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elkom terug van vakantie allemaal. Waarschijnlijk 

klinkt dit als lang geleden, maar we schrijven dit 

dan ook op de dag na het medewerkers- en openings-

feest. De sfeer zat er goed in. Een geweldig Mexicaans 

buffet en een swingende avond. Heerlijk om zoveel 

energie bij alle leden te zien. 

 

Wim Stolwijk haalde in zijn openingsspeech aan dat we 

al weer 10 jaar op het nieuwe complex zitten. 5 septem-

ber 2005 was de opening. Nog altijd noemen we het 

ons nieuwe complex. Na 10 jaar 

nog, dat is best wel een beetje 

gek. Aan de andere kant moet je 

zeggen dat het complex niet van 

nieuw is te onderscheiden, door 

het geweldige onderhoud dat elke 

dinsdagmorgen wordt gepleegd 

door de onderhoudsgroep. Het 

VB heeft daar zeer veel waarde-

ring voor. 

 

Ook veel waardering was er voor Marco Eversdijk en 

Ferdinand Wieman, die zeer actief en betrokken zijn bij 

de club en vooral opvallen, omdat ze al 9 jaar Coupe De 

Meern organiseren, het grootste senioren toernooi in de 

omgeving. 

 

Verder vonden we het op zijn plek Kees Bleeker en Han 

van Veldhuizen naar voren te halen voor hun tomeloze 

inzet voor de jeugdafdeling. Beiden vonden dat nergens 

voor nodig, of zoals ze over elkaar zeiden “dat vind ie 

niet leuk als je hem daarvoor naar voren haalt”. 

 

Wij vonden het voor alle vier, 

Marco, Ferdinand, Kees en Han, 

niet meer dan terecht om onze 

waardering uit te spreken en hen 

de felbegeerde Kanjer uit te rei-

ken. 

 

Wij wensen u een heel plezierig 

en succesvol seizoen. 

 

Nieuwe grasmatten op veld 5 en 6? 

De velden 5 en 6 liggen er al sinds de opening van het 

sportpark in 2005. Vorig jaar zijn ze al deels gerestau-

reerd. Toch is overduidelijk dat deze matten versleten 

zijn. Niet volgens de officiële normen, want die bestaan 

uit stuiter-, vering- en rolproeven en de velden voldoen 

aan de eisen. We moeten daarom eigenlijk wel conclu-

deren dat de ingestrooide rubbertjes de vereiste testei-

genschappen hebben, want aan de grasvezels kan dat 

niet meer liggen. 

 

We zijn bezig om bij de gemeente te kijken of de vel-

den kunnen worden vervangen en onder welke condi-

ties. Belangrijk daarbij zijn vragen als: zijn de velden al 

afgeschreven, wanneer wil de gemeente tot vervanging 

overgaan, moeten we eventueel zelf geld bijleggen om 

de vervanging eerder te laten plaatsvinden. We houden 

u op de hoogte. 

 

Materialen en ballen 

Begin van het seizoen hebben we 

de nieuwe structuur ingevoerd 

waarbij voor de trainingen vaste 

combinaties zijn gemaakt van trai-

ningsveld - kleedkamer - materi-

aal-/ballenkast - kliko. 

 

Waarom? Laten we eerst eens wat 

feiten bekijken. We hadden vorig 

seizoen naar schatting zo’n 750 ballen in gebruik voor 

de trainingen. Bij een balprijs van bijna € 40 per stuk, 

gaat het dus om een bedrag van rond de € 25.000 tot 

30.000. Gelukkig gaan ballen gemiddeld meer dan een 

jaar mee, maar alleen al begin vorig seizoen is er voor 

bijna € 14.000 aan ballen aangeschaft, inclusief wed-

strijdballen. De club heeft naast de trainingsballen ook 

nog een kleine 400 wedstrijdballen in omloop. 120 

teams maal gemiddeld 3 ballen. 

 

Een hele snelle rekensom over de hoeveelheid ballen 

die we nodig zouden hebben om 

te trainen: we trainen op 4 velden. 

Laten we eens aannemen dat op 

elk half veld tijdens de training 20 

spelers actief zijn die allemaal een 

bal nodig hebben. We zouden dan 

genoeg moeten hebben aan 4 vel-

den x 2 helften x 20 ballen = 160 

ballen. Dat 160 trainingsballen 

voldoende zou zijn is niet rede-

lijk, al was het maar omdat de ene 

keer allemaal F-jes, kleine ballen, en de andere keer 

senioren, grote ballen, op de 4 velden trainen. 

 

Een reëler aantal benodigde ballen is daarom 400 à 500. 

Dat is aanzienlijk minder dan de in gebruik zijnde 700 

à 800 en scheelt aan directe aanschaf bijna € 10.000. 

In mei bij een controle van één van de ballenkasten, 

bleek dat er alleen in die kast al minstens 40 trainings-

Van het verenigingsbestuur  

W 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

ballen waren verdwenen. 

 

Eén van de VB-leden heeft voor de gein een poosje bal-

len gespaard, die hij zelf vond op het sportpark, bij-

voorbeeld op de toegangsweg. Daarbij zaten alleen al 

van 1 specifiek team 3 ballen. 3 ballen waar een team 

dus gewoon niet naar omkijkt. Blijkbaar is de gedachte: 

Pech, bal weg! Wie denkt er thuis: Pech, € 120 weg? 

 

Daarom hebben we geprobeerd een schatting te maken 

van de ballen en materialen die wegraken. Dat is niet 

heel precies te zeggen, want er verdwijnen ook ballen 

omdat ze kapot zijn gegaan. Maar toch. Eind van het 

seizoen was geen enkele ballenkast meer compleet. 

Soms ontbrak er weinig, soms veel. Er zijn 16 kasten in 

gebruik. De meeste kasten zijn in de loop van het sei-

zoen aangevuld. 40 ballen uit een kast weg, zoals in die 

ene kast, is wel extreem. Laten we zeggen 10 tot 15 bal-

len per kast. Dan raakt er aan trainingsmateriaal kwijt, 

in een orde grootte van 16 kasten x gemiddeld 12 bal-

len x € 40 per stuk = € 7.680. Dan raken we nog wat 

wedstrijdballen en hesjes kwijt. Geschat verlies aan ma-

terialen € 7.500 tot € 10.000 per jaar. Niet kapot, nee 

gewoon kwijt. 

 

En dus hebben we ons de vraag gesteld, kan het niet 

anders? Moet het niet anders? Met de nieuwe opzet 

hebben we het aantal in omloop zijnde ballen terugge-

bracht naar ongeveer 500. Dat had met minder gekund, 

maar de Zaterdag en Zondagselecties mogen eigen bal-

lenkasten gebruiken en voor de D-tjes hebben we 150 

ballen extra in omloop, met een gewicht tussen de klei-

ne en grote ballen in. Minder mensen hebben toegang 

tot kasten en bovendien weten we beter wie bij welke 

kast kan. Verliezen worden daardoor beter traceerbaar.  

 

Een van de klachten die we hadden was dat de netten 

waarin de ballen mee naar het veld gingen snel versle-

ten en dat het dan moeilijk was om de ballen bij elkaar 

te houden. Dat de netten snel slijten is niet vreemd. 

Niemand kan 16 ballen in een net dragen en gaat het 

dus slepen. Sleep een net een aantal weken over het 

asfalt naar het veld en het net is kapot. Vandaar de aan-

schaf van kliko’s. Die rijden makkelijk en gaan niet ka-

pot op het asfalt. 

 

Eind september bekijken VB en materiaalcommissie 

hoe e.e.a. loopt. Wellicht dat we dan nog wat dingen 

moeten aanpassen. Schokkend was dat we op de al-

lereerste trainingsavond na 2 uur al 11 ballen kwijt wa-

ren en deze nog steeds weg zijn. Gevalletje pech, € 400 

weg. Te gek voor woorden. 

 

Veilig sportklimaat 

Op onze weg naar een veilig(er) sportklimaat hebben 

we het afgelopen seizoen alle medewerkers en vrijwil-

ligers, die in een machtsverhouding staan tot minderja-

rigen, gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) te overleggen. Vanaf dit seizoen zullen we dit 

standaard aan het begin van het seizoen aan alle instro-

mende leiders en trainers vragen. Deze groep vrijwil-

ligers wordt in de aankomende weken via email bena-

derd, met de uitleg over de te volgen procedure. 

 

Leden-tevredenheidsonderzoek 

Het huidige strategisch beleidsplan van V.V. De Meern 

heeft betrekking op de periode 2010 – 2015. Er is de 

afgelopen 5 jaar veel veranderd. Niet alleen de club zelf, 

maar ook de omgeving heeft zich razend snel ontwik-

keld. Het is daarom tijd om de missie, visie en strategie, 

die we in 2010 hebben vastgesteld, te toetsen aan de 

verwachtingen en wensen van nu.  

 

Vanuit V.V. De Meern Betrokken start Belle de Haan 

van de Hogeschool van Amsterdam aan het begin van 

dit seizoen met een onderzoek naar wat er leeft onder 

de leden. U zult haar wellicht op de club tegenkomen, 

een mail van haar ontvangen of op een dag worden ge-

vraagd naar uw mening over de vereniging. 

 

De conclusies en aanbeveling van haar onderzoek zul-

len een belangrijke basis vormen bij het vaststellen van 

het beleid en de prioriteiten voor de komende jaren. 

 

Onderweg naar 12 maanden/jaar, 7 dagen/week 

Er was een tijd dat onze voetbalclub in de zomer lange 

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

tijd. Dat schreven we al in de vorige Teamgeest. Dit jaar 

was de voetballoze periode weer korter. 2 juli nog het 

Regioteam, half juli al trainingen. 4 augustus Excelsior. 

Eigenlijk hebben we niet stilgelegen. Zo is dat ook be-

leefd, door zowel het verenigingsbestuur als de jeugd-

commissie. We zijn aan een stuk doorgegaan. Als de 

kantine dicht was is in Anafora vergaderd of bij mensen 

thuis. Best gezellig, maar niet altijd ideaal. 

 

Het dicht zijn van de kantine en de beperkte openstel-

ling van de velden in mei, juni en augustus komt nog 

uit de tijd dat we grasvelden hadden, de velden moes-

ten worden ingezaaid en je er dan beslist niet op mocht 

komen. Dat is nu zo anders, dat we ons moeten afvra-
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gen of het niet anders moet in de zomerperiode. 

 
De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

In het AD heeft pas gestaan hoe groot we 

zijn, namelijk 3e van Nederland en met 

het aantal teams en 2e van Nederland, met 

het aantal bij de KNVB geregistreerde 

spelende leden. Ons werkelijk aantal le-

den is groter o.a. omdat Benjamins en een 

deel van de wachtlijst nog niet staan inge-

schreven. 

 

De grootste is OJC Rosmalen. Het is hele-

maal geen doel van de club om de groot-

ste te zijn. Anderzijds mogen we best 

trots zijn op onze grootte. Gaan we ver-

der groeien en worden we de grootste? 

Voorlopig niet. Om OJC te passeren moe-

ten we minstens 200 spelende leden 

groeien en dat gaat nog niet zo snel ge-

beuren. 

 

Zondag jeugdvoetbal 

De ontwikkeling van het zondagvoetbal 

blijft doorzetten. Voor de zomer konden 

wij al melden dat Kampong had besloten 

per september aan te sluiten. Voor ons 

totaal onverwacht kwam BuitenBoys uit 

Almere daarbij en later DHSC. Verder 

heeft PVCV inmiddels 3 teams ingeschre-

ven, na een voorzichtige start met 1 team 

in januari, ook zij zetten dus door. Voor 

het komende seizoen 2016-2017 zijn al 

zeker BFC en Hooglanderveen er met 

teams bij.  

 

Al met al groeit het Zondag F-voetbal 

flink. 2 jaar terug zijn we begonnen met een poel van 2 

Elinkwijk en 6 V.V. De Meern teams. Nu bij het begin 

van het derde seizoen zitten we op 7 poules met bijna 

60 teams. Komende maanden gaan we verder om nieu-

we clubs binnen te halen en te werken aan een uitbrei-

ding richting E. 

 

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. 

 

Vluchtelingenproblematiek gaat niet aan 

ons voorbij 

De kranten en journaals staan bol van de 

berichten over vluchtelingenstromen 

vanuit Syrië en bv Eritrea naar Europa.  

 

Voor de zomer werden wij benaderd door 

“New Dutch Connection” een organisatie 

die zich het lot van asielzoekers aantrekt 

en hen probeert te integreren. Het ver-

zoek was of eerst 1 en later 2 jongens uit 

Eritrea, Semere en Merhawi, bij ons 

mochten komen voetballen. De jongens 

waren geplaatst in het asielzoekerscen-

trum Oog in Al, het oude militair hospi-

taal.  

 

We hebben daarmee ingestemd en ze via 

V.V. De Meern Betrokken opgenomen. 

Ze geven op woensdagmiddag training in 

de wachtlijst. De toezegging door Eelco 

Koot, dat ze een opleiding als trainer 

konden krijgen, konden ze amper gelo-

ven. Zelden hebben we een zo gelukzali-

ge lach van oor tot oor gezien.  

 

Het verenigingsbestuur: 

Peter Kieft, Frans van Seumeren, Wim Stolwijk, John van 

Wegen, Laurens Zandbelt 

 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 

MAANDAG 16 NOVEMBER 

OM 20.00 UUR IN DE KANTINE 
 

Officiële agendapunten kunnen tot uiterlijk 3 weken 

van te voren worden ingebracht bij het verenigingsbe-

stuur via secretaris@vvdemeern.nl. 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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Van de Scheidsrechterscommissie 

venals voorgaand seizoen hebben we helaas ook 

aan het begin van dit seizoen te kampen met een 

tekort aan scheidsrechters. Daar waar aan de ene kant 

scheidsrechters, al of niet tijdelijk, afvallen, komen er 

gelukkig ook nieuwe scheidsrechters bij. Na enkele ja-

ren van afwezigheid zijn Gert Kraak en Ron van Rooij-

en dit seizoen terug te vinden op de velden als scheids-

rechter.  

 

Daarnaast gaat Ad van de Korput, die ook al bij UVV 

fluit, bij V.V. De Meern fluiten. Velen kennen Ad wel-

licht als KNVB docent van de BOS cursus. 

 

In overleg met de Jeugdcommissie is besloten om dit 

seizoen weer A-junioren in te zetten voor lagere D- en 

C-wedstrijden, om zo de gaten te vullen. Desondanks 

kan het voorkomen dat er toch niet voor alle wedstrij-

den een leidsman beschikbaar is. In die gevallen wor-

den de teams geacht om zelf een scheidsrechter te rege-

len. Wij hopen dat dit niet vaak zal gaan gebeuren. 

 

Mocht er geen scheidsrechter beschikbaar zijn dan zal 

dit op de website bij het wedstrijdprogramma worden 

vermeld. Kijk dus op de dag van de wedstrijd nog even 

op de website of je team zelf een scheidsrechter moet 

leveren. Een wijziging op het laatste moment is helaas 

altijd mogelijk. 

 

Een weg die we verder opnieuw inslaan, is het werven 

en opleiden van scheidsrechters. Wij zijn erg verheugd 

met de spontane aanmelding van 6 D-pupillen, die 

scheidsrechter willen worden. Na een korte training 

zullen deze jongens binnenkort te zien zijn als scheids-

rechters bij de E-tjes en F-jes. De volgende stap wordt 

de inventarisatie onder de C-junioren.  

Elk jaar vindt sportbreed in oktober de Week van de 

Scheidsrechter plaats. Een week helemaal in het teken 

van onze scheidsrechters. Dit jaar vindt de week plaats 

van 3 tot 11 oktober. Sta die week eens stil bij het feit 

dat er wekelijks een groot aantal vrijwilligers op het 

veld loopt om wedstrijden te fluiten. Scheidsrechters 

verdienen best wel eens een compliment! 

 

Mocht u willen en kunnen meehelpen aan het scheids-

rechters tekort (bv door het fluiten van het team van 

een van uw kinderen), dan kunt u informatie inwinnen 

of contact opnemen met de scheidsrechterscommissie: 

(scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl) 

  

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

Van de voorzi+er 

anuit een zonnig Schotland schrijf ik dit bericht. De 

derde week van september sportief bezig geweest, 

de East Highland Way gelopen 150 km in 6 dagen door 

de bergen samen met Gonnie. 

 

Een van de avonden sprak ik met een hoteleigenaar die 

mij vertelde dat hij een groep Amerikanen van boven 

de 80 jaar te gast had, zij konden nauwelijks lopen 

maar maakte wel een fietstocht van 100 mijl per dag 

door de Schotse Hooglanden. 

 

Zo zie je maar dat sport uitermate belangrijk is om op 

een gezonde manier oud te worden. Onze club is er 

voor om kinderen al op jonge leeftijd met sport kennis 

te laten maken. Zij zullen hun leven lang daar plezier 

aan beleven. 

 

Geweldig dat wij als club bestuur 

ons steentje daar aan bij kunnen 

dragen. 

  

Frans van Seumeren 

Voorzitter V.V. De Meern 

V 

E 
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Kleding 

e overeenkomst met Paul Pessel Sport en Masita 

voor de aanschaf van kleding loopt op 1 juli 2016 

af. Reden om tijdig na te denken over hoe we daarna 

verder willen. 

 

Na een eerste inventarisatie kwamen we op een lijst van 

19 belangrijke en minder belangrijke punten waarop 

het huidige kledingmodel niet of minder goed voldoet. 

Deels heeft dat met Masita te maken, deels met hoe wij 

intern zaken opgezet hebben. 

 

Door deze lijst werd het duidelijk dat we ons eens 

moesten bezinnen over hoe we allerlei zaken rondom 

kleding aanpakken. Vandaar dat we een werkgroep 

hebben gevormd met een brede vertegenwoordiging 

vanuit de vereniging. 

 

Met André Bakker, Alfred van Doorn, Ben Hendrikx, 

Hans de Bie, Ad de Lange, Wim Stolwijk, Ton Oskam, 

Joris van Rooijen en Stephan Oost zijn onder meer het 

verenigingsbestuur, jeugdafdeling, seniorenafdeling, 

kledingbeheer, sponsorcommissie en de penningmees-

ter vertegenwoordigd. 

 

De werkgroep is eind januari 2015 van start gegaan. 

Het werd al snel duidelijk dat we een aantal zaken wil-

len bereiken: 

• Een herkenbare uniforme kledinglijn 

Door diverse problemen bij Masita hebben we helaas 

een ratjetoe aan verschillende kledinglijnen in ge-

bruik. 

• Minder werk en gedoe 

het innemen, controleren, opslaan, uitgeven, aanvul-

len, repareren, verhalen van kosten en administratie 

levert te veel werk en gedoe op. 

• De negatieve financiële trend doorbreken 

door diverse oorzaken zijn de inkomsten uit kleding 

voor de vereniging de afgelopen jaren constant ge-

daald. 

 

Om dit te bereiken willen we: 

• een kledingleverancier die kleding jarenlang kan 

leveren; we moeten van kledinglijn veranderen op 

het moment dat wij dat willen, niet omdat de leve-

rancier telkens met andere kledinglijnen komt; 

• zoveel mogelijk gesponsorde kleding in eigendom 

aan spelers geven, om de hoeveelheid werk en gedoe 

te verminderen en te zorgen dat spelers die onzorg-

vuldig met kleding omgaan daar zelf de gevolgen 

van dragen in plaats van de vereniging; 

• de verkoop van kleding een impuls geven en zorgen 

dat bij alle verkoop een marge of commissie voor de 

vereniging kan overblijven. 

 

Gewapend met onze wensen hebben we met diverse 

leveranciers gesproken. We hadden gepland naar zo’n 8 

tot 10 leveranciers te kijken, maar dat werden er uitein-

delijk zo’n 25. Steeds meer leveranciers vernamen dat 

wij naar kleding keken en benaderden ons. In veel ge-

vallen leidde dat tot één of meerdere gesprekken. Met 

wekelijks één of twee gesprekken ben je vervolgens dan 

een half jaar zoet. 

 

De eerste fase waarin we keken naar in hoeverre leve-

ranciers onze wensen konden invullen, is enige tijd ge-

leden afgerond. Hieruit zijn uiteindelijk 5 leveranciers 

overgebleven. 

 

De tweede fase is ondertussen ook min of meer afge-

rond. In deze fase hebben we gekeken naar prijzen en 

andere financiële aspecten. Dit lijkt simpel, maar het is 

door allerlei verschillen heel lastig om appels met ap-

pels te vergelijken. Uiteindelijk hebben we voor de 

overgebleven leveranciers doorgerekend:  

• wat we kwijt zijn aan aanschaf door de vereniging 

• de marge op verkoop aan sponsoren 

• commissie op verkoop aan individuele leden 

 

Hieruit komt vervolgens een financiële rangschikking 

van de leveranciers. 

 

Met de beste leveranciers uit de financiële vergelijking 

gaan we tenslotte de derde fase in. In deze fase bepalen 

we in meer detail de kledinglijn en kijken we naar as-

pecten als levertijden, voorraden, bedrukking, web-

shop, levering, etc. Uiteindelijk moeten we ook nog 

bepalen hoe we een V.V. De Meern uitstraling aan de 

kleding gaan geven. 

 

Kortom, er moet nog veel gebeuren, maar we liggen op 

schema om met ingang van volgend seizoen een nieuwe 

kledinglijn en nieuw kledingmodel te kunnen introdu-

ceren. Wordt vervolgd uiteraard. 

 

André Bakker 

Werkgroep kleding 

D 
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oals gebruikelijk presenteren we in de eerste Team-

geest van het nieuwe seizoen een overzicht van het 

energieverbruik binnen de vereniging.  

 

Veldverlichting 

In de periode tot en met seizoen 2008-2009 is het ver-

bruik geleidelijk gestegen tot 18.000 kWh. Daarna is 

het verbruik explosief toegenomen tot ca 50.000 kWh, 

door de ingebruikname van veldverlichting op het 

hoofdveld (in 2009) en de velden 2 en 3 (in 2010).  

 

Vanaf dat moment is het aantal gebruiksuren en daar-

mee het elektriciteitsverbruik van de veldverlichting 

gestadig toegenomen, met een piek in seizoen 2013-

2014. 

 

Omdat momenteel alle trainingsvelden vrijwel optimaal 

worden benut lijkt het verbruik te stagneren op ca. 

55.000 kWh.  

 

Elektriciteit clubgebouw 

In bijgaande grafiek is het jaarverbruik weergegeven 

vanaf de ingebruikstelling van het clubgebouw. Na een 

grillig verloop in de eerste jaren zien we dat het ver-

bruik over de laatste zes jaar schommelt rond de 87.000 

kWh, met een dip in het seizoen 2012-2013, als gevolg 

van het uitvallen van veel trainingen en wedstrijden 

door sneeuw.  

 

Het verbruik neemt dus laatste jaren niet meer toe, on-

danks een steeds intensiever gebruik van het clubge-

bouw en de toename van het aantal apparaten. Hierin is 

duidelijk de invloed zichtbaar van besparende maatre-

gelen die door de Commissie van Beheer zijn doorge-

voerd. 

 

 

Gas clubgebouw 

Het gasverbruik betreft voornamelijk de verwarming 

van het gebouw. In de loop der jaren wordt het clubge-

bouw steeds intensiever gebruikt voor trainingen en 

wedstrijden en activiteiten overdag (o.a. kinderop-

vang). Bij aanvang van het seizoen 2013-2014 is tevens 

de aanbouw in gebruik genomen. 

 

In onderstaande grafiek zien we dat het gasverbruik in 

de loop van de jaren desondanks niet echt toeneemt, 

alhoewel een vergelijking moeilijk is door de invloed 

van de wisselende buitentemperaturen. Duidelijk is de 

invloed te zien van de strenge winter in het seizoen 

2012-2013 en de zachte winter in het seizoen daarop. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Energieverbruik 

Z 
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Openingsfeest 

et jaarlijkse openingsfeest en de daarbij de start 

voor het nieuwe voetbalseizoen had dit jaar het the-

ma Mexico. Dit feest wordt door de club georganiseerd, 

om de vele vrijwilligers en medewerkers te bedanken 

voor het harde werken wat ze doen om het allemaal 

soepel te laten verlopen bij onze vereniging.  

 

De avond begon met de jaarlijkse openingsspeech van 

Wim Stolwijk waar, onder het toezicht van de vele vrij-

willigers en medewerkers, ook dit jaar een aantal vrij-

willigers in het zonnetje werden gezet. Han van Veld-

huizen, Kees Bleeker (beide jeugdcommissie) en Marco 

Eversdijk, Ferdinand Wieman (Teamgeest, Coupe De 

Meern, scheidsrechter) werden allemaal uitgeroepen tot 

kanjers van het jaar. Bedankt voor jullie inzet en ga zo 

door! 

 

Na de speech van Wim werd het buffet geopend en 

konden de aanwezige gasten onder begeleiding van een 

Mexicaanse mariachi band genieten van de diverse 

Mexicaanse lekkernijen. Nadat om 21:00 de rest van de 

feestgangers ook binnen stroomden ging het feest goed 

los op de muziek van de DJ. Diverse drankjes, dansjes 

en gezelligheid later ging iedereen bijtijds weer naar 

huis. 

 

De Middenstip zorgde er voor dat de kantine weer 

schoon was, zodat de eerste voetballiefhebbers op zon-

dagochtend weer konden genieten van een bakkie kof-

fie. Iedereen die heeft meegewerkt om van dit feest een 

succes te maken: bedankt en laten we het volgend jaar 

weer over doen!  

 

Team Openingsfeest 

Natasha Pot, Reinier van Zoeren, Jeroen Veldman en Ri-

cardo de Ruijter 

H 
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a een geweldig voetbaljaar in het seizoen 

2014/2015 zijn we op 21 juli alweer begonnen 

met het huidige seizoen. Ferdi Vrede ging naar JSV 

Nieuwegein, Glenn Hemmers naar Altius, Danny 

ter Hoeve naar SC Woerden en Mike van Houten is 

gestopt en Bastin Verweij heeft, vanwege teveel 

blessureleed, besloten een stapje terug te doen. 

 

Daar staat tegenover de komst van Sander Keller 

van FC Almere City, 

Achmed Ahahaoui 

van IJsselmeervogels, 

Redual El Yakoubi 

van Elinkwijk, André 

Nell van Jonathan, 

Majid Himi van NEC 

(amateurs) en Tom 

van der Linden van 

FC Dordrecht jeugd. 

Daarnaast krijgen een 

aantal talentvolle spe-

lers van de A1 dit sei-

zoen de kans om zich 

in de kijker te gaan 

spelen. 

 

We staan er goed voor met deze selectie. De posi-

ties zijn allemaal dubbel bezet en Rick en ik heb-

ben er veel vertrouwen in. Samen met de nieuwe 

aanwinsten en de overgebleven kampioenen van 

vorig seizoen kunnen we spreken van een waardi-

ge selectie voor de hoofdklasse, maar goed de toe-

komst zal dat moeten uitwijzen.  

 

Misschien is de verwachting van anderen niet zo 

hoog maar wij geloven in kansen om weer verder 

op de ladder te komen. Niets moet, dat is wel het 

verschil met vorig seizoen, maar alles kan. Dat 

moet onze uitdaging en doelstelling worden, waar-

om ook niet. 

 

Ons trainingskamp in Rotterdam, waar we samen 

met het Zondag 2 aan de teambuilding hebben ge-

werkt, was weer prima. We hebben plezier en in-

spanning (trainen) weer goed kunnen combineren.  

De laatste winstpartij in de bekerwedstrijd tegen 

Sportlust ’46 (zaterdag hoofdklasser) gaf aan dat 

we op de goede weg zijn. Door het gelijke spel van 

JSV Nieuwegein tegen SC Woerden zijn we tevens 

door in de beker, ons eerste succesje hebben we 

behaald.  

 

De afgelopen weken hebben we tijdens de trainin-

gen veel aandacht gegeven aan onze speelwijze en 

conditie om klaar te zijn voor het grote werk in de 

hoofdklasse. We hebben er met zijn allen veel zin 

in en hebben alle ver-

trouwen dat we dit 

seizoen niet anoniem 

hoeven mee te hobbe-

len.  

 

Terugkijkend op het 

eerste competitie-

weekend kunnen we 

tevreden zijn met ons 

gelijkspel tegen ADO 

’20. Het vorig jaar nog 

in de Topklasse uitko-

mende team uit 

Heemskerk startte 

voortvarend maar na 15 minuten kregen we meer 

grip op de wedstrijd en ontstond er een echte wed-

strijd die met het uiteindelijke gelijke spel een eer-

lijke weerspiegeling gaf. 

 

Het was trouwens sowieso voor V.V. De Meern een 

prima weekend voor de hogere teams. Zaterdag 1 

speelde erg goed en won met 3-0, de A1 deed het 

geweldig en won van BVO club FC Emmen met 4-

0 (ongekend) en ook het eerste vrouwenteam won 

haar eerste competitie duel met maar liefst 7-1.  

 

Daarnaast deden de Zondag 2 mannen van Rocco 

Langerak het uitstekend tegen 

SO Soest. De Soestenaren had-

den niets in te brengen en 

werden met 0-6 huiswaarts 

gestuurd.  

 

De kop is er af! 

 

Rob Zomer 

Trainer Zondag 1 

Nieuwe ronde nieuwe kansen 

N 
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Nieuwe spelers zondag 1 

Naam: Majid Himi 

Positie: Middenvelder 

Vorige club(s): NEC (amateurs) 

 

Naam: Reduan El Yaakoubi 

Positie: Middenvelder 

Vorige club(s): Elinkwijk 

Naam: Sander Keller 

Positie: Centrale verdediger 

Vorige club(s): RBC Roosendaal, 

FC Utrecht, Almere City FC, 

Neuchâtel Xamax 

Naam: Tom van der Linden 

Positie: Linksback, linkshalf,  

linker aanvaller 

Vorige club(s): jeugd Ajax, jeugd 

FC Den Bosch en Jong FC 

Dordrecht  

Naam: Achmed Ahahaoui 

Positie: Middenvelder 

Vorige club(s): Sparta  

Rotterdam, HFC Haarlem, Go 

Ahead Eagles, VVV-Venlo, FC  

Volendam en IJsselmeervogels  

Naam: Andre Nell 

Positie: Keeper 

Vorige club(s): DEV Doorn, Ro-

da ’46 en Jonathan  



Oktober 2015 TeamGeest 12 

erwijl de leden vakantie vierden hebben de vrijwil-

ligers van de Commissie van Beheer en het onder-

houdsteam stug doorgewerkt, om er voor te zorgen dat 

bij de aanvang van het nieuwe seizoen alles weer func-

tioneert. Door het uitvoeren van de nodige schilder-

werkzaamheden ziet het clubgebouw er weer als nieuw 

uit! Hieronder een opsomming van de werkzaamheden. 

 

Clubgebouw 

• diverse reparaties en vervangingen o.a. lampen en 

frequentieregelaar luchtbehandeling; 

• parameters frequentieregelaars luchtbehandeling 

beter ingesteld; 

• onderhoud alarm- en brandmeldinstallatie door 

Hulst; 

• kampioensfoto’s opgehangen in kantine en hal bega-

ne grond; 

• deur herentoilet begane grond zowel aan binnen- als 

buitenzijde voorzien van metalen strip onderzijde; 

• metalen strip bevestigd aan binnenzijde buitendeur 

materiaalberging; 

• vervanging koffiezetapparaat in het club café en de 

vloer-schrobmachine; 

• computers: diverse updates geïnstalleerd en harde 

schijven opgeschoond; 

• configuratie acces points wedstrijdsecretariaat en 

uitgifteruimte aangepast; 

• software aansturing plasma scherm aangepast; 

• t.b.v. het nieuwe uitgiftesysteem van ballen extra 

kleedkamersleutels en hangsloten aangeschaft, belet-

tering aangebracht op ballenkasten en kliko’s voor 

ballentransport. 

 

Schilderwerk 

• trap naar verdieping; 

• deurstijlen verdieping (rood); 

• wanden club café en bestuurskamer; 

• kopwand bespreekkamer; 

• wanden gang tegenover bespreekkamer; 

• wand liftschacht en liftdeuren; 

• buitendeuren materiaalberging; 

• oranje buitenwand veldzijde. 

 

Sportpark 

• zitbanken vaste tribune en alle zitbanken op het 

sportpark geschilderd; 

• reparatie pupillendoeltjes en aanbrengen verstevi-

ging hoeken; 

• groot onderhoud doelnetten en doelen, nieuwe doel-

netten hoofdveld; 

• i.v.m. belemmering uitzicht vanaf het VIP-terras, 

lantaarnpaal langs hoofdveld verwijderd; 

• vlaggen gewassen en gerepareerd 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Onderhoud accommoda2e 

T 

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 gerelateerd idee 

voor een artikel welke interessant is voor een breed pu-

bliek? 

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 

Redac2e TeamGeest 

D 
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Communiceren met spelers en ouders 

onderdag 27 augustus 2015 heeft er in het jeugd-

honk een bijeenkomst plaatsgevonden voor leiders 

en trainers van V.V. De Meern. De bijeenkomst stond 

in het teken van het organiseren van een teamgesprek. 

 

Een jaar geleden is er gepolst bij leiders en trainers wat 

zij graag zouden willen aangeboden hebben van de ver-

eniging. De leiders en trainers hebben toen aangegeven 

dat ze graag wat handvaten zouden willen hebben, 

rondom de communicatie met spelers en ouders. Met 

deze vraag zijn Christiaan van der Tier, Lotte Jager, Su-

zanne van Wakeren en Eelco Koot aan de slag gegaan, 

om een passende avond te maken voor de leiders en 

trainers.  

 

Een belangrijke voor-

waarde voor goede 

communicatie is om de 

verwachtingen van el-

kaar, voorafgaand aan 

het seizoen, duidelijk te 

hebben. Leiders en trai-

ners worden geadvi-

seerd om aan het begin 

van het voetbalseizoen 

een teamgesprek te or-

ganiseren met de spe-

lers en een gesprek met de ouders. Waarbij kennisma-

king, afspraken maken en de rol van de trainer/leider 

onderdelen kunnen zijn. 

 

Vooraf aan de avond hadden 12 mensen zich daadwer-

kelijk opgegeven. Een grote verrassing voor het presen-

tatieteam was dan ook, dat er ongeveer 50 mensen kwa-

men. De avond was opgebouwd in een stuk presentatie, 

waarin in het kort de doel van de avond werd verteld. 

Nadat het presentatie gedeelte was afgerond, werd de 

groep in drie verschillende groepen opgedeeld. In de 

individuele groepen werd er besproken wat de leiders/

trainers graag zouden willen bespreken met het team en 

met de ouders.  

 

De leiders en trainers gingen met elkaar in gesprek met 

wat zij belangrijk vinden voor een teamgesprek.  

Hieronder vind je een aantal punten, die je kunt mee-

nemen in een teamgesprek met ouders of spelers: 

• Welke locatie kiest u? Thuis of op de club; 

• Spreek de verwachtingen duidelijk uit; 

• Bespreek hoe je met elkaar om gaat; 

• Bespreek dat afmelden tijdig gebeurd; 

• Wat voor consequenties zijn er als spelers zich niet 

D aan de afspraken houden; 

• Zorg dat ouders betrokken raken bij het team: 

• Wie doet de was? 

• Wie gaat er fluiten? 

• Wie regelt de communicatie? 

• Feestteam? 

• Zorg dat er een teamgevoel heerst; 

• Sportiviteit staat hoog in het vaandel (Meedoen is 

belangrijker dan winnen); 

• Zorg dat spelers vertrouwen in de leiders en trainer 

hebben. 

 

De bovenstaande punten zijn enkele ideeën, waar u re-

kening mee kunt hou-

den in het gesprek wat 

u kunt voeren. Een be-

langrijk punt is, dat u 

als trainer en/of leider 

de cultuur bepaalt, en 

die dan ook in het team 

aangehouden wordt.  

 

De filmpjes die zijn ge-

bruikt tijdens de pre-

sentatie kunt hier terug 

vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=mjYFndwK8CE& 

feature=youtu.be 

 

Wij (Eelco, Suzanne en Christiaan) willen graag de 

mensen bedanken die aanwezig waren. Mocht u nog 

opmerkingen en/of ideeën hebben kunt u altijd mailen 

naar: betrokken@vvdemeern.nl 

 

Christiaan van der Tier en Suzanne van Wakeren 

V.V. De Meern Betrokken 



Seniorencommissie 

a een welverdiende rustperiode spelen alle senioren 

teams vanaf zaterdag 13 september weer voor de 

competitie. De teams, uitkomend in de A-categorie, zijn 

al een week eerder begonnen aan de competitie. 

 

In de eerste competitiewedstrijd van Zondag 1 leek het 

wel of ze even moesten wennen aan het hogere tempo. 

ADO ’20, de degradant uit de topklasse, begon de wed-

strijd in een hoog tempo, maar later kwamen onze boys 

beter in het spel. Deze eerste vermakelijke wedstrijd 

eindigde in een 1-1 stand. Helaas was het resultaat in 

de 2e wedstrijd tegen Westlandia wat minder. 3-0 ver-

lies tegen een ploeg die al langer op een hoger niveau 

acteert. 

 

Drie andere teams die uitkomen in de A-categorie 

(Zaterdag 1, Zondag 2 en Zaterdag 3) hebben na 2 wed-

strijden de volle winst. Zaterdag 1 is de competitie, na 

de degradatie uit de eer-

ste klasse, goed gestart. 

Na een eenvoudige 

winst op De Vecht, 

werd ook Nieuwland 

verslagen. 

 

Ook Zondag 2 is de 

competitie met het ver-

nieuwde team goed ge-

start. Met veel jongens 

die zijn over gekomen 

uit de A-junioren, zijn 

de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Nu is 

Rocco Langerak met zijn team de competitie wel vaker 

goed begonnen, dus het komt aan op de lange adem. 

 

Zaterdag 3 zet de lijn van vorig seizoen door en gaat 

door met waar het gebleven was: wedstrijden winnen. 

Afgelopen weekend werd er, ondanks de afwezigheid 

van een aantal belangrijke spelers, eenvoudig gewon-

nen van Eemnes 2. Ben benieuwd wie Zaterdag 3 de 

eerste nederlaag gaat bezorgen.  

 

Zondag 3 heeft op dit moment slechts 1 wedstrijd ge-

speeld, na een afzegging op het laatste moment door de 

tegenstanders, vanwege een ongeluk onderweg.  

 

Zaterdag 2 is de competitie wat minder gestart met 2 

nederlagen. Han kan met zijn mannen aan de bak om 

het tij te keren. 

 

Vrouwen 1 is het seizoen uitstekend gestart. Na 2 over-

N 
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winningen voor de beker en een 1 nipt verlies, wat he-

laas de uitschakeling betekende, gingen de dames ook 

goed van start in de competitie. Na 1 speelronde staan 

de dames zelfs bovenaan. Hopen dat dit een voorbode 

is voor een leuk seizoen! 

 

Zaterdag 4, die die na het kampioenschap van vorig 

jaar voor het eerst uitkomt in de 3e klasse, heeft het in 

het begin wat moeilijk, gezien de laatste plaats op de 

ranglijst met 0 punten uit 2 wedstrijden. 

 

In het weekend van 13 en 14 september zijn ook de 

lagere teams gestart met de competitie. De bekerwed-

strijden werden door de lagere teams vooral gezien als 

oefenwedstrijden. En gelukkig hadden we 2 bekerwed-

strijden om in het ritme te komen. (Ik hoop dat de 

KNVB ook gaat bedenken om alle bekerwedstrijden 

voor de eerste competitieronde te plannen.) De zondag 

teams zijn goed gestart, 

want alle lagere teams 

(Zondag 4 t/m 7), won-

nen hun wedstrijd in de 

eerste competitieronde. 

 

Hopelijk pakken de la-

gere zaterdagteams 

(Zaterdag 4 t/m 8 + Ve-

teranen) het na dit 

weekend ook goed op, 

want voor de competitie 

heeft tot nu toe alleen 

Zaterdag 8 zijn eerste wedstrijd gewonnen. 

 

Bij het uitkomen van de TeamGeest kan alles al weer 

helemaal anders zijn dan hierboven geschetst. 

Ben benieuwd hoeveel kampioenen deze competitie dit 

jaar gaat opleveren. Gaan we het aantal van 3 kampi-

oenschappen bij de senioren weer evenaren? Wie gaan 

er dit jaar mee doen voor de topschutters titel?  

 

Rond de winterstop zal ik een update geven hoe de 

teams er voor staan en welke teams mee spelen om een 

mogelijk kampioenschap. 

 

Patrick van Zijl 

Voorzitter Seniorencommissie 
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Ledental en teams 

edental 

Op de zaterdagen is het programma volledig ge-

vuld, met soms wel 50 thuiswedstrijden. Een eventuele 

groei van het aantal spelende leden is daarom alleen 

nog mogelijk door het (nog) beter benutten van de 

veldcapaciteit op zondag. 

 

We zien gelukkig dat steeds meer verenigingen uit de 

omgeving zich aansluiten bij de zondag-

pupillencompetitie. Op zondagmorgen is het dan ook 

een drukte van belang op het sportpark. Hopelijk lukt 

het in de toekomst om ook voor de hogere jeugdcatego-

rieën een zondagcompetitie van de grond te krijgen. Dit 

is noodzakelijk om alle pupillen ook in de toekomst de 

mogelijkheid te bieden om bij V.V. De Meern te kun-

nen blijven voetballen.  

 

2000-grens 

In het afgelopen seizoen is het aantal van 2000 leden 

gepasseerd. We zijn daarmee qua ledental de tweede 

grootste vereniging in Nederland. Inmiddels zijn we 

weer iets onder deze magische grens gezakt. De ver-

wachting is dat in de loop van het seizoen 

de grens van 2.000 opnieuw wordt over-

schreden. 

 

Spelende leden 

We zijn het seizoen gestart met ca. 1.500 

spelende leden. Dit is een (kleine) toename 

van 15 t.o.v. van vorig seizoen. De groei 

van zondag senioren is tot stilstand geko-

men. Ondanks dat jaarlijks van de A-

junioren ca. drie teams de seniorenleeftijd 

bereiken is het aantal leden en teams op 

zondag gelijk aan vorig jaar! 

 

L Ook bij de dames zien we de toename van het aantal 

meisjes (nog) niet terug bij de senioren. Het aantal da-

mes neemt al jarenlang niet toe. 

 

 
 

Teams 

Met het aantal leden is ook het aantal teams in afgelo-

pen jaren sterk toegenomen tot ruim 120 bij start van 

deze competitie. Daarvan spelen 107 teams in KNVB 

competities en de overige teams (kabouters en de jong-

ste F-pupillen) in een onderlinge competitie op zondag. 

Het aantal teams is ongeveer gelijk aan vorig jaar.  

 

Piet Eversdijk 

 

 

 

 

 

 

Categorie 
Augustus 

2014 

September 

2015 
Toename 

Jongens 969 976 7 

Meisjes 190 205 15 

Senioren 328 321 -7 

Totaal 1.487 1.502 15 
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Zaterdag 1 

p het moment van schrijven heeft de teleurstelling 

van het vorig jaar, door uit de 1e klasse te degrade-

ren, vooralsnog plaats gemaakt voor een stukje realisme 

richting het nieuwe seizoen. In de bekerwedstrijden 

hebben we gezien dat, vanwege het verschil in weer-

stand, er meer ruimte is voor individuele- en teamont-

wikkeling. 

 

Met de komst van Nick van der Horst, Roel van Wiggen 

en Kai de Bruin, naast het vertrek van Koen Hoveling 

en Stef Vermeulen, lijkt het dat het team wat completer 

geworden is. Vooral ook omdat alle andere selectiespe-

lers een jaar ervaring opgedaan hebben in de 1e klasse 

en tegelijkertijd ook weer een jaartje ouder zijn. 

 

Met het begeleidingsteam hebben we uitgesproken dat 

het prettig zou zijn dat we, na een vervelend jaar met 

veel verliespartijen, vooral in het begin van het seizoen 

wat vertrouwen zouden kunnen tanken door een paar 

wedstrijden te winnen. 

 

Met 1 winstpartij tegen Desto, 1 gelijkspel tegen Ben-

schop en een verliespartij tegen Vriendenschaar zijn we 

helaas de bekerronde niet doorgekomen. 

 

Maar in de 1e competitiewedstrijd tegen De Vecht won-

nen we terecht en was de tegenstand niet groots. Daar 

bij moet aangetekend worden dat De Vecht een aantal 

(4 a 5) belangrijke spelers misten. Zij hebben bijvoor-

beeld de 2e wedstrijd gelijk gespeeld tegen Benschop. 

De wedstrijd tegen Nieuwland ging gelijk op, met wei-

nig kansen voor beide ploegen. Toch vond ik dat V.V. 

De Meern de meest aangewezen ploeg was om de wed-

strijd naar zich toe te trekken in de vorm van de 1e 

goal, wat uiteindelijk ook gebeurde. 

 

In de competitie kunnen we dus spreken van een prima 

start in de eerste 2 wedstrijden. We hopen dat we daar-

mee als groep dat stukje vertrouwen hebben opgedaan, 

waarmee we de basis kunnen leggen voor een ’leuk’ sei-

zoen. We weten alleen nu nog niet exact, of het niveau 

van onze eerste 2 tegenstanders, maatgevend is voor de 

kwaliteit van de andere ploegen in deze 2e klasse. 

 

We gaan elke volgende wed-

strijd gewoon weer kijken waar 

het toe leidt; over een aantal 

weken kunnen we wat meer 

vertellen over de krachtsver-

houdingen in deze huidige 2e 

klasse. 

 

Robert Roest 

Trainer zaterdag 1 

O 

Woensdagmiddagtrainers gezocht 

oewel er nu bij de jeugd meer dan 100 personen 

actief zijn als trainer - ja, u leest het goed - komt 

het met name op de woensdagmiddag vaak voor dat we 

kampen met een open plek. We hebben weliswaar 10 

mensen op de rol staan, maar dat is het absolute mini-

mum bij de bijna veertig teams, die getraind worden.  

 

Blessures, vakanties, plotseling aan het werk moeten 

e.d. maakt de bezet-

ting kwetsbaar. We 

zoeken nu mensen die 

bereid zijn in te vallen 

(’s woensdags van 

13.30-17.00 uur of 

een gedeelte daarvan), 

mocht daartoe be-

hoefte zijn. 

 

Ook voor junioren 

teams zoeken we nog 

trainers. Het moet toch mogelijk zijn dat seniorenspe-

lers vóór hun eigen training (meestal beginnend na 

20.30 uur) een juniorenteam willen trainen? 

 

Reacties graag naar: voorzitterjeugd@vvdmeern.nl 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitten Jeugdcommissie 

H 
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Zaterdag 4, een nadere kennismaking 

e A2 bestond in het seizoen 2006-2007 uit een 

vriendenteam. Toen de overgang naar de senioren 

in zicht kwam, was het dus niet vreemd dat deze groep 

als seniorenelftal bij elkaar wilde blijven. Helaas moch-

ten een aantal spelers qua leeftijd niet direct mee, maar 

die sloten samen met een nieuw lid, Stefan Jacobs, een 

seizoen later bij het team aan.  

 

Een aantal van deze spelers vormen nu nog steeds de 

basis van het team. Dat zijn de middenvelders Sjoerd 

Delfgou, Clint Sterk, Tim Moeijes en Stefan Jacobs, de 

onberekenbare spits Jerry Klerkx, de verdedigers Rem-

co van Doorn, Sander Janssen, Nickey van Kippersluis 

en Sander Schaap. De leiding wordt al vanaf de A2 ge-

vormd door Alfred van Doorn en Henny Janssen.  

 

Het team startte in het seizoen 2007-2008 als zaterdag 

6. De eerste twee seizoenen was het wel even wennen 

bij de senioren. Daarom lag 

de lat ook niet zo hoog. Het 

streven was handhaving en 

dat is gelukt. Tijdens het 1e 

seizoen werden bovendien 

twee boeiende wedstrijden 

tegen het toenmalige zater-

dag 5 gespeeld. 

 

De drie seizoenen die daar-

op volgden werd en steeds 

in het linker rijtje geëin-

digd. Na het 1e van deze 

drie seizoenen werd er vooral in verdedigend opzicht 

nogal wat ingeleverd. Zo stopten onder meer de twee 

stoere mandekkers, Olaf van Wijk en Roy de Groot en 

moest, laatste man/verdedigende middenvelder Jon 

Gruters, door een ernstige blessure afhaken. Het gevolg 

was dat de stijgende lijn niet kon worden voortgezet. 

Naast deze personen kende zaterdag 6 tijdens deze pe-

riode ook nog een handvol passanten. 

 

Een positief gegeven in deze periode was dat Jeffrey 

Tromp het team kwam versterken als vaste en betrouw-

bare sluitpost. Ook de boeiende wedstrijden tegen het 

toenmalige zaterdag 4 van Jarno en Flip spraken in de-

ze periode tot de verbeelding.  

 

Maar tegen het einde van het seizoen 2011-2012 was 

het bijna over en uit met zaterdag 6, omdat het vrien-

denteam na het nuttigen van alcohol in de kleedkamer 

zijn eerste en laatste waarschuwing kreeg. Ze kregen via 

de mail te horen, dat, wanneer een dergelijke overtre-

D ding weer geconstateerd zou worden, het verenigings-

bestuur zou overgaan tot uitsluiting van het gehele elf-

tal. Zover is het niet gekomen omdat zaterdag 6 daarna 

een dergelijke overtreding niet meer gemaakt heeft. 

 

Het seizoen daarop ging zaterdag 6 door een gedegen 

transferbeleid echt mee doen om de prijzen. De aanval 

werd versterkt met de altijd scorende spits Melvin van 

Nood en het middenveld met spelverdeler Tim van 

Raaij, stofzuiger Tyas van Leeuwen en Quint Salakory. 

De verdediging tenslotte werd versterkt met Bram

(Rots) van Wiggen en Jeroen de Haan(s).  

 

In het seizoen 2012-2013 werd zaterdag 6 wel eerste, 

maar geen kampioen. Vanwege het koude voorjaar is de 

competitie toen niet afgemaakt. Het daarop volgende 

seizoen werd dat echter rechtgezet. Na onder meer 2 

zinderende wedstrijden tegen concurrent Focus ‘07 (2 

x 3 punten) werd het kam-

pioenschap behaald. Dat 

betekende promotie naar de 

4e klasse. 

 

Na een wat stroeve start in 

de 4e klasse begon zaterdag 

6 vorig seizoen lekker te 

draaien en deed al weer snel 

mee om de bovenste plaats. 

In tegenstelling tot het vori-

ge seizoen waren er nu 4 á 5 

concurrenten, die tot de 

laatste competitiewedstrijd meededen om het kampi-

oenschap. Uiteindelijk trok zaterdag 6 aan het langste 

eind. Dat betekende wederom promotie. Na 1 jaar 4e 

klasse direct door naar de 3e klasse. 

 

De groep is afgelopen zomer, naast bovengenoemde 

spelers, aangevuld tot 18 personen, met ballerino Erwin 

Maas en allrounder Flip Peek. Inmiddels speelt het 

team nu als zaterdag 4 in de 3e klasse. Omdat dit toch 

weer een stapje hoger is, is de doelstelling voor dit sei-

zoen handhaven.  

 

Wat tenslotte niet onvermeld mag blijven is dat dit 

team ook al 7 jaar tijdens de Pinksterdagen meedoet 

aan een toernooi bij Texel ‘94. Daar wordt meestal mee-

gestreden om de bovenste plekken. Een keer werd zelfs 

de 1e plek behaald. 

 

Kees Peek 

Leider zaterdag 4 
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De woensdagmiddagtrainers voor F en E teams 

edere woensdagmiddag worden er bijna 40 E en F 

teams, met ieder 9 leden, getraind door een groep 

trainers, van 13.30 tot 17.00 uur. Het aantal trainers 

bestaat dit jaar uit 11 personen, wat niet veel is voor dit 

aantal kinderen. 

 

De kinderen worden in groepjes verdeeld tijdens de 

training en komen daarna ook weer bij verschillende 

trainers/onderdelen terecht om te oefenen. Zo wordt 

geprobeerd het voor de spelertjes (en de trainers) gezel-

lig te houden, maar ook om op deze manier de jeugd 

goed te trainen en ook de mogelijkheden van spelers te 

kunnen herkennen en ze goed en ze op kunnen in te 

delen bij de verschillende elftallen. 

 

Omdat er ieder seizoen weer een hoop nieuwe leden 

beginnen met deze training, willen we de trainers (nog) 

een keer aan jullie 

voorstellen. 

 

Jan Vermeulen: 

Sinds 1999 al als 

trainer op de 

woensdagmiddag. 

In dat jaar is hij 

vier dagen per week 

gaan werken. Heeft 

ook vroeger veel 

teams getraind, van 

kleintjes tot eerste 

elftallen bij voetbal-

club Kockengen. 

Vindt dat je moet 

trainen met passie 

en met liefde voor 

de kinderen en het spel. Het is leuk als je bv. de A1 

kampioen ziet worden en je hebt de helft van de spelers 

al bij de E en F getraind. Hij is nu 71 en hoopt het nog 

een paar jaar te doen. Jan is jarenlang de voorzitter van 

de Jeugdcommissie geweest, regelt nu, naast dat hij f-

coördinator is, nog vele zaken binnen de jeugdafdeling. 

 

Arie Verheij: is in 1948 geboren en sinds zijn 64e ge-

pensioneerd. Werkte als zelfstandige in de groente- 

fruit- en horeca sector. Door zijn kleinkinderen is hij 

betrokken geraakt bij V.V. De Meern. Op verzoek van 

Jan Vermeulen is hij een pupillen cursus gaan volgen 

bij de KNVB en traint nu voor het tweede jaar op de 

woensdagmiddag, waar hij zegt veel te leren van de er-

varen trainers. Daarnaast trainde hij al het D-team van 

zijn kleinzoon op dinsdag en soms op vrijdags. Is ie-

I mand van de praktijk en bezoekt zoveel mogelijk wed-

strijden, zowel zaterdags als zondags, om zo een betere 

beoordeling te kunnen geven over de spelers die hij 

traint. 

 

Jannes Visscher: Jannes is momenteel de langst meelo-

pende trainer op de woensdagmiddag. Zo’n 30 jaar ge-

leden kwam Jannes op zijn vrije middag (hij werkt al 

jaren in café de Don) eens kijken bij de training van de 

F en E teams, die toen werd gedaan door Lambert van 

Rooijen. Hij vond het zo leuk dat hij zich aansloot en 

nu nog steeds actief is op de woensdagmiddag. In die 

tijd waren het nog maar 2 F en 2 E teams; wat een ver-

schil met nu! Hij heeft al met veel verschillende trai-

ners samengewerkt, zoals Piet Oostrom, Joop Wester-

hout en de vorig jaar vertrokken Jan Kerkhof. Hij hoopt 

de jongens dingen te kunnen leren, waardoor ze beter 

worden. Vindt het 

leuk om ze te zien 

opgroeien: zo zijn 

er nu diverse jon-

gens die hij ooit 

getraind heeft, nu 

ook klant bij hem 

in de kroeg. 

 

Hennie Ockhuy-

sen: is al weer een 

jaar of tien bezig 

als trainer op de 

woensdagmiddag. 

Is begonnen toen 

zijn kleinzoon ging 

voetballen. Hij 

traint naast de jon-

gens op de woensdag ook nog bij hogere teams, zoals 

de D, C, B en A, maar op dit moment helaas even niet, 

wegens ziekte, maar hij wil zodra het kan de draad 

weer op pakken. Wij wensen hem sterkte.  

 

Rene van Dorrestein: is 55 jaar en woont in De Meern. 

Is in de jaren 70 en 80 lid geweest van V.V. De Meern 

en heeft in verschillende jeugd selectieteams gespeeld. 

Van uit de jeugd is hij naar de zondag gegaan en heeft 

toen met veel plezier in het 6e vrienden/ team gespeeld. 

Helaas heeft hij toen diverse blessures opgelopen en 

daarna niet meer gevoetbald. Heeft 2 kinderen, waarvan 

er een nog voetbalt bij de V.V. De Meern. Toen de jong-

ste ging voetballen bij V.V. De Meern is hij enkele jaren 

leider en trainer geweest van dat team. Naast de woens-

Achter v.l.n.r.: Jan Vermeulen, Arie Verheij, Jannes Visscher, Hennie Ockhuysen, Rene 

van Dorrestein, Evert Schouwstra 

Voor v.l.n.r.: Frans de Kolf, Jan Kerkhof, John van Kippersluis 



De woensdagmiddagtrainers voor F en E teams (vervolg) 

dagmiddag traint hij ook de F4 op de maandagmiddag 

en dat met veel plezier. 

 

Evert Schouwstra: is vanaf 1998 verbonden met V.V. 

De Meern, omdat zijn zoon toen hier ging voetballen. Is 

vanaf het begin betrokken geweest als leider en trainer. 

Is daarna nog vele jaren actief geweest als coördinator, 

trainer, schoonmaker en als lijnentrekker op het oude 

sportpark (tot 2005). Heeft vele cursussen gevolgd, en 

zijn TC 3 diploma behaald. Mo-

menteel traint hij op de woens-

dagmiddag, omdat het voor hem 

een uitdaging is om de jeugd het 

e.e.a. aan te leren en ze als team 

te laten groeien. 

 

Frans de Kolf: is werkzaam in de 

ICT als software-engineer. Heeft 

in het verleden zelf gevoetbald bij 

de Amersfoortse boys, en aan 

waterpolo en wedstrijdzwemmen gedaan. Is in 2001 in 

Veldhuizen komen wonen, en al gauw betrokken bij 

voetbalclub V.V. De Meern. Heeft twee kinderen, welke 

allebei voetballen bij V.V. De Meern. Is 7 jaar geleden 

begonnen bij als leider bij het team van zijn een zoon. 

Na het behalen van zijn trainersdiploma, werd hij ge-

vraagd om het woensdagmiddagtrainingsteam te komen 

versterken. Vindt het een leuke uitdaging om met de F 

en E pupillen bezig te zijn, en hoopt dat hij nog lang op 

de woensdagmiddag training kan geven. 

 

John van Kippersluis: is met zijn 51 jaar een van de 

jongste trainers van de woensdagmiddag ploeg. Hij is 

hier 12 jaar geleden mee begonnen, toen zijn eigen kin-

deren op voetballen gingen en hij bij hen trainer werd. 

Hij werkt in een bakkerij en vindt het heerlijk een mid-

dag in de buitenlucht bezig te zijn. Hij vindt het ook 

fijn om als vrijwilliger de club te helpen: hij is ook nog 

leider bij een A elftal. Heeft zelf bij JSF 

gevoetbald, maar heeft ook lang op wa-

terpolo gezeten. Het mooiste van de trai-

ning op woensdag vindt hij het plezier 

wat aan de kinderen gegeven wordt, 

door ze lekker met een bal bezig te laten 

zijn en ook nog wat te leren. 

 

Arie de Vos: Inmiddels ook met pensi-

oen, maar ook al meer dan 35 jaar actief 

als trainer bij de V.V., bij veel verschil-

lende elftallen, zoals de B-elftallen. Is zelf 

met voetballen begonnen in 1956/57, 
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maar heeft nooit in selectieteams gespeeld. Is met de 

opening van het huidige sportcomplex (10 jaar gele-

den) begonnen als trainer bij de ‘kleintjes’. Was met 

zijn bedrijf Hensbergen één van de eerste sponsors voor 

shirts voor de jeugd. Wil voorlopig wel trainer blijven, 

maar vindt wel dat de jongens en ook de ouders wel 

naar hem moeten luisteren ! 

 

Herman Satink: is 1974 als jonge man in De Meern ko-

men wonen en is toen bij de V.V. 

gaan voetballen. Is begonnen in 

zaterdag 3, maar ging al snel over 

naar zaterdag 1 en heeft ongeveer 

13 jaar zelf gevoetbald. In 1989 is 

hij samen met Jannes de woens-

dagmiddagtraining gaan doen en 

is een paar jaar later een paar 

avonden in de week de A t/m D 

gaan trainen. Na het behalen van 

een aantal trainersdiploma’s wil-

de hij graag senioren gaan trainen, maar bij V.V. De 

Meern hadden ze geen plaats op dat moment. Hij heeft 

toen bij een aantal clubs training gegeven, zoals Kame-

rik en Alphense Boys. Tussendoor is hij hulptrainer 

geweest bij zondag 1 en heeft hij zondag 2 een aantal 

jaren getraind. Hij is ook al jaren trainer bij zondag 3. 

Helaas is Herman een tijdje geleden ziek geworden, 

waarom dat nu iets minder frequent is, maar hij is nu 

wel weer begonnen op de woensdagmiddag en vindt 

dat weer heel leuk. 

 

Jeffrey Sneijder: kwam 14 jaar geleden in De Meern 

wonen en is hier gebleven. Ooit is hij begonnen met 

voetballen bij DHSC in Ondiep. Een aantal jaar heeft 

hij bij de jeugd van Ajax gespeeld, maar op een gegeven 

moment raakte hij geblesseerd. Hij heeft het nog een 

tijd geprobeerd, maar is uiteindelijk in 2007 gestopt als 

voetballer. Hij is daarna spelersmakelaar geworden. 

Inmiddels heeft hij een zoon, die al een 

paar jaar bij V.V. De Meern speelt en nu 

in de F4 speelt. Jan Vermeulen heeft hem 

gevraagd mee te helpen op de woensdag, 

wat hij leuk vindt, om zijn zoon, maar 

ook omdat hij het trainersvak in wil. Hij 

is onlangs bij zijn oude club DHSC ge-

vraagd te komen helpen en is nu dus 

druk bezig en wil graag zijn diploma’s 

halen. 

 

Wilna Gruters  

Redactie TeamGeest Arie de Vos 

Jeffrey Sneijder en Herman Satink 
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Afscheid leiders zaterdag 1 

a jarenlange begeleiding en samenwerking hebben 

de ‘vaste ‘ begeleiders van Zaterdag 1, te weten Loek 

Beumer, Jan Mandjes en Willem Debipersad, aan het 

eind van vorig seizoen met z’n drieën afscheid genomen 

van het team. Ze zijn wel als begeleiders gestopt bij het 

eerste, maar zijn na al die jaren nog zo verbonden met 

de vereniging, dat we ze nog heel vaak tegen zullen ko-

men. Hierbij een kleine beschrijving van wat zij zo al 

die jaren voor de V.V. gedaan hebben. 

 

Jan Mandjes 

Jan vertelt dat hij eerst zelf bij V.V. De Meern voetbal-

de. Hij zat op een gegeven moment in de A2 onder trai-

nerschap van Lambert van Rooijen en weet zich nog te 

herinneren dat er een wed-

strijd tegen Velox was ge-

speeld met een verlies van 21-

0, terwijl bij Velox thuis met 

1-0 gewonnen werd. 

 

Na de jeugd is hij in een lager 

zondag elftal gaan spelen tot 

1970, toen hij verkering kreeg 

en tijd nodig had voor andere 

dingen. Nadat hij getrouwd 

was is hij op zaterdag gaan 

spelen, veelal in het 2e en 3e 

elftal. Helaas voor Jan heeft 

hij met het voetballen moeten 

stoppen in 1982, vanwege opgelopen blessures. Hij is 

toen gelijk leider van de zaterdag 3 geworden en is later 

naar zaterdag 1 gegaan, waar hij dus tot en met afgelo-

pen seizoen mee heeft geholpen, dus was al 29 jaar lang 

betrokken bij de begeleiding van zaterdag teams! 

 

Jan heeft in die tijd heel wat trainers meegemaakt, 

waaronder Joop Zoutenbier, de gebroeders Vork, Jan 

Verburgt enz. Ook heeft hij de promoties van de zater-

dag 1 onder Rob Zomer meegemaakt. Hij vond het 

team toen een mix van kwaliteit en harde werkers. In 

het laatste seizoen met Robert Roest meegemaakt werd 

helaas gedegradeerd naar de 2e klasse. Jan vindt dat het 

nu wel tijd is voor nieuwe, jongere, begeleiders. 

 

Daarnaast is hij ook 5 jaar wedstrijdsecretaris geweest 

en heeft vaak het bedrijfsvoetbal toernooi helpen orga-

niseren. Jan is dus al vele jaren zeer actief bij de V.V. 

De Meern. 

 

Willem Debipersad 

Wim is zelf in 1971 bij V.V. De Meern gaan voetballen. 

N Hij begon bij zondag 3, later naar zondag 2 en heeft 

onder trainer Bertus de Ridder zelfs bij zondag 1 ge-

speeld. Hij heeft tot 1979 gevoetbald, maar moest toen 

stoppen vanwege blessures aan zijn kniebanden. Willen 

is ook al jaren actief voor de V.V. De Meern, hij heeft 

een tijd met Joop Westerhout de oude kantine geregeld, 

is scheidsrechter bij de jeugd geweest. Hij heeft inder-

tijd meegeholpen een supportersvereniging op te rich-

ten. Nadat de kantine verpacht werd is hij daar mee 

gestopt en is toen leider geworden bij zaterdag 1. Dit 

heeft hij zo’n 10 jaar gedaan. 

 

In de jaren ‘90 was hij leider bij zijn zoon Dhiresh, van 

de F tot het B elftal waarin zijn zoon speelde. Dhiresh 

was eerst keeper bij enkele 

teams, maar ging later spelen 

en klom toen als speler op 

naar zaterdag 1. Willem vond 

het altijd heel gezellig met de 

jongens, vooral ook op de 

donderdagavonden. Hij regel-

de voor het team allerlei za-

ken waaronder de kleding. 

Tevens was hij overal aan te 

treffen met zijn camera en 

organiseerde hij evenementen. 

Met de nieuwe trainer zijn er 

ook nieuwe regels gekomen 

en zijn zoon is met ingang van 

afgelopen seizoen bij zaterdag 3 gaan spelen. Willem is 

daarmee ook als leider van zaterdag 1 gestopt. 

 

Loek Beumer 

Loek is 43 jaar geleden in De Meern komen wonen, in 

dezelfde straat als de heer Klerkx, toenmalig voorzitter 

van V.V, De Meern. Deze vroeg hem bij de club te ko-

men voetballen en zo kwam Loek in zondag 1 te spelen. 

Na een aantal jaar is hij als voetballer overgestapt naar 

de Veteranen, waar toen heel veel bekende oud-1 spe-

lers in speelden en wat toen heel gezellig was. Ook 

twee broers van Loek speelden in dat team. Loek voelde 

zichzelf toen al de leider van dat team. In 1979 werd 

Loek leider bij zondag 1, die toen trainden onder Jac-

ques v.d. Helder. Tussendoor heeft hij ook nog een tijd-

je het Vrouwenteam getraind. 

 

In 1992, toen 50 jaar oud, is Loek gestopt met voetbal-

len en is begonnen met het begeleiden van de zaterdag 

1. Jan Mandjes was er toen ook al. Hij vindt dat hij al-

tijd een soort people manager is geweest in het team: 

veel praten met de mannen en zorgen voor een goede 
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Afscheid leiders zaterdag 1 (vervolg) 

sfeer. Zaterdag 1 heeft in die jaren meestal in de 3e klas-

se gespeeld, tot Rob Zomer er aan meewerkte en ze in 

korte tijd 2 keer promoveerden. 

 

Vorig jaar liep het helaas anders. Er werden toen ook 

andere mensen bijgevraagd, wat Loek eruit eindelijk 

toe heeft laten besluiten met het leiderschap te stoppen. 

Maar, als zijn gezondheid het toe laat, zal hij zeker nog 

vaak te zien zijn! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Van de Jeugdcommissie 

et seizoen is weer gestart. De eerste wedstrijden zijn 

gespeeld en ook op zondag loopt het sportpark in-

middels weer helemaal vol met F-competitie, Champi-

ons League, Kabouters, Benjamins en de techniektrai-

ning voor meisjes (hierover later meer). 

 

Als je niet beter weet, dan zou je denken dat het alle-

maal vanzelf gaat. Met bijna 100 jeugdteams in compe-

titie is dat echter geen vast gegeven. Terwijl iedereen 

snakte naar het eind van vorig seizoen en de welver-

diende vakantie, waren velen al bezig met de start van 

het huidige seizoen. Wellicht goed om daar eens een 

klein inkijkje in te geven.  

 

Dat begon al met de invulling van de vacature voor 

wedstrijdsecretaris pupillen. Gelukkig hebben we daar 

Koert Liekelema voor kunnen strikken. Hij is inmiddels 

volledig ingewerkt. Dan moeten we in de loop van mei 

al gaan nadenken over het aantal in te schrijven teams 

voor komende seizoen. Vervolgens moeten al die teams 

ook ingeschreven worden bij de KNVB inclusief klasse-

indeling en voorkeurstijden voor aanvang van de thuis-

wedstrijden.  

 

Begin juni mochten we traditiegetrouw de ouders van 

nieuwe jeugdleden ontvangen in onze kantine. We la-

ten ze dan kennis maken met de gedachte van positief 

coachen. Mooi om te zien hoe de volwassenen dan een 

spiegel wordt voorgehouden. Tevens voorzien we de 

ouders die avond van een hoop praktische informatie. 

Tussendoor is de ledenadministratie zeer druk met 

overschrijvingen, pasfoto’s en spelerskaarten. Dat is in 

de maand juni bijna een dagtaak. 

 

Tegelijkertijd zijn we dan bezig gegaan om een trai-

ningsschema te construeren dat recht doet aan zoveel 

mogelijk wensen van de trainers. Voorwaar geen mak-

kelijke opgave. Mede door de flexibiliteit van velen is 

het uiteindelijk toch gelukt (we zitten inmiddels wel op 

versie 15).  

 

Daarna was het onze prioriteit om elk jeugdteam weer 

van tenminste 2 leiders te voorzien. Ook dat is weer 

gelukt. Uiteindelijk hoefden wij de ouders van slechts 1 

team bij elkaar te roepen. Maar ook dat team kon uit-

eindelijk de competitie beginnen.  

 

Alle nieuwe leiders hebben op een bijeenkomst uitge-

legd gekregen wat wij als V.V. De Meern van hen ver-

wachten, voor, tijdens en na de wedstrijden. Aansluiten 

heeft het Zorgteam een bijeenkomst gehouden voor alle 

leiders met als thema Communiceren met spelers en 

ouders. Deze avond werd druk bezocht en de meningen 

na afloop waren positief.  

 

Ondertussen zijn er dan ook nog een aantal bijeen-

komst met het Hoofd Jeugdopleidingen over de bezet-

ting bij de selectieteams en moet er een hoop mail van 

ouders beantwoord worden. Kortom, dat we nu bijna 

vlekkeloos begonnen zijn, is eigenlijk best een wonder. 

Dit is dan ook alleen mogelijk dankzij die talloze vrij-

willigers die wekelijks klaar staan om er voor te zorgen 

dat alles soepeltjes verloopt. Als Jeugdcommissie zijn 

we hen dan ook zeer dankbaar. 

 

Als beloofd moet ik nog even terugkomen op een 

nieuw fenomeen dit seizoen: de techniektraining voor 

meisjes op zondagochtend. Een initiatief gestart vanuit 

onze meisje coördinatoren. Zondag 13 september ston-

den er ruim 50 meisjes uit de F, E en D categorie te 

trappelen om te beginnen. Dit alles werd in goede ba-

nen geleid door een vijftal trainers. Fantastisch om te 

zien hoe groot de motivatie hiervoor was. Hopelijk 

blijft de animo het hele seizoen zo groot (ook bij regen 

en wind). Dan moeten we daar als vereniging in de toe-

komst de vruchten van gaan plukken.  

 

Ik wens iedereen een mooi en sportief seizoen toe. 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitten Jeugdcommissie 

H 



Kort nieuws 

e hopen natuurlijk dat er zo veel mogelijk Merene-

zen komen kijken bij de wedstrijden van zondag 1. 

Mocht je onverhoopt niet kunnen supporten, dan kan 

je via het Twitter account @DeMeernZo1 alle wedstrij-

den van het eerste op de voet volgen. Alles omtrent het 

eerste elftal van V.V. De Meern is te vinden op deze 

pagina .Elke thuis- en uitwedstrijd wordt voorzien van 

een live verslag! 

et is 10 jaar geleden dat V.V. De Meern obligaties 

uitgaf mede ter financiering van ons sportpark. 

Vanaf 1 september kunt u als bezitter van een obligatie 

deze weer inleveren voor uitbetaling. Wilt u uw obliga-

tie dan inleveren bij onze administrateur Ton Oskam of 

onze penningmeester Wim Stolwijk met daarbij uw 

IBAN nummer. U kunt deze ook per post versturen 

naar V.V. De Meern, Postbus 106, 3454 ZJ De Meern. 

  

Uiteraard kunt u ook de tegenwaarde van deze obligatie 

bestemmen voor een goed doel, zoals voor onze jeugd, 

voor V.V. De Meern Betrokken of voor een lidmaat-

schap van de Club van 100. Laat u dat ons dan even 

weten. 

  

In ieder geval nogmaals dank voor uw betrokkenheid 

bij onze club. 

p 17 maart 2015 heeft onze voorzitter Frans van 

Seumeren het startsein gegeven tot de oprichting 

van de Club van 100 binnen V.V. De Meern. 

  

Opbrengsten 

De opbrengsten zijn bedoeld voor de jeugd van V.V. De 

Meern. Onze jeugd voetbalt tegenwoordig op een dus-

danig hoog niveau dat opbrengsten uit dit initiatief 

goed gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld trai-

ners, medische hulp, materialen en busreizen passend 

bij dit niveau. 

  

Lidmaatschap 

Om dit alles te realiseren vragen wij u lid te worden 

van onze Club van 100. Het lidmaatschap wordt aange-

gaan voor één seizoen en per seizoen stilzwijgend ver-

lengd (opzeggen kan voor 30 juni). De contributie voor 

het lidmaatschap is € 100 voor bedrijven. Als particu-

lier kunt u lid worden voor € 50. Er hoeft geen btw be-

taald te worden over deze bedragen. 

  

Wederdienst 

Uw bedrijfsnaam cq. naam wordt vermeld op een pagi-

na op het LCD-scherm in de kantine. 

  

Aanmelden particulier 

Stuur een e-mail naar clubvan100@vvdemeern.nl met 

daarin de volgende gegevens: 

  

Ik meld mij aan voor de Club van 100 van V.V. De 

Meern en verplicht mij tot wederopzegging 50 euro per 

jaar te betalen. 

 

Mijn gegevens: 

• Naam, adres, postcode, plaats; 

• Telefoonnummer: 

• Bankrekeningnummer (IBAN). 

  

Aanmelden bedrijf 

Stuur een e-mail naar clubvan100@vvdemeern.nl met 

daarin de volgende gegevens: 

  

Ik meld mij aan voor de Club van 100 van V.V. De 

Meern en verplicht mij tot wederopzegging 100 euro 

per jaar te betalen. 

 

Mijn gegevens: 

• Bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, plaats; 

• Telefoonnummer: 

• Bankrekeningnummer (IBAN). 

elaas zien we nog vaak dat de naam van onze ver-

eniging niet goed gespeld wordt. Zeker in officiële 

uitingen staat dat slordig. De belangrijkste punten:  

• Volgens taalkundige regels moeten plaatsnamen met 

hoofdletters gespeld worden. Het is dus De Meern 

(hoofdletter D) en niet de Meern (kleine letter d); 

• Volgens taalkundige regels mogen in eigennamen 

afkortingen naar keuze met of zonder punten en in 

hoofdletters of kleine letters. De vereniging heeft 

gekozen voor hoofdletters en punten, het is dus V.V. 

en niet VV, vv of andere combinaties. 

  

Samengevoegd is de juiste spelling dus V.V. De Meern. 

Dit staat zelfs in ons Huishoudelijk Reglement (zie on-

der Clubinfo > Reglementen op de website) vermeld. 
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