ge-

speeld, maar ook hij is kampioen geworden. Ik wil ook 

het bestuur en alle sponsoren bedanken voor alle gebo-

den ondersteuning, zowel in faciliteiten als in aanmoe-

diging tijdens onze wedstrijden. In de bege-

leiding wil ik ook alle credits geven voor dit 

kampioenschap aan onze materiaalman Dik 

Heesen, onze grensrechter Marcel van Doorn 

en onze fysiek trainer Joop Prozee. Natuur-

lijk wil ik onze teammanager Marcel Olden-

burger de credits geven. We hebben even aan 

elkaar moeten wennen maar het is goed ge-

komen. Ik kan slecht dingen uit handen ge-

ven maar bij Marcel kun je dat makkelijk 

doen. Marcel is voor Rick en mij erg belang-

rijk geweest het afgelopen seizoen. 

 

Ook wil ik aandacht geven aan al die vrijwil-

ligers die op deze club de 2x drie kwartier voor ons mo-

gelijk maken. Een speciaal dankwoord nog aan onze 

barman John Lomans, die onder andere er 

voor zorgde dat ik niet al mijn spullen kwijt 

raakte. Ook wil ik alle supporters hartelijk 

bedanken voor hun steun. Er zijn mensen 

binnen de club die elke uitwedstrijd erbij 

waren, dus ook naar Beverwijk en IJmuiden. 

Dit kampioenschap is ook van en voor jullie. 

 

Tevens wil ik nog twee spelers in het zonne-

tje zetten. Mike van Houten kwam als vreem-

de eend in de bijt uit het verre Oosten. Na 

een stroef begin liet Mike zien dat hij een 

hoofdklasse waardige keeper is geweest voor 

ons dit seizoen. Hij stopt met actief keepen 

en ik wens hem veel succes in zijn verdere carrière als 

keeperstrainer. 

 

Ferdi Vreede gaat naar JSV. Ferdi heeft dit 

seizoen een belangrijke rol gespeeld in het 

teamproces. Zijn humor en flamboyante uit-

straling is belangrijk geweest voor ons. We 

wensen met zijn allen Ferdi veel succes bij 

JSV. Als laatste de technische staf, te begin-

nen met onze nieuwe Technisch Directeur, 

Hans de Wit.  Hans  is voor ons ook belang-

rijk geweest. Niet alleen in het samenstellen 

van de ploeg maar ook op andere vlakken 

hebben we veel aan hem gehad. 

 

Kees van Laaren is onze top keeperstrainer. 

Alessandro heeft er bijvoorbeeld een profcar-

rière bij Excelsior aan overgehouden en onze tweede 

keeper Twan Verweij maakt ook reuze sprongen. Als 

Eindelijk, V.V. De Meern naar de hoofdklasse 

N 



Juni 2015 5 TeamGeest 

Eindelijk, V.V. De Meern naar de hoofdklasse (vervolg) 

laatste Rick Kruys, Rick en ik zijn vrienden geworden. 

Iets wat wel handig is in zo’n veeleisend voetbalseizoen. 

We spreken dezelfde taal en zitten bijna altijd op de-

zelfde lijn. Onze passie voor de voetbalsport kunnen we 

goed met elkaar delen. Zijn inbreng is groot geweest dit 

seizoen. Rick zit al vanaf zijn 16e in een prof milieu als 

voetballer en in die hoedanigheid heeft hij meer erva-

ren en meegemaakt als ik wat juist de combi zo sterk 

maakt.  

 

Dit kampioenschap gaan we met zijn allen koesteren en 

gaan we nooit meer vergeten. We zijn de terechte kam-

pioen en hebben behalve de meeste punten ook nog 

eens de meeste goals gescoord en de minste tegen ge-

had. We kunnen daar met veel voldoening later op te-

rugkijken. Iedereen die dicht betrokken is geweest bij 

dit seizoen zal zich altijd herinneren dat we behalve 

succes ook veel plezier met elkaar hebben gehad. Voor 

mij als hoofdtrainer is dat ook belangrijk omdat dat 

vaak de basis is tot succes. 

 

Rob Zomer  

Manager Zondag 1 

 

 

 

 

Van de voorzi(er 

oogtepunt dit seizoen is het kampioenschap van 

ons vlaggenschip de Zondag 1 van de 1e klasse. 

Complimenten aan de spelers, de technische staf en 

overige begeleiders. We gaan naar de hoofdklasse, voor 

het eerst in de geschiedenis van onze vereniging. Ik 

vind ook dat wij, als een van de grootste vereniging van 

ons land, verplicht zijn om zo hoog mogelijk te voetbal-

len. Wij moeten aansluiting vinden bij clubs als Hercu-

les en Magreb. Dit wordt een uitdaging voor de toe-

komst. Ik weet dat het leven niet altijd bepaald moet 

worden door prestaties maar het is niet verkeerd om 

het beste eruit te halen, dit hoort bij sportbeleving.  

 

Jammer is het dat Zaterdag 1 gedegradeerd is, het 

maakt de discussie die er momenteel bij veel amateur-

verenigingen gevoerd wordt, namelijk een zaterdag of 

een zondagafdeling vooralsnog een stuk makkelijker. 

Wij, als bestuur vinden nog steeds dat beide afdelingen 

in de nabije toekomst naast elkaar bestaansrecht heb-

ben. Grote vraag is of het financieel haalbaar blijft.  

 

Ik ben bijzonder verheugd dat Rob Zomer de trainer 

van de Zondag 1 uiteindelijk zijn diploma gehaald 

heeft, anders hadden we een probleem voor het komen-

de seizoen gehad. Rob heeft bewezen een uitstekende 

trainer te zijn en wij hopen dat we volgend seizoen 

door kunnen stoten naar de topklasse. Gezien de ko-

mende wijzigingen in de top van de amateurafdeling 

krijgen wij een unieke kans om dit te bereiken. 

  

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij het overlijden van 

Gerard Peek. Gerard was een clubman in hart en nie-

ren. Hij heeft als speler, consul, scheidsrechter en wed-

strijdsecretaris veel voor de club betekend. Gerard was 

het laatste lid sinds de oprichting in 1947 van V.V. de 

Meern. Bij zijn begrafenis zijn nog veel verhalen over 

Gerard de revue gepasseerd. Een bijzondere man, een 

echte Merenees, geboren langs de 

oude rijn bij Stadsdam, tegen-

over mijn ouderlijk huis  

  

Ik wens jullie een prettige vakan-

tie toe, tot volgend seizoen! 

  

Frans van Seumeren 

Voorzitter V.V. De Meern 

H 
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Contribu)e-inning seizoen 2015-2016 

et verenigingsbestuur heeft besloten de contributie 

met ingang van het seizoen 2015-2016 als volgt vast 

te stellen (alle bedragen in euro’s); in de ledenbijeen-

komst van 18 mei is men hiermee akkoord gegaan. 

Senioren    € 233,00 

A en B jeugd   € 191,00 

C en D jeugd   € 164,00 

E, F, CL en Wachtlijst jeugd € 138,00 

Kabouters      €   70,00 

Trainende leden   € 105,00 

Niet spelend en donateurs  €  63,00 

 

In het seizoen 2015-2016 wordt de contributie bij auto-

matische incasso in twee termijnen geïnd. De eerste 

termijn gebeurt tussen 25-31 juli en de tweede termijn 

tussen 1-5 oktober. Per mail wordt u op de hoogte ge-

bracht van de definitieve datum van incasso, zodat u 

voor een toereikend saldo kunt zorgdragen. Mogelijk 

ten overvloede wijzen wij u er nog op dat, conform het 

Reglement Contributies en Boetes, bij het mislukken 

van de incasso er een extra bedrag van € 15,00 in reke-

ning wordt gebracht. 

 

Er is ook nog een kleine groep leden die de contributie 

handmatig betaalt. Deze leden dienen hun volledige 

contributie zonder aanschrijving door de vereniging 

vóór 1 juli van ieder seizoen overgemaakt te hebben. Bij 

het nalaten hiervan volgt een schriftelijk verzoek de 

contributie binnen twee weken te betalen. De contribu-

tie wordt verhoogd met € 2,50 administratiekosten. Bij 

het uitblijven van betaling volgt een volgende brief, 

waarbij de contributie verhoogd wordt met een boete 

van € 15,00. En tot slot, als de contributie niet binnen 

twee weken betaald is, volgt een speel- en/of trainver-

bod. Een en ander ook conform het reglement Contri-

buties en Boetes.  

 

U-pas 

U-pashouders zijn verplicht er voor te zorgen dat vóór 

1 juli van ieder seizoen de ledenadministratie over een 

kopie van een geldige U-pas beschikt. Mocht dat om 

welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan verzoeken 

wij u dit vóór 1 juli per mail te melden met opgave van 

de reden via mail: ledenadministratie@vvdemeern.nl. 

 

U wordt ook verzocht hier te melden als u geen gebruik 

meer maakt van de U-pasregeling.  In dat geval dient u, 

voor zover u dat niet al eerder bij aanmelding gedaan 

hebt, een machtiging tot automatische incasso af te ge-

ven. Hiervoor kunt u een formulier downloaden via de 

website:  

Ledenadministratie > downloads > inschrijfformulier.  

 

Bij het nalatig zijn bij bovenstaande verplichtingen 

wordt een boete van € 10,00 in rekening gebracht. Zie 

hiervoor ook het reglement contributies en boetes arti-

kel 9 op de website onder Clubinfo > Reglementen. 

 

Op de website vindt u in het linker menu onder Leden-

administratie > contributie de contributiebedragen en  

overige informatie over de inning van de contributie en 

boetes. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

H 

Redac)e TeamGeest 

e redactie van de TeamGeest is altijd op zoek naar 

leuke artikelen om te delen met de leden van V.V. 

De Meern. Heeft u een leuke activiteit meegemaakt, 

kent u een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje mag 

worden gezet of heeft u een aan V.V. De Meern gerela-

teerd idee voor een artikel welke interessant is voor een 

breed publiek? 

Geef dit dan door aan de redactie via team-

geest@vvdemeern.nl. Wij nemen dan contact op en be-

palen in overleg op welke wijze dit artikel het beste kan 

worden opgenomen in de TeamGeest! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

D 
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h jee, alweer een deadline voor de laatste Team-

Geest van het seizoen. En dat terwijl het seizoen 

voor ons nog niet eens over is. Wat heet, we zitten mid-

denin de drukste tijd van het jaar. De tijd van de team-

indelingen en de reacties daarop. Op deze tijd zitten we 

bij de JC niet te wachten, want je kan het eigenlijk 

nooit goed doen. Maar goed, het hoort bij de ‘job’. Ik 

heb er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar, mede 

dankzij de inzet van de laag coördinatoren, er weer in 

zullen slagen om ook deze fase tot een goed einde te 

brengen.  

 

Afgelopen seizoen was voor onze club zeer succesvol. 

Bij de jeugd was er natuurlijk het kampioenschap van 

onze A1 en de promotie naar de tweede divisie. Een 

fantastische prestatie waar elders in deze TeamGeest 

ongetwijfeld meer over gezegd zal worden. Op andere 

niveaus werden ook prachtige prestaties geleverd. De 

voorjaarskampioenen staan daarbij vers voor de geest. 

Het rijtje is inmiddels genoegzaam bekend: A1, B6, C3, 

C5, D5, F2, F5, F8, F11, F14, F19, MC1, MD1 en MF1. 

Op het laatste moment zijn daar ook de A4 ende F7 

nog bij gekomen. Dit is zo vers, dat we nog geen tijd 

gehad hebben deze jongens te huldigen.  

 

Zijn er dan alleen maar hoogtepunten geweest: helaas 

niet. Gelukkig zijn er ook bij de dieptepunten grada-

ties. Een voorbeeld van klein leed is de tegenstander die 

voor de wedstrijd tegen onze C11 kwam, terwijl we dit 

jaar geen C11 hadden. Foutje van ons bij de teamopga-

ve. Onder groter leed schaar ik een aantal gestaakte 

wedstrijden. Hoewel het aantal gestaakte wedstrijden 

gering is in relatie tot het aantal jeugdteams in competi-

tie (plm. 100!!!), is in onze ogen elke gestaakte wed-

strijd er één teveel. Zeker als de staking mede komt 

door het gedrag van leden/begeleiding van onze club.  

 

Als Jeugdcommissie spreken we betrokkenen hierop 

aan, natuurlijk wel na hoor- en wederhoor. Een ander 

dieptepunt was de terugtrekking van een meisjes B-

elftal tijdens de winterstop. We werden hiertoe ge-

dwongen, omdat we toch te weinig meisjes over hiel-

den om elk weekend alle teams te bevrouwen. Dit was 

extra vervelend voor de MB3. Zij hadden juist de na-

jaarscompetitie zo succesvol als kampioenen afgesloten.  

 

En dan hebben we nog het traditionele D-kamp. Reeds 

20 jaar gaat de vereniging met de nieuwe D-pupillen 

aan het begin van het seizoen op kamp in Zegge. Helaas 

hebben we dit jaar de begeleiding van het kamp niet 

rond kunnen krijgen en hebben we het moeten annule-

ren. We hopen niet dat dit het eind is van deze traditie.  

Als ik kijk naar het eigen functioneren van de Jeugd-

commissie, dan denk ik dat we tevreden kunnen zijn. 

De doorgevoerde wijzigingen in de ‘organisatie’ hebben 

positief uitgepakt. Daarnaast hebben we ook dit jaar 

succesvol een beroep kunnen doen op een grote groep 

vrijwilligers, zoals leiders, trainers en de gastvrouwen/-

heren van het wedstrijdsecretariaat. Natuurlijk zijn er 

echter ook zaken die we kunnen verbeteren. Eenieder 

die daarvoor suggesties heeft roep ik op om deze met 

ons te delen.  

 

Helaas gaat Erik Korbijn de 

Jeugdcommissie verlaten. Erik 

was de afgelopen periode actief 

als wedstrijdsecretaris voor de 

pupillen. Dit is niet meer te 

combineren met zijn drukke 

werkzaamheden. Wij begrijpen 

dit, maar vinden het wel jam-

mer. We zijn dus nu op zoek 

naar een nieuwe wedstrijdsecretaris voor de pupillen. 

Ben benieuwd wie ons komen versterken.  

 

Ja, en dan staat de zomervakantie dus voor de deur. 

Voor veel vrijwilligers een periode van relatieve rust, 

althans wat V.V. De Meern betreft. 

 

Namens de Jeugdcommissie wens ik iedereen een 

mooie vakantie toe. Geniet ervan, want voor je het weet 

beginnen de trainingen weer en zijn we weer aan het 

voetballen. En wat zal dan blijken: die teamindeling is 

eigenlijk niet zo beroerd gedaan.  

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 

Terugblik seizoen 2014/2015: Jeugdcommissie 

O 
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Seniorencommissie lagere zaterdag teams 

et was weer een mooi voetbaljaar voor de lagere 

zaterdag teams van V.V. De Meern. Dit seizoen wa-

ren er, buiten de 2 selectieteams, 7 ploegen actief op de 

amateurvelden van regio midden Nederland. Al deze 

ploegen hebben dit seizoen prima gepresteerd. Waar er 

5 teams stevig in de middenmoot zijn geëindigd zijn er 

ook 2 ploegen die dit jaar kampioen geworden zijn. 

 

Het 6e is, na een promotie uit de 5e klasse, kampioen 

geworden van de 4e klasse. Een uitstekende prestatie. 

Ook is het 3e kampioen geworden in de 4e klasse. Al 9 

jaar zaten zij er dicht bij maar in hun 10e jaar is het 

dan toch eindelijk gelukt. Met een verschil van 15 pun-

ten zijn zij meer dan terecht kampioen geworden. Gefe-

liciteerd beide teams. 

 

Voor volgend seizoen betekend dit wel dat er een schif-

ting komt in de teams. Het 3e & 4e (voormalig 6e) team 

van De Meern gaan een klasse hoger en dus A-categorie 

spelen. Een hele uitdaging maar goed voor de uitstra-

ling van De Meern om met 4 teams op de zaterdag A-

categorie te gaan spelen. De andere teams blijven in 

hun klasse actief en hopelijk kunnen zij hun presta-

tie van afgelopen seizoen verbeteren. 

 

Voor nu gaan we eerst allemaal lekker op vakantie en 

hopen dat de zomerstop snel voorbij is zodat we weer 

fris en vol goede moed kunnen beginnen aan het sei-

zoen 2015/2016! 

 

Ricardo de Ruijter 

Seniorencommissie 

H 

Van de meidenafdeling 

Het seizoen is bij het verschijnen van de TeamGeest 

ten einde, voor ons een voetballoos tijdperk van 

een paar maanden. De indelingen van de teams voor 

het komende seizoen zijn zo goed als bekend. De MC1, 

MD1 en MF1 hebben het kampioenschap weten te be-

machtigen waarvoor mijn felicitaties aan deze Toppers. 

 

Op het moment van schrijven zijn, John Verhoef, Joeri 

Schilderinck en mijn persoontje, Gerard Mulder, druk 

bezig met de team indelingen voor het seizoen 

2015/2016. Ieder seizoen is dit weer het item wat een 

hoop stof doet opwaaien bij de vereniging. Het lastige is 

dat je het voor iedereen goed wil doen, maar  we weten 

eigenlijk op voorhand al dat dit een bijna schier onmo-

gelijke opgave is. Toch nemen wij alle verzoeken van 

ouders, verzorgers of speelsters door om te kijken of 

wij deze kunnen honoreren. 

 

Voor het komende seizoen zullen wij ook weer teams 

aanwijzen die min of meer een rol als selectie team 

gaan vertolken. Toch wil ik een kanttekening plaatsen 

bij het woord selectie. We hebben een aantal meiden-

teams dat aardig tegen een bal kan aantrappen. Tegelij-

kertijd merk ik ook dat we soms doorslaan op zoek 

naar succes.  We willen heel veel en alles tegelijkertijd 

ook al is dit vaak vragen om problemen, zolang het 

goed gaat is er niets aan de hand, maar zodra het stokt 

komen de problemen vanzelf. Misschien moeten we 

ook een pas op de plaats durven maken en voor ko-

mend seizoen de verwachtingen wat bij stellen naar 

beneden. Gewoon lekker gaan  voetballen en kijken 

waar dit toe gaat leiden. 

 

Toonaangevend zijn betekent niet alleen maar kijken 

naar de selectie teams van meiden maar ook de overige 

meidenteams faciliteiten bieden om hun sport op een 

leuke en sportieve manier te kunnen vervullen. 

 

Voor komend seizoen wil ik als JC lid meisjes zaken 

meer inzetten op de communicatie met leiders/trainers 

van de meiden afdeling.  Het afgelopen seizoen zijn er 

toch wat problemen geweest die mijn inziens te voor-

komen waren geweest indien we meer met elkaar had-

den gecommuniceerd. 

 

Voor nu wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken 

om u allen een prettige en vooral mooie vakantie toe te 

wensen. 

 

Gerard Mulder 

Coördinator meisjesvoetbal V.V. De Meern. 

Mede namens John Verhoef en Joeri Schilderinck 

 

Z 
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ampioenen 

De teams die er in de winterstop al mooi voor ston-

den zondag 1 en Zaterdag 3 hebben hun voorsprong 

weten te behouden en hebben hun feestje kunnen vie-

ren.  

 

Nu een dag na de begrafenis van Gerard Peek (Lid van 

verdienste en enig overgebleven lid vanaf de oprichting 

van onze vereniging) ben ik blij dat 

hij het kampioenschap van zondag 1 

heeft mee kunnen maken. Wat zat 

hij trots achter het stuur van de bus. 

Hier is een mooie foto van gemaakt 

en deze foto met V.V. De Meern sjaal 

om stond ook op zijn kist. Rust zacht 

Gerard. Zondag 1 bedankt dat jullie 

dit voor Gerard en de vele andere 

supporters mogelijk hebben ge-

maakt. Het verlangen naar dit kampioenschap was 

groot en dat was ook wel te merken aan het enthousias-

me van iedereen op deze dag. Uiteindelijk met 4 sup-

portersbussen naar DEM geweest. Iedereen bedankt 

voor de support. 

 

Bij Zaterdag 3 kon het kampioenschap zeker niet uit-

blijven. Wat een spelers voor een team uit de B-

categorie. Had een wedstrijd tussen Zaterdag 1 en Za-

terdag 3 wel eens willen zien. Op naar wat meer tegen-

stand. 

 

Voor Zaterdag 6 was het een echte strijd in de 4e klasse. 

In de winterstop kon de 2e plaats worden ingenomen 

als de inhaalwedstrijd werd gewonnen. Daar zaten de 

teams qua punten wat dichter bij elkaar maar na wat 

mooie wedstrijden is Zaterdag 6  de 2e elftallen van 

Ardahanspor en Voorwaarts voor gebleven. Gaat Zater-

dag 6 zich ook op maken voor de 3e klasse? Dat zou 4 

teams in de A-categorie op zaterdag betekenen en dat is 

toch best een mooie prestatie. 

 

Degradatie 

Helaas heeft ons eerste zaterdagteam de degradatie naar 

de 2e Klasse niet kunnen voorkomen. Volgend jaar op-

nieuw beginnen en dan heeft het jonge team ook weer 

wat meer ervaring na een jaar 1e klasse. Dit gaat dan 

wel gebeuren zonder Jan Mandjes, Willem Debipersad 

en Loek Beumer. Zij nemen na vele jaren afscheid in de 

begeleiding. Zal wel ff wennen zijn een Zaterdag 1 zon-

der deze bekende gezichten. Heren bedankt voor al die 

jaren van tomeloze inzet.  

 

Topschutters 

Het topschuttersklassement is dit jaar bij de Senioren 

gewonnen door Natasha Pot met 32 goals. Met nog 1 

wedstrijd te gaan stonden Natasha en Wouter Blijleven 

nog gelijk maar met de 5 goals in de laatste wedstrijd 

tegen VVIJ heeft Natasha het verschil gemaakt. Ik be-

greep van trainer Ricardo de Ruyter dat het hele team 

zijn best deed om haar de titel te bezorgen. Dat is nog 

eens teamgeest en dat zit bij ons da-

mesteam dus wel goed. 

 

Wouter Blijleven kwam in de laatste 

wedstrijd niet verder dan 2 goals, 

maar ja, hij moest het dan ook met 

mij naast zich doen en als de scheids-

rechter dan ook nog goals gaat afkeu-

ren wordt het lastig. 

 

Nummer 3 is Gokhan Yasar geworden met 26 goals. Hij 

is gelukkig toch al genoeg in het zonnetje gezet vanwe-

ge zijn vele goals voor zondag 1. Wat een klasbak!  

 

Natasha gefeliciteerd met de Titel Topschutster van het 

seizoen 2014-2015! 

 

Op naar het nieuwe seizoen wat begint met een leuke 

wedstrijd van Zondag 1 tegen Excelsior. 

Ben je ook zo benieuwd naar de kwaliteiten van Rick 

Kruys? Kom gezellig kijken! 

 

Zondag 1 - Excelsior 1, dinsdag 2 augustus 20.00 uur 

 

Allen een fijne zomerstop. 

 

Patrick van Zijl 

Seniorencommissie 

3 kampioenen, 1 degradant bij Seniorenteams 

K 
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Terugblik Zaterdag 1 

e positie op de ranglijst zegt misschien iets an-

ders, maar uit de analyse van de 1e helft van het 

seizoen blijkt dat we vertrouwen moeten ha-

len uit het feit dat tegen elke tegenstander er 

in elke wedstrijd weer van alles mogelijk gaat 

zijn. Dat het niet makkelijk gaat worden is 

duidelijk. Hopelijk hebben we veel geleerd 

van de fouten die gemaakt zijn in de 1e helft 

van het seizoen en kunnen we het opbrengen 

om tot het einde van het seizoen al knokkend 

van wedstrijd tot wedstrijd te gaan” 

 

Met deze woorden sloot ik af bij het overzicht 

van Zaterdag 1 in de TeamGeest in de winter. 

Op het moment van schrijven hebben we de eindactivi-

teit/afscheidsavond net achter de rug. Een bijzonder 

gezellige avond, waarbij we afscheid hebben genomen 

van Jan (mandjes), Willem (Debipersad) en Loek Beu-

mer. Zij hebben jarenlang deel uitgemaakt van het be-

geleidingsteam. Daarnaast hebben we ook afscheid ge-

nomen van 2 zeer gewaardeerde spelers van Zaterdag 1; 

Koen Hoveling en Stef Vermeulen.  

 

Net zoals natuurlijk op prestatief gebied Zaterdag 1 een 

teleurstellende competitie speelde, zo heeft Koen helaas 

ook geen geweldig  sei-

zoen gehad. Toch mo-

gen we niet vergeten 

dat hij in voorgaande 

jaren een zeer aanzien-

lijke bijdrage  heeft ge-

leverd in de opmars van 

Zaterdag 1. Stef Ver-

meulen, natuurlijk ook 

het een en ander mee-

gemaakt, is in het afge-

lopen jaar nog wel heel 

belangrijk geweest. 

Mijn gedachten gaan 

terug naar de laatste 

goal die Stef heeft ge-

maakt. Een mooi af-

scheidscadeau, hoewel 

de teleurstelling van degradatie natuurlijk overheerst 

bij Stef.  

 

Maar het leven gaat door en zo zal Koen enerzijds het 

voetbalplezier  hopelijk weer terugvinden en Stef an-

derzijds zijn kwaliteiten kunnen tonen bij de andere 

seniorenteams van de zaterdagafdeling. 

 

In de 2e helft van het seizoen hebben we t/m de 1-na-

laatste wedstrijd altijd hoop kunnen houden op een 

betere klassering dan de plek waarop we ge-

ëindigd zijn. Met wisselende resultaten en 

hier en daar een verrassing hielden we de 

plekken die recht geven op nacompetitie al-

tijd (een beetje) in het zicht. Het laatste stap-

je konden we echter niet maken.  

 

Door een aantal blessures waren we genood-

zaakt om, meer dan voor de winterstop, een 

beroep te doen op andere spelers. Je zou zeg-

gen dat dat ten koste zou gaan van je resul-

taat, maar uiteindelijk wisten we in de reeks 

na de winterstop nog 13 punten te halen, waardoor we 

met 19 punten eindigde op de 13e plek, op doelsaldo 

beter dan Lienden.  

 

Terugkomend op de woorden uit de eerste alinea. We 

hebben geleerd van fouten in de 1e helft van het sei-

zoen: Daarin hebben we teveel aan het kortste eind ge-

trokken in wedstrijden waar we uiteindelijk zelf de 

kansen niet maakten. Na de winterstop hebben we la-

ten zien dat we een team waren die meer bereid  waren 

om voor elkaar te knokken. Daardoor hebben we vaker 

een positief resultaat 

kunnen behalen. 

 

Donderdag avond 28 

mei was heel gezellig. In 

de ‘afscheidsspeech’ van 

Stef heeft hij hele rake 

dingen gezegd. De Za-

terdag 1 selectie is een 

echt (vrienden)team;  

dat geldt zeker voor 

buiten het veld. Onze 

routinier sloeg de spij-

ker op zijn kop  dat we 

na de winterstop, maar 

zeker  ook in de toe-

komst  meer een team 

moeten gaan worden in 

het veld. En hiermee wist Stef alvast zijn bijdrage voor 

het volgende seizoen  alweer te leveren. 

 

Robert Roest 

Trainer Zaterdag 1 

“D 
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.V. De Meern beschikt over een prachtige, uitgebrei-

de accommodatie, die er na 10 jaar zeer intensief 

gebruik nog tiptop uitziet. Van bezoekers krijgen we 

hierover de nodige complimenten. Het vergt wel de no-

dige inspanning om de voorzieningen op peil te houden 

en waar gewenst te verbeteren. Hiertoe is elke dinsdag-

morgen, ook in de vakanties, een onderhoudsploeg van 

tien pensionado’s op het sportpark aanwezig. 

 

Na een gezellige koffiepauze, waarin de belevenissen 

van het weekend worden doorgenomen, worden belan-

geloos de nodige werkzaamheden verricht. Mocht u 

belangstelling hebben hierbij aan te sluiten, neem dan 

contact op met de Commissie van Beheer. We hebben 

met name nog behoefte aan iemand die elektrische 

klussen kan oppakken. 

 

Om een indruk te geven van de werkzaamheden geven 

we in dit artikel een globaal overzicht van het afgelopen 

seizoen.   

 

Onderhoud clubgebouw 

• Wekelijks repareren van schade, met name in de 

kleedlokalen (o.a. reparatie en vervangen armaturen 

en lampen, aanvullen schoonmaakartikelen); 

• Begeleiden onderhoudscontracten; 

• Schilderwerk, o.a. wanden verdieping, trap naar ver-

dieping en deurposten kleedlokalen; 

• Oplossen diverse problemen met luchtbehandeling; 

• Onderhoud printers; 

• Reparatie kantine- en terrasstoelen; 

• Vervangen LCD scherm hal na schade door voetbal-

len in hal ; 

• Diverse klein onderhoud; 

• Onderhoud computers en scher-

men; 

• Een tiental douchebesturingen 

vervangen, die bij wegvallen 

spanning spontaan gingen lopen; 

• Installeren diverse access points 

en uitbreiding capaciteit internet 

voor externe gebruikers; 

• Aanbrengen vanen kantine; 

• Bijwerken wand ‘oude glorie’; 

• Uitbreiding fysioruimte: slopen 

tussenmuur, aftimmeren en 

schilderwerk; 

• Op diverse plaatsen canvasfoto’s 

opgehangen, o.a. in bespreekka-

mer; 

• Regelcomputer luchtbehandeling gekoppeld aan in-

braakalarm; alarm aan = luchtbehandeling uit; 

• Leuning open tribune aangebracht; 

• Spotjes aangebracht boven wand oude glorie; 

• Nieuwe ballenpomp geïnstalleerd; 

• PIN-automaat geïnstalleerd; 

• Diverse verbeteringen bekabeling internet doorge-

voerd. 

 

Sportpark 

• Onderhoud doelen en doelnetten; momenteel be-

schikken we over 12 grote vaste doelen, 5 verplaats-

bare grote doelen, 24 pupillendoelen en 10 kabou-

terdoeltjes, dus totaal 51 (!) doelen met netten; 

• Reparatie pupillendoel, hoekverbinding uitge-

scheurd; ophalen wagen in Harmelen, transport 

doeltje naar reparateur en na reparatie weer ophalen 

doeltje; 

• Reparatie dug-outs hoofdveld; 

• Schilderen tribuneplanken en (22) bankjes sport-

park (wordt na het seizoen opnieuw uitgevoerd); 

• Reinigen terrasmeubilair; 

• Verplaatsen reclameborden; 

• Onderhoud vlaggen hoofdveld; 

• Vervangen tribuneplanken; 

• Schoonmaken reclameborden, dug-outs en score-

bord; 

• Aanpassen enkele pupillendoeltjes om vooroverval-

len te voorkomen. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Onderhoud accommoda)e 

V 

Van links naar rechts: Leen Slappendel, Sjaak van Zijl, Eef van Oostrom, Kees Vreeswijk, 

Peter Kieft, Kees van Rooyen, Piet Eversdijk en Wim van Mourik. Op de foto ontbreken 

André Bakker, Wil Goes en Ben Bloemendaal. 
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Terugkijken op één jaar Trainerskracht 

a veel schrijfwerk en vergaderingen zijn we dit sei-

zoen eindelijk van start gegaan met het project 

Trainerskracht. Na groen licht van het Oranjefonds 

mochten wij onze plannen daadwerkelijk uitvoeren. 

Met een groepje van vijf stagiaires zijn wij in september 

2014 van start gegaan. De stagiaires zijn allemaal gese-

lecteerd aan de hand van hun opleiding (Mohammed 

en Christiaan zitten in het 2de leerjaar van Maatschap-

pelijk Werk en Dienstverlening en Lotte, Tim en Roy 

zitten in de 2de leerjaar van Sociaal Pedagogisch Hulp-

verlening).  

 

Deze stagiaires zitten allemaal op de Hogeschool 

Utrecht, waar initiatiefnemer van Trainerskracht Eelco 

Koot ook docent is. Naast hun opleiding was het voor 

Eelco Koot en hun begeleider Ferdi Vrede ook van be-

lang dat ze affiniteit hadden met sport en in het bezit 

waren van ‘een goeie kop’. Met dit alles gezegd is er een 

sterk team gevormd die 100% achter Trainerskracht 

staat. 

 

In het begin verliep het moeizamer dan gepland. De 

verwachtingen waren namelijk dat de deelnemers bij 

ons of andere organisaties zouden aankloppen of bin-

nenlopen. We hebben gemerkt dat wij ons plan van 

aanpak moesten bijschroeven. We kozen ervoor om 

actiever achter de deelnemers aan te gaan. Door out-

reachend te werk te gaan, konden we beter met de deel-

nemers levellen en ons verhaal over Trainerkracht 

kwijt. De stagiaires gingen naar middelbare scholen uit 

de regio en ook de MBO-scholen. Daarnaast werden 

voetbalveldjes en pleintjes opgezocht waar de stagiaires 

ook gewoon een balletje met de potentiële deelnemers 

trapten. 

 

Stuk voor stuk kwamen de deelnemers binnenstromen. 

In het begin waren enkele van hen huiverig om trainin-

gen te geven op de woensdagen aan de wachtlijstkin-

deren, maar na een paar minuten op het veld merkte je 

dat ze er plezier in hadden en hun rol als voorbeeld-

functie goed vol vertrouwen uitvoerden.  

 

Afgelopen jaar heeft Trainerskracht veel deelnemers 

kunnen helpen. Door middel van de woensdagmiddag 

trainingen, cursussen en workshops konden wij ervoor 

zorgen dat de deelnemers werden geholpen aan compe-

tenties die gunstig voor hen zijn op andere leefgebieden 

waar het moeizamer verliep. Naast de vele geholpen 

deelnemers, hebben wij de wachtlijstproblematiek bij 

V.V. De Meern verholpen. Door de deelnemers kunnen 

de ruim 60 wachtlijstkinderen twee keer per week een 

balletje trappen. Wij danken V.V. De Meern en ieder-

een die ons hierbij heeft geholpen en gaan volgend sei-

zoen vanaf augustus weer fris van start met Trainers-

kracht. 

 

Roy Leunen 

V.V. De Meern  

N 

Kampioen senioren seizoen 2014-2015: Zaterdag 3 
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p maandag 16 februari begon bij voetbalvereniging 

PVCV de BOS cursus (Basis Opleiding Scheidsrech-

ter) met een deelname van maar liefst 24 enthousiaste 

voetbalbal scheidsrechters uit de regio. De deelnemers 

waren afkomstig van V.V. De 

Meern, PVCV, UVV, OSM’75, 

Olympia’25 en Lopik. De lan-

delijke trend dat er steeds 

meer jongeren de fluit ter 

hand nemen was ook hier 

zichtbaar. 

 

Van de deelnemers waren 5 

van jonge leeftijd, waarbij de 

jongste deelnemers zelfs pas 

14 jaar waren. Dit kon pas dit 

jaar voor het eerst omdat de 

KNVB de minimum leeftijd voor deelname aan de cur-

sus onlangs heeft verlaagd van 16 naar 14 jaar. Maan-

dag 20 april was de laatste van de 4 cursusavonden, nu 

op het sportpark van V.V. De Meern. Dat er op twee 

verschillende locaties les gegeven werd toont de goede 

samenwerking tussen de genoemde verenigingen.  

In de tussentijd moesten de cursisten bij hun eigen club 

5 wedstrijden fluiten onder begeleiding van een prak-

tijk begeleider. Dit is een nieuwe opzet van de BOS cur-

sus en werd als pilot de eerste keer zo georganiseerd in 

de provincie Utrecht. Aan het 

eind van de cursus kon KNVB 

docent Ad van de Korput, zelf 

scheidsrechter bij UVV, aan 

21 deelnemers het fel begeer-

de certificaat uitreiken en zijn 

de verenigingen een aantal 

clubscheidsrechters rijker ge-

worden. 

 

Voor V.V. De Meern waren de 

geslaagden v.l.n.r. Mark Jan-

sen, Hans van Renswoude, 

Nick Hendrikx, Bac van Tussenbroek, Hans Koot en 

Kenneth Debipersad. 

 

Dirk Ijkema 
Scheidsrechterscommissie 

Zes nieuwe scheidsrechters 

O 

r is een landelijke trend zichtbaar dat er steeds meer 

jongeren interesse hebben om scheidsrechter te 

worden. Dit is ook bij V.V. De Meern zichtbaar. Mark 

Jansen en Nick Hendrikx, beiden 14 jaar, heb-

ben de BOS cursus met succes gevolgd en flui-

ten nu wekelijks en wedstrijd bij de jeugd. 

 

Opnieuw hebben twee jonge voetballers zich 

gemeld met interesse om wedstrijden te gaan 

fluiten Dit zijn de 12 jarige Mart Leene uit de 

D4 en de 10 jarige Sverre van Leuveren uit de 

E4. 

 

Mart fluit al bij de hockeyclub op zondagoch-

tend iedere thuiswedstrijd van z’n zusje. Hij 

vindt het fluiten daar zo leuk, dat Mart dit ook 

bij z’n eigen sport voetbal wil doen. Mart gaat 

het komende seizoen wedstrijden bij de E-tjes 

fluiten. 

 

Sverre is dol op voetbal en wil daar zoveel mo-

gelijk mee en voor doen, maar niet alleen zelf 

voetballen. Vandaar dat hij ook de fluit ter hand wil 

nemen. Sverre zal beginnen bij de Kabouters en Cham-

pions League op zondagochtend. 

 

We hopen natuurlijk dat er meer jongens en meiden 

zoals Mart en Sverre zich gaan aanmelden om te 

fluiten. De Scheidsrechterscommissie speelt in 

op de trend door in het begin van het nieuwe 

seizoen gericht jonge scheidsrechters te gaan 

werven onder spelers van junioren teams. De 

scheidsrechterscommissie organiseert dan een 

scheidsrechters cursus pupillen en gaat de 

scheidsrechters in opleiding begeleiden. 

 

Christiaan van der Tier, die het afgelopen sei-

zoen verbonden was aan V.V. De Meern als sta-

giair van de Hogeschool Utrecht, is toegetreden 

tot de scheidsrechterscommissie en zal zich met 

name richten op het werven en opleiden van de 

jonge scheidsrechters.  

 

Informatie kan worden ingewonnen via 

scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl 

 

Dirk Ijkema 
Scheidsrechterscommissie 

Jonge scheidsrechters 

E 

Mart 

Sverre 
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Jeugdkampioenen 

A1 

B6 

C5 

F2 

A4 

C3 

D5 

F5 
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Jeugdkampioenen 

F7 

F11 

F19 

MD1 

F8 

F14 

MC1 

MF1 
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Kunstwerk voetbalschoenen 

n de afgelopen periode hebben we (oude) voetbal-

schoenen ingezameld met de bedoeling deze te ver-

werken in een ‘kunstwerk’. In april waren voldoende 

schoenen beschikbaar en kon het kunstwerk, dat liefst 

80 schoenen bevat, worden voltooid en met vereende 

krachten en een speciaal geconstrueerde takelconstruc-

tie worden opgehangen in de toegangshal. We danken 

de leveranciers van de schoenen en natuurlijk de schep-

per van het kunstwerk, Wil Goes. 

 

Het verzamelen van voetbalschoenen gaat voorlopig 

nog door voor een andere bestemming. Dus gooi je 

schoenen niet weg maar deponeer ze in de blauwe bak 

in de  kantine. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

I 

B6 kampioen! 

a een goede najaarscompetitie  waarin we 2e zijn 

geworden waren we met het hele team van mening 

dat we nu voor onze kans moesten gaan en gingen we 

elke wedstrijd  vol overtuiging in om tot een goed re-

sultaat te komen en wisten we bijna elke wedstrijd win-

nend af te sluiten en boekten we ook 2 gelijke spelen 

en net toen we dachten dat we er waren  verloren we 

ineens 2 wedstrijden en speelden we er nog eentje ge-

lijk.  

 

Toen moesten we onze laatste wedstrijd tegen Desto B1 

in ieder geval proberen gelijk te spelen om kampioen te 

worden en de jongens speelden als vanouds een goede 

wedstrijd met mooie snelle  combinaties  en wonnen 

we de wedstrijd met 1-2 en daarbij ook het kampioen-

schap.  Ook namen we deze wedstrijd afscheid met een 

publiekswissel van onze keeper Mark van Der Gun die 

stopt met voetbal ( Mark bedankt voor je inzet en 

mooie reddingen). 

 

Hans Koot 

Leider B6 

N 

Openingsfeest 

ok dit jaar zal er weer een spetterend openingsfeest 

van het voetbalseizoen worden georganiseerd. Dit 

jaar vindt dit plaats op zaterdag 12 september. Het the-

ma dit jaar is: Fiesta Mexicana! De avond zal voor vrij-

willigers aanvangen om 18.30 uur. Bij binnenkomst zal 

men worden ontvangen met een lekker Mexicaans 

drankje. Hierna kan er genoten worden van het lekkers 

dat de Mexicaanse keuken heeft te bieden onder het 

genot van een Mariachi band. Vanaf 21.00 uur zal een 

DJ de avond tot grote hoogte doen laten stijgen. De or-

ganisatie is dit jaar in handen van Jeroen Veldman, Ri-

cardo de Ruijter, Natasha Pot en Reinier van Zoeren. 

O 
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p zaterdag 30 mei vond op ons sportcomplex de 

negende editie plaats van Coupe De Meern. Op deze 

zonovergoten dag streden maar liefst 28 teams om de 

spreekwoordelijke eer, bekers en drankmunten. En om 

geld in te zamelen voor het goede doel: Vrienden UMC 

Utrecht. Dit jaar is er maar liefst 2.221 euro ingezameld 

voor onderzoek naar acute leukemie (bloedkanker). 

  

Coupe De Meern is al jarenlang het recreatieve voetbal-

toernooi waar gezelligheid en sportiviteit centraal staan. 

Het is tevens het grootste toernooi voor senioren in 

Utrecht en omstreken. De spelers en toeschouwers ge-

noten naast het heerlijke weer ook van spannende wed-

strijden en sublieme voetbalacties. 

  

Bij Coupe De Meern maken de deelnemende teams een 

grote kans om kampioen te worden, omdat elke ligue 

(poule) een kampioen oplevert. Daarnaast kon men 

nog kans maken op de sportiviteitprijs en de poedel-

prijs. Na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreiking 

stond er een heerlijk Chinees buffet klaar voor de voet-

ballers en de vrijwilligers. Daarna was het nog lang on-

rustig in de kantine van V.V. De Meern door de be-

faamde ‘derde helft’. 

  

Dit jaar deden 28 teams mee. Vanuit onze vereniging 8 

teams. Daarnaast waren er teams uit: Almere, Amster-

dam, Culemborg, Harmelen, Huizen, Oss, Utrecht, 

Vleuten, Wassenaar, Woerden, Zeist, Zoetermeer 

  

Het toernooi werd gespeeld in 6 ligues, geheel naar 

naamgeving en indeling van de Franse competitie. Alle 

teams werden naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ 

van Coupe De Meern 2015 waren: DHSC zat. 3 (Ligue 

1), V.V. De Meern zat. 4 (Ligue 2), SV Huizen zat. 8 

(Ligue 3), JBU 15 (Ligue 4), V.V. De Meern zon. 6 

(Ligue 5) en sv DSO zat. 16 (Ligue 6). De poedelprijs 

ging dit jaar naar AFC za-

terdag 10, die met 0 pun-

ten en 0 doelpunten huis-

waarts keerden. De sporti-

viteitprijs ging naar V.V. 

De Meern Veteranen 1. 

  

Er waren maar liefst 17 

scheidsrechters door de 

organisatoren gecontrac-

teerd om de 56 wedstrijden 

van 25 minuten in goede 

banen te leiden. De organi-

satoren spraken daarom 

ook een dankwoord uit naar de scheidsrechters en de 

vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op on-

der andere secretarieel en medisch gebied en hoofd-

sponsor ING. Uiteraard werden ook de organisatoren 

door het verenigingsbestuur bedankt voor de inspan-

ningen, om zo’n groot toernooi te organiseren. 

 

 De deelnemende teams gaven aan een geweldige voet-

baldag te hebben gehad en velen hebben al aangegeven 

volgend jaar graag weer te willen deelnemen. Coupe De 

Meern is al jaren een begrip in de regio en ver daarbui-

ten. De organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand 

Wieman hebben besloten om ook volgend jaar weer 

een Coupe De Meern te organiseren. Het wordt dan een 

jubileumeditie! 

  

2.221 euro voor onderzoek naar acute leukemie 

De organisatoren van Coupe De Meern zijn vanzelf-

sprekend betrokken bij de leden van V.V. De Meern en 

de deelnemers van haar toernooi. Zij hebben om die 

reden de familie Bakker gevraagd om het goede doel 

van dit jaar uit te zoeken. Bij Marcel Bakker is namelijk 

in februari 2015 acute leukemie (AML) geconstateerd. 

Drie dagen daarna is hij ook nog getroffen door een 

herseninfarct. 

 

Na drie hele zware chemo kuren en een stamceltrans-

plantatie gaat het - naar omstandigheden - redelijk 

goed. Zij hebben gekozen voor het goede doel Vrienden 

UMC Utrecht (www.VriendenUMC.nl), waarbij het 

geld wordt besteed aan onderzoek naar acute leukemie 

en stamceltransplantatie. De familie Bakker heeft in de 

periode voor Coupe De Meern een mooi bedrag van 

1.517 euro ingezameld via vrienden en door een collec-

te in het ziekenhuis. De organisatie van Coupe De 

Meern kon door de inkomsten van de teams een cheque 

overhandigen van 250 euro. Na een geweldige speech 

van hematoloog-internist 

Moniek de Witte over het 

ziektebeeld werden de col-

lectebussen goed gevuld. 

Deelnemers aan Coupe De 

Meern hebben in totaal 479 

euro in de collectebussen 

gestopt. Het totale bedrag is 

daarmee uitgekomen op 

2.246 euro.  

 

Ferdinand Wieman 

Organisator Coupe De Meern 

 

Coupe De Meern 2015 

O 



Zaterdag 6 in de li? 

l drie seizoenen op rij is Zaterdag 6 als eerste geëin-

digd. In het seizoen 2012/2013 werd Zaterdag 6 

echter geen kampioen. Vanwege het koude voorjaar is 

de competitie toen niet afgemaakt. Omdat de naaste 

concurrent in punten nog gelijk had kunnen komen 

kon er geen kampioen aangewezen worden. Jammer. 

 

Vorig seizoen werd dat echter rechtgezet. Na onder-

meer 2 zinderende wedstrijden tegen concurrent Focus 

‘07 (2 x 3 punten) werd het kampioenschap uiteinde-

lijk behaald op een achteraf gelegen veld bij Delta 

Sports. Dat betekende promotie naar de 4e klasse. 

 

Na een wat stroeve start in de 4e klasse begon Zaterdag 

6 afgelopen seizoen lekker te draaien en deed al snel 

mee om de bovenste plaats. In tegenstelling tot het vo-

rige seizoen waren er 4 á 5 concurrenten die tot de laat-

ste competitiewedstrijd meededen om het kampioen-

schap. Uiteindelijk trok Zaterdag 6, door de laatste 

twee wedstrijden tegen de concurrenten Voorwaarts 2 

en Hercules 3 te winnen, aan het langste eind. Dat bete-

kende wederom promotie. Na 1 jaar 4e klasse direct 

door naar de 3e klasse. 

 

Uiteraard werd ook dit kampioenschap, net zoals vorig 

seizoen, uitbundig gevierd tot in de kleine uurtjes op 

zondag. 

 

Maar hoe is dit succes nu te verklaren? Dat is eenvou-

dig uit te leggen. Er staat al jarenlang wekelijks een ge-

motiveerd team (incl. de technische staf) op en rond 

het veld en dit heeft zich uiteindelijk uitbetaald.  

 

Het team kijkt erg uit om komend seizoen in de 3e klas-

se te gaan spelen. We zullen zien wat dat gaat brengen! 

 

Kees Peek 

Trainer zaterdag 6 

A 

Kampioen senioren seizoen 2014-2015: Zaterdag 6 
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et is nog maar kort geleden dat het feit gevierd werd 

dat het 2015 de lid aangemeld was bij de V.V. Het 

werd zelfs in de krant vermeld, met de foto van het 

nieuwe lid, burgemeester van Zanen en Frans van 

Seumeren, waar bij aangegeven werd dat de vereniging 

qua ledenaantal op de tweede plaats in Nederland staat. 

Eigenlijk kan hieruit de conclusie getrokken worden 

dat De Meern eigenlijk een soort bedrijf is, zij het dat 

het vooral gerund wordt door vrijwilligers. 

 

Van de ruim 2000 leden zijn zo’n 450 leden actief als 

vrijwilliger, op allerlei gebied: als bestuurslid, lid van 

een commissie, zoals de seniorencommissie, jeugdcom-

missie, beheercommissie, de materialen commissie en 

technische commissie, als leider, trainer, scheidsrechter 

en ga zo maar door. Duidelijk mag zijn dat er soms ook 

(ingrijpende) besluiten genomen moeten worden door 

het bestuur. Het bestuur vindt dat daarbij de leden/

vrijwilligers mee moeten kunnen praten over dergelijke 

beslissingen en organiseert daartoe de laatste jaren een 

ALV in mei, om anderen over onderwerpen mee te la-

ten denken. 

 

Afgelopen mei was er weer zo’n avond gepland, maar 

van al deze leden waren er maar 12 naar de inspraak-

avond toe gekomen. Interesseert het de leden niet, gun-

nen ze zich er geen tijd voor of om welke reden dan 

ook: het is triest te zien dat er maar zo weinig mensen 

mee willen denken, of is achteraf kritiek uitoefenen op 

een genomen besluit voor veel mensen toch makkelij-

ker??? 

 

De avond werd geopend door Wim Stolwijk, John van 

Wegen en Peter Kieft met het heugelijke feit dat er een 

aantal teams naar een hogere klasse zijn gepromoveerd, 

zoals Zo1, A1, Za3, Za6, MC1 en vele andere (jeugd)

teams. Gefeliciteerd alle teams die kampioen geworden 

zijn!! Verder werd er even aandacht geschonken aan 

het ‘omkoopverhaal’ van Zo1 door spelers van de 

Stormvogels, maar dit is al in het nieuws geweest. Er 

komt wel een vervolg door een onderzoek door de 

KNVB. 

 

Verder werden er een aantal onderwerpen besproken, 

maar een belangrijk onderwerp op deze avond is het 

financiële plaatje van de V.V. (ook het beleidsplan 

loopt in 2015 af) en hoe nu verder ? De subsidies lopen 

terug, de kosten voor veel teams gaan door promoties 

omhoog. Zo is er het punt van de aantrekkingskracht 

van de vereniging , als de Zo1 nog hoger zal gaan spe-

len, wat levert dit op?  Weegt dit op tegen de kosten die 

er gemaakt zullen moeten worden? Daarbij is er altijd 

een discussiepunt over de jongeren (A spelers), naar 

welke seniorenteams gaan zij over, er zijn best nog wel 

wat wensen en in hoeverre dienen alle faciliteiten in 

stand gehouden te worden.  

 

1. Contributie: er wordt door het verenigingsbestuur 

een voorstel gedaan de contributie komend jaar met 

5% te verhogen. Dit is nodig, o.a. door het steeds 

verder wegvallen van subsidies van de gemeente. 

Doordat veel teams, zowel senioren als junioren, 

hoger gaan spelen,  worden de eisen van o.a. trainers 

steeds hoger. Zo gaat nu ongeveer 28% van de totale 

uitgaven naar de vergoeding voor trainers en wordt 

er 16% van het totaal uitgegeven aan de spelers. Er 

wordt ook nagedacht over de mogelijkheid om se-

lectiespelers (jeugd) een hogere contributie te laten 

betalen. Er is door het verenigingsbestuur gekeken 

naar de contributie bedragen bij andere verenigin-

gen in onze omgeving, waaruit blijkt dat het bij De 

Meern, laag tot gemiddeld is. (“Low prices-high ser-

vices”?); 

2. De vraag is of het huidige aanbod van faciliteiten zo 

kan blijven als het nu is en of er ruimte is om wen-

sen, zoals de aanpassing van de kantine, het aanpas-

sen van de verlichting van de entree, dug-outs bij 

veld 4, verbeterde medische begeleiding, zoals 

EHBO en uitbreiding fysio spreekuren,  een gewens-

te beveiliging door stewards e.d. , betaald kan wor-

den uit de inkomsten die er nu zijn; 

3. Doordat de jeugd op een steeds hoger plan komt te 

staan zijn er meer faciliteiten nodig en wordt er aan 

salarissen al steeds meer betaald. Als een vader be-

gint als trainer bij de F-jes, maar deze gaan steeds 

hoger spelen en meer trainen, dan geeft dat ook ho-

gere kosten en tot wat voor een bedrag kan dat 

gaan? Zoals de nu gepromoveerde A1, heeft zo een 

trainer met diploma TC II of TC III nodig, maar de-

ze trainers kunnen ook naar een 1ste elftal, waar de 

salarissen hoger liggen. De KNVB helpt helaas niet: 

er worden weinig mensen toegelaten tot de cursus-

sen, waardoor er een schaarste aan goede trainers 

gekweekt wordt; 

4. Een mogelijke ombouw van de kantine: op verzoek 

van Remco van de Berg wordt er o.a. door Viva Vida 

nagedacht over het ombouwen/gezelliger maken van 

de kantine.  Men is op zoek om er een ander sfeertje 

te maken, het gezelliger te maken, maar ook om 

voorzieningen voor ‘werkende’ ouders te creëren. 

Mogelijk geeft dit ook meer inkomsten. Men wil dit 

vooral zoeken in visuele aankleding, met foto’s  e.d. 

Algemene Leden Vergadering mei 2015  

H 
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Algemene Leden Vergadering mei 2015 (vervolg) 

Alle ideeën hierover zijn van harte welkom! 

5. Voor komend seizoen bestaat de Zondag F-

competitie uit ca. 55 teams.  Voor V.V. De Meern 

waar geldt dat de F30 in zicht komt!, zullen 25 

teams op zondag actief zijn waarvan 6 intern in de 

Champions League. Er zijn nu een aantal F en E 

teams (wachtlijstgroep), die op de zondag spelen. 

(Ook gaan er meer Benjamins op de zondag spelen.) 

Er mogen nu een paar wachtlijst E teams naar de 

zaterdagcompetitie. Helaas zijn er nu ook kinderen 

uit de competitie gehaald, omdat er geen beschikba-

re teams voor hen zijn (D’s). Een voorstel is of het 

niet mogelijk is een gedeelte van de jeugdcompetitie 

naar de doordeweekse avonden te verplaatsen. Daar-

door komt er meer ruimte op de zaterdag, maar het 

geeft wellicht ook meer inkomsten, doordat langer 

en meer van de kantine gebruik gemaakt zal wor-

den; 

6. Er zijn een aantal commissieleden die aangegeven 

hebben er mee op te houden, hierdoor ontstaan hier 

en daar problemen met de uitvoering van taken. Er 

zal op de één of andere manier duidelijker gemaakt 

moeten worden wat/wie er nodig zijn en wordt er 

gezocht naar een andere manier om dit naar voren te 

brengen; 

7. Het contract met Paul Pessel Sport, inzake de kle-

ding, loopt in 2016 af. Er wordt nu gezocht naar een 

andere oplossing, bijvoorbeeld onder eigen beheer 

en via een website. Er wordt opgemerkt dat er nu 

veel te veel verschillen in de kleding zit; men wil 

veranderingen nu niet vanuit de leverancier doen, 

maar het zelf bepalen. Ook is het zo dat veel sponso-

ren het nu zelf gaan regelen, waardoor ook veel ver-

schillen ontstaan en waardoor de inkomsten niet bij 

de V.V. terechtkomen. Tevens wordt erover gedacht 

om in de toekomst de sponsornaam alleen nog maar 

de speelshirts te zetten en niet meer op de andere 

kleding, daarop allen V.V. De Meern, waardoor die 

kleding veel langer gebruikt kan worden. 

 

Verder worden er nog wat losse punten naar voren ge-

bracht: het regioteam speelt op 30 juni een wedstrijd 

tegen FC Utrecht, wat wordt georganiseerd door Robert 

Roest, zal er op 12 september een openingsfeest zijn en 

zullen de medewerkerspassen vervangen gaan worden. 

 

Uiteindelijke conclusie: ondanks dat er niet veel men-

sen aanwezig waren is er uitgebreid gesproken over een 

aantal onderwerpen, maar iedereen hoopt dat het een 

volgende keer drukker zal zijn! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

 

 

Jan Kerkhof stopt als woensdagmiddagtrainer 

l 20 jaar is Jan Kerkhof actief als trainer op de 

woensdagmiddag, bij de F en E teams. Zover be-

kend is Jan momenteel het oudste lid van de V.V., op 

jonge leeftijd is hij in 1950 lid geworden van de in 1947 

opgerichte V.V. De Meern. 

 

Op 16 jarige leeftijd mocht hij al mee gaan spelen in de 

Zondag 1 (een zaterdagafdeling 

was er toen nog niet). Hier heeft 

hij vele jaren gespeeld. In 1960 is 

hij begonnen als trainer en heeft 

dus een enorme ervaring. In 1964 

kreeg hij de kans om in het be-

taalde voetbal te gaan werken, 

maar uiteindelijk heeft hij hier 

niet voor gekozen en is hij bij 

V.V. De Meern gebleven. Op zijn 

60e is hij, toen al een poosje spe-

lend bij de Veteranen, uiteindelijk gestopt als speler, 

maar is hij wel trainingen blijven geven. 

 

In 1995 is hij op de woensdag middag als trainer gaan 

helpen en heeft in de afgelopen 20 jaar de vereniging 

dus enorm zien groeien. Hij heeft nu besloten ook hier 

mee te stoppen, wat waarschijnlijk alle kinderen en me-

de-trainers erg jammer vinden, 

maar hij zal vast nog wel regelma-

tig op het sportpark te vinden 

zijn! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

A 



Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige busi-

ness club. Ruim 100 bedrijven uit de regio zijn lid 

en op de maandelijkse bijeenkomsten zijn meestal zo’n 

80 ondernemers aanwezig. De business club staat op 

zichzelf, maar de organisatie is in handen van een aan-

tal vrijwilligers van V.V. De Meern. In ruil voor hun 

niet onaanzienlijke inzet blijft er een bijdrage voor V.V. 

De Meern over en in die zin is de business club ook 

belangrijk voor de vereniging. 

 

April: Verrassend BCLR! 

Onder de noemer Verrassend BCLR! geven we regelma-

tig enkele business club leden de kans in korte parallel 

sessies een presentatie te houden over een onderwerp 

waar zij zich mee bezig houden. 

 

Deze keer waren dat: 

• Ricoh vertelde over ontwikkelingen op het gebied 

van werkplekken en werkplek beheer; 

• Viva Vida liet iedereen in een workshop spelen met 

je persoonlijke gevoel bij ruimtes en interieur in-

richting; 

• Stolwijk ging in op de veranderingen en trends op 

het gebied van pensioenen en de consequenties 

daarvan voor werknemers en ondernemers; 

• Client Matters tenslotte maakte duidelijk hoe offer-

tes beter opgesteld kunnen worden en de kans op 

een opdracht vergroot kan worden. 

 

De aanwezige leden konden in 3 rondes 3 van deze pre-

sentaties bijwonen en zo het nodige opsteken en een 

beter beeld krijgen van waar de betreffende business 

club leden zich mee bezig houden. 

 

 

 

Plaats van handeling was Creative Valley in Papendorp. 

Creative Valley is een bijzonder en vernieuwend kan-

toorpand waar diverse bedrijven hun onderdak vinden. 

Een werkomgeving waar het nieuwe werken in praktijk 

gebracht wordt en werknemers zich zeer prettig voelen. 

Mei: Kasteel de Haar 

Deze maand was de jaarlijkse partnerbijeenkomst en we 

waren te gast op een nog bijzondere locatie: Kasteel de 

Haar. We hadden daarbij het geluk dat het deze dag 

heerlijk warm en zonnig weer was zodat de pracht en 

praal van het kasteel en de omgeving nog beter tot zijn 

recht kwam. 

 

 

 

Eens per jaar worden de partners van de business club 

leden uitgenodigd ook eens een bijeenkomst bij te wo-

nen. De partners hebben zo niet alleen een leuke 

avond, maar krijgen ook een beter beeld van waar ze 

hun partner regelmatig een avond aan kwijt zijn. 

 

Op het programma stonden, na de ontvangst en een 

welkomstwoord in het Koetshuys, een rondleiding in 

een aantal groepen door Kasteel de Haar en een presen-

tatie in de Kapel van de directeur van het kasteel over 

wat er allemaal bij komt kijken om de exploitatie en het 

onderhoud van alle gebouwen en het omliggende park 

rond te krijgen. Daarna kon iedereen nagenieten en 

netwerken in het Koetshuys. 

 

De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie. 

"Het was een absolute topbijeenkomst, één van de beste 

bijeenkomsten die ik ooit heb meegemaakt." aldus één 

van de leden. 

 

Netwerken 

Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om 

leuke avonden, wisselende locaties en interessante pre-

sentaties, maar vooral om het netwerken. Het opdoen 

van zakelijke contacten met ondernemers waar je over 

en weer je voordeel mee kan doen. Ondernemers die 

belangstelling hebben voor de business club zijn van 

harte welkom eens gratis en vrijblijvend een bijeen-

komst bij te wonen. 

 

Meer informatie over de business club op www.bclr.nl, 

contact via info@bclr.nl. 
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