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Van het bestuur 

Net deze week (half juni) heeft het kabinet aangekondigd dat we 

versneld uit de lockdown gaan. De mondkapjes gaan overboord, 

toeschouwers mogen weer, de horeca (De Middenstip) mag verder 

open en ook de mogelijkheden voor wedstrijden worden 

uitgebreid. Heerlijk! Helaas is het al zo dicht tegen de zomer aan 

dat het niet veel meer zal uitmaken, maar toch! Het is de eerste 

stap naar hopelijk een normaal verloop van competities en 

wedstrijden na de zomer. 

Heerlijk ook om te zien hoe de jeugd de Regio Cup heeft omarmd. 

Lachende gezichten bij de eerste wedstrijden. Fantastisch. 

Als bestuur hebben we genoten van de vele wedstrijden tussen 

meisjes- tegen jongensteams waarbij het opviel dat het niveau 

onder de meisjes enorm is toegenomen. Prachtig om te zien.  

 

Corona (laatste keer?) 

Als club hebben we ons tamelijk strak aan de corona maatregelen 

gehouden. Soms werden we betiteld als braafste jongetje van de 

klas. We hebben er ook veel complimenten voor gehad. Voor ons 

als bestuur stond voorop dat wij niet het middelpunt van een 

enorme corona uitbraak wilden worden. Verder was het doel dat 

onze oudere vrijwilligers zo min mogelijk kans liepen besmet te 

raken. Terugkijkend zijn we blij dat we geen uitbraak hebben 

gehad en geen van onze leden hebben verloren aan corona. 

Dank voor uw medewerking. Geweldig gedaan allemaal. 

Wie weet gaan we ooit nog eens verlangen naar de oase van rust 

langs de velden. Misschien dat we gaan zeggen "weet je nog 

tijdens de coronacrisis..." 

 

Contributiecompensatie 

Op de website heeft u al kunnen lezen dat we dit jaar financieel 

goed zijn doorgekomen en dat we hebben besloten "het geld dat 

we over hadden" terug te geven aan de leden. 

De eerste reacties vanuit de senioren op het kleding initiatief zijn 

positief. De jeugd commissie is druk bezig en zit te denken aan 

evenementen. 

Wij zijn blij dat we deze periode goed doorkomen al kost het ons 

allemaal wat geld. U, de sponsoren, de club, allemaal. Gezamenlijk 

de lusten, gezamenlijk de lasten. Dat is wat een vereniging is. 

Gedifferentieerde contributie 

De contributies worden komend seizoen niet verhoogd. 

Wat wel gaat gebeuren is dat er een contributietoeslag komt voor 

de selecties, zowel bij de jongens als de meisjes. 

Bestuursplannen voor het seizoen 2020-2021 

Wij proberen elk seizoen een aantal doelstellingen vast te stellen. 

Door de beperkte bestuursbezetting zijn dat er maar een paar. 

Desondanks: 

LED verlichting op hoofdveld, veld 2 en veld 3 

Zoals u al heeft begrepen is dit project inmiddels in een 

vergevorderd stadium. André Bakker is er druk mee (geweest). Na 

veel gepuzzel is er een positief voorstel op tafel gekomen. De 

leden hebben ermee ingestemd. De aanleg gaat in de zomer 

plaatsvinden.  

Aanpakken Strategisch Beleidsplan 

Kern van dit verhaal is dat wij denken dat we een slag moeten 

maken naar meer professionals binnen de club. Mensen die zorgen 

dat de club probleemloos open- en dichtgaat, dat de club 

bereikbaar is voor alle vragen, dat we de voetbalopleiding in de 

breedte verbeteren, dat de faciliteiten steeds veranderen en 

eigentijdser worden. We gaan dit komend seizoen verder 

uitwerken. 

Zaterdag- en zondagvoetbal 

Het aantal op zondag spelende seniorenteams in de stad Utrecht is 

dit seizoen weer verder gezakt. En dat terwijl de stad groeit en het 

aantal voetballers toeneemt. 

De werkgroep Toekomst Voetbal Utrecht heeft een flyer gemaakt 

waarin wordt uitgelegd wat het effect is van enerzijds de groei van 

de stad en anderzijds de omslag van zaterdag naar zondag. De 

flyer staat op de volgende pagina afgebeeld. De conclusie laat zich 

raden: het past niet. Er is onvoldoende veldruimte voor iedereen 

op zaterdag.  

De stad streeft naar wat wordt genoemd de variabele speeldag, 

een wedstrijd wordt gespeeld waarneer er ruimte is. Dat kan op 

een andere dag zijn dan de zaterdag. Om de Utrechtse clubs hierin 

mee te krijgen valt niet mee. Desondanks zijn er in vergelijking 

met dit jaar komend seizoen al meer clubs/teams die bereid zijn 

om wat flexibeler om te gaan met de speeldag. Maar we moeten 
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nog een hele stap maken om net als de eredivisie op allerlei dagen 

te voetballen. 

Als de zondagsenioren op zondag waren gebleven was er 

overigens niets aan de hand geweest. Maar nu al neigt het naar 

70% senioren op zaterdag en slechts 30% op zondag. Dat was nog 

niet zo lang geleden 40:60 . 

Is er een oplossing voor het gebrek aan ruimte? Jawel, allemaal 

een beetje inschikken en aanpassen aan elkaar. Concreet, als we 

allemaal af en toe eens uitwijken naar een andere dag dan speelt 

iedereen nog steeds 90% van de tijd zijn wedstrijden op zijn 

favoriete (zater)dag en 2 á 3 keer per seizoen op bijvoorbeeld 

vrijdag of zondag. 

Variabele speeldag 

V.V. De Meern heeft zich aangesloten bij een Utrechts convenant 

dat wedstrijden naar een andere dag kunnen worden verplaatst. 

De variabele speeldag. Dat geldt voor alle teams uit de B-categorie. 

Een paar keer per seizoen kan het gebeuren dat je tegen een 

andere Utrechtse club op een andere dag komt te spelen. Je hoort 

dat enkele weken van te voren om er tijdig rekening mee te 

kunnen houden.  

Kern van de afspraak is dat de wedstrijdsecretarissen die met een 

te volle zaterdag te maken hebben een wedstrijd kunnen 

verplaatsen zonder verdere discussie. Dat kunnen onze 

wedstrijdsecretarissen zijn, maar ook die van de tegenstander. 

Vakantie 

Tot slot alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inbreng dit 

jaar. Dat geldt natuurlijk ook voor de betaalde krachten ook zij 

hebben zich uitgesloofd voor u en voor ons.  

Tot slot allemaal een heerlijke sportieve, zonnige vakantie 

gewenst en op naar het nieuwe voetbalseizoen. Pas op uzelf, blijf 

gezond. Graag tot ziens in augustus. 

Verenigingsbestuur (Cody Meilink - Wim Stolwijk - Han van 

Veldhuizen - John van Wegen) 

 

Van de jeugd commissie 

De jeugd commissie heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden 

met veel verschillende zaken. De teamindelingen, de Regio Cup en 

veel verschillende activiteiten zijn met name het onderwerp van 

gesprek geweest. 

 

Op 18 juni hebben wij alle jeugdtrainers en leiders de mogelijkheid 

gegeven om hun inzet te kunnen bedanken voor het afgelopen 

jaar. Het was een gezellige en sportieve avond onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

 

Verder zijn wij bezig om te kijken of wij een train de trainer cursus 

kunnen neerzetten voor alle jeugdtrainers die daar behoefte aan 

hebben. Op deze wijze proberen wij jullie wat extra handvatten 

mee te geven voor op het veld en zorgen wij weer voor een mooi 

vertrekpunt voor volgend jaar. 

 

De nieuwe teamindelingen voor volgend jaar zijn langs gekomen 

en op dit moment zijn wij druk bezig met de administratieve 

afhandeling daarvan. Wel zagen wij dat er nog niet voor ieder 

team een leider was gevonden. Mocht je als ouder iets willen 

betekenen als leider voor een team of wil je deelnemen aan de 

jeugd commissie, dan horen wij dat graag van jou via de mail 

voorzitterjeugd@vvdemeern.nl. 

 

Verder zijn wij er allen mee bekend dat het afgelopen jaar anders 

is verlopen dan gehoopt/ gepland. Ter compensatie van een 

gedeelte van de contributie hebben wij besloten om in het najaar 

nog een evenement neer te zetten voor onze jeugd. Daarnaast 

zullen wij een gedeelte van de contributie gaan inzetten om te 

investeren in onze jeugdtrainers zoals  hierboven beschreven. 

 

Tot slot willen wij nog even stilstaan bij het vertrek van Han van 

Veldhuizen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet als voorzitter 

van de jeugd commissie. 

 

Jeugd Commissie 
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Van de voorzitter 

Diversiteit 

Het nieuws wordt deze dagen bepaald door EK Voetbal, Pieter 

Omtzigt, onze oplichter Sywert en de kabinetsformatie.  

Over het voetbal zal ik kort zijn: in het verleden werd Ajax 4x 

kampioen onder leiding van Frank de Boer, maar als 

voetballiefhebber werkte hij mij het stadion uit. Gisteren bezocht 

ik de wedstrijd Nederland-Oostenrijk. Wel winnen maar slecht 

voetbal.  

Wat mij de laatste tijd opviel: de vrouwen grijpen de macht. En 

dan bedoel ik met name in de politiek. Eerst waren Ollongren en 

Jorritsma vol in beeld. Samen met Rutte moesten zij 13 uur in de 

kamer hun leugentje goed zien te praten. Ze werden aangevallen 

door Kaag, Ploumen, Marijnissen, Ouwehand, Simons en Van der 

Plas. Inderdaad: allemaal vrouwen. Een vrouwen quotum voor het 

leiderschap van een politieke partij is dus niet nodig. In de 

Europese politiek worden we al ruim 10 jaar geleid door Angela 

Merkel. En wat mij betreft: succesvol. Inmiddels zit Ursula van der 

Leyen in de Europese top.  

Ook in het bedrijfsleven zie je de opkomst van de vrouw. De best 

betaalde CEO in Nederland is mevrouw McKinstry van Wolters-

Kluwer. Zelfs bij het wereldconcern van Stolwijk zie je deze 

ontwikkeling. Een vrouw in de top en meer dan 50% personeel is 

vrouw.  

Aangenaam verrast was ik dan ook dat Christel Hek de nieuwe 

jeugdvoorzitster is geworden als opvolger van Han van 

Veldhuizen. Met veel energie is ze aan deze taak begonnen en ik 

wens haar veel succes.  

Wat zal onze hoofdsponsor ING ook positief verrast zijn. Als grote 

voorvechter van het meisjes- en vrouwenvoetbal hoort ook 

versterking van het bestuurlijk kader met vrouwen daarbij.  

Daarnaast kan ik u melden dat enkele jeugdtrainers, de nieuwe 

assistent trainer van Zaterdag 1 en de huidige trainer van Zaterdag 

2 de diversiteit binnen onze club versterken. Vele allochtone 

voetballers weten onze club te vinden en nu dus ook allochtone 

trainers.  

Laten we allen ervoor zorgen dat we na coronatijd weer heerlijk 

kunnen voetballen en waarbij wij de rechtsback en linksback niet 

op de rechtsbuiten en linksbuiten positie zetten. 

Wim Stolwijk 

 

 

Lintje Geurt Diepeveen

Op 26 april jongstleden werd Geurt verrast met een koninklijke 

onderscheiding. Diverse personen en instanties hadden Geurt 

voorgedragen. De belangrijkste reden voor deze onderscheiding 

vormt het feit dat Geurt al 15 jaar lang zijn vrouw verpleegt nadat 

zij verlamd is geraakt. Hierdoor kan zijn vrouw thuis blijven 

wonen en ontpopte hij zich tot een volwaardig mantelzorger.  

Wat V.V. De Meern betreft, Geurt verricht al vanaf 1970 

vrijwilligerswerk: als leider van senioren elftallen, als lid van het 

hoofdbestuur en vanaf 1985 tot heden scheidsrechter van 

jeugdwedstrijden. In de periode 1980-1990 was Geurt bovendien 

als afgevaardigde van onze vereniging lid van het bestuur van de 

toenmalige Sportstichting Vleuten-De Meern en vanuit die rol ook 

lid van het hoofdbestuur. Ook was hij lange tijd medeorganisator 

namens onze vereniging van de jaarlijkse wedstrijd aan het begin 

van het seizoen tussen FC Utrecht en een combinatie van V.V. De 

Meern, PVCV en SCH. 

Geurt, het maatschappelijke schouderklopje heb je dik-en-dik 

verdiend. 

Namens alle leden van onze vereniging, gefeliciteerd! 

Wim Stolwijk 

 

 

Van de redactie: helaas bereikte ons het trieste bericht dat Geurt zijn vrouw overleden is, wij wensen Geurt veel sterkte dit verlies te verwerken. 

 



- 8 - 

  

Lintje André Bakker 

"Lintje voor André Bakker en Geurt Diepeveen". Met deze kop 

plaatste onze webmaster, de website beheerder, het nieuws over 

lintjes voor André Bakker en Geurt Diepeveen op de website. 

Aanleiding, twee van onze leden werden maandag 26 april op het 

oude stadhuis verrast met een lintje. De één, André Bakker, om 

half 9 net voor Claudia de Breij, de ander om half 10 net na Claudia 

de Breij. De burgermeester had besloten om de uitreikingen van 

de lintjes op alfabetische volgorde te doen. Startend om half 9 ’s 

morgens. En met de B van Bakker zit je dan niet bij de laatsten. 

Het lintje voor André Bakker begint een jaar of 20 geleden als 

André besluit dat het met het werkzame leven wel mooi is 

geweest. De jaren vliegtuig in, vliegtuig uit voor werkgever Oracle 

brengen hem tot een bezinningsmoment. Vrouw en dochter zijn 

ook belangrijk. Hij stopt met werken, vindt een huis in De Meern 

en besluit zich aan te melden bij V.V. De Meern voor de zondag 

afdeling. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Op de aanmelding werd 

niet gereageerd. Ook na herhaald aandringen komt er tot zijn 

frustratie geen reactie vanuit V.V. De Meern.  

Toch blijft de wens om de jeugdhobby voetbal weer op te pakken 

groot. Hij stelt zijn buurman Tony voor om samen te gaan 

voetballen. Dat wil Tony wel, maar dan wel bij V.V. De Meern want 

zijn zoon speelt er al. V.V. De Meern, dat was nou niet de club 

waar André aan zat te denken na zijn teleurstellende ervaringen. 

Desondanks weet Tony André zover te krijgen (verrassend!). En zo 

wordt André nog op het oude sportpark lid van de zaterdag 

afdeling. 

Wat doe je als je niet zo veel werk hebt. Dan ga je vrijwillig 

werken. Lieve help, wat zou de club gemist hebben als buurman 

Tony naar PVCV had gewild. Het aantal functies dat André binnen 

de club heeft gedaan en nog steeds doet gaan we hier niet 

opschrijven. Dat zou de TeamGeest te dik maken. Al jaren is André 

meer dan full time bezig voor de club. In 2009 heeft het bestuur 

hem voor al zijn activiteiten al in het zonnetje gezet als Kanjer. In 

2013 is hij benoemd tot Lid van Verdienste.  

De toenemende waardering vanuit de club stimuleert André om 

steeds meer uren te maken. Maar ja, wat komt er dan na Lid van 

Verdienste? En zo ontstaat het plan om André voor te dragen voor 

een lintje. 

Het lintje wordt soepel toegekend. Niet alleen vanwege zijn 

bezigheden voor V.V. De Meern. Behalve door V.V. De Meern 

wordt de voordracht gesteund door de KNVB, de Expertgroep 

Lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde 

(NSVV), Business Club Leidsche Rijn en INFO CARE BV.  

Eén ding is om voor iemand een lintje aan te vragen, iets anders is 

om die persoon op het juiste moment niet al te opvallend het 

stadhuis in te krijgen. Dat was nog de grootste uitdaging. Zeker 

voor iemand die laten we zeggen niet heel naïef is. Toch is het 

gelukt, heeft André schoorvoetend toegegeven. 

Vanaf half februari is het net om André naar de uitreiking te 

lokken langzaam gesloten. Stap 1 in februari: André, we willen je 

uitnodigen om een groep mensen van de gemeente bij te praten 

over lichthinder. Zou je dat willen doen? Tuurlijk wilde André dat. 

Stap 2 in maart: André, je gaat eerdaags een uitnodiging krijgen. 

Reactie: ja hoor, dat is goed. Stap 3 begin april door een 

beleidsmedewerker van de stad: we hebben een aantal data 

(waaronder 26 april in de ochtend). Kan je dan? Ja hoor, alle data 

kunnen. Stap 4: in een email naar tal van mensen wordt André 

uitgenodigd voor de 26-ste. Plek en tijdstip nog te bepalen ivm 

corona. En, of André een powerpoint presentatie kan maken. Stap 

5: in een vergaderuitnodiging wordt de vergadering vastgezet op 

het stadhuis op maandagochtend 26 april om 8.30 uur.  

Gewapend met laptop met presentatie en in de binnenzak een 

reserve stickje met dezelfde powerpoint fietsen André en John, 

die ook bij de bijeenkomst moet zijn, op de 26-ste om 7.45 uur (!) 

vanuit De Meern naar Utrecht. Veel te snel arriveren we bij de 

fietsenstalling onder het stadhuis. Tijdrekken helpt niet. Geheel 

des André’s gaat hij recht op de ingang af. “We gaan wel even 

vragen waar het is”. Terloops merkt hij op dat de rode loper uitligt. 

De zuilen aan weerszijde met oranje bloemboeketten erop spreken 

wat mij betreft boekdelen. Nu zal het kwartje wel vallen dacht ik. 

Maar nee. Wat hielp was dat de deur van het stadhuis nog dicht 

was. 

Zo'n 10 minuten later is de deur wel open. Full speed stevent 

André op de deur af. Ik kan hem nog net voor zijn en melden dat 

hij een iets andere afspraak heeft namelijk met de burgermeester. 

Nooit, nooit eerder hebben we hem in het bestuur overrompeld, 

beduusd en in verwarring gezien. Nu wel! Alleen dat al maakte het 

de moeite waard. 

 

Namens alle ondersteunden partijen en niet in het minst de 

vereniging, van harte gefeliciteerd met je benoeming als Lid in de 

orde van Oranje Nassau. Enorm verdiend. 

 

Wij wensen je nog jaren plezier bij de club en hopen nog jaren 

plezier van je te mogen hebben als club. Want laten we één ding 

niet onvermeld laten. Iemand kan heel veel doen voor de club, jij 

weet het ook nog eens te doen op een manier en niveau waar de 

club ongelofelijk veel baat bij heeft en onderscheidend mee is. 

 

John van Wegen
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Afvalscheiding en statiegeld plastic flesjes 

Zoals uit publicaties waarschijnlijk wel bekend  bij veel leden is 

het met ingang van 1 juli verplicht om op kleine petflessen (halve 

liter of minder) voor frisdranken en water € 0,15 statiegeld in 

rekening te brengen. 

Sportverenigingen (bij onze vereniging De Middenstip) zijn 

vrijgesteld van de plicht om de flesjes weer in te nemen en het 

statiegeld terug te betalen. Dat bespaart een heel gedoe met het 

inzamelen en weer terugleveren aan de groothandel.  

Onder andere grote supermarkten, bemande tankstations langs de 

snelweg, bemande treinstations en grote cateraars zijn wel 

verplicht om statiegeldflessen in te nemen.  

Om te voorkomen dat de flesjes terechtkomen bij het restafval 

bieden we, in samenwerking met De Middenstip, de mogelijkheid 

om flesjes te deponeren in donatiebakken, waarbij de inkomsten 

worden besteed aan een nader vast te stellen doel binnen de 

vereniging. Hiermee wordt tevens de hoeveelheid af te voeren 

restafval beperkt, een financieel voordeel voor zowel de 

vereniging als De Middenstip. 

  

Retourlogistiek 

Wekelijks worden de gedoneerde flesjes op het sportpark 

verzameld in daartoe door de Statiegeld Nederland organisatie ter 

beschikking gestelde plastic  zakken. Deze worden vervolgens 

voorzien van een sluitstrip en een label met hierop vermeld de 

verenigingscode. De zakken worden retour genomen door de 

leverancier voor telling van de flesjes. 

Wanneer starten? 

Nu verzamelen wij gescheiden PBP afval (plastic, blik en 

drankverpakkingen) en restafval. In de loop van dit jaar stopt de 

gemeente met gescheiden inzamelen van afval. Het ligt daarom 

voor de hand om gelijktijdig met het invoeren van statiegeld op 

flesjes ook bij V.V. De Meern te stoppen met PBP afvalscheiding. 

Het meest praktische is om de nieuwe situatie te laten ingaan bij 

aanvang van het komende seizoen. Tijdens de zomerstop kunnen 

we dan het sportpark inrichten op de nieuwe situatie.  

De bedoeling is dat de setjes afvalbakken op het sportpark 

gehandhaafd blijven, waarbij de oranje bakken bestemd worden 

voor (alleen) plastic  flesjes en de grijze bakken voor het overige 

afval, dus ook voor blikjes en drankpakken. De bestickering van de 

bakken zal hierop worden aangepast.  

In het clubgebouw worden diverse donatiebakken geplaatst, 

onder andere de twee bestaande oranje "recyclebakken". 

Blikjes 

De volgende stap is het aantal blikjes in het milieu verminderen. 

In het najaar van 2021 moet 70-90% minder blikjes in het 

zwerfafval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet dan volgt ook statiegeld 

op blikjes; de start hiervan is gepland voor eind 2022. 

Piet Eversdijk (Commissie van Beheer) 

 

Binnenkort weer een volle tribune? 
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De scheids houdt het kort! 

Huiswerk 

Het is sowieso het meest gebruikte scheldwoord in de 

voetbalwereld. Homo. Het woord zelf, en vooral de toon waarop 

het wordt gebruikt, moet een boodschap overbrengen: afkeuring, 

minderwaardigheid, iets dat niet deugt, niet normaal is, niet goed 

genoeg. Hetero is de norm. "Jongetje hoort bij meisje, vrouwtje bij 

mannetje en wat daar van afwijkt, is... raar". Een gedachte die in 

feite iedere LHBTIQ+er afwijst. 

Natuurlijk weet inmiddels iedereen wel dat het niet moet 

uitmaken wie je bent, of wat. Of wie je lief hebt. Maar naar die 

gedachte wordt niet gehandeld, in het bijzonder in de 

voetbalwereld voelen veel spelers zich verre van veilig om voor 

hun geaardheid uit te komen. Behalve als je hetero bent dus, want 

dat "mag" eventueel dus zelfs luidkeels. Mannelijke hetero’s, 

althans de macho’s met de grootste mond, bepalen nog steeds het 

klimaat. 

 

Lichtpuntje is dat ook hier vrouwenemancipatie in het voetbal laat 

zien dat het anders kan. Kán, want ook daar is er nog steeds een 

taboe. Er wordt alleen harder gewerkt aan het afbreken daarvan. 

Rolmodellen die uit de kast komen, vooral als zij als voetbalprof 

nog actief zijn (zoals Megan Rapinoe, tweevoudig wereld-

kampioen, V.S.) hebben het taboe op de agenda gezet. En we zijn 

in dit opzicht gelukkig niet van het buitenland afhankelijk. 

Sherida Spitse, Merel van Dongen, Vivianne Miedema, Daniëlle 

van de Donk, het zijn zomaar wat vaste krachten bij de oranje 

leeuwinnen die zichzelf durven zijn. Tegen de stroom in, dat wel, 

maar toch. Ze doen het. En het werkt, met kleine beetjes. 

Het gekke is natuurlijk dat iedereen wel weet dat voetbal (als sport 

en als spel) en seksuele geaardheid geen enkel verband met elkaar 

hebben. En toch is de sfeer daar nog steeds wél naar. En daar 

hebben velen last van. Ook voor mannen geldt dat rolmodellen die 

uit de kast komen, kunnen helpen.  

Maar een beetje "inzet" (Hé, tóch een voetbalterm!) in de vorm van 

aandacht en bewustwording mag ook van voetballers zelf worden 

verwacht. Daarom, beste lezer, deze keer huiswerk. Bekijk op 

YouTube een interview met 52-voudig Duits international Thomas 

Hitzlsperger, lees de open brief van juli 2020 van de anonieme 

Premier League-voetballer of luister de prachtige podcast De 

Schaduwspits van Rivkah op het Veld (NOS Studio Sport), Jeroen 

Gortworst (NOS Stories) en Winfried Baijens (NOS Journaal). Op 

naar de ideale voetbalwereld! De wereld waar niemand meer moed 

nodig heeft om te vertellen wat eigenlijk niemand aangaat. 

Ron Booij 

 

 

 

Kleding 

Een aantal sets met oude Masita en Hummel wedstrijdshirts is aan 

vervanging toe. Het zou mooi zijn als er een aantal sponsoren 

gevonden worden zodat we voor de betreffende teams nieuwe 

Quick wedstrijdshirts kunnen aanschaffen en, 5 jaar na introductie 

van de Quick kledinlijn, de hele vereniging in deze fraaie 

kledinglijn kunnen krijgen. 

 

Sponsoren kunnen btw, vennootschapsbelasting en/of 

inkomstenbelasting verrekenen en de netto kosten kunnen 

daardoor meer dan 50% lager zijn. Neem gerust eens contact op 

met Alfred van Doorn (via kleding@vvdeemeern.nl) voor meer 

informatie of spreek Alfred eens aan (hij is meerdere dagen per 

week in de uitgifte ruimte aanwezig). 

 

Uiteraard is het ook mogelijk sweaters, trainingspakken en andere 

kleding te sponsoren en het team ook buiten wedstrijden een 

uniforme uitstraling te geven. 

 

Kleding Commissie 
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Spierballentaal

Iedere week staan ze klaar om de wedstrijden in goede banen te 

leiden, de mannetjes- en vrouwtjesputters van de spelregels en 

de veiligheid op het veld. TeamGeest vroeg een aantal 

clubscheidsrechters om de mouwen eens letterlijk op te stropen. 

 

TG: “Timing, not speed”. Snelheid op het veld is een kwestie van 

anticiperen op de volgende spelsituatie. Om eerder bij de bal te zijn 

moet je niet harder lopen, maar eerder starten. Om op de juiste 

plaats op het juiste moment te zijn, moet je dus vooral 

vooruitdenken. 

 

Van de sponsor commissie 

Pouw Vervoer  

 

Pouw Vervoer heeft het sponsorcontract met 3 seizoenen 

verlengd. Het touringcarbedrijf draagt exclusief zorg voor het 

vervoer van onze voetbalelftallen. Het vervoersbedrijf verricht 

inmiddels al vele jaren het touringcarvervoer voor de club.  

 

“Hoewel wij opereren in een bedrijfstak waar in deze bijzonder 

periode flinke klappen vallen, zijn wij juist op zoek naar kansen en 

verdiepingen van nieuwe en bestaande samenwerkingen'', zegt 

Johan Pouw.  

 Links Johan Pouw en rechts Piet Oostveen 

 

"Daarnaast is het nu extra belangrijk om voldoende te sporten. Dat 

helpt om gezond, fit en vrolijk te blijven. Wij stimuleren dat ook 

bij onze medewerkers! Het verlengen van onze verbintenis met 

V.V. De Meern was dan ook vanzelfsprekend'', aldus Johan. 

 

'"Wij mogen als club écht dankbaar en trots zijn dat wij sponsoren 

hebben die heel loyaal zijn aan de club. De inbreng van sponsoren 

maken veel mogelijk voor de leden van onze mooie club'', vult Piet 

Oostveen van de sponsor commissie trots aan. 

 

Pouw Vervoer en de club staan in de startblokken voor een nieuw 

sprankelend en sportief seizoen! 

Jongselect 

 

Zoals jullie wellicht gezien hebben op sociale media is onze club 

een samenwerking aangegaan met Jongselect. Dit online platform 

helpt je als je op zoek bent naar een nieuwe (bij)baan of stage. Via 

deze manier willen we extra ons maatschappelijk karakter 

belichten door onze (jonge) leden aan een baan of stage te helpen. 

We verbinden leden van de vereniging met het bedrijfsleven en 

stellen werkgevers in staat om in contact te komen met talentvolle 

leden en die graag werkervaring op willen doen. Extra leuk is 

wanneer je via dit platform bemiddeld wordt, dan wordt de club 

daar extra voor beloond.  

 

Gezamenlijk zorgen we voor een maatschappelijk en duurzame 

samenwerking waar zowel lid, werkgever als vereniging beter van 

wordt! Ben jij op zoek naar een (bij)baan of stage, dan kan je je 

makkelijk inschrijven op dit platform.  

Ga naar https://jongselect.nl/at-work/vv-de-meern. 
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King of the Court 

In mei heeft Rob Zomer in samenwerking met de evenementen 

commissie en de jeugd commissie een leuke middag voor de 

senioren en de oudere jeugd georganiseerd. De vereniging wilde 

graag de leden een leuke middag bezorgen vanwege het 

bijzondere corona jaar waar wij allemaal mee te maken hebben. 

Ondanks dat de aanmeldingen achter bleven, mocht dat de pret 

niet drukken. De samenstelling was ontzettend divers, oudere 

senioren, jonge heren, een damesteam en alles wat er nog 

tussenin past. Kortom, genoeg ingrediënten voor een stralende 

middag. 

 

Tien bloedfanatieke duo’s gingen de strijd met elkaar aan. 

Sommige duo’s deden voor het eerst mee met footvolley en bij 

anderen leek het erop alsof zij nog nooit iets anders hadden 

gedaan. Na veel gelach, mooie rally's en blunders kwam de finale 

in zicht. Helaas, kwamen Cor en Dennis net iets te kort in het duel 

tegen Eskil en Ilji, waardoor zij er met de eerste prijs vandoor 

gingen. Onder het genot van een versnapering en een drankje 

(aangeboden door de vereniging) werd hun tijdens de 

prijsuitreiking een prachtige gouden beker en de titel "The King of 

the court" aangeboden. Al met al een geslaagde middag en voor 

herhaling vatbaar, waren de geluiden

 

 

 
Column 

Corona 

Ik kan het woord bijna niet meer horen na anderhalf jaar. Het 

heeft ongetwijfeld veel leed veroorzaakt, maar het is net als met 

alle woorden: als je ze veel gebruikt, verliezen ze aan 

zeggingskracht. Sommigen gaan ermee aan de haal in hun 

verhalen over voorlichting en het belang van vaccinatie en weer 

anderen verwerpen alle ernst en verwijten de bestuurders het 

doen zaaien van angst. Als je alle berichtgevingen achter elkaar 

zou zetten, krijg je waarschijnlijk met de wetenschap van nu een 

vermakelijk programma. Corona. 

 

Enfin, het leed is geleden. Bijna iedereen is gevaccineerd en "the 

show can go on". Het voetbaltoernooi van vorig jaar heeft ook een 

aanvang genomen en alles lijkt weer normaal. Behalve dan de 

halflege stadions. Ik gok erop dat Nederland ver komt. Al vinden 

sommigen Boedapest al ver genoeg. De spelers maken een toffe 

indruk. Het spel kan beter, maar we hebben nog even, dus... 

 

Weet je dat ik mij het afgelopen jaar uitstekend vermaakt heb? 

Eigenlijk was het best wel relaxed. Geen overvolle agenda, geen 

optredens, geen repetities, geen verre vakanties, geen gerij naar 

uitwedstrijden van je favoriete voetbalteam. En het leuke van die 

avondklok was dat je schoonmoeder om half negen al weer in de 

bus zat. Zo had het ook wel weer leuke kanten. 

Het uitstellen van Euro 2020 is toch ook wel weer dat we nu op dit 

moment kunnen genieten van een mooi toernooi en volgend jaar 

weer een WK. Elk nadeel heb zo z’n voordeel, herinner ik me een 

voetballer. 

Ja, het was een leuk jaar. Ik heb al gezegd dat ik geen kranten meer 

lees en nauwelijks meer TV kijk. Je zult zeggen dat ik gek ben. 

Prima, maar het scheelt me een enorme berg vrije tijd die ik nu 

besteed aan een nieuwe hobby: lezen. En... het scheelt me een 

boel onrust in mijn hoofd. Heremetijd, wat de televisie en de radio 

over ons uitstort! Wat een ellende! 

 

Lezen dus. Ik maak me niet populair met dit verhaaltje, maar 

lezen kan ik iedereen aanraden. Zo zijn die boeken van Michel van 

Egmond buitengewoon vermakelijk. Ik heb ze allemaal uit: Gijp, 

Kieft... Allemaal leuk. En de laatste: Johan Derksen. De avond is zo 

om.  

 

Maar ook het serieuzere werk: Waterdrinker over Rusland. En 

Tolstoi over Napoleon en Tsjechov over het Rusland in de 19e 

eeuw. Wie mij twee jaar geleden een cursus Russisch aangeboden 

zou hebben, had ik voor gek verklaard. Maar nu ben ik er dan toch 

aan begonnen... 

 

Tsjechov schreef 150 jaar geleden de mooiste columns over zijn 

eigen Rusland. Het verzamelde werk heb ik cadeau gekregen. Ik 

ben er vorige maand aan begonnen: 4500 pagina’s. De wereld zal 

van mij geen last hebben. Voorlopig... 

Cees Verweij
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Business Club Leidsche Rijn 

 

 

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. 

Een terugblik 

In deze editie van de Teamgeest blikken we terug op een aantal 

memorabele bijeenkomsten.  

Cryptocurrency en Blockchain 

Een onderwerp dat als een hot topic gezien kan worden is 

Cryptocurrency en Blockchain. Voor velen zijn deze onderwerpen 

ongrijpbaar, maar Anatal Kuschpeta wist dit op een begrijpelijke 

manier naar de gasten over te brengen. 

Anatol begon zijn presentatie over hoe bedrijven Blockchain 

toegepast kan worden op de dagelijkse bedrijfsvoering en hoe 

belangrijke informatie op een veilige manier kan worden 

opgeslagen. Hierna was het tijd voor cryptocurrency. Anatol nam 

de gasten mee in zijn verhaal door uit te leggen wat 

cryptocurrencies precies zijn, waar je ze kunt kopen, waar je ze 

kan bewaren en hoe je er geld mee kan verdienen. Er was sprake 

van veel interesse vanuit het publiek, wat het een zeer 

interactieve sessie maakte.  

 

Scoren met ondernemerschap 

Tijdens het Business Boost Event in samenwerking met ING was 

Björn Kuipers te gast. Naast topscheidsrechter is hij ook 

ondernemer. Hij nam de gasten mee in de ontwikkelingen in de 

voetbalwereld, zoals de VAR. Hierna werden de gasten opgedeeld 

in groepjes om de discussie over verschillende onderwerpen aan 

te gaan. Onderwerpen als Ondernemen en Leiderschap (werken 

aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf), De Twaalfde Man (hoe ga 

je om met je publiek en/of klant) en team vorming en nieuw talent 

(personeelsbeleid) werden besproken. 

 

Formule 1: Big Business 

Onderwerp van de avond bij DS Store was het aankomende 

Formule 1 seizoen, inclusief de kansen van Max Verstappen en 

alle zakelijke ins- en outs van de racewereld. De avond werd 

gestart met een korte introductie van de gastheren. DS 

Automobiles heeft slechts tien verkooppunten in Nederland en 

een daarvan bevind zich in De Meern, waar van Oord een aparte 

DS Store heeft gebouwd. 

Na deze korte introductie was het tijd voor de gastsprekers: Kees 

van de Grint en racepresentator en racecommentator Allard Kalff 

namen het woord. Vanwege hun jarenlange ervaring binnen de 

Formule 1 wisten zij het publiek snel te boeien. In eerste instantie 

wierpen zij een blik op de geschiedenis van de Formule 1 en hoe 

deze zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Op deze manier 

gaven Kees en Allard inzicht op de zakelijke en ondernemende 

kant van de Formule 1. 

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.

 


