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Algemene Ledenvergadering (ALV) - Aankondiging 

 

De ALV is als vanouds terug in november. Meestal zo rond de 3e week. Dit jaar een weekje later. Dat 

paste beter in de agenda’s. 

 
Aftredend zijn Wim Stolwijk en John van Wegen. Zijn zij herkiesbaar? Wordt een aanpassing van de 

contributie-inning goedgekeurd? Volg de website waarop uiterlijk begin november de agenda zal 

verschijnen en de onderwerpen waarover u als lid kan stemmen. 
  
Wilt u zelf iets inbrengen? Officiële agendapunten kunnen tot uiterlijk 3 weken van te voren worden 

ingebracht. 
  

Algemene Ledenvergadering 2018 
Maandag 26 november om 20.00 uur in de kantine 
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 Woordje van de voorzitter 

De grootste club (bijna) met te weinig vrijwilligers. 
 
Ik kreeg deze week een overzicht te zien waarbij wij - 
wat betreft het aantal teams vanaf de leeftijdscategorie > 
8 jaar - de op-één-na grootste voetbalvereniging van 
Nederland zijn. Alleen de vereniging Koninklijke HFC 
heeft meer teams dan wij. Wat verder opviel, was dat de 
groei van het meisjes- en damesvoetbal bij ons 
spectaculair is. Alleen het Amsterdamse SC 
Buitenveldert heeft meer teams. Inmiddels hebben we 
in totaal 116 teams, waarvan 24 meisjes- en 
damesteams. Als we ook de teams met de allerkleinste 
leden meetellen (Champions League, kabouters en 
benjamins), dan komen we zelfs op 133 teams uit!  
 
Om deze aantallen in goede banen te leiden, zijn veel 
mensen nodig. Op dit moment steken te weinig leden 
een vrijwillige hand uit om het vele werk op te 
knappen. Ondanks eerdere verzoeken, voelen veel 
leden zich echter niet medeverantwoordelijk. Waar zijn 
onze leden die een wedstrijd willen fluiten? Wanneer 
staan mensen op om een toernooi te organiseren? Waar 
zijn de betrokken leden die een maatschappelijke 
bijdrage willen leveren en dat doen voor onze grote 
club? Meld je aan bij een commissielid of een 
bestuurslid, want zonder vrijwilligers is er geen club.  
 
Op de website stond vandaag een bericht met de titel 
“Dovemansoren…”. De inhoud was als volgt: Dit 
weekeinde zijn weer op twee velden de hoekvlaggen 
blijven staan, vorige week lagen er 10+ ballen op de 
vloer van de materiaalberging, bleef er een blauwe kliko 
met ballen op de velden achter, brandde de 
veldverlichting enkele keren onnodig, bleven doeltjes 
op de velden staan en we zijn al weer voor een kleine € 
1000 aan ballen kwijt (voornamelijk zwarte ballen die 
door junioren en senioren gebruikt worden). 
Vrijwilligers zijn er tijd mee kwijt, het kost de club geld 
en het is niet goed voor de relatie met de gemeente die 
gehinderd wordt bij het onderhoud aan de velden. De 
laksheid van de betreffende teams werkt demotiverend 
voor vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om 
anderen te laten voetballen. Het is teleurstellend dat 
talloze berichten om zorgvuldiger met een en ander om 
te gaan blijkbaar nog steeds aan dovemans oren gericht 
zijn. Het stoort mij enorm dat we als club zelf 
herhaaldelijk moeten wijzen op normaal fatsoenlijk 
gedrag. Wat mij betreft is het de laatste keer geweest en 
volgen er maatregelen als het zich weer voordoet. 
 
Een andere actuele ontwikkeling zijn de grote 
bemoeienissen van ouders op het technische beleid. Er 
is een tendens zichtbaar dat ouders zich gaan bemoeien 
met de teamsamenstellingen en wel op een manier die 
niet meer acceptabel is. We hebben mensen in onze 
jeugdopleiding aangesteld, die bepalen in welke teams 
de spelers worden ingedeeld. Daar wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met ieders wensen.  
Echter het mag duidelijk zijn dat niet ieders wensen of 
verwachtingen kunnen worden gehonoreerd. Ik doe 
een beroep op alle ouders om hier op een normale en 
volwassen manier mee om te gaan. Is het zo erg dan? 
Inmiddels ben ik zelf door diverse ouders gebeld over 
de teamindeling van hun eigen kind. Dat kan en mag 
niet de bedoeling zijn.  
 
Ook aan de ouders die opkomen voor de belangen van 
hun kind wil ik aangeven dat hier op zich niets mis 
mee is. Echter bij een grote club zoals wij die hebben, 
verwacht ik van een ieder dat de verantwoordelijkheid 
voor het goede reilen en zeilen van een club wel eens 
inhoudt dat het individuele belang opzij gezet moet 
worden voor het clubbelang. En ouders: als uw kind 
echt heel goed kan voetballen, dan is dat niet 
afhankelijk van een teamindeling of een trainer. Door 
onze goede naam lopen er wekelijks scouts van 
profclubs rond op onze velden. Die hebben aan een half 
oog genoeg. 
  
Ik herhaal het op deze plaats ook nog maar eens. 
Bestuursleden en jeugdcommissieleden hebben geen 
betaalde baan bij onze club. Iedereen doet vrijwillig zijn 
stinkende best. Net als u hebben zij een gewone 
dagtaak met allerlei andere verantwoordelijkheden. 
Iedereen mag wat dat betreft meer empathie en 
sympathie opbrengen voor datgene wat de weinige 
vrijwilligers voor u als lid allemaal doen.  
 
En voelt u zich medeverantwoordelijk: meld u zich aan 
als vrijwilliger. Dan zorgen we er samen voor dat uw 
zoon of dochter een heerlijk potje voetbal kan spelen. 
Daar gaat het tenslotte echt om. 
 
Om toch positief af te sluiten, net als afgelopen seizoen 
zal ook het komende seizoen de contributies niet 
verhoogd worden. Financieel staan we er goed voor, 
want het afgelopen seizoen hebben we een behoorlijk 
positief resultaat behaald. 
  
Wim Stolwijk 
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Het is ongekend warm in oktober. Nog afgelopen week 

moest de gemeente het kunstgras maaien. Met deze 

temperaturen blijft het groeien. En niets mooier dan tot 

diep in oktober op zaterdag- of zondagmiddag in de 

zon op het terras van de kantine. Klimaatverandering of 

global warming zoals de Engelsen het noemen, onze 

Johan zou er van gezegd hebben “elk nadeel heb zijn 

voordeel’. 

 

Onze bestuurszomer was weer kort, een weekje of drie. 

Het klinkt stom, we doen het bestuur voor onze lol en 

toch is de zin om na drie weken de zaken weer op te 

pakken klein. Even helemaal niets is best fijn.  

Wij wensen iedereen een heerlijk seizoen! 

 

Teamindelingen – het zit ons hoog! 

Elk jaar zijn er in de aanloop op het nieuwe seizoen op 

zijn minst twee hele grote klussen, de teamindelingen 

en het trainingsschema in elkaar puzzelen. Het 

trainingsschema is soms gewoon lastig maar verder niet 

speciaal. Hoe anders blijken afgelopen jaren de 

teamindelingen te verlopen. Niet bij alle teams, bij 

verreweg de meesten gaat het gelukkig probleemloos.  

Maar bij voldoende teams is er op zijn Hollands gezegd 

zoveel gezijk dat wij daar als jeugdcommissie, in 

mindere mate seniorencommissie en 

verenigingsbestuur onwaarschijnlijk van balen. Zijn 

mensen gek geworden? Met elkaar proberen de 

commissies om alle spelers in teams in te delen. Daarbij 

kunnen meningen verschillen. De een vindt Messie de 

beste van de wereld, de ander Modric. Dat betekent dat 

er teamindelingen kunnen ontstaan waar je het niet 

mee eens bent. Nou ja, dat is dan zo. Je kunt wellicht 

nog een keer aangeven dat je je zorgen maakt en of het 

misschien niet anders had gekund. Als dat gewoon 

netjes, normaal en rustig gaat is bv Han van Veldhuizen 

altijd aanspreekbaar. Het begin van dit seizoen is echt 

ongehoord. Bij meerdere teams is de indeling 

geëscaleerd. Teams weigerden toegewezen spelers 

hetgeen leidde tot het (weg)pesten van spelers en mede

-ouders en het ongegeneerd ruzie maken over de rug 

van kinderen/jongeren. Dat is zo hoog opgelopen dat er 

in het VB over moest worden besproken.  Pestgedrag 

hoort niet bij de normen en waarden van VV De Meern.  

 Niet gebruikelijk maar dit keer klappen we eens 

uit de school over hetgeen in de laatste vergadering is 

gebeurd. Tot over half 1 hebben we vergaderd.  De 

frustraties spoten uit de oren van de VB-leden. Reden: 

tijdens de vergadering werden individuele teams 

besproken. Inderdaad, het VB moest individuele teams 

bespreken en dan hebben we het niet over de prestaties 

van Zo1. Dan hebben we het over teams waar ouders en 

leiders denken dat ze de dienst uit kunnen maken, die 

botweg weigeren om teamindelingen die door de club 

worden aangegeven uit te voeren, die mede ouders en 

kinderen o.a. door pestgedrag het voetballen 

onmogelijk maken. Ouders die menen rechtstreeks met 

het VB te moeten gaan bellen  om hun zin te krijgen. 

En wat het ergste is en wat de frustraties over de top 

joeg is dat zij met hun gedrag nog weg lijken te komen 

ook. En dat, omdat we met handen en voeten gebonden 

zijn als het gaat om sancties of maatregelen. Wij zijn 

helemaal niet van de sancties, maar als sommigen 

menen over de streep te kunnen gaan m.b.t. onze 

waarden en normen dan “jeuken onze handen”. Als je 

je niet wilt gedragen zoals het bij ons hoort en De 

Meern je niet bevalt, ga dan elders voetballen. Voor ons 

is een grens bereikt hoe sommigen zich gedragen en 

hoeveel energie dat ons en onze commissies kost. 

 

Wij steunen onze commissies die 90% van de ellende 

afvangen ten volle. Nergens gaat het foutloos maar wij 

hebben in onze commissies geen halve idioten. Over 

het algemeen zijn het zeer capabele mensen die zich 

met ziel en zaligheid in hun vrije tijd voor al onze 

kinderen en ons als spelers inzetten. Hulde! En 

accepteer hun beslissingen. 

 

Sorry we moesten de torenhoge frustratie even kwijt. 

Wij zijn ook maar mensen. 

 

Scheidsrechters en VARs 

Ik weet niet waarom hele praatprograma’s uren vol 

leuteren over de VAR omdat deze er eerst zeker moest 

komen, maar er nu toch weer niet had moeten zijn 

omdat hij niet feilloos blijkt. Dat er nog geen VAR was, 

was volgens beroemde analisten te danken aan het 

conservatisme van oude FIFA fossielen. Althans zo was 

de stelling. Toen de groep oude FIFA bazen zichzelf 

met corruptieschandalen elimineerden kwam de weg 

voor de VAR vrij. Nu de VAR er is blijken er nog steeds 

onduidelijke situaties te zijn.  

 De VAR had ook niet van bovenaf, het 

betaaldvoetbal, maar onderaf het amateurvoetbal 

ingevoerd moeten worden. De VAR is immers de ideale 

scheidsrechter voor het amateurvoetbal. Op veilige 

afstand kijkt een gespecialiseerd team warm, 

onbedreigd, onbevooroordeeld, van dichtbij door een 

goede inzoom naar de wedstrijden en nippend aan een 

wijntje naar de wedstrijden. Een droom voor elke 

speler want de VAR is altijd beter dan de befaamde 

thuisfluiter. En op het veld? Daar hoeft een 

Van het Verenigingsbestuur 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

boodschapper met een oortje in alleen maar met twee 

vingers een rechthoekje uit te tekenen en de schouders 

op te trekken om aan te geven dat het niet zijn idee was 

om te fluiten maar de VAR. Volkomen eerlijk voetbal 

onder een onpartijdige jury. Wat wil een 

amateurvoetballer nog meer? Ik denk Ben Hendrikx. 

Wij hebben geen VAR, wij hebben Ben. Ben is in het gat 

van de scheidsrechterscommissie gedoken door als ben 

interim scheidrechters in te delen. Twee 

opleidingsgroepen te vormen en middels flesjes wijn 

voor de heren en dames in het zwart aandacht te 

schenken aan de week van de scheidsrechter. Top! 

Heren en dames scheidsrechters, dank voor jullie inzet. 

 

Voorzichtig zijn we bezig om een nieuwe commissie te 

vormen. Thijmen Meester, Gerard Wolswijk en Roos de 

Reuver zijn begonnen met een eerste aanzet. Wij 

wensen ze veel succes. 

 

Bestuursplannen voor het seizoen 2018-2019 

In plaats van te veel (?) ambitieuze plannen voor 

nieuwe dingen, hebben we toch vooral besloten om de 

meeste aandacht te leggen bij: 

Vrijwilligersbeleid. Laten we niet vergeten dat er in 

principe maar twee opties zijn. Om te voetballen moet 

er veel gebeuren. Of we doen dat zelf en houden het 

betaalbaar, of we moeten het betaald gaan organiseren. 

Het mag duidelijk zijn dat de contributies dan fors 

omhoog gaan. Ter vergelijk, het Amsterdams AFC heeft 

veel meer betaalde krachten dan onze VV. Daar hangt 

een prijskaartje aan: 

AFC’s contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 

zijn als volgt: 

Senioren    € 394,00 

Jeugdleden    € 338,00 

 

Daarnaast als restant van afgelopen jaar: 

• Heel hard werken om de wankele basis van het 

gestarte Walking Football beter te maken; 

• De zondag als voetbaldag blijven stimuleren. Ons 

sportpark is te mooi om leeg te liggen. Elders in 

de Teamgeest meer over dit onderwerp; 

• LED verlichting op veld 5 en 6 omdat het doel 

blijft om de verlichting op die velden te 

verbeteren. 

Nieuw is alleen: 

• Evenementen, toernooien en activiteiten. De 

basis onder het voetbal begint in plezier bij het 

voetbal zelf. Activiteiten daaromheen maken van 

het voetbal een feestje 

 

 

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. 

Bijdragen van de VV in externe projecten 

Ooit was de VV een in zichzelf gekeerde dorpsclub. 

Vanuit ons doel om toonaangevend te zijn zijn 

verschillende mensen aktief buiten de VV. Zo worden 

Piet Eversdijk en Peter Kieft nog regelmatig benaderd 

om verenigingen die een nieuwe kantine willen bouwen 

te adviseren. Zij hebben ooit een boek geschreven over 

dit onderwerp. 

 Andre Bakker is inmiddels tot 

kunstlichtspecialist uitgegroeid en wordt door de 

KNVB uitgenodigd bij symposia voor presentaties. 

Eerder al bemoeide hij zich met de introductie van het 

DWF. John van Wegen zit in een werkgroep over de 

gevolgen van de groei van Utrecht op de voetbal- en 

sportfaciliteiten in de stad. Wim Stolwijk is inmiddels 

gerenomeerd sportaccountant en adviseert tal van 

trainers en spelers. Er wordt gezegd dat hij machtiger 

dreigt te worden dan Mino Raiola. (bron bij de redactie 

bekend) Bovendien heeft hij recentelijk een gat in de 

Belgische voetbalmarkt ontdekt.  

 Han van Veldhuizen en Eelco Koot schuiven 

namens de club vaak aan bij het Utrechts 

voetbalconvenant. 

Waarom we dit doen? Deels omdat het leuk is en deels 

ook omdat we daarmee zeer veel kennis en kenissen in 

huis halen. En beroemd gezegde is overigens “Kennis is 

macht. Kennissen is machtiger”. 

  

Rookvrij 

In een eventuele overgang naar rookvrij hebben we nog 

geen vervolg stappen gezet. Interesse om hier iets in te 

doen. Laat het ons weten. 

 

Het verenigingsbestuur 

 

Andre Bakker – Erwin 

Potters - Wim Stolwijk – 

John van Wegen – Ton 

Oskam - Stef Vermeulen  



 

Van de jeugdcommissie: Het piept en kraakt. 

Het seizoen is inmiddels goed op gang. Toch was de 
start dit jaar moeizamer dan anders. De geoliede 
machine die de jeugdafdeling lang is geweest, begint 
langzaamaan te kraken en te piepen. Naast de 
gebruikelijke perikelen als teams zonder leider en 
teamindeling, staan we dit seizoen als Jeugdcommissie 
voor een aantal lastigere zaken en keuzes. Drie van 
deze hete hangijzers wil ik op deze plek benoemen. 
 
Allereerst is daar de bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag. Door 
allerlei oorzaken is het aantal vrijwilligers op wie wij 
een beroep kunnen doen drastisch afgenomen. Dat 
heeft ertoe geleid dat het wedstrijdsecretariaat 
inmiddels een aantal keren op zaterdag dicht is 
geweest. Nu is de rol van het wedstrijdsecretariaat met 
de komst van het digitale wedstrijdformulier wel 
enorm veranderd. Was het vroeger het centrale 
zenuwcentrum voor en na wedstrijden, nu is het 
vooral de ontvangstruimte voor scheidsrechters en 
bezoekende verenigingen. Zij worden daar wegwijs 
gemaakt op de club en de scheidsrechters worden 
voorzien van koffie of iets anders te drinken. Op 
zondag wordt er door het wedstrijdsecretariaat ook 
limonade geschonken voor onze voetballertjes. Onze 
oproepen via verschillende kanalen voor meer 
gastvrouwen/-heren hebben tot nu toe weinig effect 
gesorteerd. Hoe meer mensen bereid zijn deze rol af 
en toe te vervullen, hoe minder vaak iemand aan de 
beurt is. Dus mocht u zich ook storen aan een dicht 
wedstrijdsecretariaat of het feit dat er geen limonade is 
voor uw kind(eren), help ons en meld u aan bij de 
Jeugdcommissie.   
 
Eenzelfde soort verhaal kan ik hier houden over de 
clubscheidsrechters. Het aantal fluiters is de afgelopen 
jaren gestaag gedaald en inmiddels onder een kritisch 
dieptepunt aangeland. Een belangrijke reden voor het 
stoppen is het gedrag van spelers, begeleiders en/of 
ouders, zelfs van onze eigen teams, richting de 
scheidsrechter. Het gevolg is dat veel teams zelf aan de 
bak moeten om een scheidsrechter te regelen. Vaak is 
dat dan een ouder. Dit is natuurlijk niet wat we willen. 
Inmiddels zijn er ook al een aantal gegadigden voor 
een scheidsrechtercursus. Ook hier geldt: mocht u 
interesse hebben, meld u aan bij de Jeugdcommissie. 
Maar ook een aantal nieuwe scheidsrechters gaat het 
probleem niet structureel oplossen. Daarom denken 
we ook aan andere maatregelen. Een richting waarin 
we denken is om jeugdspelers verplicht te stellen een 
aantal wedstrijden te fluiten voor de club. Wellicht dat 
we dit kunnen koppelen aan het spelregelbewijs dat 
elk lid verplicht is te halen in de JO17. Bij de hockey 
is dit niet meer dan normaal en ook bij een aantal 
andere voetbalclubs gebeurt dit al. Ook hier geldt dat 
als we iets dergelijks gaan invoeren we een groot 

arsenaal clubscheidsrechters erbij hebben. Daarmee wordt 
de pijn voor eenieder dragelijker. De komende periode 
zullen we deze plannen met VB en 
Scheidsrechterscommissie verder gaan onderzoeken. 
Mocht iemand nog een lumineus idee hebben om dit 
probleem op te lossen: laat het ons weten.  
 
Het derde en laatste onderwerp wat ik hier wil benoemen 
zijn de thuistoernooien voor onze jeugd. De afgelopen 2 
seizoenen zijn deze toernooien helaas niet doorgegaan. 
Dat is ons een doorn in het oog. Niet alleen is zo’n 
toernooi altijd een gezellige afsluiting van het seizoen, het 
levert de club ook nog eens inkomsten op uit de kantine. 
Dit seizoen willen we alles op alles zetten om een aantal 
thuistoernooien te organiseren. We werken daarvoor 
ideeën uit samen met De Middenstip. Een richting waarin 
we denken is om mensen te benaderen voor de organisatie 
van 1 toernooi in plaats van een commissie die alle 
toernooien organiseert. Ook hier geldt dan weer dat als je 
het totaal door meer mensen laat doen, eenieder 
uiteindelijk minder hoeft te doen. De komende periode 
zullen we mensen met dit doel gaan benaderen. Wil je 
daar niet op wachten en graag meehelpen om een 
specifiek toernooi te organiseren, laat het ons dan weten. 
 
De rode draad in bovenstaande onderwerpen is helder: we 
zijn afhankelijk van vrijwilligers, leden en ouders of 
andere familie van jeugdleden, die willen helpen de 
vereniging ook echt een vereniging te laten zijn. Een 
gebrek aan vrijwilligers doet de vereniging kraken in al 
zijn voegen. Om te voorkomen dat we definitief stilvallen, 
moeten we juist met meer mensen er tegenaan. Want met 
hoe meer vrijwilligers we zijn, hoe minder elke 
individuele vrijwilliger uiteindelijk hoeft te doen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor andere zaken als hierboven 
benoemd. Dus ook als je niet in de wieg bent gelegd als 
scheidsrechter, gastvrouw/-heer of toernooidirecteur, en 
toch een steentje wil bijdragen: schroom niet en neem 
contact met ons op.  
 
Namens de 
Jeugdcommissie, 
Han van Veldhuizen - 
voorzitter 

November  2018      7 



 



 

Eric Cats, nieuwe leider Zondag1 

 
Marcel Oldenburg heeft vorig seizoen, na een aantal jaar 
als leider bij Zondag1, afscheid genomen van het team. 
Er werd  direct druk gezocht naar iemand die deze rol dit 
seizoen op zich zou willen nemen. 
 
Diverse mensen bogen 
zich erover en zo 
kwamen ze op het idee 
Eric Cats te vragen, de 
vader van speler Lejon  
Cats, die al 3 jaar bij 
De Meern speelt en zo 
werd Eric op een dag 
door Wim Stolwijk 
zelf gebeld, met de 
vraag of hij dit seizoen 
de leider van Zondag1 
wilde zijn. 
 
Cats is Utrechter  van 
geboorte: hij woonde 
eerst in het centrum 
van Utrecht en later 
verhuisde het gezin 
naar de wijk 
Overvecht. Voor zijn 
studie ging Cats naar Tilburg, waar hij een studie verkeer 
en vervoer volgde.  Voetballen vond Cats altijd al de 
leukste sport en na zijn studie in Tilburg vindt hij het 
ook nog steeds leuk om bij Willem II te kijken. 
 
Cats werkt nu bij Connexxion  in Hilversum en is 
verantwoordelijk voor de OV chipkaarten, hij geeft zelf 
aan dat het een drukke baan is, dus moet hij weleens met 
zijn tijd schipperen. Zelf heeft hij bij HMS gevoetbald, 
maar nu hij 2 zoons en een dochter heeft , doet hij dat 
niet meer. Hij richt zich met sporten voor zichzelf vooral 
op hardlopen, wat betekent dat hij er op de 
trainingsavonden zeker niet altijd bij is. 
 
Zijn zoon Lejon speelde eerst bij VVIJ, waar Cats toen 
actief was bij het Jeugdsecretariaat.  Van VVIJ ging Lejon 
als jeugdspeler een poosje naar FC Utrecht  en daarna 
naar Den Bosch en toen weer terug naar VVIJ. Cats was 
toen ook leider van zijn zoons team en David Vecht was 
de trainer. Op een gegeven moment werd Lejon gevraagd 
door Bennekom, maar bij De Meern was hij inmiddels 
ook bekend, bij Zomer, de Wit en Kruijs, en zij hebben 
hem toen gevraagd om bij De Meern te komen spelen, 
waar hij toen dus voor gekozen heeft. Lejon is bij Rob 
Zomer begonnen en heeft ook de promotie meegemaakt. 
 
 
 
 
 
 

 
Als leider heeft Eric Cats best wel veel taken, zo moet de 
kleding voor het team geregeld worden (wordt daarbij 
geholpen door Daan Polder, keeper bij de A), bij de 
wedstrijden (ook de oefenwedstrijden) dient er voor 
scheids- en grensrechters gezorgd te worden, bij 
uitwedstrijden  

 
moet er een bus 
geregeld worden en ga 
zo maar door…. Maar 
er zijn natuurlijk ook 
heel leuke dingen om 
te organiseren, zoals 
pas een teamuitje bij 
de Escape Room van 
de Fabrique. 
 
Cats heeft besloten om 
leider te worden, niet 
alleen omdat er 
mensen nodig waren, 
maar vooral omdat hij 
het zelf leuk vindt om 
met jonge mensen om 
te gaan. Zoals eerder al 
genoemd: het kost wel 
veel tijd, maar hij 

probeert het zo goed mogelijk in te plannen en hij krijgt 
er energie van. Vooral voor de sfeer binnen het team 
vindt hij zijn rol belangrijk: hij is iemand waar mensen 
naar toe kunnen komen om te praten bijvoorbeeld… 
 
In het begin was de sfeer in het team wat beter als nu, 
het team heeft in de voorbereidingen een paar goede 
wedstrijden gehad, maar de competitie is vooral met 
verlies begonnen…op dit moment (begin oktober) staat 
Zondag 1 op de één na laatste plaats in de poule waarin 
ze nu spelen,  Hoofdklasse B.  
 
Het is natuurlijk leuk om hoog te spelen, al zijn de 
afstanden naar de andere teams soms erg ver, maar Cats 
denkt ook dat het goed zou zijn voor de club, als er af 
en toe wat De Meern jeugdspelers doorstoten naar het 
team.  
 
Hij verwacht dat zijn zoon (24) nog wel een tijdje bij De 
Meern zal blijven spelen, dus wellicht dat Eric Cats ook  
meerdere seizoenen leider zal blijven bij de Zondag 1. 
Cats probeert ook om de sfeer binnen de groep te 
verbeteren: hij vindt het leuk om de nu de leider te zijn. 
 
TeamGeest 
 
Wilna 
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Het is ruim 2 jaar geleden dat de voorzitter van 
Sporting ’70, Bart van Steen, voorstelde om een 
werkgroep te vormen tussen de Utrechtse 
voetbalverenigingen enerzijds en de gemeente 
anderzijds. Het leek hem een beter idee om 
gezamenlijk naar een gezond Utrechts voetbal toe te 
werken dan steeds weer achteraf verrast te worden 
door de gemeente met het zoveelste nieuwe plan. Op 
dat moment speelde bv de discussie over de 
aanpassing van de veldhuur. Wij hebben daar vaak 
over geschreven. Verder speelde een plan om 
jongerenwerkers naar de clubs te verplaatsen want 
voetbal was de ideale verbindende sport. 
 
Bart’s idee werd enthousiast opgepakt door Louis 
Rabou senior beleidsmedewerker van de stad en 
gesteund door wethouder Paulus Jansen (SP) en sinds 
de verkiezingen dit voorjaar Maarten van Rooijen 
(CU). In de werkgroep zitten/zaten verder Ciska Fessl 
van de KNVB, verschillende mensen van de VSU, 
Frans Otte voorzitter van HMS, af en toe een gast en 
ondergetekende.  In de eerste bijeenkomst lanceerde 
Sporting het idee om naar een gezamenlijke 
toekomstvisie te gaan. Een stip aan de horizon noemde 
Bart het. Prachtig idee, maar wat die stip dan wel was, 
zover kwam het op dat moment niet. Langzaam maar 
zeker heeft de groep zich een beeld gevormd van wat 
er zou gaan gebeuren in Utrecht en wat daarbij nodig 
zou zijn. 
 
Groei van de stad 
Al snel werd duidelijk dat de stad tot 2030 nog eens 
gaat groeien met ca. 80.000 inwoners.  
De eerste vraag was, wat willen deze nieuwe 
bewoners? Hetzelfde voetbal en dezelfde verenigingen 
als vroeger of zijn de tijden veranderd? 
De tweede vraag was, welke verenigingen en waar in 
de stad kunnen op die behoefte aansluiten? 
 
De werkgroep is ervan overtuigd dat er veel gaat 
veranderen. Dat zien we nu al om ons heen gebeuren. 
Lagere scholen beginnen hun schooltijden aan te 
passen naar vierkante roosters en weg zijn de vroege 
woensdagmiddagtrainingen. Winkels sluiten, de 
verkoop verschuift naar webwinkels. Overblijvende 
winkels gaan meer en meer open op zondag. Het 
voetbal neigt te verschuiven naar de zaterdag. Er 
ontstaan nieuwe voetbalvormen, van voetjebal voor 3-
jarigen tot walking voetbal voor 60-jarigen en ouder. 
Het nieuwste is een voetbalvariant op de sportschool. 
Je kan komen trainen wanneer het je schikt en 
wanneer je zin hebt, maar dus NIET op vaste tijden. 
 
De grootste groei die we hadden was bij de opening 
van ons sportpark in 2005. PVCV heeft op dit moment 
een enorme boost door de nieuwe kantine. Mensen 
zoeken voortdurend naar vernieuwende, mooiere, 

luxere, comfortabele en gezellige plaatsen. Zoals wij 
bijna 30 jaar onveranderd op het oude sportpark hebben 
gezeten gaat in de toekomst niet meer gebeuren. We 
zullen moeten blijven veranderen.  
 
Welke verenigingen kunnen mee in de veranderingen? 
Dat zullen de verenigingen zijn die de accommodatie 
steeds weten te verbeteren. Dat kost geld. Geld is lastig 
op te brengen met weinig leden. De aller kleinsten gaan 
op lange termijn niet overleven. Kansrijk zijn 
verenigingen die op een andere manier het sportpark 
durven te gebruiken. Durven clubs het bijvoorbeeld aan 
om elke avond een uurtje ruimte te maken op een 
trainingsveld om daar  een vrije inloop te hebben van 
mensen die recreatief willen voetballen? Durven 
verenigingen zich hard te maken voor flexibele 
wedstrijdprogramma’s, dwz geen vaste wedstrijddag, 
maar afhankelijk van de beschikbare velden spelend op 
zaterdag of op zondag? Dat zijn grote veranderingen. 
Veranderingen al zijn ze nodig stuiten altijd op 
weerstand. Welk bestuur kan de weerstand, de 
verandering managen? 
 
De vraag welk bestuur een verandering kan managen is 
eigenlijk de vraag: welke vereniging heeft voldoende 
mensen om een capabel en sterk bestuur bij elkaar te 
krijgen? Ook hier geldt weer, met weinig leden ga je het 
niet redden. Alleen grotere clubs gaan dat lange termijn 
voor elkaar krijgen.   
 
Wonderwel is het mogelijk om in te schatten wat een 
ideale grootte is voor een vereniging om voldoende 
stabiel te zijn in ledenaantallen, in financiën en in 
bestuurssterkte. Dat lijkt ergens in de buurt van de 700 
tot 1000 spelende leden te zijn. Groter zoals bij De 
Meern kan nog net, máár nog groter is bestuurlijk met 
vrijwilligers niet meer te behappen. Dan moet je naar 
betaalde krachten toe. Even voor het idee, het huidige 
VB van De Meern kost de club € 0,00. Wij krijgen geen 
vergoedingen. Bij vijf betaalde (deeltijd) krachten praten 
we al snel over € 100.000 aan salariskosten. Bij VV De 
Meern zou dat 50 tot 100 euro extra contributie per lid 
zou zijn. 
Om het plaatje compleet te maken, de ideale 
jeugdafdeling heeft minstens 450 spelers of speelsters. 
 
Groeizones 
Ik ga u overladen met een reeks van cijfers om u een 
gevoel te geven wat er in de stad gaat gebeuren tot 2030. 
Er komen 80.000 mensen bij. Op dit moment vooral 
rond het nieuwe stadshart. Over een jaar begint de 
Merwedekanaalzone het gebied achter de jaarbeurs te 
groeien. In 2021 Overvecht (Noord) in 2022 forse groei 
in de Uithof. Ook in 2022 de zgn Cartesiusdriehoek. 
Nog steeds 2022 Haarrijn, dwz tussen de plas en de A2. 
In 2023 nog een keer forse groei in Leidsche Rijn en 
groei in Rijnvliet en uiteindelijk nog bouw rond 
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Groei. Toekomst voetbal (2)030 

opnieuw de Haarrijnse plas.  
 
 
Ongeveer 3 jaar na de oplevering van een wijk begint 
de grote instroom van leden bij de clubs en dan vooral 
bij de clubs die goed bereikbaar in de directe 
omgeving liggen. 
 
Cijfers 
Bij een groei met 80.000 inwoners moeten we rekenen 
dat er zo’n 4500 veldvoetballers bijkomen tot in totaal 
20 á 21.000.  De stad heeft op dit moment 31 
veldvoetbalverenigingen die qua omvang lopen van 3 
tot 120 teams met 1 tot 6 velden.  
In totaal zijn er 82 velden waarvan 42 kunstgras. De 
velden worden op zaterdag goed bezet al liggen de 
velden op het Zuilenselaantje met o.a. Elinkwijk 
nagenoeg leeg. Op zondag is de bezettingsgraad niet 
meer dan 30% oftewel enorme leegstand. De gemeente 
heeft dan ook al aangekondigd dat de groei volledig op 
de bestaande velden moet plaatsvinden. Er komt geen 
veld bij! Kan dat? 
 
Wel, kijk naar onszelf. Wij hebben op zondag nog 
ontzettend veel ruimte. Met 1600 spelende leden 
hebben wij 275 leden per veld. Dat is misschien op 
zaterdag wat heel druk maar op zondag niet dus bv. 
250 leden per veld mag geen probleem zijn. In de stad 
zijn er 82 velden. 82 x 250 = 20.500 veldspelers. Dat is 
precies het aantal spelers waar we naar toe groeien. 
Alle reden dus voor de gemeente om geen extra velden 
en daarmee extra overcapaciteit te creëren. 
 
Er is overigens een praktisch probleem. Er zijn 
weliswaar verdeeld over de stad genoeg velden maar 
die liggen vaak niet op de goede plek. Zuilen ligt zoals 
gezegd leeg, elders knelt het. De grootste problemen 
gaan ontstaan in de Merwedekanaalzone en over een 
paar jaar in de Cartesiusdriehoek. Op dit moment 
hebben we nog amper een idee waar de kinderen die 
daar komen te wonen moeten gaan voetballen. 
 
Zoals boven aangegeven is de ideale grootte van een 
vereniging ca. 700 tot 1000 spelende leden. De stad 
heeft straks rond de 20.000 veldvoetballers. Er kunnen 
dus op het gemak 20 voldoende grote verenigingen 
worden gevormd. Ik hoor het u zeggen, ja maar er zijn 
er 31. Inderdaad. Op dit moment zijn er 10 
verenigingen al groter dan 600 leden   Een stuk of 5 
moeten daar makkelijk naar toe kunnen groeien. Bij de 
overige 15 gaat het aankomen op bestuurkracht, zitten 
ze toevallig in een groeigebied en kunnen ze 
uitbreiden? Denk aan Faja Lobi bovenop de Ikea. Je 
kan niet zomaar een derde veld aan de Ikea hangen 
zodat ze kunnen groeien. 
 
Spannend wordt wat er tot 2030 met de 15 kleinere 

clubs gaat gebeuren. Gokje: 5 clubs gaan zich 
ontworstelen aan de huidige situatie en worden groot en 
florerend genoeg om op de lange termijn stabiel te zijn. 
5 Clubs zullen iets unieks gaan aanbieden waardoor zij 
een eigen groep leden trekken en zolang die groep er is 
gaat het hen prima. Van vijf zal het de vraag zijn of ze er 
over 10 jaar nog zijn. 
 
Presentatie vanuit de werkgroep 
15 Oktober is bij Kampong een eerste bijeenkomst met 
de verenigingen geweest over waar we met het Utrechts 
voetbal naar toe zouden moeten. De aftrap voor 
Toekomst Voetbal (2)030 werd gegeven door 
wethouder van Rooijen. 
Het vervolg wordt dat we per deel van de stad met de 
clubs in gesprek gaan over de rol die zij in de groei 
willen spelen. Heel opvallend en ook eigenlijk niet, een 
aantal clubs heeft op geen enkele wijze gereageerd op de 
uitnodigingen om te komen. Het zijn deels die clubs 
waarvan wij denken dat ze bij de 15 zitten die zich 
zorgen moeten maken over hun toekomst. 
 
Wat hoopt de werkgroep Toekomst voetbal (2)030 te 
bereiken? We hopen dat de verenigingen samen met de 
stad toewerken naar een situatie waarin: 

Iedereen die wil voetballen ergens kan voetballen; 
(Voldoende) clubs een jeugdafdeling hebben; 
De clubs proberen lange termijn stabiel te worden; 
Zij werken aan een eigen visie en helder maar 

onderscheidend beleid, wie biedt G-voetbal aan, 
wie meisjesvoetbal, wie gaat voor topvoetbal, ...; 

Ze voldoende vernieuwend zijn om zich aan te 
blijven passen aan ons, de steeds veranderende 
leden; 

Financieel de zaakje op orde hebben; 
 

 
Specifiek voor VV De Meern  
Wat de groei van Utrecht gaat betekenen voor VV De 
Meern? In ieder geval dat we tot 2030 geen krimp gaan 
meemaken. Tenzij we zelf raar beleid gaan voeren 
zouden we tot 2040 onze huidige omvang probleemloos 
vast moeten kunnen houden. Gelet op de hypoytheken 
die we hebben is dat een prettig gegeven. 
Hoewel het maatschappelijk moeilijk ligt denk ik toch 
dat de zondag als speeldag onontkoombaar is. Er komen 
geen velden bij. Eerder zullen nog velden verdwijnen en 
niet vervangen worden. Dat is overigens niet alleen in 
Utrecht, dat begint een landelijke trend te worden 
omdat gemeentes niet meer kunnen verantwoorden dat 
ze geld uitgeven aan faciliteiten die haast niet gebruikt 
worden. 
 
Mijns inziens gaan we toe naar een zeer nabije toekomst 
waarin we een aantal keer per seizoen op zondag 
voetballen en de rest van het seizoen op zaterdag. Laten 
we wel zijn, in het betaald voetbal is het al niet anders. 
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Sponsorovereenkomst met winkeliersvereniging Vleuterweide 

 
V.V. De Meern heeft onlangs voor 3 jaar (tot 2021) een 
contract gesloten met de winkeliersvereniging van 
Centrum Vleuterweide, om te kijken wat ze met elkaar 
kunnen bereiken op het gebied van sponsoring en 
samenwerking. 
De voorzitter van de vereniging, Rick Verkerk,  heeft 
hierover contact gehad met de voorzitter van de 
sponsorcommissie, Piet Oostveen, en zij hebben samen 
een soort samenwerking bedacht, die voor beide 
partijen hopelijk goed 
uit gaat pakken. 
 
Tot nu toe was het zo, 
dat als een bedrijf wil 
sponsoren, ze dan 
kleding, met 
vermelding van hun 
bedrijfsnaam,  laten 
aanschaffen voor een 
door hen gekozen 
team. Wil een bedrijf 
meer geven, dan komt 
er bijvoorbeeld een 
bord met de naam 
langs het veld te staan 
of, nog verdergaand, 
komt er een 
advertentie in de 
TeamGeest of de 
Wedstrijdkrant. 
 
Rick Verkerk ,bekend van familiebedrijf  Bakkerij 
Verkerk (hij is de 14de generatie: de bakkerij bestaat al 
sinds 1636!), met een vestiging in De Meern en 
Vleuterweide, is voorzitter van de winkeliersvereniging 
van Centrum Vleuterweide. Hij doet dit op vrijwillige 
basis, en besteedt zijn tijd o.a. aan overleg met de 
politie, brandweer en handhaving (KVO, keurmerk 
voor veilig ondernemen), maar vooral ook aan 
activiteiten om de 50 winkels in Vleuterweide goed 
onder de aandacht van de mensen te krijgen. Daartoe 
organiseren de winkeliers jaarlijks meerdere 
activiteiten, voor zowel kinderen als volwassenen. 
 
Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn “Proef de 
Zomer”, een activiteit waaraan verschillende zaken 
meedoen en waar de mensen kunnen genieten van een 
hapje en een drankje, maar waarbij ook entertainment 
is en speeltoestellen voor de kinderen (was dit jaar 
begin juli),  pas is er een openluchtbioscoop geweest 
met verschillende films en een Sprookjesprincessen & 
Ridderspelendag voor de kinderen, met Koningsdag was 
er zelfs een soort voetbaldag georganiseerd. Dit zijn een 
paar voorbeelden van het afgelopen jaar.  
 
 
 

 
 
 
In de winterperiode is vorig jaar een schaatsbaan 
aangelegd, waar veel mensen op af kwamen, zowel  
jongeren als ouderen. Voor dit soort activiteiten wordt 
normaal gesproken entreegeld gevraagd, maar wellicht 
is er iets te bedenken waardoor een aantal kinderen van 
de V.V. vrij van een dergelijke activiteit gebruik kunnen 
maken. 

 
De sponsorcommissie van 
de V.V. wordt nu in de 
toekomst dus betrokken 
bij o.a. dit 
schaatsevenement en een 
aantal andere activiteiten , 
zodat er ook gericht 
mensen via de vereniging 
hieraan deel gaan nemen. 
Welke evenementen het 
zullen worden en hoe die 
dan via de V.V. 
gepresenteerd gaan 
worden is nog niet 
bekend. Uiteindelijk 
hopen de beide heren dat 
dit profijt op gaat leveren 
voor zowel de V.V. als 
voor de winkeliers op 

Centrum Vleuterweide. 
 
 
 
 
 
 
Een start heeft centrum Vleuterweide al gemaakt met de 
kledingsponsoring van JO11-1, borden langs het 
hoofdveld en een advertentie in de TeamGeest. 
 
 
TeamGeest 
 
Wilna 
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De kledinglijn loopt onveranderd goed. We mochten 
van Quick weer het compliment ontvangen dat bij 
geen andere club kleding zo goed geregeld is en zo 
goed loopt. Keerzijde van dat succes is dat er soms 
toch een bepaalde maat van een kledingstuk 
uitverkocht raakt. We blijven samen met Quick 
proberen dit te voorkomen, maar er is een 
spanningsveld tussen de kosten van grote voorraden 
en hoge kortingen voor clubs. Het blijft ook lastig 
inschatten welke maten van welke kleding hoe hard 
gaan lopen. 
 

Kleding 

 
 
 
 
We zijn erg blij met de vrijwilligers die elke week weer de 
vele bestellingen en verkoop in het clubgebouw afhandelen. 
Aan het begin van het seizoen is het erg druk, maar ook de 
rest van het jaar gaat er geen week voorbij zonder kleding 
bestellingen. 
 
De meeste leden weten ondertussen wel hoe het met kleding 
aanschaffen gaat, maar we wijzen iedereen er toch nog maar 
eens op de instructies en uitleg op de website goed te lezen 
alvorens kleding aan te schaffen. Dat voorkomt onnodige 
vragen en werk voor ons en teleurstellingen voor leden. 
 
Kleding Commissie 
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Jeugd selectieteams (jongens) 

Bij de jeugd selectie teams hebben we onze handen 
meer dan vol met alle verbeteringen waar we mee 
bezig zijn. Bij de onderbouw hebben we de structuur 
aangepast, een voorwaarde om andere verbeteringen 
door te kunnen voeren. Bij de onderbouw zijn we 
onder andere bezig de trainingen te verbeteren en 
het niveau van de 2e en 3e teams dichter naar de 1e 
teams toe te krijgen. Bij de middenbouw en 
bovenbouw zijn we bezig onze speelwijze er beter in 
te krijgen, zowel bij trainingen als wedstrijden. We 
werken overigens niet met een vast speelsysteem 
(zoals 4-3-3 of 4-4-2), maar met 7 spelprincipes die 
in elk speelsysteem toe te passen zijn. 
 
De afgelopen periode was ronduit hectisch. De 
selecties en technische staf rond krijgen kost veel 
moeite. Ondanks alles wat wij trainers te bieden 
hebben is  
 
het lastig goede trainers te vinden. Als we kijken 
naar vacatures bij allerlei clubs dan lijkt er een 

tekort aan (goede) trainers te zijn. 
 
We hebben ondertussen een presentatie gegeven aan de 
ouders van alle selecties. In deze presentatie leggen we uit 
waar we mee bezig zijn, hoe de organisatie er uit ziet en wat 
we van iedereen verwachten. Nieuw is dat alle ouders 
dezelfde presentatie gekregen hebben, waar in het verleden 
iedere trainer ook op dit vlak zijn eigen ding deed. Onder 
andere hieraan is te zien dat we meer structuur en een 
betere organisatie dan in het verleden hebben. 
 
We zijn nog lang niet waar we willen zijn, maar we blijven 
stappen maken. Dat gaat soms met vallen en opstaan, want 
waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er moet veel 
gebeuren en dat kost veel tijd, moeite en energie. Zoals 
vaker bij veranderingen duurt het soms even voordat 
iedereen doorheeft wat de bedoeling is en hebben we mede 
daardoor soms ook te maken met de nodige weerstand. 
Maar we zijn op de goede weg en vol vertrouwen dat we de 
jeugdopleiding naar een hoger plan kunnen trekken. 
 
André Bakker, Verenigingsbestuur  
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Ballenkasten 

Het gras is altijds groener…  

Recent hadden we de KNVB op bezoek met een 
hoofd jeugdopleiding cursus, waaraan wij en 6 
andere clubs deelnemen. Het onderwerp van deze 
avond was missie en visie van de club en technisch 
beleid van de jeugdopleiding. Wij presenteerden 
kort iets over onze club, onze missie en visie en onze 
spelprincipes bij de jeugd selectie teams. Ook werd 
een training van JO19-1 en JO17-1 bekeken. 
 
Uit de reacties van de andere deelnemers sprak veel 
bewondering. Hoe wij met een handvol vrijwilligers 
een club met 2000 leden en 134 teams runnen 
maakte indruk. Evenals allerlei zaken die wij voor 
elkaar hebben, veel andere clubs kunnen daar alleen 
maar van dromen. Ook de training van JO19-1 en 
JO17-1 maakte indruk, men zag de spelprincipes 

terug. Commentaar van een andere grote club: ik kan wel 
zien dat jullie in alles een paar niveaus hoger zijn dan wij. 
 
 
 
 
Bij ons gaat zeker niet alles goed, maar op zo’n avond 
realiseer je je weer dat we trots mogen zijn op wat we 
allemaal doen en bereiken. Binnen de club wordt best veel 
geklaagd, dat is ook een beetje de Nederlandse cultuur, 
maar uit contacten met andere clubs blijkt telkens weer 
dat over het geheel het gras elders toch zelden of nooit 
groener is... 
 
André Bakker, Verenigingsbestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zomer hebben we de ballenkasten en het 
sleutelsysteem aangepast. Veel dank gaat uit naar de 
vrijwilligers van de onderhoudsploeg die een aantal 
weken bezig zijn geweest de ballenkasten aan te 
passen, soms letterlijk met bloed, zweet en tranen. 
We hebben nu meer ballen in de kasten en een 
indeling die minder kwetsbaar is mochten er een 
aantal ballen ontbreken. 
 
Ondertussen hebben we een aantal maanden 
ervaring en kunnen we zeggen dat het nieuwe 
systeem aan onze verwachtingen voldoet. We 
hebben de groene bal (maat 4 ipv maat 5) voor de 
jongste pupillen kunnen introduceren, we hebben 
niet meer elke week teams die gedupeerd worden 
door een tekort aan ballen en het sleutelsysteem zit 
niet meer in de weg als we een keer een andere 
kleedkamer indeling nodig hebben.  

 
Maar helaas laat de discipline van trainers en/of spelers nog 
wel wat te wensen over. Er verdwijnen nog te veel ballen 
(in de eerste paar weken van het seizoen al weer voor een 
kleine € 1000). Daarom nogmaals de oproep om beter op 
de ballen te letten, haal een bal gelijk op als die buiten 
jouw deel van het veld komt. Zet ook de blauwe kliko’s 
netjes onder de tribune en niet schots en scheef in het 
gangpad. Dat is wel zo prettig voor anderen. 
 
Materiaal Commissie 



 

Het Hemeltje  

 
 
 
Wij zijn ‘Het Hemeltje’: allen 40+ en een mooie groep gemêleerde mannen: van mannen die denken dat ze goed zijn 
in voetballen tot spelers die voor het laatst 20 jaar geleden hebben gevoetbald. Wij spelen op vrijdag van 21.00 – 
22.15 bij VV De Meern.  
 
Wij voetballen zonder verplichtingen: alleen onderling dus geen competities, geen uitwedstrijden, geen harde duels 
en geen wissels. De teams worden ingedeeld op basis van wie aanwezig is; variërend van 4 tegen 4 tot 9 tegen 9. Wij 
doen niet aan trainingsoefeningen of vervelende coopertests maar gewoon lekker voetballen. Na afloop douchen en 
meedoen met de 3e helft mag je helemaal zelf weten. Tijdens de wedstrijd zijn we serieus maar hiervoor en hierna is 
gezelligheid troef.  
 
Ik weet niet of ik voor iedereen kan spreken maar voor de meesten van onze groep is vrijdagavond één van de 
hoogtepunten van de week. Door blessures dunt onze groep uit en hierdoor zouden wij graag onze groep willen 
vergroten.  
 
Lijkt je het wat, wil je meer informatie of wil je een keer proefdraaien, mail, app of bel Julian Oostveen:  
 
julian@looyenenoostveen.nl | 06-21 706 751.  

15 November 2018 

 
Ben jij 40+ en wil je graag voetballen bij VV De Meern zonder verplichtingen?  

 
Kom dan bij ons voetballen! 
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Sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en wij zijn geen 
uitzondering op die regel. Dat blijkt wel uit het feit dat de voorzitter, het bestuur én de 
jeugdcommissie in deze TeamGeest hun ruimte weer gebruiken om een oproep doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

We hebben veel vacatures, bijvoorbeeld: 
 

Elftalleiders 
Entreeheffers 

Toernooiorganisatie 
Scheidsrechters 

Vertrouwenscontactpersoon 
Kleding beheer 

Vrijwilligerscommissie 
Wedstrijdsecretariaat 

 
Contactgegevens zijn te vinden op de website! 

 

  
 “Om deze aantallen in goede banen te leiden, zijn veel 
mensen nodig. Op dit moment steken te weinig leden een 
vrijwillige hand uit om het vele werk op te knappen. Ondanks 
eerdere verzoeken, voelen veel leden zich echter niet 
medeverantwoordelijk. Waar zijn onze leden die een 
wedstrijd willen fluiten? Wanneer staan mensen op om een 
toernooi te organiseren? Waar zijn de betrokken leden die een 
maatschappelijke bijdrage willen leveren en dat doen voor 
onze grote club? Meld je aan bij een commissielid of een 
bestuurslid, want zonder vrijwilligers is er geen club.”  
 

- Wim Stolwijk  
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 Commissie van Beheer     Ledental en Teams   

Opbrengst zonnepanelen 
In het afgelopen seizoen hebben de 78 zonnepanelen 
op het tribunedak 22.400 kWh opgeleverd, ofwel 17% 
van het totale energieverbruik. Hiermee hebben we ca. 
€ 1.500 bespaard op de energiekosten. Samen met de 
opbrengst van de zogenaamde SDE+ subsidie à € 1.800, 
een totale opbrengst/besparing van € 3.300. 
 
Afvalscheiding 
In het seizoen 2017-
2018 hebben we binnen 
het sportpark totaal 
124.000 liter afval 
‘geproduceerd’. Daarvan 
kon 42.000 liter worden 
afgevoerd als PBP afval, 
ofwel 34% van de totale 
afvalberg. Dit is mede 
danken aan de 
medewerking van de 
bezoekers en niet in het 
minst aan inzet van De 
Middenstip en de 
onderhoudsploeg die 
zorgen voor het 
verzamelen van het afval. Daarbij moet je bedenken dat 
in de buitenruimte liefst 75 (!) afvalbakken staan 
opgesteld. 
Naast een bijdrage aan het milieu kon hiermee ook nog 
bijna € 1.500 worden bespaard op de afvoerkosten.    
 
Werkzaamheden zomerperiode 
In de zomerperiode, waarin de spelers konden genieten 
van een welverdiende vakantie, hebben de Commissie 
van Beheer en de onderhoudsploeg stevig doorgewerkt.  
 
Daarbij kun je denken aan:  
- diverse overleggen met externen 
- jaarrapportages veldverlichting en energiekosten 
- onderzoek zonwering kantine 
- onderzoek mogelijkheden aanpassen meubilair 
kantine 
- verzamelen, reinigen en aanbrengen nieuwe stickers 
op 75 afvalbakken 
- reparatie vernielde vlaggenmast 
- opknappen 60 doelen/doelnetten 
- aanbrengen belijning parkeervakken 
- schilderwerk en reparaties clubgebouw 
- aanpassen materiaalkasten voor opslag ballen 
- aanleg opstelplaats doeltje op veld 3; daartoe inkorten 
ballenvanger 
- vervangen en schilderen tribuneplanken 
- reparatie balhengels 
- na afloop seizoen vastzetten en bij aanvang seizoen 
weer ontgrendelen van losse doelen 
- stoeltjes in dug-out veld 2 vervangen door bank 
 
Piet Eversdijk 

Ledental 

We zijn het seizoen 2018-2019 gestart met ca 1.560 

spelende leden, ongeveer gelijk aan vorig seizoen. Het 

‘verlies’ bij de jongens en de senioren wordt 

gecompenseerd door een grote stijging bij de meisjes.  

 

 

 

Kabouters en CL 

Het aantal spelers in deze categorieën is al vele jaren ca 

100. 

 

Jongens pupillen (O8-O13) 

In de periode tot 2016 zien we een geleidelijke stijging 

naar 527 spelers. De jaren daarna laten een daling zien  

tot 481. In de loop van en aan het eind van seizoen 

2017-2018 zijn 87 pupillen vertrokken. Dit verlies is 

slechts deels gecompenseerd door nieuwe leden.   

 

Jongens junioren (O14-O19) 

Het aantal junioren is gestadig toegenomen tot 378 in 

2018.  

In het afgelopen seizoen zijn in de periode tot 30 juni 

115 jongens vertrokken. Het verlies is voor een groot 

deel gecompenseerd door instroom van buitenaf en 

doorstroom vanuit de pupillen.  

 

Meisjes 

In 2004 zijn we gestart met meisjes. In de periode 

daarna is het aantal meisjes gestaag gegroeid tot 210 bij 

aanvang van vorig seizoen. Het vertrek van 47 meisjes 

(26 junioren en 21 pupillen) in het afgelopen seizoen is 

ruimschoots gecompenseerd door nieuwe instroom. 

T.o.v. vorig seizoen zien we per saldo een spectaculaire 

groei met 25% tot 270. 

 

Senioren 

Ondanks dat jaarlijks 40 à 50 jongens de 

seniorenleeftijd bereiken vertaalt dit zich niet in groei 

bij de senioren. Dit jaar zien we zelfs een teruggang tot 

ca. 330 spelers.  

 

 

Categorie 2015 2016 2017 2018 

kabouters/CL 103 115 105 105 

pupillen 501 527 519 481 

junioren 372 367 371 378 

meisjes 205 200 210 270 

senioren 321 334 351 328 

totaal 1.502 1.543 1.556 1.562 



 

Ledental en Teams        Energieverbruik   

 

Teams 

Het aantal pupillen- en juniorenteams is de laatste jaren 

vrij constant. Daarbij moet worden aangetekend dat het 

aantal spelers per team bij de jongste jeugd kleiner is 

geworden. Het aantal meisjesteams kent met name dit 

seizoen een spectaculaire groei tot 21. Ondanks dat bij 

de jongens jaarlijks ca 3 teams zouden moeten 

doorstromen naar de senioren, zien we dit niet terug in 

een toename van het aantal seniorenteams. Het aantal 

zondagteams is zelfs verder gezakt naar 5. 

 

Evenals vorig jaar hebben we (via ‘voetbal.nl’, 

peildatum eind augustus 2018) onze club met andere 

clubs vergeleken op basis van het aantal teams dat 

uitkomt in de veldcompetitie.  Volgens die informatie is 

KHFC duidelijk de grootste vereniging van Nederland.  

Wij zijn in de ranking gestegen van de 4e naar de 2e 

plaats en wordt op de voet gevolgd door Kampong.  

Wat valt verder op: 

KHFC is zowel bij de pupillen als junioren met afstand 

de grootste. 

V.V. De Meern en OJC hebben de hoge notering mede 

te danken aan het grote aantal meisjesteams. 

Van de onderzochte verenigingen kent Sporting ’70 met 

een toename van 15 teams de grootste groei t.o.v. vorig 

seizoen. 

In de categorie junioren scoren wij relatief matig. 

Hooglanderveen, PVCV en Jonathan komen in deze 

categorie sterk opzetten. 

Met 21 meisjesteams naderen we de grootste 

vrouwenvereniging van Nederland,  SC Buitenveldert 

(26 meisjes- en 6 damesteams). 

WV-HEDW heeft liefst 43 seniorenteams, 22 op 

zaterdag, 16 op zondag en 5 vrouwenteams. 

 

Piet Eversdijk 

 

Zoals gebruikelijk presenteren we in de eerste 

Teamgeest van het nieuwe seizoen een overzicht van 

het energieverbruik van veldverlichting en clubgebouw.  

 

Veldverlichting 

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

verbruik 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 

daarmee het stroomverbruik gestadig toegenomen, met 

een piek in seizoen 2013-2014. In de periode daarna 

zien we een stabilisatie op 55.000 à 60.000 kWh per 

seizoen. 

 

Kosten 

Naast de stroomkosten moeten we ook nog rekening 

houden met kosten voor afschrijving op armaturen en 

lampen en de kosten van jaarlijks onderhoud. De  

totale gebruikskosten per uur komen hiermee op € 11 

voor het hoofdveld, € 7 voor de velden 2 en 3 en € 5 

voor de velden 5 en 6.   

 

Elektriciteit clubgebouw 

In bijgaande grafiek is het jaarverbruik weergegeven 

vanaf de ingebruikstelling van het clubgebouw. Het 

verbruikt vertoont een grillig verloop met dip in de 

seizoenen 2008-2009 en 2012-2013, als gevolg van het 

uitvallen van veel trainingen en wedstrijden door 

sneeuw. Na een piek van ca. 89.000 kWh in seizoen 

2013-2014 zien we in de jaren daarna een geleidelijke 

terugloop tot ca. 74.000 kWh, dit ondanks een steeds 

intensiever gebruik van het clubgebouw en een 

toename van het aantal apparaten. Daarnaast is bij de 

aanvang van het seizoen 2013-2014 de aanbouw in 

gebruik genomen. De terugloop van het verbruik is 

mede een gevolg te danken aan de aanschaf van 

energiezuinige apparaten en bijvoorbeeld aanpassing 

instelling luchtbehandeling.   

19 November 2018 



 

  Energieverbruik         Column 

 

Hakkie 

Ooit was ik voetbalvader. En daarvoor balde ik zelf. 
Maar wat ik hier vooral wil bekennen, is dit: deze 
voormalige voetbalbelofte en -vader kon zijn mond niet 
houden. Aanwijzingen en kritiek, even goed bedoeld als 
misplaatst, rolden zonder pauze mijn mond uit en het 
veld in. En ja, ook de scheids werd niet gespaard. 
Werden die mannen geselecteerd op visuele beperkingen 
of zo, was toch wel een vaak (hardop) opgeroepen vraag. 
Pas toen ik zelf ging fluiten, merkte ik hoe moeilijk het 
is om ‘alles’ te zien. Maar ook merkte ik toen pas wat het 
effect is van al dat geschreeuw en geroep van buiten de 
lijnen. Het werkt verstorend. Niet alleen voor mij (als 
iemand “He scheids…” roept, ben je als aangesprokene 
toch net even afgeleid) maar ook voor de spelers. Zeker 
voor jeugd en pupillen, die vaak al moeite genoeg 
moeten doen om hun eigen spel goed te volgen. Kortom: 
ik begrijp wel dat het gebeurt, maar ik heb er geen 
begrip voor. En laat ik het nog sterker zeggen: waar in 
een oorlog het eerste slachtoffer altijd de waarheid is, is 
bij voetbalgeschreeuw de concentratie altijd het eerste 
slachtoffer. Met voor de hand liggende gevolgen zoals 
slordiger spel, slechtere timing en meer fouten en 
overtredingen. En, zeg nou zelf, waar dat nooit kan 
liggen aan de bal, aan het veld, aan het weer of aan de 
eigen kwaliteiten, ligt het voor de hand dat het dan die 
verd..** scheidsrechter wel moet zijn. 

Ik ben gezegend met drie kinderen. Vorige maand stond 
ik bij een uitwedstrijd van de jongste langs de lijn te 
kijken en flapte ik er toch weer, net iets te luid, een 
‘vraag’ aan de scheidsrechter uit. Hij keek verstoord op, 
sprak even met een clubvrijwilliger langs het veld en 
wees mijn richting uit. “Pas maar een beetje op met wat 
je roept. Bij deze club hebben ze een eigen beleid voor 
de omgang met toeschouwers die zich met de leiding in 
het veld bemoeien” zei een meegereisde moeder 
grinnikend tegen mij. “Schreeuwers worden direct 
aangesproken en namens het bestuur word je dan de 
toegang tot het sportcomplex ontzegd. Ze begeleiden je 
dan direct naar de uitgang.” Ik keek haar vol ongeloof 
aan. En precies op dat moment werd ik op mijn 
schouder getikt. Ik schrok mij kapot. Nou zal je het 
hebben, dacht ik, en het schaamzweet brak mij uit. Een 
bekakte stem vroeg of ik een cappuccino wilde, of 
misschien een dubbele espresso, of toch liever een latte 
macchiato. Het was een andere meegereisde ouder. Doe 
maar gewoon koffie, zei ik, en ik hoorde de opluchting 
in mijn stem. Toch best wel effectief hoe dat bij andere 
sporten gaat, bedacht ik. Zoals hier, bij hakkie. 

Ron Booij 
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Gas clubgebouw 

Het gasverbruik betreft verwarming van het gebouw en 

van douchewater. In onderstaande grafiek is duidelijk  

de invloed te zien van de strenge winter in het seizoen 

2012-2013 en de relatief milde buitentemperaturen in 

de seizoenen daarna, met een verbruik van ca. 15.000 

m3. 

 

 

Piet Eversdijk 
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Walking Football: niemand is te oud om een balletje te trappen.  

21 

 
Alweer 6 jaar geleden stopte ik met voetballen en hing ik 
mijn voetbalschoenen aan de wilgen. Het ging niet meer, 
mijn knieën protesteerden voor en na elke wedstrijd. Ik 
liep op mijn laatste benen zoals mijn trainer dat destijds 
noemde.  
Niets doen was (en is) geen optie en na het voetballen 
ben ik meer en meer gaan wandelen. Een sport die vele 
malen beter past bij mijn tempo. 
 
Oude liefde roest niet 
Maar oude liefde roest niet, voetbal is en blijft mijn 
favoriete sport. Met weemoed kijk ik terug op 30 jaar 
voetbal. Het liefst ga ik zo weer voetballen.  
Ongeveer 3 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over 
Walking Football. Mijn interesse was gewekt. Is dit de 
ultieme manier om wandelen en voetballen te 
combineren ?? 
Walking Football, oftewel WandelVoetbal, is een 
voetbalvorm voor sportieve senioren (55+), overgewaaid 
uit Engeland. Je mag alleen wandelen, er mag niet gerend 
worden. Sterker nog dan krijg je een vrije trap tegen. Het 
maken van slidings is verboden en de bal mag niet boven 
heuphoogte komen. Een team bestaat uit 6 spelers en/of 
speelsters en er wordt gespeeld op een kwart veld met 
kleine doeltjes zonder 
keeper. Ook de derde helft 
wordt niet vergeten.  
 
V.V. De Meern OldStars 
Ik beloofde mijzelf dat ik 
van de partij zou zijn als 
V.V. De Meern met 
Walking Football ging 
beginnen. Lekker 
voetballen in mijn eigen 
wandeltempo bij de V.V. 
De Meern OldStars, toen al 
zag ik het helemaal zitten.  
Dit voorjaar was het zover, 
de kick-off van het 
Walking Football. Eerlijk 
is eerlijk, ik was een beetje 
huiverig. Is dit wel wat ik 
wil, is het niet saai en zo 
had ik nog wel een aantal 
ik-doe-het-niet-excuses. Maar ik ging en gaf het 
WandelVoetbal een kans. De enige manier om te 
oordelen is zelf meedoen. Dat ik nog lang geen 55+ ben, 
maakt niet uit, ook oudere jongeren mogen meedoen. 
Na een paar weken weet ik het zeker, ik vind het 
hartstikke leuk. Als team lekker bezig zijn met voetbal, 
tikkie hier, hakje daar en scoren !! Saai is het zeker niet. 
Je moet wel even omdenken. Snelheid is minder 
belangrijk, een diepe pass komt niet aan. Wandelen is 
moeilijker dan gedacht. De geur van kunstgras is niet te 
vergelijken met vers gemaaid gras. Techniek en tactiek 

blijven belangrijk. Een rondootje gaat prima op 
wandeltempo.  
Net als vroeger vind ik het trainen leuk maar de 
wedstrijden zijn leuker. Onlangs speelden we ons 
eerste toernooi. Best spannend. Zijn we goed op elkaar 
ingespeeld, klopt onze tactiek, hoe staan we er 
conditioneel voor?  
Er deden 10 teams mee waaronder FC Utrecht. Hoe 
leuk is dat? Vroeger was het voor mij onmogelijk om 
tegen een BVO te voetballen, nu kan het gewoon. Dat 
er geen oud-selectie spelers bij FC Utrecht geselecteerd 
waren mag de pret niet drukken. 
In de eerste wedstrijd tegen Kamerik verspeelden we 2 
minuten voor tijd onze voorsprong. FC Utrecht was 
letterlijk en figuurlijk een maatje te groot. De eerste 10 
minuten hielden we de schade beperkt, daarna was er 
geen houden meer aan en we verloren met 4-0. Onze 
eerste zege boekten we tegen OSM. Gesteund door 
deze opsteker zagen we onze kansen groeien op een 
goed resultaat tegen Zuid-Oost United. Dit bleek een 
lastige ploeg en gelijkspel was het hoogst haalbare. De 
wedstrijd om de 7-de en 8-ste plaats wonnen we 
overtuigend. Een zevende plek waar we trots op mogen 
zijn. Niet gek als debutant bij het Walking Football. 
Dat smaakt naar meer. 

 
Wil jij ook een potje 
Walking 
Footballen ?? 
Op de wekelijkse 
training schaven we 
verder aan onze 
techniek en onze 
conditie wordt beter 
en beter. We kijken 
uit naar ons 
volgende toernooi. 
Doe jij dan ook mee 
met ons ? Laat ons 
jouw voetbaltrucjes 
van weleer zien. 
Ook als je niet 
eerder gevoetbald 
hebt, ben je welkom. 
Wij zijn een 
gevarieerde groep 

Walking Footballers en -ballsters van begin 40 tot 80+. 
Op de website van V.V. De Meern vind je de meest 
actuele informatie. Niemand is te oud om een balletje 
te trappen. Goed voor de spieren en nog gezellig ook. 
 
Wandelen en voetballen blijkt een prima combinatie te 
zijn. 
 
Groet, Mirjam Klever 



 



 

Business Club Leidsche Rijn 
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Business Club Leidsche Rijn is een kwalitatief 

hoogstaande en levendige business club. De business 

club staat op zichzelf, 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 belangrijk voor de vereniging. 

 

Start van het nieuwe seizoen 
September staat in het teken van de aftrap van het 
nieuwe seizoen van de Business Club Leidsche Rijn. 
Wederom zullen de maandelijkse bijeenkomsten 
georganiseerd worden, Inmiddels heeft de eerste 
bijeenkomst al plaatsgevonden bij Brouwerij Maximus. 
Houd de website in de gaten voor de laatste updates 
over de aankomende bijeenkomsten. 
 
BCLR on Tour: Brouwerij Maximus 
Op dinsdag 11 september waren we te gast bij 
Brouwerij Maximus voor een BCLR on Tour. De 
insteek was om de gasten de fijne kneepjes van het vak 
op het gebied van bier proeven en bouwen uit te 

leggen.  
De BCLR on Tour werd gestart door mede-eigenaar en 
oprichter Ewald Visser. Hij introduceerde de unieke 
brouwerij midden in Utrecht en hoe deze is uitgevoerd 
tot een gevestigde locatie sinds de oprichting in 2011. 
Tijdens zijn presentatie besteedde hij, naast het succes  

 
 
 
 
van Brouwerij Maximus, ook aandacht aan 
ondernemen in de horeca- en biersector.  
 
Na de presentatie hadden de gasten de gelegenheid om 
verschillende bieren uit het assortiment van Maximus 
te proeven. Hierbij mochten de inmiddels bekende 
bieren zoals de Pandora en de Brutus niet ontbreken. Al 
met al een succesvolle bijeenkomst waarin de leden van 
de Business Club Leidsche Rijn de mogelijkheid hebben 
gekregen om nader kennis te maken met Brouwerij 
Maximus. 

 
 
Netwerken 

Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om 
leuke avonden, wisselende locaties en interessante 
presentaties, 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 bijeenkomst bij te wonen.  
 

 

Zie voor meer informatie over de business club 

www.bclr.nl, contact via info@bclr.nl.   




