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p het moment van schijven van dit artikel staan 

we net voor de Algemene Ledenvergadering 

(ALV). De TeamGeest redactie heeft speciaal voor ons 

de deadline voor het inleveren van een artikel gelijk 

gesteld met de ALV. Zo’n ALV kost immers amper tijd. 

Het is de redactie vergeven. 

 

Wim Stolwijk, Ton Oskam, kantoor Stolwijk, Piet 

Eversdijk en de kascommissie zijn afgelopen weken 

druk geweest om de cijfers af te ronden en jaarrekenin-

gen en meerjarenbegrotingen te maken. Geweldig als je 

houdt van cijfers, oersaai als je meer hebt met voetbal. 

 

Laten we ons daarom beperken tot de hoofdconclusies. 

Financieel blijft het goed gaan met opnieuw een kleine 

winst. Sportief gaan we goed al kan het nog iets beter. 

Nog veel te doen bij de jeugdop-

leiding. En tal van aandachts-

punten met het oog op de toe-

komst. Met de groei en de ont-

wikkeling van de club zie je ook 

dat de verwachtingen en wensen 

omhoog gaan. Dat gaat geld kos-

ten. Waar gaan we dat vandaan 

halen? Op de ALV zullen we 

hier uitgebreid over vertellen. 

De verwachting is dat we in mei 

een bijzondere Algemene Ledenvergadering moeten 

uitroepen waarin de leden hun mening kunnen geven 

over de plannen en bijbehorende kosten.  

 

In de hoop dat de TeamGeest voor de Feestdag bij u op 

de mat valt wensen wij u alvast hele Fijne Feestdagen 

en een sportief, gezond en succesvol 2016 

 

Mogelijkheden voor nieuwe grasmatten op veld 5 en 6 

In de vorige TeamGeest meldden wij dat we in overleg 

zouden gaan met de gemeente over vervanging van veld 

5 en 6. Veel verder zijn we daar nog niet mee. Deze 

TeamGeest kwam net te vroeg. Er staat een afspraak 

met de gemeente gepland voor 30 november. 

 

Begin november zijn we naar een bijeenkomst geweest 

waarvoor alle Utrechtse sportverenigingen waren uitge-

nodigd, van voetbal tot waterpolo tot jeu de boules. 

Doel van de bijeenkomst was om tot een eerlijkere ver-

deling van de huurprijzen van sportaccommodaties te 

komen. Er zijn verenigingen die vinden dat ze in verge-

lijking met anderen te veel betalen. De gemeente gaf 

aan niet te willen bezuinigen op sport. Per sporter sub-

sidieert de stad € 96,- per jaar. Het idee was om de 

clubs met elkaar aan tafel te zetten en dan maar te zien 

waar men mee komt. Maar als de huurinkomsten voor 

de stad gelijk blijven en sommige verenigingen minder 

willen betalen betekent dat dus dat anderen meer moe-

ten betalen.  

 

Buitensporten betalen in verhouding vrij weinig huur. 

De kans dat wij flink onder druk komen te staan om 

meer huur te gaan betalen is behoorlijk. 

 

Verduurzaming sportcomplex 

Onder het verenigingsmotto ‘Ontwikkel jezelf, ontwik-

kel de club’, is Piet Eversdijk inmiddels doorgegroeid 

tot volwaardig specialist op het gebied van duurzame 

energie. Voor onze club heeft hij zich op het gebied van 

zonne-energie/panelen verdiept in de rendabiliteit, wet- 

en regelgeving, subsidieland-

schap, leveranciersmarkt en alle 

technische aspecten. En dat is 

niet eenvoudig. Hoewel er nog 

een aantal hobbels genomen 

moeten worden die roet in het 

eten kunnen gooien, gaat dit ini-

tiatief naar verwachting in 2016 

leiden tot het installeren van 

zonnepanelen op de overdekte 

tribune op het hoofdveld. Niet 

alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financi-

eel aantrekkelijk voor de club: Een prachtige combina-

tie! 

 

Leden-tevredenheidsonderzoek 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat Belle de Haan 

van de Hogeschool van Amsterdam inmiddels op volle 

stoom is met het leden-tevredenheidsonderzoek. Op 

het moment van het verschijnen van deze TeamGeest is 

de fase van enquêteren inmiddels afgerond. Betrokke-

nen zijn als speler, vrijwilliger of ouder gevraagd om 

een online-enquête in te vullen. Daarnaast heeft Belle 

ook mondelinge interviews afgenomen. Ze zal de aan-

komende tijd besteden om haar onderzoek te voltooien. 

De conclusies en aanbeveling daarvan zullen een be-

langrijke basis vormen bij het vaststellen van het beleid 

en de prioriteiten voor de komende jaren. 

 

Convenant Utrecht 

Hoewel voetbalverenigingen zich onderscheiden in 

identiteit, cultuur, etc. zijn de overeenkomsten wellicht 

vele malen groter. Zeker op het gebied van de grote uit-

dagingen zijn er weinig verschillen: Hoe gaan we om 

met vrijwilligers, scheidsrechters, het beheren van voet-

Van het verenigingsbestuur  

O 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

balvelden en clubgebouwen, sponsoren, het financiële 

beleid, de gemeente en tal van andere zaken? 

 

We zien in toenemende mate het wederzijds belang van 

het uitwisselen van kennis en het onderling samenwer-

ken tussen de voetbalverenigingen. Onder impulsen 

van de Vereniging Sport Utrecht (VSU), de KNVB en de 

gemeente Utrecht hebben alle 32(!) voetbalverenigin-

gen uit de gemeente Utrecht daarom in 2010 een con-

venant ondertekend waarin doelstelling geformuleerd 

zijn op het gebied van Sportiviteit en Respect, vitaliteit 

van voetbalverenigingen en het maatschappelijke func-

tioneren van de Utrechtse voetbalclubs. 

 

In dit kader komen de voetbalbestuurders een paar keer 

per jaar bij elkaar om over specifieke thema’s van ge-

dachte wisselen. Daar kunnen we veel van leren, net zo 

goed als wij onze kennis kunnen delen: Uiteindelijk 

hebben we als vereniging ook belang bij sterke vereni-

gingen in de buurt. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

De groei stagneert en daar is niets mis mee. De omvang 

van de wachtlijst groep blijft ongeveer gelijk. Misschien 

dat er in het voorjaar 1 wachtlijst F-team extra in com-

petitie gaat maar dat is nog niet eens zeker. 

 

Anderzijds zien we een enorme uitstroom aan jeugd, 

afgelopen seizoen bv zo’n 30% bij de A-junioren. Ge-

volg is dat de senioren nauwelijks groeien. De jeugd-

commissie wil proberen middels een onderzoek uit te 

vinden waarom. Toevallig verschenen er rond 18 no-

vember berichten in de media van een onderzoek van 

NOC*NSF over het stoppen met sporten door de jeugd. 

Bij voetbal valt de uitstroom nog relatief mee. Bij ande-

re sporten is het nog veel erger. Intrigerend is de vraag 

waar alle jeugd blijft. Het is moeilijk voor te stellen dat 

al die stoppende jeugdleden opeens helemaal geen zin 

meer hebben in enige vorm van sport. Voor een deel zal 

dat zo zijn, maar dit geldt niet voor allemaal. Wat gaan 

ze dan doen? 

 

Zondag jeugdvoetbal 

Op dit vlak gebeurt een hoop al is het allemaal nog in 

een heel vroeg stadium. De Zondag-F competitie staat 

en blijft. Voor komend seizoen verwachten we een ver-

dere groei. Vooral aan de Amersfoortse kant zien we 

beweging. Zeker is dat Hooglanderveen instapt. 

 

Of er komend seizoen een start wordt gemaakt met een 

Zondag-E competitie is nog niet helemaal zeker. Het 

was en blijft beslist de bedoeling. Vermoedelijk in janu-

ari weten we welke clubs hier aan mee willen doen. Bij 

V.V. De Meern is het de bedoeling dat minimaal de 

wachtlijstteams op deze manier aan het voetballen blij-

ven. Komt de Zondag-E er niet dan hebben we nog een 

serieus probleem. 

 

Vanuit het Gooi is een aantal clubs, o.a. BFC en Victo-

ria, aan het kijken om op vrijwillige basis gebruik te 

kunnen maken van de zondag als er op zaterdag geen 

ruimte is om de wedstrijd in te plannen. Idee is dat de 

clubs af en toe een wedstrijd uit de C of D naar de zon-

dag schuiven. Dit zou dan per team hooguit enkele ke-

ren per seizoen zijn. Vanuit V.V. De Meern hebben we 

aangegeven dit al lang te zien als iets wenselijks. Het 

maakt het leven van de wedstrijdsecretarissen een stuk 

gemakkelijker. 

 

Waar je bij het gebruik van de zondag altijd tegenaan 

loopt is dat er clubs zijn die vanwege geloofsovertui-

ging niet op zondag voetballen, zoals Spakenburg, IJs-

selmeervogels, etc. Een idee waar we in Utrecht naar 

kijken is om een competitievorm te starten waarbij de 

thuisclub de speeldag bepaalt. Dit kan dan dus de zon-

dag of zaterdag zijn als de tegenstander een principiële 

zaterdagclub is. Dit is overigens niet heel nieuw. De 

Eredivisie en het KNVB bekertoernooi doen niet anders 

en bij de hoogste jeugdteams komt het ook al voor als 

je bijvoorbeeld op divisieniveau C1, B1, A1, tegen een 

Amsterdamse vereniging speelt. 

 

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. 

 

Hoofdklasse 

Dit seizoen spelen we voor het eerst in de hoofdklasse. 

Het zal u niet zijn ontgaan. De hoofdklasseclubs heb-

ben zich verenigd in het COH, centraal overleg hoofd-

klasse. Met regelmaat worden we aangeschreven met 

enquêtes over tal van onderwerpen waaronder de naam 

van de nieuwe 2e divisie, maar ook over spelerscontrac-

ten, etc. Peter Kieft blijkt vreselijk bedreven in het in-

vullen van de enquêtes en heeft daarin onze volle steun. 

Grinnik.  

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 
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inds de zomer van 2014 draait het project Trainers-

kracht bij V.V. De Meern. Trainerskracht is een pro-

ject voor jongeren die extra begeleiding kunnen gebrui-

ken in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met school en 

sociale omgang. Het is de bedoeling om de deelnemers 

weer volledig mee te laten doen in de samenleving.  

 

Door middel van voetbaltrainingen en cursussen, pro-

beren wij deze jongeren handvatten aan te reiken die 

zorgen voor een positieve ontwikkeling. De studenten 

die in het seizoen 2015-2016 stage lopen bij het project 

trainerskracht verzorgen zijn: Faisel Loukili (20, 

MWD), Mohammed Mahmoud, (26, MWD), Lianne 

Schaap (23, Pedagogiek), Douwe Knipping (21, SPH), 

Daan Klifman (26, MWD) en Steven van Donkergoed 

(20, MWD).  

 

Faisel Loukili 

p dinsdag 20 oktober heeft V.V. De Meern voor 

haar E, F en D pupillen een Herfstclinic georgani-

seerd. Deze middag hebben ruim honderd kinderen 

gezellig kunnen voetballen op V.V. De Meern. Tevens is 

deze dag een grote steun geweest voor de voedselbank, 

die deze middag een hoop bijdragen mochten ontvan-

gen van de deelnemers aan deze clinic. 

 

Deze dag was ook een hele leuke ervaring voor de 

maatschappelijke stagiaires van V.V. De Meern dit jaar, 

die met veel plezier die dag voor de eerste keer hun ei-

gen team mochten begeleiden. De herfst clinic was dus 

een groot succes en een leuke middag vol plezier, gezel-

ligheid en voetbal! 

 

Steven van Donkersgoed 

Organisator Herfstclinic 

V.V. De Meern Betrokken: Trainerskracht en Herfstclinic 

S 

e laatste week van november stond in het teken van 

V.V. De Meern. Maandag 23 november was de Al-

gemene ledenvergadering en de donderdag daarop een 

avondje met vrijwilligers. Aan het slot van de vergade-

ring kwam er een boeiende discussie los die mij bijzon-

der aansprak. Wat is de lange termijn strategie van de 

club? Willen we toonaangevend blijven en kunnen we 

dat betalen?  

 

Gelukkig werd tijdens de vergadering duidelijk dat wij 

als club toonaangevend willen blijven, ik denk ook dat 

het noodzakelijk is. Onze vereniging heeft een fantasti-

sche uitstraling naar de regio, waardoor wij de laatste 

jaren enorm gegroeid zijn en momenteel de op een na 

grootste voetbalvereniging van Nederland zijn. Kin-

deren weten dat zij bij ons een gedegen opleiding krij-

gen en dat zij, als zij talent hebben, op hoog niveau 

kunnen voetballen. Ook voor de minder getalenteerden 

zijn er voldoende mogelijkheden om op een gezellige 

manier met elkaar sport te bedrijven. De grote uitda-

ging is om de kosten in de hand te houden. Wij zullen 

op sponsorgebied nieuwe bronnen moeten aanboren en 

ook zullen we er niet aan ontkomen om de contributie 

te verhogen. Wij zullen proberen dat op zo’n eerlijk 

mogelijke manier te doen.  

  

De donderdag erna was een erg leuke en gezellige 

avond. Het deed mij deugd veel oude bekenden te zien. 

Nog steeds wordt onze club gedragen door veel oudere 

Merenezen. Jongens die in het verleden, toen we nog 

boeren genoemd werden, bij de club voetbalden. Elke 

week zijn deze mannen druk om voor het onderhoud 

zorg te dragen. Zij hebben de afgelopen jaren vele dui-

zenden €’s verdiend voor ons. Jongens be-

dankt en blijf het volhouden! 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Van de voorzi-er 

D 

O 
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Kleding 

e huidige overeenkomst met Paul Pessel Sport en 

Masita voor kleding loopt op 1 juli 2016 af. In de 

vorige TeamGeest was reeds te lezen dat een werkgroep 

al een tijd druk bezig is een nieuwe kleding leverancier 

uit te zoeken.  

 

Na een grondige analyse was de conclusie dat er nogal 

wat zaken rondom kleding niet goed lo-

pen en dat we ons ook moesten bezinnen 

op hoe we het één en ander opgezet heb-

ben. Zo hebben we geen uniforme her-

kenbare kledinglijn, levert kledingbeheer 

te veel werk en gedoe op, en staat de fi-

nanciële kant van kleding steeds verder 

onder druk de laatste jaren. Uiteindelijk 

hebben we tot drie vrij ingrijpende wijzi-

gingen besloten. 

 

Ten eerste gaan we, afgezien van wed-

strijdshirts, gesponsorde kleding en tas-

sen in eigendom aan spelers geven. Hier-

door vervalt een aanzienlijke hoeveelheid 

werk en gedoe rondom inname, controle, 

opslag, aanvullen, repareren, verhalen kosten, uitgifte 

en administratie. Is er met de kleding iets mis (vermist, 

kapot, te klein geworden, verkeerd gewassen, etc.) dan 

is dat straks het probleem van de speler en niet langer 

van de vereniging. De speler lost het probleem zelf 

maar op, bijvoorbeeld door nieuwe kleding aan te 

schaffen of te (laten) repareren. 

 

Ten tweede gaan we, afgezien van wedstrijdshirts, geen 

sponsor logo’s meer op kleding en tassen drukken. Als 

jeugdspelers gesponsorde kleding en tassen in eigen-

dom krijgen en elk seizoen mee gaan nemen naar een 

ander team, dan zou je anders een ratjetoe van sponsor 

logo’s binnen teams krijgen. Sponsoren krijgen straks 

daarom een advertentie op het LCD-scherm in de kanti-

ne. De sponsor is dan 7 dagen per week bij de vele be-

zoekers van ons clubgebouw onder de aandacht, in 

plaats van 1 dag per week bij een handjevol toeschou-

wers langs het veld. 

 

Wedstrijdshirts worden nog wel met sponsor logo’s be-

drukt en door de vereniging beheerd. Spelers schaffen 

als vanouds broekjes en kousen zelf aan. Bovenstaande 

geldt voor overige kleding en tassen. 

 

Ten derde kiezen we voor een leverancier die kleding 

"eeuwig" kan leveren. Als er bijvoorbeeld in een team 

de helft van de spelers een trainingspak heeft, dan moet 

het mogelijk zijn dat er voor de overige spelers exact 

hetzelfde trainingspak gekocht wordt (gesponsord dan 

wel door de spelers zelf). Dit kan niet als we een leve-

rancier hebben die steeds de kledinglijnen verandert. 

Ondertussen hebben we een nieuwe kleding leverancier 

geselecteerd. In de eerste fase van het selectie proces 

hebben we gekeken naar welke leveranciers aan onze 

belangrijkste wensen kunnen voldoen. 

We hebben naar ruim 20 leveranciers 

gekeken en in veel gevallen gesprekken 

gevoerd. Uiteindelijk bleven daarvan 5 

leveranciers over. 

 

In de tweede fase hebben we gekeken 

naar een aantal financiële aspecten en 

uitgebreid met de 5 overgebleven leve-

ranciers onderhandeld. Uiteindelijk viel 

1 leverancier af en bleven 4 leveranciers 

hierna over. 

 

In de derde fase hebben we in detail naar 

allerlei aspecten gekeken. Dan gaat het 

om prijs per kledingstuk, kwaliteit en 

uitvoering, hoe lang leverbaar, uitstraling van het merk, 

onze clubkleuren oranje en zwart, bedrukking, web-

shop, voorraden, levertijden, etc. We hebben de leve-

ranciers op 18 aspecten gewaardeerd en zijn zo tot een 

totaalscore gekomen. Hiermee verkregen we met een 

grote consensus een objectieve onderbouwing van de 

uiteindelijke keuze. 

 

We moeten nog allerlei logistieke en contractuele de-

tails met de leverancier bespreken en het daar over eens 

worden. Maar we hebben het vertrouwen daar uit te 

komen en kunnen daarom onze keuze bekend maken. 

We hebben de intentie uitgesproken om tot een over-

eenkomst te komen met 

 

Er moet nog veel gebeuren, maar we liggen nog steeds 

op schema. Wordt vervolgd… 

 

André Bakker 

Commissie Kleding 

D 
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Chavan Bihari: trainer in China 

e huidige trainer van de D1 (spelend in hoofdklasse 

C) Chavan Bihari, heeft zelf ook lang gevoetbald. 

Dit deed hij o.a. bij Elinkwijk en FC Nijenrodes (later 

FC Breukelen), die toen in de hoofdklasse speelden. 

Later werd hij sportverzorger bij Maarssen en werd 

daar gevraagd om trainer te worden, waarna hij oefen-

meester 3 werd bij FC Nijenrodes en later Elinkwijk. 

 

Toen hij een aantal jaar geleden in De Meern kwam 

wonen, werd hij door Ilji v.d. 

Horst, Peter Hemmers en Bas-

tin Verweij, die hij al eerder 

had leren kennen, gevraagd om 

bij V.V. De Meern trainer te 

worden. Daar ging Chavan vrij-

wel direct op in. Hij heeft eerst 

2 jaar de E1 getraind en ver-

zorgt nu voor het tweede jaar 

de training bij de D1. Hij is 

daar best veel tijd mee kwijt, want ze trainen 3 keer per 

week en dan ook nog op zaterdag voetballen. Gelukkig 

is hij in staat zijn tijd zo in te delen dat hij dit kan doen 

naast zijn werk. Chavan heeft zelf een dochter die bij 

FZO te Zeist voetbalt. 

 

Chavan vindt kampioen worden niet het eerste doel 

van een trainer en team, eerst moet het leuk zijn en wil 

hij de jongens vooruit brengen en daarna mogelijk ook 

winnen. Dat komt met dit team vast goed, want de D1 

draait mee in de top van de poule. Zijn spelers zitten in 

een lastige leeftijd, sommige zitten nog in groep 8, an-

deren zijn al door naar de Middelbare school, dat gaat 

niet altijd even makkelijk, maar hij vindt dat je ook van 

teleurstellingen kunt leren. 

 

In augustus 2015 heeft de D1 meegedaan aan een inter-

nationaal toernooi bij JSV. Ze waren de enige amateur-

groep die meedeed buiten JSV en speelden o.a. tegen 

Zwolle, Schalke ’04 en Tottenham Hotspur. Uiteindelijk 

werden ze kampioen tijdens het regionale toernooi, wat 

ze later zelfs ook een duidelijke vernoeming in het 

Jeugdjournaal opleverde! 

 

Toen Chavan in Indonesië op vakantie was (hij is van 

Hindoestaans/Surinaamse afkomst, maar is geboren in 

Nederland), keek hij rond of hij daar wat kon doen en 

heeft toen trainingen gegeven op Bali en Java. Inmid-

dels had hij ook de opleiding jeugdcoördinator gedaan 

en kon daar dus ook de trainers begeleiden. Er was daar 

iemand van de pers aanwezig en zo kwam hij weer in 

het nieuws. 

Net weer in Nederland werd hij door een kennis van 

Mijnvoetbaltrainer.nl gevraagd of hij zin had om in 

China met een aantal trainingen mee te lopen. (Mijn 

Voetbaltrainer is een site waarbij D, E en F-pupillen 

trainers kunnen leren hoe te trainen of ideeën kunnen 

opdoen voor hun trainingen, waarin filmpjes en de-

monstratietrainingen staan.) 

 

De 2e keer was in de periode dat Willem-Alexander en 

Maxima een bezoek aan China 

brachten. (zie foto). Het binnen-

halen van meerdere buitenland-

se trainers werd ondermeer ge-

regeld door een Chinees bedrijf, 

om mensen in China voor het 

voetbal te interesseren. Met an-

dere trainers samen gaf hij op 

meerdere plaatsen in China 

meerdere trainingen per dag. 

Daarbij werden ze begeleid door een tolk.  

 

De intentie in China is om voetbaltrainingen op school 

te geven, voor zowel jongens als meisjes, dus de voetbal 

is daar ook in opkomst. Chavan bezocht tijdens zijn 

reis ook het armere platteland in China. Hij merkte dat 

de kinderen daar erg ‘gehoorzaam’ zijn, mede omdat zij 

streng opgevoed worden. Zo konden de kinderen op 

het platteland ook zelf geen voetbal kopen, zijn daar te 

arm voor, dus samen regelen? Hij was daar ook bezig 

met het opleiden van gymleraren en clubs, die betrok-

ken waren bij de kinderen.  

 

Hij heeft zelf een VWO-opleiding gedaan en hem werd 

gevraagd ook een keer Engelse les geven bij een school: 

hij heeft toen de kinderen toegesproken om te motive-

ren door te gaan met het leren en ook de talen (wat de 

ouders ook vaak nog niet goed kunnen) en door te 

gaan met het spor-

ten,hetgeen belangrijk is 

voor geest, mentaliteit, li-

chaam en ontspanning. 

 

En net zoals in China is 

zijn aanpak hier in Neder-

land: iedereen speelt op 

zijn/haar niveau: het gaat 

erom om beter te worden 

en dat dan met plezier! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

D 
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l vele jaren zijn Bea en Kees als vrijwilliger actief 

bij V.V. De Meern. Veel mensen kennen hen nu 

van hun activiteiten op de zondag, maar ze zijn al veel 

langer betrokken bij V.V. De Meern. Reden om hen 

eens in het zonnetje te zetten. Het is immer fantastisch 

dat De Meern op dergelijke vrijwilligers kan steunen, 

waardoor heel veel zaken 

goed geregeld worden. 

 

Bea is opgegroeid in de kern 

van De Meern. Was dochter 

van de bij de voetbal actieve 

vader Piet van Oostrum en 

werd al heel vroeg vertrouwd 

gemaakt met het reilen zen 

zeilen van de club, omdat pa 

zijn kinderen op zondag al-

tijd meenam. Daarnaast is 

haar broer Eef vele jaren ac-

tief geweest als voetballer, hij heeft o.a. een lange tijd in 

Zondag 1 gespeeld, ook hij is nu nog regelmatig als toe-

schouwer aanwezig. 

 

In 1972 is Bea, toen nog een jong meisje, gaan spelen in 

het elftal van de toen net opgerichte damesafdeling (zie 

foto). Dit was o.a. onder leiding van Bertie van Mourik 

(ook nog steeds actief) en To Benschop. Zij heeft dit 

een paar jaar gedaan. 

 

Ze was 18 toen ze met Kees trouwde en samen gingen 

ze wel altijd de (belangrijke) wedstrijden kijken. Nadat 

de kinderen op voetballen gingen is zij actief geworden 

als gastvrouw op de zondag.  

 

Toen een paar jaar geleden 

de F-jes op zondag gingen 

spelen zijn haar taken uitge-

breid naar het verzorgen van 

thee en limonade voor deze 

teams. Daarnaast is ze ook 

nog steeds 1x per maand 

gastvrouw in het clubcafé bij 

de Zondag 1, wat dan soms 

een lange dagtaak is. 

 

Kees groeide op in Vleuten 

op de Alendorperweg. Er was toen onderling wat con-

currentie tussen de dorpen Vleuten en De Meern: je 

was of Merenees, of Vleutenaar, maar belangstelling 

voor beiden hebben kon eigenlijk niet, op het gebied 

van uitgaan, maar ook op voetbalgebied. Toch koos 

Kees ervoor bij V.V. De Meern te gaan kijken en ging 

op zijn 15de zelfs bij V.V. De Meern voetballen!  

 

Hij heeft gevoetbald totdat hij als 18 jarige een baan 

kreeg in de transportsector, met onregelmatige tijden, 

waardoor hij moest stoppen met het spelen. Na een on-

geluk is hij bij Oskam gaan 

werken, waar hij 40 jaar ge-

bleven is. Kijken deed hij al-

tijd wel: hij was in zijn vrije 

tijd vaak op het sportpark aan 

de Europalaan te vinden. 

 

Seizoen 1978/79 werd Kees 

assistent leider bij de B1, sa-

men met Henk Glissenaar. 

Kees is een aantal jaar bij de 

B1 gebleven en werd in 1982 

kampioen met dit elftal (zie 

foto), een aantal van die spelertjes spelen nog steeds bij 

V.V. De Meern, o.a. in Zaterdag 3. Naast het wedstrij-

den spelen deden ze nog veel meer met de jongens, zo-

als bezoekjes aan Noordwijk in de winter. 

 

Vanaf 1985 is Kees een tijd grensrechter geweest bij de 

Zondag 1 en 2. Hij is dus altijd betrokken gebleven en 

toen zijn zoons gingen voetballen is hij bij hen leider 

geworden, samen met Fred Loggen. Helaas zijn de zo-

nen van Bea en Kees nooit bij de senioren gaan spelen, 

één raakte geblesseerd en de ander haakte op een gege-

ven moment af, waarna hij ook stopte met het leider-

schap, maar niet als vrijwilliger bij V.V. De Meern. 

 

Zo was Kees jarenlang be-

trokken bij de ‘oud-papier 

ploeg’, samen met Bub Brou-

wer en John van de Tol. Zij 

hadden een aantal vaste 

adressen waar ze papier gin-

gen ophalen en zorgden ook 

voor het ‘papierhok’ op de 

Europalaan. Zo hebben zij 

voor veel geld gezorgd voor 

V.V. De Meern. Ook bleef hij 

actief als grensrechter, met 

het verzorgen van de vlaggen 

en nog veel meer. 

 

Een paar jaar heeft hij zijn activiteiten op een lager pitje 

gezet, maar toen zijn kleinkinderen zich 5 jaar geleden 

aanmeldden bij V.V. De Meern heeft hij weer een hoop 

Bea en Kees Vreeswijk 

W 
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Bea en Kees Vreeswijk (vervolg) 

taken opgepakt. Naast dat hij soms bij hun elftallen 

actief is en de wedstrijden gaat kijken, is hij ook lid van 

het team van klusjesmannen vanuit de Commissie van 

Beheer, die elke week weer zorgen voor het onderhoud 

en schoonhouden van V.V. De Meern.  

 

Ook is hij zondags actief met het ontvangen van de la-

gere teams en zet hij alles klaar voor Zondag 1. En na-

tuurlijk is hij bij alle thuiswedstrijden van de selectie-

teams een vaste toeschouwer! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Spelregelbewijs 2
e
 jaars B-junioren 

orig seizoen is vanuit de KNVB het verplichte spel-

regelbewijs voor 2e-jaars B-junioren ingevoerd. Het 

doel van het spelregelbewijs is dat de spelers meer in-

zicht in de spelregels krijgen en daardoor meer begrip 

voor de scheidsrechter en voor zijn beslissingen krij-

gen. Dit verplichte spelregelbewijs is ingevoerd n.a.v. 

de dood van Richard Nieuwenhuizen. 

 

Vorig seizoen moesten de spelers het bewijs officieel 

voor 1 januari halen. Toen duidelijk werd dat die dead-

line niet haalbaar was, mochten de spelers er tot het 

einde van het seizoen over doen. Dit seizoen hebben de 

spelers van het begin tot het einde van het seizoen de 

tijd om het bewijs te halen. Als de spelers het bewijs 

niet halen dan zijn ze volgend seizoen niet speelgerech-

tigd om te mogen spelen, dus voor alle tweedejaars B-

junioren zaak om het spelregel bewijs voor de gestelde 

einddatum te halen. 

Om de spelers goed voor te bereiden en het slagings-

percentage te verhogen, zijn er dit seizoen twee instruc-

tieavonden gegeven door Christiaan van der Tier, in 

samenwerking met de Jeugdcommissie. De avonden 

zijn gehouden op donderdag 19 november en woensdag 

25 november. Tijdens de instructieavonden werden de 

spelers ingelicht over hoe het behalen van het spelre-

gelbewijs in zijn werk gaat. De belangrijkste spelregels 

kwamen aanbod en er werd plenair een toets gemaakt. 

Er zijn altijd een paar leuke instinkers tijdens de toets 

en die worden dan uitgelegd. V.V. De Meern hoopt dat, 

via deze avond, iedere speler gaat slagen.  

 

Voor degene die geïnteresseerd is in de spelregels van 

voetbal en het spelregelbewijs, informatie staat op 

https://www.voetbalmasterz.nl/spelregels/ 

 

Dirk Ijkema 

Scheidsrechterscommissie 

V 

Cursussen voor (assistent) scheidsrechters 

nze voetbalclub hecht er grote waarde aan dat ie-

dereen goed op de hoogte is van de spelregels. Dit 

werkt bevorderend voor het tonen van respect voor el-

kaar. Dit geldt zeker voor de spelregelkennis van 

scheidsrechters. Op maandag 16 november heeft André 

Bakker een herhalingscursus gegeven voor scheidsrech-

ters, om zo het kennisniveau up-to-date te houden. To-

taal waren er 15 deelnemers van . 

 

Een andere grote rol spelen de assistent scheidsrech-

ters, een rol die vaak wordt ingevuld door ouders. Om 

deze “grensrechters” de spelregels mee te geven, orga-

niseert de Jeugdcommissie ieder jaar samen met André 

Bakker een Grensrechter cursus. Met name de lastige 

Buitenspelregel wordt op deze avond uitgebreid toege-

licht. Voor de avond op 30 november j.l. hadden maar 

liefst 17 personen zich aangemeld, niet alleen leden van 

V.V. De Meern, maar ook van UVV. 

 

Dirk Ijkema 

Scheidsrechterscommissie 

O 
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oen we te horen kregen dat we na de junioren op 

zondag moesten gaan voetballen, hadden we twee 

keuzes, stoppen met voetballen of naar de zondag. Ik 

heb toen de keuze gemaakt om met een paar teamgeno-

ten, toen nog in de A4, een vriendenteam op te gaan 

richten. We hadden eerst wat jongens uit de A3 bena-

derd. De meesten vonden het meteen een goed idee, 

maar een paar ook niet, want die wilden absoluut niet 

op de zondag voetballen.  

 

Maar ik kan je vertel-

len, het went en is 

naar mijn mening leu-

ker, want het is veel 

sportiever. We had-

den, na het benaderen 

van de A3 en wat spe-

lers uit de A4, nog niet 

genoeg man om een 

team te gaan vormen. 

Dus gingen we spelers 

buiten de club zoeken. 

Dit schoot op en al 

snel hadden we een 

kleine 18 man.  

 

Toen we begonnen met trainen hadden we de indruk 

gekregen dat 18 man best veel is, maar na de eerste 

wedstrijd hadden we al snel door iedereen nodig te 

gaan hebben. Zeker in ons team, waar het regelmatig 

voorkomt dat spelers niet in staat zijn om op te staan, 

na een te gezellige zaterdagavond. Ook raakte een van 

onze centrale verdedigers de eerste wedstrijd al gebles-

seerd: sleutelbeen gebroken. 

 

Door een geringe hoeveelheid aan verdedigers, was het 

nog een hele opgave om zijn plek op te vullen. Een po-

sitie opvullen werd helemaal lastig toen onze keeper 

zijn schouder blesseerde, waardoor nu elke week een 

veldspeler op doel moet. We hopen dat hij snel her-

steld, zodat hij ons doel weer kan gaan verdedigen. 

De trainingen doen we zelf, we hebben geen trainer. In 

het begin dachten we dat dit vervelend ging worden, 

maar tegen beter weten in, bevalt dit heel erg goed. Ie-

dereen in het team is een keer aan de beurt om een trai-

ning te geven en soms biedt zelfs een van de vaders 

zich aan om een gasttraining te verzorgen. Dit wordt 

erg gewaardeerd binnen de groep. De ballen pakken en 

het licht aandoen, neem ik zelf voor mijn rekening, dit 

gaat meestal goed. Alleen hebben nog niet alle trainers 

even goed door hoe 

het ballenhok systeem 

werkt en daarom staan 

we af en toe met (te) 

weinig ballen op het 

veld, met als diepte-

punt twee ballen.  

 

Tijdens de eerste paar 

competitie wedstrijden 

waren we zoekend 

naar de juiste opstel-

ling, dit was zeer las-

tig, omdat we bij een 

wisselbeurt bijna het 

hele team werd gewis-

seld in één keer. Maar 

desondanks hebben we de eerste paar competitiewed-

strijden met een overwinning afgesloten.  

 

We dachten dus al gelijk aan het kampioenschap, maar 

na een paar onnodige verliespartijen, waren die gedach-

tes weer snel verdwenen. Totdat we afgelopen wedstrijd 

de koploper met 1-0 van het veld speelden, dit gebeur-

de met goed voetballen en veel strijdlust. Het is voor 

ons dus mogelijk om van iedereen te winnen, maar het 

gaat er vooral om leuk te voetballen en plezier te heb-

ben met het team. Maar mochten we kampioen worden, 

dan vieren we het feest nog steeds bij jouw Aron!! 

 

Hidde Kuijken 

Manager Zondag 5 

Zondag 5, een nadere kennismaking 

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 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 

bepalen in overleg op welke wijze dit artikel het beste 

kan worden opgenomen in de TeamGeest! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Redac3e TeamGeest 

D 
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Zaterdag 5, een nadere kennismaking 

et seniorenelftal van de zaterdag 5 bestaat voor 99% 

uit voetballers en leiders die al vanaf de F-pupillen 

voetballen bij V.V. De Meern. Ook de begeleiding is al 

vanaf die tijd bij het team. Dat de firma van Steenis Ge-

odesie al jaren de vaste sponsor is van het team is niet 

zo verwonderlijk, aangezien deze firma de werkgever is 

van één van de leiders. Deze firma voorziet ons van 

shirts en is betrokken bij het team, wat deze combinatie 

uniek maakt tussen sponsor en team. Menig speler 

heeft destijds de selec-

tie deels doorlopen, 

maar is door verschil-

lende redenen niet ver-

der gegaan. 

 

De samenstelling zoals 

die nu is, is 3 jaar ac-

tief. De binding is er al 

vanaf de junioren, aan-

gezien de spelers toen 

bij de A3 en A4 waren 

ingedeeld. Toen de A3 

van de junioren naar 

de senioren overging 

viel het team uiteen, 

omdat een groot groep 

spelers een vriendenteam wilden oprichten en andere 

spelers wilden toch voor de prestige gaan. Ze konden 

samen in een zaterdag team komen, doordat er vrije 

plaatsen kwamen bij de Zaterdag 4, waar zij naadloos in 

pasten. Doordat Zaterdag 6 vorig jaar kampioen werd 

en promoveerde, zijn wij Zaterdag 5 geworden.  

 

Zaterdag 5 is een fanatiek team, waarbij verliezen geen 

optie is, maar wel eens gebeurd, zoals dat altijd gaat in 

de voetballerij. Het elftal bestaat uit een goede mix van 

voetballers waarbij techniek , inzet en werklust aan de 

orde zijn. Vorig jaar hebben ze door strijd te leveren de 

coupe De Meern gewonnen, waarin zij in een poule met 

toch op papier betere teams zaten. Ook in de competi-

tie draaiden we aardig mee en werden vorig jaar 5e in 

de 4e klasse. Harold Dijksterhuis is nu voor het 2e sei-

zoen de trainer en deze is herkenbaar als de trainer in 

shirt met altijd korte mouw.  

 

Hij traint fanatiek, zoals hij is zelf ook is, en is zeer be-

trokken bij het elftal. Dat dit op prijs gesteld wordt 

blijkt wel uit het feit dat er elke training alle spelers, 

buiten blessures of werk, aanwezig zijn, maar 13 man 

zijn er altijd. Dat zijn trainingen vruchten zijn gaan af-

werpen blijkt nu wel aan het aantal punten wat er nu al 

gehaald is vergeleken met vorig jaar, met de daarbij be-

horende plaats op de ranglijst. Dat de Zaterdag 5 een 

goed en vooral gezellig groep is blijkt wel uit het feit 

dat er in het begin van dit seizoen 7 mannen zijn ge-

weest, die gevraagd hebben of zij niet bij ons in het 

team konden voetballen.  

 

Vanuit andere verenigingen zijn er leiders geweest die 

enkele spelers benaderd hebben om bij hun te komen 

voetballen, maar nul 

op rekest kregen, om-

dat zij het naar hun 

zin hadden bij de Za-

terdag 5. Aangezien er 

bij de vereniging een 

tekort aan scheids-

rechters is fluiten de 

spelers van de Zater-

dag 5 op verzoek van 

de heer Beniest regel-

matig een wedstrijd 

om zo hun steentje bij 

te dragen, tevens zijn 

wij actief op de team-

site, waar wij elke 

week de foto’s en het 

laatste verslag plaatsen. 

 

Er zijn veel vrijwilligers bij V.V. De Meern en we willen 

niemand te kort doen voor hun inzet, maar we willen 

toch namens het gehele team een speciale dank uit-

brengen aan de dames en heren van het uitgifte loket, 

aangezien zij elke zaterdag toch weer de hele dag in de 

weer zijn om alles in goede banen te leiden, wat niet 

altijd te benijden is. 

 

Dat er meer is als voetbal blijkt uit het feit dat we twee 

keer per seizoen een uitje/teambuilding avond hebben 

wat door zowel de spelers als begeleiding georganiseerd 

wordt en zeer op prijs gesteld wordt. Kortom, wij ho-

pen dat we met deze groep nog lang veel voetbalplezier 

mogen hebben bij V.V. De Meern. 

 

Harold Dijksterhuis, Jan Eskes en Hennie Vermeent 

Leiders Zaterdag 5 

 

H 
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arcel was als kind altijd op straat aan het voetbal-

len en heeft zelf in zijn jeugd bij PVCV gespeeld. 

Toen zijn dochter zeven jaar geleden (toen negen jaar) 

wilde gaan voetballen was V.V. De Meern de dichtstbij-

zijnde vereniging met een meisjesvoetbalafdeling. 

Dochter Nienke wilde gelijk keepster worden en kreeg 

ook de kans daartoe.  

 

Moeder Saskia werd leidster bij het toenmalige team, de 

MD4, en vroeg vader Marcel om trainer te worden. Na 

enig aarzelen besloot hij dit te gaan doen. Dit deed hij 

niet onverdienstelijk want ‘zijn’ 

meiden werden dat seizoen 

kampioen. Omdat hij als trainer 

verder wilde groeien heeft hij 

via de vereniging workshops 

gevolgd op trainingsgebied en 

later heeft hij opleiding Junio-

rentrainer bij de KNVB gevolgd. 

 

De informatie avonden over het 

positief coachen bij de V.V. De 

Meern vond Marcel erg stimule-

rend. Hij vindt het niet prettig om alleen een team te 

trainen c.q. te begeleiden, dus in de zeven jaar als trai-

ner heeft hij met diverse andere personen een team be-

geleid. Marcel traint nu al een poosje samen met Bert 

Blijenberg. Bert is destijds ook begonnen doordat zijn 

dochters op voetbal gingen. Hoewel zij niet meer voet-

ballen is Bert gebleven. Tijdens de wedstrijden doet 

Marcel de coaching samen met Ruud Schuurman. 

Ruuds’ dochter Mila speelt ook in de MB1. Door deze 

constructie kunnen de dochters als speelster van het 

team functioneren zonder de stempel opgedrukt te krij-

gen de dochter van de trainer c.q. coach te zijn.  

 

Het doel dat de mannen voor ogen hebben is: eerst 

komt plezier, daarna komt het zelfvertrouwen! De MB1 

speelt nu in de 1ste klasse: het doel is wel het maximale 

er uit te halen, maar dat wordt niet gebruikt als druk-

middel. Uiteraard is het ook belangrijk de meiden op 

technisch gebied te stimuleren en zich (door) te laten 

ontwikkelingen in hun voetbalkwaliteiten. Hierdoor 

kunnen ze op een gegeven moment op taken voetballen 

en kan het team op resultaat spelen. Winnen is niet het 

belangrijkst, maar het is wel leuk als het gebeurd. De 

MB1 is een nieuw team. Daarom zijn er aan het begin 

van seizoen afspraken gemaakt wat de speelsters en ou-

ders van de begeleiding kunnen verwachten, maar ook 

wat er van hun wordt verwacht. Marcel is blij met de 

rol van zijn vrouw Saskia. Zij is elk seizoen meegegaan 

als leidster van het team van hun dochter. Zij is com-

municatief sterk en zorgt dat alles voor de dames dui-

delijk is. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de randzaken 

goed geregeld zijn, zoals feestjes en een kamp.  

 

Communicatie vindt Marcel wel een speerpunt binnen 

de vereniging; iedereen, ook trainers, moeten zich hier-

in blijven ontwikkelen. Belangrijk vindt hij het ook om 

zelf initiatieven te ondernemen en met ideeën en creati-

viteit te komen om dingen te ontwikkelen. Meestal 

komt de ondersteuning dan wel. En, zo vindt Marcel, 

“een nee krijgen kan altijd, 

maar er is ook een ja!”  

 

Marcel werkt onder andere sa-

men met de meisjescoördinator 

Bovenbouw. Door het beperkte 

aantal meisjesteams wat de ver-

eniging kan faciliteren blijft het 

lastig om aan te sluiten bij de 

visie van de vereniging: op alle 

vlakken toonaangevend zijn 

binnen de regio. 

Voor komend seizoen is het dus weer een uitdaging om 

speelsters op juiste leeftijd en kwaliteiten in te delen. 

Om dit te bevorderen is er dit seizoen gestart met tech-

niektraining. Elke zondag kunnen zowel de pupillen- 

als juniorenspeelsters gratis hun voetbalkwaliteiten en 

–techniek leren te verbeteren. Marcel is één van trai-

ners die hieraan meewerkt. 

 

Een persoonlijk doel voor Marcel als trainer, is om bin-

nen de meisjesafdeling juniorenspeelsters uiteindelijk 

door te laten ontwikkelen tot seniorenspeelsters. Als dit 

lukt kan het vrouwenvoetbal zich binnen de vereniging 

in de breedte ontwikkelen. Op dit moment gebeurt het 

al dat MA1-speelsters met het vrouwenteam meespelen; 

dit zal in de toekomst waarschijnlijk vaker gaan gebeu-

ren en zullen ze ook over kunnen gaan naar de Dames-

afdeling. 

 

Marcel ziet mogelijkheden 

om ook de komende jaren 

deze groei door te laten zet-

ten en hoopt hier met ple-

zier nog lang zijn steentje 

aan bij te kunnen blijven 

dragen voor V.V. De Meern. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Marcel en Saskia van Kinnegin: trainers MB1 

M 

Foto: Peter Dekker 
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ltijd weer leuk om voor de winterstop te kijken hoe 

de teams er voor staan. Ondanks dat er nog een 

aantal wedstrijden gespeeld moeten worden voor de 

winterstop, kunnen we nu al wel zien of we al veel bud-

get moeten reserveren voor de kampioenschappen en of 

er teams zijn die het dit jaar erg moeilijk hebben. Een 

rondje langs de senioren teams.  

 

Zondag 1 is een stabiele middenmoter en naar mijn 

mening kunnen ze meer naar boven kijken dan naar 

beneden. Zeker gezien het feit dat je tegen de nummer 

2 (De Dijk) die op dit moment 8 punten meer heeft, 

kans had om te winnen. De eerste plek is redelijk uit 

zicht, maar daar onder valt nog van alles te winnen. 

 

Zaterdag 1 kon lange tijd alleen maar naar beneden 

kijken, maar na het verlies van een aantal punten moet 

de weg naar boven toch weer worden ingeslagen, als ze 

mee willen blijven doen om het kampioenschap. Alles 

staat hier bovenin nog dicht bij elkaar. Helaas ging de 

eerste periode ook aan hun neus voorbij en werd deze 

door FC de Bilt opgeëist. 

 

Dames 1 

Bij Dames 1 kan je in de stand zien dat ze 6 punten in 

mindering hebben gekregen. Het is te hopen dat de 

KNVB in de beroepszaak wat milder is. Zo lijkt dit team 

een middenmoter, maar had het toch echt wat hoger 

kunnen staan. Wellicht moet de focus worden verlegd 

naar een periode om toch mee te doen voor promotie. 

 

Zondag 2 bezet ondanks de wisselende uitslagen op dit 

moment de 2e plaats in de stand. Als dit jeugdige elftal 

wat stabieler kan worden en de blessures en schorsin-

gen bij zondag 1 beperkt kunnen blijven, dan kunnen 

ze in de 2e seizoenshelft mee doen om de titel. Voorals-

nog heeft zondag 1 veel blessures en komt het dus aan 

op onze talenten. 

 

Zaterdag 2 De eerste doelstelling van dit elftal is om 

weg te blijven bij de onderste plaatsen. De komende 3 

wedstrijden voor de winterstop tegen laag geklasseerde 

ploegen, zullen bepalend zijn voor de rest van het sei-

zoen. Bij het uitkomen van de TeamGeest kan dit team 

er dus heel anders voor staan. 

 

Zondag 3 heeft na een slechte serie gelukkig de laatst 

weken weer wat punten kunnen pakken. Als er voor de 

winterstop nog een vervolg gegeven kan worden aan de 

laatste 2 wedstrijden, kan ook dit team nog best een 

aantal plaatsen stijgen. 

Zaterdag 3 staat mooi aan kop, maar het gaatje met 

nummer 2 (Nieuwland) bedraagt slechts 3 punten. Bei-

de teams pakken redelijk makkelijk de punten en de 

onderlinge wedstrijden kunnen wel eens beslissend 

zijn. De uitwedstrijd is beslist in het voordeel van V.V. 

De Meern en de thuiswedstrijd staat gepland voor za-

terdag 13 februari. We zullen zien of een 2e kampioen-

schap op rij gaat volgen.  

 

Zondag 4 laat met een gemiddelde leeftijd van boven de 

40 heel wat jeugdige teams onder zich en bezet de 2e 

plaats in de stand. Na het onverwachte verlies van kop-

loper en studententeam Rivierenwijkers, wordt er al 

over een kampioenschap gesproken. Vraag me af of dit 

over 3 weken nog steeds het geval is. 

 

Zaterdag 4 heeft het na het kampioenschap van vorig 

jaar toch een stuk lastiger in een klasse hoger. Met 7 

punten bezet dit team de voorlaatste plaats. 

 

Zondag 5 staat in het debuutjaar bij de senioren netjes 

in de middenmoot. Ze staan er een stuk beter voor dan 

onze buren: PVCV 5. Tegen dit team staan er nog 2 

derby’s op het programma. Of zal dit helemaal niet zo 

leven bij deze jeugdige groep? 

 

Zaterdag 5 is de trotse koploper in de 4e klasse. De ver-

schillen zijn hier klein en op 5 december staat de wed-

strijd tegen nummer 2, Brederodes, op het programma. 

 

Zondag 6 is een middenmoter, waar het gat naar de top 

en de onderste plaatsen op de ranglijst erg groot is. De 

competitie lijkt na 7 wedstrijden al wel gespeeld of 

gaan ze de inhaalwedstrijden winnen en toch nog mee 

doen om de bovenste plaatsen? Het is belangrijk om 

voor de winterstop nog een mooie serie neer te zetten, 

om uit de grijze middenmoot weg te komen. 

 

Zaterdag 6 heeft op dit moment 9 punten uit 9 wed-

strijden. 3 gelijke spelen en 2 winstpartijen.  

Als die gelijke spelen in het vervolg net eens de goede 

kant op zouden vallen, dan is een stijging op de rang-

lijst zeker reëel. 

 

Zondag 7 bezet op dit moment samen met Brederodes 3 

de koppositie in de 7e klasse en op dit moment valt het 

doelsaldo beter uit voor de Merenezen. Met nog 2 wed-

strijden voor de winterstop tegen 2 teams uit de top 6, 

moeten ze nog aan de bak om de koppositie te behou-

den om zichzelf ‘Herbstmeister’ te kunnen noemen. 

 

Hoe staan de seniorenteams er voor? 

A 
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Hoe staan de seniorenteams er voor? (vervolg) 

Zaterdag 7 bezet op dit moment de 8e plaats met 8 pun-

ten. Naar beneden kijken is helemaal geen optie, want 

er staan nog 2 teams op 0 punten. Tegen IJFC speelt 

men nog op 18 november en dus is het zaak om dit 

team in ieder geval op 0 punten te houden. 

 

Zaterdag 8 staat op de 3e plek een heeft nog wat wed-

strijden in te halen. Deze wedstrijden zullen bepalend 

zijn voor het vooruitzicht in de 2e seizoenshelft. Naast 

de inhaalwedstrijden zal het blessurevrij blijven van 

bepalende spelers ook een grote rol spelen in de 2e sei-

zoenshelft. Dit geldt eigenlijk voor alle teams, maar ook 

zelf weet ik inmiddels dat, hoe ouder je wordt, des te 

meer pijntjes er komen. 

Veteranen 1, die deelnemen aan de 35+ competitie, 

hebben tot nu toe slechts 6 punten in de wacht kunnen 

slepen. Eén overwinning op nummer laatst NVC en 3 

gelijke spelen. 

 

Al met al zijn er weinig ploegen in degradatie proble-

men en doen er toch een aantal teams mee om promo-

tie. Mijn verwachting is dat we de kampioenschaal voor 

meerdere teams kunnen afstoffen om de bitterballen op 

te leggen. 

 

Patrick van Zijl 

Voorzitter seniorencommissie 

Voorwedstrijd V.V. De Meern E6 - SDO E3 

ondag 8 november is het dan zover. De jongens van 

V.V. De Meern E6 mogen een voorwedstrijd spelen 

op het hoofdveld, te-

gen de E3 van SDO. 

De spelers hebben er 

erg veel zin in. 

 

We beginnen met 

Koen op het doel en 

verder de vertrouwde 

opstelling. Gelijk na 

de aftrap is er een aan-

val van SDO, maar de 

bal gaat hard over het 

doel. Na wat heen en 

weer gespeel tussen 

beide teams is het 

SDO die een corner mag nemen. Nadat de bal hard via 

het hoofd van Luuk over de achterlijn gaat, wordt er 

weer een corner genomen. Deze is corner heeft resul-

taat en de 0-1 is een feit.  

 

De E6 is wakker geschud en na een mooie aanval tikt 

Juul de 1-1 binnen. Vervolgens komt SDO op ons doel 

af en is Koen kansloos: 1-2. Maar de E6 vecht weer te-

rug en nu is het Dylan die vanaf links op komt en hard 

uithaalt. Helaas keert de keeper de bal. Ruststand : 3-4. 

 

Na rust is het Bram die het doel gaat verdedigen. Het is 

een leuke en spannende wedstrijd om naar te kijken. 

Beide teams gaan gelijk op. Het staat inmiddels 4-4! De 

E6 knokt voor wat het waard is en schuift 1 minuut 

voor het einde de 5-4 binnen. Klasse gedaan ! 

 

Na de wedstrijd even naar de kleedkamer (waar de jon-

gens met een polonaise hun overwinning vieren) en 

daarna opstellen in de 

gang om met de grote 

jongens van Zondag 1 

hand in hand het veld 

op te gaan. Zij gaan 

dan voetballen tegen 

SDO 1. Voor de jon-

gens van de E6 is het 

natuurlijk prachtig om 

met de grote mannen 

mee het veld op te mo-

gen.  

 

Daarna is er patat en 

limonade in de kantine 

en kunnen we terug kijken op een super leuke mid-

dag!! 

 

De spelers van V.V. De Meern E6 

Z 
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egen de tijd dat deze TeamGeest voor u ligt, zitten 

we alweer in de winterstop. Voor de ploegen die in 

de B-categorie uitkomen betekent dat, dat de najaars-

competitie er op zit. Het is lastig om een voorschot te 

nemen op de kampioenen, maar een aantal teams heeft 

het in ieder geval nog in eigen hand. Bij de junioren 

zijn dat de B5, B6 en C2. Bij de pupillen draaien de D3, 

D4, D6, MD1, E4, E16, ME1, ME2 en Za-F2 bovenin 

mee. Ben benieuw welke teams straks daadwerkelijk de 

kampioensvlag mogen hijsen. 

 

Ondertussen is de Jeugdcommissie bezig om het techni-

sche kader weer op orde te brengen. Een aantal laag-

coördinatoren is begin dit seizoen gestopt. Dat geldt 

ook voor Bastin Verweij als coördinator bovenbouw. 

Met name met het stoppen van Bastin verliezen we een 

enorme brok kennis. Inmiddels hebben we weer een 

aantal mensen bereid gevonden om de gaten bij de laag 

coördinatoren op te vullen. Met het Verenigingsbestuur 

zijn we aan het nadenken, hoe we het gat dat Bastin 

achterlaat, het beste kunnen invullen.  

 

Sinds vorig seizoen moeten 2de-jaars B-junioren een 

spelregelbewijs halen. Dit bewijs is verplicht om vol-

gend seizoen bij de A-junioren te kunnen voetballen. 

Dit is één van de maatregelen van de KNVB in de strijd 

tegen het geweld op de voetbalvelden. Dit jaar zijn de 

jongens en meisjes geboren in 1999 aan de beurt. Sa-

men met de scheidsrechterscommissie hebben we voor 

hen een tweetal spelregelavonden gehouden, om ze 

voor te bereiden op het examen. Het is nu aan de jon-

gens en meisjes zelf om ervoor te zorgen dat ze het be-

wijs halen.  

 

Bijzonder trots zijn we op een aantal D-pupillen, welke 

op zondagochtend als scheidsrechter de wedstrijden 

van onze F-pupillen in goede banen leiden. Ongetwij-

feld kunt u hierover ook elders in deze TeamGeest le-

zen. Je moet het maar durven, om als 12-jarige daar te 

gaan staan. Het is dan wel dubbeltriest als je hoort dat 

een ouder van de tegenpartij zich ernstig misdraagt 

richting een van deze jongens, omdat hij het niet eens 

is met een beslissing. Hoe diep kan je zinken? Daar kan 

geen spelregelbewijs tegenop.  

 

Als Jeugdcommissie willen we graag dat er melding ge-

maakt wordt van dergelijk wangedrag. Ook als het van 

onze eigen ouders komt. Te allen tijde zullen wij actie 

ondernemen, in de hoop dat we dergelijke gedrag kun-

nen uitbannen.  

 

Ik wens u allemaal prettige feestdagen en een zeer ge-

zond 2016. 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 

Van de Jeugdcommissie  

T 

p zondag 15 november om 9.00 uur was het zover: 

de eerste training van de Benjamins. Dit is een 

groep kinderen die in 2011 ge-

boren zijn en graag spelender-

wijs bij V.V. De Meern de eerste 

beginselen van het voetbalspel 

willen leren. De groep is niet al 

te groot om het voor de trainers 

en spelers makkelijk te houden. 

 

Onder leiding van good old 

jeugdtrainer Jan Vermeulen 

werd er kennisgemaakt met el-

kaar, de bal en het veld. Na een 

korte warming-up werd met een tikspelletje, waarbij 

Jan de leeuw was en de geitjes wilde opeten, en een 

haasje-over-spel verder spelenderwijs kennisgemaakt 

met het voetbalspel. Enkele spelertjes lieten al zien dat 

zij al vaker met een voetbal in de weer zijn geweest.  

Afgesloten werd uiteraard met een partijtje op het Mini 

Court waarbij het er al fanatiek aan toe ging. De man-

nen en één meisje vonden het 

geweldig maar waren ook wel 

een beetje moe geworden. In de 

kleedkamer werd nog genoten 

van een welverdiende beker li-

monade waarna de meesten ver-

moeid maar voldaan op huis aan 

gingen. 

 

Ook na de winterstop zullen de 

toekomstige helden van V.V. De 

Meern wekelijks op de velden te 

bewonderen zijn om de basis te gaan leggen voor een 

fantastische carrière in de voetballerij. 

 

Marco Eversdijk en Patrick Peulen 

Trainers Benjamins 

Benjamins 

O 
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Rody Verweij, leider Zaterdag 1 

ody heeft als jongen zelf een aantal (jeugd)jaren 

gevoetbald bij JSV, maar kwam regelmatig in De 

Meern kijken en logeren bij zijn oom Gerard Oostveen, 

die toen speelde bij de V.V. Op een gegeven moment 

kwam hij zelf in De Meern wonen en toen zijn zoon 

ging voetballen was dat bij de V.V. en werd Rody 

(mede-)leider bij het team van zijn zoon. Zo was hij 3 

jaar leider bij F-jes (waren ook een keer kampioen) en 

2 jaar bij de E-tjes.  

 

Zijn zoon had op een gegeven moment geen zin meer 

om te voetballen, maar het beviel Rody zo goed om lei-

der te zijn, dat hij bleef. De E’s werden 

met het overgaan naar de D’s samenge-

voegd, waardoor er leiders ‘overbleven’ 

en toen is Rody een poosje gestopt. 

Toen er een neutrale leider voor de C1 

gezocht werd, heeft hij zichzelf aange-

meld. De toenmalige C1 speelde toen 

2de divisie, maar helaas degradeerden 

ze in het 2e seizoen dat hij leider was.  

 

Bij de lagere elftallen ging het vooral 

om de spelerskaarten en het vervoer 

wat geregeld moest worden, maar bij 

het selectie team kwam er meer voor 

kijken om leider te zijn. Zo gingen de 

eerder genoemde taken door, maar 

was er nu ook het bijhouden van de 

website van de V.V., het ontvangen 

van de scheidsrechters, het contact 

houden met de ouders etc. Rody is al die jaren met zijn 

eigen auto mee gereden naar alle uitwedstrijden. Die 

kosten werden steeds hoger, doordat de teams steeds 

verder over het land verspreid hun wedstrijden moes-

ten spelen. Rody was daarin inventief en stelde een rij-

schema op, waaraan de ouders meebetaalden, zodat de 

kosten (gedeeltelijk) betaald konden worden.  

 

Zo moest de A1 op een gegeven moment naar JVOZ in 

het verre Vlissingen, wat 162 km was. Rody probeerde 

via het jeugdbestuur een bus te regelen, wat in eerste 

instantie niet lukte, maar het jaar daarna werden ze (via 

verenigingsbestuur) wel met een bus (eenmalig) heen 

en weer gereden. Om dit soort kosten wat te beperken 

is er nu de Club van 100 bij de V.V., waar ouders en 

bedrijven geld in kunnen doneren, om o.a. (verre) reis-

kosten voor de steeds hoger spelende jeugdteams te 

kunnen betalen. 

 

Tijdens zijn leiderschap bij de C1 was het voor hem erg 

leuk om weer jongens terug te zien uit de lagere elftal-

len, die toch talentjes bleken te zijn. Rody is toen 

‘meegegroeid’ met de groep en toen meegegaan met de-

ze bekende spelers, naar de B1, waar Rick Kruijs trainer 

was en hem als leider vroeg. Een kampioenschap volg-

de. Na een jaar is hij doorgegaan naar de A1, met we-

derom een aantal spelers.  

 

Het eerste jaar van zijn leiderschap bij de A1 was een 

zwaar jaar voor de spelers en kwamen ze net boven de 

streep uit. Het tweede jaar was er een nieuwe trainer en 

Rody zorgde weer voor alle formele zaken. Dat jaar 

werd de A1 kampioen en gingen ze 

(voor het eerst in de geschiedenis) 

naar de 2de divisie. (Momenteel hebben 

ze het weer wat moeilijk, mede door-

dat er weer spelerswisselingen zijn ge-

weest; A1 spelers naar de senioren en 

nieuwe jeugdspelers in de A1.) 

 

Technisch directeur Hans de Wit bena-

derde Rody begin 2015 met de vraag of 

hij misschien leider bij de Zaterdag 1 

wilde worden, omdat de andere leiders 

daar mee stopten. Hij was 5 jaar mee-

gegroeid met een aantal jeugdspelers, 

die nu (hoofdzakelijk) naar de zondag 

gingen, dus hij voelde er wel wat voor. 

Hij kende Robert Roest van FC 

Utrecht en sprak met hem over wat hij 

verwachtte van een leider, verwachtin-

gen waaraan Rody wel wilde voldoen. Met René Mar-

tens had hij ook gelijk een klik.  

 

Zo zijn het nu de 3 R’s: Robert voor de training, René 

als leider/assistent trainer en Rody, als leider voor de 

algemene zaken. Vaak is Rody op de donderdagavond 

aanwezig, om zaken voor de volgende wedstrijd van 

Za1 te bespreken met de betrokkenen. Eén van die za-

ken is vervoer. Ze kunnen nog maar voor 6 wedstrijden 

een bus gebruiken (die ook meestal nog te klein is en er 

toch nog auto’s meerijden), want daar is de laatste tijd 

op bezuinigd, net als op bijvoorbeeld de kleding. 

 

Zaterdags is Rody meestal de hele dag aanwezig op het 

sportpark. Daarnaast is hij ook nog steeds supporter 

van de FC, dus zondags is hij daar óf bij de wedstrijd 

van de Zondag 1 van De Meern. 
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

R 
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Nieuws van de Commissie van Beheer 

assahok 

De kassawagen, die tot voor kort werd gebruikt 

voor de entreeheffing, is ‘door zijn hoeven gezakt’ en 

was daarom niet meer bruikbaar. Een lange zoektocht 

naar een gelijkwaardige tweedehands wagen leverde 

niet het gewenste resultaat, was of te duur, of van on-

voldoende kwaliteit. Zo hebben Kees en Wil tevergeefs 

een bezoek gebracht aan 

een nauwelijks te vinden 

locatie ver weg. De verko-

per had niet verteld dat de 

wanden van de keet volle-

dig rot waren!  

 

Uiteindelijk hebben we 

besloten tot de aankoop 

van een bouwpakket voor 

een tuinhuisje. De onder-

houdsploeg heeft het huisje 

gebruiksklaar gemaakt, o.a. voorzien van pallet-

onderbouw zodat transport met een palletwagen moge-

lijk is, en in de V.V. De Meern kleuren geschilderd, dit 

alles met onderstaand resultaat. 

 

Dug-outs veld 4 

Een lang gekoesterde wens van de Commissie van Be-

heer (en ook van de gebruikers van het grasveld) gaat 

in vervulling en is bij het lezen van dit artikel wellicht 

al uitgevoerd: dug-outs op veld 4. Een set dug-outs kost 

minimaal € 4.000 en deze uitgaaf bleek in de afweging 

tot andere uitgaven steeds niet haalbaar. 

 

Met dank aan de inzet van één van on-

ze leden (Bac van Tussenbroek, speler 

van de veteranen en clubscheidsrech-

ter), gaat het nu toch gebeuren. Door 

zijn initiatief kunnen we beschikken 

over ruime, luxe onderkomens, die 

dienst kunnen doen als dug-out. De 

voormalige fietsenstallingen zijn hoger 

en dieper dan normale dug-outs. Daar-

door is achter de zitbanken voldoende 

ruimte beschikbaar om sporttassen op te slaan tijdens 

de wedstrijd. 

 

Zonnepanelen 

Eerder heeft de Commissie van Beheer de haalbaarheid 

onderzocht van zonnepanelen bij V.V. De Meern. Dit 

ketste af op de lage opbrengst t.o.v. de investering. 

Door de introductie van een nieuwe subsidieregeling, 

die in de plaats komt van de met ingang van 2015 ver-

vallen regeling ‘compensatie ecotax’, ontstond een nieu-

we situatie en is daarom door de CVB een haalbaar-

heidsstudie uitgevoerd. 

 

Er kan gebruik worden gemaakt van een tweetal subsi-

dieregelingen, (i) 30% vergoeding op de aanschaf van 

de materialen en (ii) de zogenaamde SDE+ regeling, een 

tegemoetkoming per kWh 

gedurende een periode van 

15 jaar. Daarnaast kan een 

deel van de BTW worden 

verrekend. Verder kon 

(alleen nog in 2015) een 

subsidiebedrag van € 500 

worden ‘binnengehaald’ 

door het laten uitvoeren 

van een zogenaamd 

‘Energieadvies’. 

 

Om investeringen in duurzame oplossingen te stimule-

ren, levert de gemeente, via het Energiefonds Utrecht, 

een gunstige financiering voor 50% van de bruto inves-

tering, excl. BTW, ofwel ca. 60 à 70% van de netto in-

vestering, tegen een rentepercentage van 2,5%.  

 

Een exploitatieberekening laat zien dat, op basis van de 

gehanteerde uitgangspunten en inschatting van de in-

vesteringskosten, de jaarlijkse aflossing en rente kun-

nen worden gefinancierd uit de SDE+ subsidie en de 

opbrengst van de geproduceerde stroom; daarnaast 

blijft nog een netto rendement over.  

 

Twee locaties komen in principe in 

aanmerking voor de plaatsing van zon-

nepanelen, het dak van het clubgebouw 

en het dak van de overdekte tribune. 

Vanwege nog enkele technische onze-

kerheden bij de optie ‘clubgebouw’ is 

besloten om in eerste instantie in te 

zetten op de optie ‘overdekte tribune’.  

 

Op het moment van schrijven van dit 

artikel is de uitvraag gestart. De uitslag van de 

‘aanbesteding’, die op het moment van verschijnen van 

de TeamGeest bekend zal zijn, is bepalend voor het ver-

der doorzetten van het proces. Dit houdt in het aanvra-

gen van de nodige subsidies. We houden jullie op de 

hoogte van de voortgang. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

K 
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ij het begin van de Algemene Ledenvrgadering werd 

door voorzitter Frans van Seumeren opgemerkt dat 

er meer mensen aanwezig waren als anders (ca. 70 per-

sonen, waaronder toch veel seniorenleden en vrijwil-

ligers, maar in ieder geval meer als het trieste diepte-

punt in mei dit jaar). 

 

Na een aantal algemene punten op de agenda behan-

deld te hebben, kwam men op het Jaarverslag. Hierbij 

werd vernoemd dat, van de 2500 amateurverenigingen 

die Nederland rijk is, De Meern de op één na grootste is 

(red: Jan Vermeulen vertelde later op de avond dat het, 

wat hem betrof, wel de grootste van Nederland mag 

worden, door de o.a. de zondag E’s, die naar de D zou-

den moeten, een team op de zaterdag te geven en dan 

met wedstrijden uit te wijken 

naar bijvoorbeeld de vrijdag-

avond of de zondag). 

 

Verandering in sponsoring 

Nummer 8 van de agenda was 

de veranderingen in sponso-

ring: Patrick Peulen (pas tot de 

Sponsorcommissie toegetre-

den) verteld dat de sponsoren 

anno 2015 meer verwachten 

dan een vermelding op een 

bord, in een krantje of via de 

banners. Er zijn zijns inziens 

meer initiatieven nodig om het geheel in stand te hou-

den.  

 

Eén mogelijkheid daartoe is het versturen van bood-

schappen aan de leden, met aanbiedingen, kortingen 

voor de leden etc. Hierbij zal het verenigingsbestuur 

zorg dragen voor de privacy van de leden, zoals het niet 

doorverkopen/verhuren van de adressen, er zorg voor 

dragen dat geen leden onder de 18 een dergelijk bericht 

krijgen. Piet Oostveen (sponsorcie) meldt nog dat het 

een win-win situatie kan zijn, èn voor V.V. De Meern 

èn voor de sponsor. Op de vraag of leden zich voor dit 

soort mails af kunnen melden, wordt een bevestigend 

antwoord gegeven. De beslissing is nog niet genomen, 

dit hangt mede af van de uitslag van de enquête, die alle 

leden toegestuurd hebben gekregen.  

 

Wat dit kan opbrengen is nog niet duidelijk, er zijn nog 

geen verenigingen waar we dit soort dingen mee kun-

nen vergelijken. Naast de terugvallende inkomsten is 

dit wellicht een manier om meer geld voor de vereni-

ging te genereren. 

Kledingbeleid 

Het volgende punt is het nieuwe kledingbeleid, maar 

daarover staat een ander artikel in deze TeamGeest. In 

het kort komt het er op neer dat men overweegt alleen 

nog op de shirts het logo van de sponsor te zetten en 

dat de andere zaken, zoals trainingspak, tas e.d., alleen 

een V.V. De Meern logo krijgen en in eigendom komen 

van de leden. Als kinderen er dan uitgegroeid zijn of er 

mankeert iets aan, dan dienen zij zelf voor vervanging 

en/of reparatie te zorgen. 

 

Strategisch Beleidsplan 

Als laatste komt het Strategisch Beleidsplan aan de or-

de, een voor de club heel belangrijk punt. Dit gaat 

vooral over keuzes die gemaakt kunnen/moeten wor-

den, om op een bepaald niveau 

te blijven en daarbij de kosten 

in de hand te houden. 

 

Eerder is al vermeld dat de in-

komsten van V.V. De Meern 

omlaag gaan en de kosten om-

hoog. De belangrijkste inkom-

sten worden gehaald uit de con-

tributie, de sponsoring en de 

opbrengsten uit de verhuur van 

het clubgebouw aan externen. 

 

Om te polsen hoe de leden over 

de verschillende zaken denken loopt er op dit moment 

een enquête, waarin de leden wordt gevraagd hoe zij 

over bepaalde zaken denken en wat het bestuur, naast 

deze vergadering, heel belangrijk vindt. Hierna volgt 

een aantal onderwerpen, zoals gekozen door de redac-

tie.  

 

1. Het leden aantal stabiliseert: een trend is dat er 

meerdere spelers uit de Jeugdbovenbouw (A , B en 

C) afhaken als lid, mede doordat ze alleen nog maar 

naar de zondag kunnen als ze senior worden. Hier-

door komen er dus niet zoveel leden over naar de 

senioren, waardoor ook de opbrengsten in de kanti-

ne stagneren. Een mogelijkheid is wellicht om spe-

lers toch in een team op de zaterdag in te schrijven 

en in de toekomst ook zaterdagwedstrijden op een 

andere dag (vrijdagavond of zondag) te laten spelen. 

Dit wordt getolereerd door de KNVB, tegenstanders 

dienen een paar keer per jaar op deze andere tijden 

te komen voor de wedstrijden. Dit bestaat dan naast 

de jeugdteams die op zondag kunnen voetballen. 

 

Algemene Ledenvergadering november 2015  

B 
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Algemene Ledenvergadering november 2015 (vervolg) 

2. Velden: Er wordt momenteel onderhandeld met de 

gemeente Utrecht over de kunstgrasvelden. De vel-

den 5 en 6 zijn hard aan vernieuwing toe. Deze wor-

den nu gehuurd van de gemeente Utrecht, maar het 

aantal gebruiksuren is vele malen hoger als in het 

verleden was voorzien. Dientengevolge is de slijtage 

dus ook harder. Hoe verder? 

 

3. Kantine: er was een verzoek gedaan om de kantine 

visueel wat gezelliger te maken en men vindt dat 

met kleine ingrepen er al een be-

ter gevoel gegeven kan worden. 

Daar wordt nu over nagedacht, 

maar om de kantine ook overdag 

meer te kunnen verhuren (wat 

men graag wil en wat meer in-

komsten op zou brengen), dient 

de kantine wat zakelijker te zijn 

en de bestaande indeling zou 

moeten blijven gehandhaafd. Een punt is wie dat 

dan zou moeten regelen, met open en dicht doen en 

dat soort zaken. Moet hiervoor een supervrijwilliger 

zorgen, of dient hiervoor betaald te worden? 

 

4. Jeugdopleidingen: er zijn wat problemen, zoals met 

de trainersbezetting. V.V. De Meern heeft inmiddels 

de naam lagere vergoeding te geven dan andere 

clubs in de regio. Het is nu wel ingevuld, maar hoe 

verder? Er is wat stagnatie onder de jeugd, wordt het 

ambitieniveau niet waar gemaakt, of moeten de am-

bities bijgesteld worden? Om omhoog te gaan met 

de jeugd zijn er ook ‘betere’ trainers nodig, mensen 

met meer papieren, die dus ook een seniorenteam 

kunnen trainen. Om zulke mensen te krijgen is er 

meer geld nodig. Duidelijk is nog niet wat dat dan 

zou gaan kosten, maar in ieder geval veel meer als 

nu. Zo is er ook het punt van het Hoofd Jeugdoplei-

dingen (Robert Roest). Eigenlijk zou hij veel meer 

tijd aan deze functie moeten kunnen besteden, maar 

ook dat gaat dan veel meer kosten. 

 

Tevens komen er nog een aantal andere zaken aan de 

orde, die kostenverhogend zijn, zoals de vraag voor kle-

ding voor de trainers, grensrechters, de reiskosten van 

de selectieteams, die steeds verder moeten reizen om te 

spelen, de medische bezetting, waar steeds meer vraag 

naar is, enz. 

 

De visie van het verenigingsbestuur bestuur en de ver-

eniging was de afgelopen jaren om toonaangevend te 

zijn in de regio, maar hoe kun je dat realiseren met het-

zelfde aantal leden, een stagnerende omzet in de kanti-

ne en minder sponsoring? Wellicht dan toch de contri-

butie verhogen?  

Vergeleken met andere clubs in de regio zitten we niet 

echt hoog, maar moet 90% van de leden dan zoveel 

(meer) contributie gaan betalen, om de kosten voor de 

10% leden die hoger spelen te kunnen betalen?  

 

Op dit punt volgt een uitgebreide discussie, omdat veel 

leden dit toch niet terecht vinden. Genoemd wordt o.a. 

een mogelijkheid om de selectiespe-

lers meer contributie te laten betalen, 

zoals bij andere verenigingen ook al 

gebeurd. Zij krijgen voor die extra 

contributie ook meer trainingstijd 

etc. De uiteindelijke beslissing is nog 

niet genomen, maar er zijn al wel 

gesprekken met trainers voor het vol-

gende seizoen. Vraag is of de verho-

ging dan al wel of niet is doorgevoerd? 

 

Een essentiële vraag is dan ook: als V.V. De Meern 

hoog wil blijven spelen, dan moet de jeugd dus ook 

hoog spelen en deze leden op deze manier ook vast te 

kunnen houden en kunnen die dan wellicht later door-

stromen naar de Zondag1? 

 

Er wordt door het verenigingsbestuur gewerkt aan een 

uitgebreider voorstel, wat in mei, bij de extra Algemene 

ledenvergadering zal worden besproken. In mei wordt 

dan waarschijnlijk, mede met de uitslag van de enquê-

te, een beslissing genomen, hoe hier mee verder te 

gaan. Wil je dus hier een stem in hebben dan is aanwe-

zigheid bij deze vergadering vereist. 

 

Natuurlijk zijn er ook nog positieve zaken: zoals de dug

-outs, die bij veld 4 gerealiseerd worden en vrijwel niets 

kosten. Daarnaast is Piet Eversdijk bezig met een zon-

nepaneelproject (de panelen zullen op de losse, over-

dekte, tribune worden geplaatst en ook geld gaan op-

brengen voor V.V. de Meern. 

 

Belangrijk voor iedereen die met dit geheel mee wil 

denken is dus de extra ALV in mei: dan zullen er dus 

beslissingen genomen moeten worden! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 



December 2015 22 

Zondag F7 naar FC Utrecht 

n het kader van FC Utrecht On Tour konden de le-

den van V.V. De Meern tegen gereduceerd tarief naar 

FC Utrecht - Heracles. Het team dat de meeste kaarten 

had gekocht werd zou met de spelersbus naar het stadi-

on worden gereden. In totaal hebben er 23 teams kaar-

ten gekocht en waren er 227 kaarten verkocht. Dat is 

een heel mooi resultaat; temeer omdat V.V. De Meern 

per verkochte kaart €1 van FC Utrecht krijgt. Twee 

teams hadden beide 24 kaarten verkocht, de E16 en 

Zondag F7. Het lot had bepaald dat Zondag F7 met de 

spelersbus mee mocht naar de speciale wedstrijd. 

  

Hierbij een impressie van de leuke middag die deze en-

thousiaste supporters van FC Utrecht hebben gehad. 

I 

Ledentevredenheidsonderzoek 

oor mijn afstudeeronderzoek voor de studie Sport-

marketing ben ik bij V.V. De Meern terecht geko-

men. De vraag vanuit het bestuur was om een leden 

tevredenheidsonderzoek op te zetten om er achter te 

komen hoe tevreden de leden nou 

eigenlijk zijn over de vereniging. Wat 

vinden ze goed of zijn er zaken die zij 

misschien graag anders zouden zien? 

 

Ik vind het belangrijk dat de mening 

van de leden centraal staat om daarna 

zo goed mogelijk op deze behoefte in 

te kunnen spelen. De leden zijn im-

mers de essentie van de vereniging en zonder hen zou 

de club niet kunnen blijven bestaan. 

 

Met deze gedachte in het achterhoofd is er een enquête 

opgesteld om zo goed mogelijk de (veranderde) behoef-

te te peilen en alle uitkomsten over de verschillende 

V onderwerpen uit de enquête zullen bouwstenen bieden 

voor het nieuwe aankomende Strategisch Beleidsplan 

voor de aankomende 5 jaar! Daarom is het zo belang-

rijk dat iedereen via deze weg zijn stem laat horen zo-

dat er in de toekomst een nóg betere 

vereniging neergezet kan worden 

waar iedereen met plezier komt voet-

ballen. 

 

De uitslagen van de enquête worden 

binnenkort bekend gemaakt via 

www.vvdemeern.nl. Mede op basis 

van deze uitkomsten wordt het Strate-

gisch Beleidsplan voor de aankomende 5 jaar verder 

aangevuld. 

 

Belle de Haan 

Student Sportmarketing 
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Kort nieuws en agenda 

p 29 en 30 december organiseert V.V. De Meern 

in samenwerking met sportcentrum Oudenrijn 

een winterclinic voor alle kabouters, Champions 

Leauge, E en F pupillen van V.V. De Meern. Wij heb-

ben twee leuke dagen vol met verschillende activitei-

ten georganiseerd, onder andere badminton, fitness, 

tafeltennis, zelfverdediging en natuurlijk voetbal.  

 

Om de pupillen van V.V. De Meern twee leuke, gezel-

lige en sportieve vakantiedagen te geven. Deze dagen 

zullen van 9.30 tot 15.15 uur duren. Wij zullen ook 

op 30 december een groep Bosnische kinderen ver-

welkomen, die mee doen met de clinic. Heeft uw kind 

interesse in deze leuke dagen? Meld hem/haar dan 

aan voor deze gezellige winterclinic. 

 

Aanmelden kan via betrokken@vvdemeern.nl (graag 

naam, elftal en telefoonnummer 

opgeven). De clinic zal plaatsvin-

den in sportcentrum Oudenrijn, 

Europaweg 49, 3451 HG, Vleuten-

De Meern. De prijs van de clinic is 

€30 per deelnemer. U-pas kinderen 

mogen gratis mee doen. Wij hopen 

samen met uw kind er twee gezellige dagen van te 

maken! 

  

Team V.V. de Meern Betrokken 

Winterclinics 

O 

Futsal Cup 2016 

p zaterdag 2 januari 2016 vindt vanaf 19.00 uur 

de Futsal Cup 2016, het zaalvoetbaltoernooi voor 

lagere zaterdagteams (2e t/m 8e en veteranen), plaats 

in de Ouderijnhal in De Meern. Tijdens dit toernooi 

worden alle spelers willekeurig onderverdeeld acht 

teams en wordt in twee poules gestreden om de 

groepswinst. Tenslotte spelen de twee poulewinnaars 

in de finale om de felbegeerde Futsal Cup 2016. 

 

Uiteraard is eenieder wel-

kom om dit spektakel te 

komen aanschouwen en 

om na afloop te proosten 

op het nieuwe jaar.  

 

Marco Eversdijk 

O 

rijdagavond 18 december vindt weer de Karaoke 

Party in ons clubgebouw plaats. Wie wordt de 

tweede “King Karaoke” van V.V. De Meern? 

  

Alle seniorenleden, trainers, supporters, spelersvrou-

wen en mannen, vrijwilligers, bestuursleden, etc. zijn 

van harte welkom. Inloop vanaf 19:30 uur. Start van 

de Karaoke Party is om 20:30 uur. 

  

Iedereen kan zich opgeven, solo of als groep. Alleen 

live gezongen optredens kunnen meedoen (max 1 

song). De organisatie zorgt voor de achtergrondmu-

ziek met evt. tekst. Wij verwachten van de deelne-

mers dat zij zich qua outfit aanpassen aan hun liedje. 

  

Er is een vakjury die de deelnemers een cijfer geeft 

voor de zangkunsten en voor de uitstraling/

aankleding. Voor de winnaar staat een prachtige wis-

selbeker klaar en een mooie hoofdprijs! 

 

Rob Zomer 

Karaoke Party 

V 
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usiness Club Leidsche Rijn is een levendige business 

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 zich-

zelf, maar de organisatie is in handen van een aantal 

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 be-

langrijk voor de vereniging. 

 

Oktober: economische ontwikkelingen 

Prinsjesdag is jaarlijks de aanleiding om in te gaan op 

economische ontwikkelingen. Rivers Marnemoende in 

IJsselstein was het prachtige decor van een lezing door 

topeconoom Maarten Leen, Hoofd Macro Economie bij 

ING Global Markets Research. 

 

Maarten lichtte toe dat de Nederlandse economie voor-

zichtig herstelt en steeds meer goede signalen laat zien. 

Een belangrijke oorzaak daarvan is het herstel van de 

huizenmarkt. Maarten waarschuwde echter ook voor 

teveel optimisme. “De onrust in China, de keuzes van 

de Fed en de situatie in Griekenland zijn voorbeelden 

van internationale onzekerheden die indirecte gevolgen 

hebben voor de Nederlandse economie.”.  

BCLR was deze avond vooral ook blij met de terugkeer 

van Ilse Stolwijk. Na een lange revalidatie (na een onge-

val) stond Ilse vanavond voor het eerst weer als presen-

tatrice / gastvrouw op het podium.  

 

November: sfeervol speeddaten 

Nieuwe kennismakingen, een belafspraak, een koffieda-

te of zelfs een directe opdracht. Dat is vaak het resultaat 

van een avond speeddaten. Bij het sfeervolle PUUR 

Kloosterhoeve was het niet anders.  

 

In een sfeervol ingerichte ruimte was iedereen in 3 ron-

des ingedeeld aan 3 verschillende tafels. In een leuke en 

enthousiaste sfeer vonden allerlei interessante ontmoe-

tingen plaats.  

 

Tijdens de afsluitende netwerkborrel werden de ge-

sprekken voortgezet en werden gemaakte afspraken 

nog even bevestigd. Al met al een netwerkavond waar 

BCLR voor staat: kwalitatief goed en vol informele ont-

moetingen. 

 

Nieuwe concepten 

We komen met twee nieuwe concepten: Kleintje BCLR! 

en BCLR Academy!  

 

Kleintje BCLR! 

Dit zijn kleinere bijeenkomsten waarbij kennismaking 

met het bedrijf van een lid centraal staat. Dat kan be-

staan uit een rondleiding en/of een presentatie. Daarbij 

leren leden elkaar in een andere omgeving en sfeer ook 

(nog) beter kennen. 

 

BCLR Academy! 

Dit zijn kleinere bijeenkomsten waarbij overdracht van 

kennis centraal staat. In een workshop vertellen leden 

over een actueel en/of relevant onderwerp. Na afloop is 

er uiteraard gelegenheid na te praten. 

 

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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