Notulen algemene ledenvergadering 27 augustus 2012 v.v. Beesd
Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester),
Goof Dokman (secretaris), Frans de Weijer (jeugd), Gerry Uelderink (petanque)
Afwezig:
geen
Er zijn 65 leden aanwezig.

1.

Opening.
Voorzitter Maarten van de Hulst heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen / ingekomen stukken.
Er zijn geen afmeldingen voor de algemene ledenvergadering ontvangen.

3.

Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 29 augustus 2011.
De notulen stonden het gehele jaar op de site van v.v. Beesd . Er zijn vanuit de vergadering geen
opmerkingen over de notulen.

4.

Jaarverslag secretaris 2011/2012 (Door Goof Dokman)
De secretaris leest het jaarverslag voor, ook dit jaar is hierin tevens het Verslag Jeugdzaken
opgenomen. Het Jaarverslag secretaris is terug te vinden achter deze notulen (zie bijlage 1).

5.

Verslag Jeugdzaken 2011/2012.
zie agendapunt 4.

6.

Verslag interne en facilitaire zaken 2011/2012 (Door Henk van Bremen)
Gedurende afgelopen seizoen zijn er weer vele werkzaamheden verricht aan de kantine ,de velden
en de kleedkamers. De diverse onderhoudsploegen willen wij hiervoor uitdrukkelijk bedanken voor
het vele werk wat is verzet.
Zoals jullie weten liet het dak van de kantine al vele jaren te wensen over vooral wanneer het flink
geregend heeft. Daarom is er nu een geheel nieuwe coating laag aangebracht zodat het dak in ieder
geval voor de komende jaren waterdicht kan blijven.
We hebben ook gezien dat een aantal kleedkamers absoluut niet meer voldoen aan de eisen van de
huidige tijd. Een aantal kleedkamers te weten o.a. 2 ,3 en 5 zijn volledig gerenoveerd met nieuwe
leidingen en nieuw tegelwerk.
Tevens zijn er op verzoek van vele leden 2 nieuwe Dug outs geplaatst welke geheel doorzichtig zijn.
Er was altijd veel frustratie dat men vanaf het drink terras de wedstrijd op veld 1 niet goed kon
volgen. Daarnaast waren de Dug outs nodig aan vervanging toe.
Ook de entree is verbeterd wat natuurlijk het eerste plaatje is wat men ziet bij het betreden van
ons sportpark.
De bardienst voor de kantine loopt geheel volgens verwachting en we bedanken hierbij de vele
vrijwilligers die regelmatig een bardienst draaien.
We hebben na de vorige ledenvergadering reeds vele veranderingen doorgevoerd in de kantine
waaronder het plaatsen van een nieuwe diepvriezer, Het assortiment is aangepast en ook zijn de
prijzen vanaf 1 augustus aangepast aan de hedendaagse normen. Het bestuurd heeft wel besloten,
na opmerkingen van diverse leden en van het kantine personeel om de prijzen van koffie, thee,
chocomel weer terug te brengen naar 1 euro. Ook gaan we in de kantine werken met consumptiekaarten welke gebruikt dienen te worden door de leiders, trainers, verzorgers, etc. etc.
Wij hopen dat dit zal bijdragen aan een correctie verwerking van gratis consumpties.
Hierbij wil ik Annie en Andre nog bedanken voor hun inzet m.b.t. de kantine.

7.

Verslag petanques Molenzicht 2011/2012 (Door Martha Osinga).
Dit jaar is ons vijfde jaar bij de Voetbalvereniging van Beesd. Het is moeilijk om nieuwe
leden te werven. Ook via de voetbalvereniging, wat wij gehoopt en verwacht hadden, terwijl
als men lid is van VVB kan men automatisch en zonder extra kosten jeu de boule spelen.
Wij zijn erg blij met de dichte wand van de schuilhut. Wij als commissie proberen het
onze leden naar de zin te maken en zo dat ze zich thuis voelen bij VVB.
De “sapkar” is tijdens de vakantieperiode dat de kantine gesloten is een succes.
Het blijft alleen een probleem dat het toilet erg ver is. Misschien dat daar nog een oplossing voor
te bedenken is.
Onze activiteiten van afgelopen/ dit jaar.
De winterboule in Nieuwegein. We spelen dan 5 zondagen in de overdekte hal van de PVN
Te weten in de maanden; Oktober ,November, Januari, Februari. en Maart
Iedereen, lid of geen lid kan hieraan deelnemen, omdat het elders gehouden wordt.
Het Kouwe Klauwentoernooi, is op 15 Januari gehouden. En was een succes.
De zomercompetitie wordt op 16 september afgesloten met een BBQ
De Beesdse Bouledag , was weer een succes mede dankzij onze sponsors
Iedere dinsdagavond is het vrij boulen. Er is ook een aantal woensdagmiddagen vrij gespeeld, wat
op zich een succes was maar vanwege de huidige zomer was het onregelmatig.
Verder hebben we ook workshops gehouden bij “de Vrouwen van Nu” uit Beesd in de hoop dat
zich een aantal nieuwe leden aanmelden.
En woensdag 15 augustus j.l. met de “Stichting Welzijn Ouderen” uit de Gemeente Geldermalsen.
De vermelding in de nieuwsbrief van de activiteiten van de petanque liep niet altijd even soepel, we
gaan ervan uit dat dit nu voorbij is.
De commissie bestaat nog steeds uit Martha Osinga. Yvonne Uelderink, Tom Liebregs,
Wil Uelderink en Henriette Gremie. en nu met Bea Tuller erbij.
De wedstrijdleiding: Thijs Osinga en Ger Uelderink, Ger is tevens afgevaardigde in het bestuur.
Daarnaast hebben wij een klusjesteam welke bestaat uit verschillende petanqueleden.
Wij blijven hopen dat de voetballeden ook integreren in de Petanque vereniging Molenzicht
De Petanque commissie

8.

Financieel verslag 2011/2012 en behandeling jaarplan/begroting 2012/2013.
Henk van Bremen deelt aan de leden de ‘Staat van Baten en Lasten’ uit met daarop de cijfers
werkelijk en begroot over het seizoen 2011-2012 en tevens de begroting voor het seizoen 20122013. Tevens geeft hij uitleg over posten die een afwijking vertonen.

9.

Verslag kascommissie 2011/2012 en verkiezing lid kascommissie 2012/2013.
Er is op vrijdag 24 augustus 2012 een uitvoerige kascontrole uitgevoerd door Patrick Kemker en
Roland Versteeg. Er zijn daarbij geen onvolkomenheden geconstateerd. De administratie zag er
verzorgd uit. De penningmeester krijgt hiervoor een compliment. Wel zullen een aantal
aanbevelingen worden voorgedragen die bij de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering op
maandag 3 september 2012 zullen worden besproken.
De kascommissie rouleert, een lid treedt na 2 jaar automatisch af. Patrick Kemker zal dan ook bij
de volgende kascontrole worden vervangen door Jos de Jong.
Hierna kunnen leden vragen stellen over de door de penningmeester beschikbaar gestelde cijfers
werkelijk en begroot. Frank van Straten krijgt antwoord op zijn vraag waarin de afwijking zit
tussen werkelijk en begroot voor de post 4400 wedstrijdkosten (o.a. aan schaf speelmateriaal),
Tiny van Veen krijgt dit voor de post 4100 Huisvesting (o.a. bewaking SMC centrale, coating dak,
dugouts) en Dick Riddersma voor de post 4000 personeelskosten (vergoeding reiskosten
jeugdcoördinator)

10.

Bestuursverkiezing.
Uit de statuten v.v. Beesd: Artikel 12. Lid 5: Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na
zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden
zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster
de plaats van zijn voorganger in.

Bestuurslid
Henk van Bremen
Goof Dokman
Arie den Hartog
Maarten van der Hulst
Gerry Uelderink

Functie

Jaar
Jaar
Benoemd / aftredend
Penningmeester 2010
2014
niet aftredend
Secretaris
2007
2012
aftredend en herkiesbaar
Jeugdzaken
2010
2014
aftredend (Frans de Weijer)
Voorzitter
2007
2012
aftredend en herkiesbaar
Petanque
2010
2014
aftredend (Thijs Osinga)

Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat met bovenstaande akkoord. Arie den Hartog en
Gerry Uelderink worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.

11.

Vastleggen bedrag betalingsvolmacht
N.a.v. algemene ledenvergadering 2011: Vastleggen bedrag betalingsvolmacht bestuurslid
(penningmeester). Statuten v.v. Beesd: Artikel 14, Lid 5, Sub 1: Het bestuur behoeft eveneens
goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van een jaarlijks in de
jaarvergadering vast te stellen bedrag te boven gaande. Het bestuur stelt voor dat bij een bedrag
van 5000 euro of meer tenminste twee bestuursleden de betaling ondertekenen
De vergadering gaat hiermee akkoord.

12.

Vaststellen beleid nieuwbouw/verbouw accommodatie (inclusief samengaan met Rhelico)
Voorzitter Maarten van der Hulst geeft uitleg over het afbreken van de onderhandelingen met
Rhelico over een eventuele fusie. Uitgangspunt voor v.v. Beesd was samengaan op een nieuwe locatie.
Omdat medewerking vanuit de Gemeente Geldermalsen geen resultaat opleverde zal er worden
getracht de huidige accommodatie te renoveren. Dit najaar 2012 zal het bestuur na samenspraak
met de bouwcommissie komen met een renovatieplan en financiële dekking hiervoor.
Dit alles zal worden besproken in een extra ledenvergadering.

13.

Rondvraag.
Patrick Kemker: Wat kost de renovatie van en waar halen we de financiële middelen vandaan?
Antwoord voorzitter: Het bestuur komt met een helder plan waarin een budget zal worden
vastgesteld en de tevens de benodigde financiële middelen zullen worden aangegeven
De voorzitter stelt nadrukkelijk dat het maken van een plan géén geld kost en de leden uiteindelijk
beslissen.
Jos de Jong: Wie is de bouwcommissie?
Voorzitter: Marius Hol, Andre Kroeze, Ruud de Lang en Giel Tijssen.
Bert Bambacht: Is er geld beschikbaar vanuit de Gemeente?
Voorzitter: Er is geld gereserveerd door de Gemeente voor onderhoud velden en mogelijk kan die
worden aangewend.

14.

Sluiting.
Maarten van der Hulst geeft aan dat de volgende vrijwilligers nog worden gezocht: leider Beesd 3,
meerdere leiders bij de jeugd, grensrechter A1, barpersoneel, bestuurdienst op zondag.
Hierna sluit hij de vergadering en biedt de aanwezige leden een consumptie aan.

Bijlage1 : Jaarverslag secretaris 2011/2012 (Door Goof Dokman)

Jaarverslag 2011-2012
v.v. Beesd

Augustus 2011:

Dinsdag 2 augustus begon de training voor de selectie voor het seizoen 2011-2012 onder leiding van
de trainers Wim Bender en Carl Kroeze en een nieuw gezicht n.l. verzorger Herman de Kleijn

Beesd 1 speelde in de bekercompetitie tegen Dubbeldam (0-2 winst), RKTVC (1-0 winst) en Vuren (1-1
gelijkspel) en ging door dit goede resultaat naar de volgende bekerronde

De jeu de boules club rondde de zomercompetitie af. De finaledag werd afgesloten met een barbecue.
De uitslag was:
1e plaats: Thijs Osinga, Martha Osinga en Gerry Uelderink;
2e plaats: Gerard van den Heuvel, Theo Versteegh en Leon Versteegh
3e plaats: Sjaak en Eefje van de Pol en Henk van Bremen

Op 29 augustus was de algemene ledenvergadering met als belangrijkste agendapunten:
- het boekjaar werd positief afgesloten, maar de kascommissie deed een aantal aanbevelingen
aan het hoofdbestuur
- er waren dit jaar geen aftredende bestuursleden
- het dak van de kantine werd voorzien van een coating
- met de hulp van vele vrijwilligers werden de kleedkamers gerenoveerd
- het bestuur stelde voor het opzeggen van het lidmaatschap voor jeugdleden te versoepelen
- het jeugdbestuur gaf aan dat bijna alle jeugdbestuursleden aan het einde van het seizoen hun
taken zouden beëindigen
September 2011:

Op 4 september begon Beesd 1 de competitie met een 3-3 gelijkspel thuis tegen Jan van Arckel. Er
werd gespeeld in de nieuwe tenues van hoofdsponsor Drukkerij Kemker








Op 14 september was er een voetbal clinic voor C, D, E en F jeugd verzorgt door trainers van
Voetbalschool Balcontrole. Dankzij Piet van Lent kreeg de jeugd een leuke en leerzame middag
Op 20 september bezochten 32 vrijwilligers de bekerwedstrijd Feyenoord – AGOVV
Op 22 september werd de geheel vernieuwde site van v.v. Beesd in gebruik genomen. Tot dat moment
brachten ruim 150.000 mensen een bezoek aan de site vanuit 15 verschillende landen

Op zaterdag 24 september ging de maandelijkse klusploeg van v.v. Beesd weer aan het werk voor een
nieuwe seizoen. Er werden foto’s op de site gepubliceerd van o.a. de gerenoveerde kleedkamers
Op 24 en 25 september werden de spelers en begeleiders van v.v. Beesd op de foto gezet voor een
door de MCD Supermarkt georganiseerde spaaractie van voetbalplaatjes

Oktober 2011:

De elftallen Beesd C1 en Beesd 2 werden in het nieuw gestoken door Meubelfabriek de Toekomst

Op zondag 23 oktober werd vlak voor de aftrap van de bekerwedstrijd Beesd 1 - Emplina 1 afscheid
genomen van Jordy van Bremen als speler en van Andre van der Linden als grensrechter van Beesd 1.
Als dank voor hun inzet voor Beesd 1 overhandigde aanvoerder Coen Verwolf hen namens de complete
spelersgroep en begeleiding een ingelijst shirt. Voorzitter Maarten van der Hulst gaf ze namens de
vereniging een mooie bos bloemen.
November 2011:

Op 13 november werd weer eens de klassieker Beesd - Rhelico gespeeld. Beesd won de spannende
wedstrijd uiteindelijk met 2-1

Beesd C1 ontving nieuwe sporttassen van Meubeltransport Gebroeders Pothuizen

Op zaterdag 19 november speelde de E3 de kampioenswedstrijd voor de tweede titel dit jaar. In een
wervelende wedstrijd werd Tricht uiteindelijk overlopen. Leider Richard Frehe keek zeer tevreden
terug en gaf aan dat mede door een bijna 100% trainingsopkomst het vaak genieten was langs de lijn

Op dinsdag 22 november bezochten vele leden van v.v. Beesd de raadsvergadering in Geldermalsen over
het plan ‘De Garskampen’. Dit nieuwbouwproject aan de rand van Beesd was van belang voor de
ontwikkeling van het dorp Beesd en plaatselijke verenigingen en middenstand.

Tegen Asperen E2 kon Beesd E2 officieel najaarskampioen 2011 worden. Bij winst zou een week later
thuis tegen Theole het kampioenschap gevierd worden en wel als ongeslagen kampioen. Het werd
tegen Asperen uiteindelijk 0-8 en dus een verdiend kampioenschap. Leider Lex van Dijk beloofde
tegen Theole dat het dak eraf zou gaan.

Niels Koudijs werd opgenomen in de jeugdselectie van het CP–voetbal onder 17 jaar. CP voetbal is een
onderdeel van de KNVB en heeft een Olympisch Team. CP-voetbal (internationaal Football 7-a-side
genoemd) wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch
probleem hebben. De beschadiging is meestal het gevolg van een geboortetrauma (Cerebrale Parese).
December 2011:

Op donderdag 1 december brachten Sint en Piet een bezoek aan de senioren en werden verschillende
leden door de Sint op zijn geheel eigen wijze persoonlijk toegesproken

Op zaterdag 3 december brachten sint en Piet een bezoek aan de allerkleinste leden met hun broertjes
en zusjes. Dankzij een grote groep vrijwilligers werd het een gezellige morgen wat duidelijk te zien was
aan de later op de site geplaatste foto’s

Zaterdag 3 december 2011 werd er geschiedenis geschreven bij v.v. Beesd. Na eerder de E2 en de E3
werd nu ook de E4 kampioen. Wij kunnen ons niet herinneren dat drie teams van onze vereniging van
dezelfde categorie kampioen werden






De wedstrijden van het Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi vonden plaats op 27, 28, 29 en 30
december. Ook dit jaar was het weer een groot succes. De beker ging dit jaar naar MVV'58 uit
Meteren. De organisatie was in handen van Nick van Gameren en Femke van Bremen
In de Kerstvakantie was de kantine gesloten van vrijdag 23 december 2011 tot en met 7 januari 2012
Op 27 december organiseerde de Activiteiten Commissie en gezellige Stuif-es-uit-het-jaar-uit. De
opkomst was prima en naast darten en pokeren kon men deze keer ook meespelen in een aantal rondes
bingo. De opbrengst werd later gebruikt voor de aanschaf van prijzen voor de bingoavond voor de jeugd

Januari 2012

Op zondag 8 januari was er de traditionele nieuwjaarsreceptie voor leden, vrijwilligers en sponsoren in
de kantine van V.V. Beesd. Voorzitter Maarten van der Hulst noemde in zijn toespraak een aantal
ingrijpende gebeurtenissen uit het voorbij jaar zoals het overlijden van Robert Mars, Erick van
Beusekom en Henk Versteegh. Verder roemde hij de inzet van de vele vrijwilligers bij de renovatie van
het dak van de kantine en enkele kleedkamers. Tevens maakte hij bekend dat het contract met
hoofdtrainer Wim Bender met één jaar werd verlengd

Op 14 januari werden door de klusploeg de dug-outs langs het hoofdveld afgebroken en een week later
door nieuwe transparante dug-outs met plexiglas vervangen

Op maandag 16 januari startte de voetbalplaatjes verzamelactie bij de plaatselijke supermarkt MCD
Jonkers. De leden hadden 8 weken de tijd om alle 370 plaatjes in een album te verzamelen. Niemand
had kunnen voorspellen dat dit zo’n geweldige actie zou worden. In kleedkamers, in de kantine, op
verjaardagen, overal werden voetbalplaatjes geruild



Eind 2011 werd door verzorger Herman de Kleijn een Kerstpuzzel ingezonden op de site. De hoofdprijs
was een massage van een half uur naar keuze. Tot 15 januari konden de oplossingen bij hem worden
ingeleverd. De trekking zou worden gedaan door zijn lieftallige assistente Evelien. Helaas was er maar
één inzending en die was goed en zo kon Goof Dokman een afspraak maken voor een weldadige massage
bij… Herman de Kleijn

Februari 2012

De eerste twee weken van februari was er een koude periode en werd er weinig gevoetbald en kon er
worden geschaatst. Een aantal keren werd de zaal opgezocht om onderling wedstrijden te spelen.
Maart 2012

Op vrijdag 2 maart werd de 1ste kinderbingo van 2012 gehouden en aansluitend werd er geklaverjast

Op zaterdag 3 maart vond er een grote ruilbeurs plaatst in de kantine van de voetbalplaatjes van MCD
Jonkers. Dé kans om de dubbele plaatjes te ruilen voor ontbrekende plaatjes in het verzamelalbum.
Zo werd het voor iedereen mogelijk zijn/haar album compleet maken

In de nacht van 19 op 20 maart werd er in de kantine van v.v. Beesd ingebroken. De daders gingen er
met een tv en flessen drank vandoor. Op hun vlucht werden de 3 daders uit Geldermalsen op de
Veerweg in Beesd door opmerkzame agenten staande gehouden en voor verhoor meegenomen

Op vrijdag 23 maart was er een voetbalquiz voor senioren. Quizmaster Sebastiaan van Iperen stelde
11 koppels in twee voorrondes allerlei voetbalvragen om een plaats in de finale. Uiteindelijk namen de
titelverdedigers Michel Hol en Daan Martini het in de finale op tegen het duo Jos Verwaaijen en Edgar
Brouwer. Na een spannende finale ging met slechts één punt verschil de wisseltrofee voor één jaar
naar Jos en Edgar

Op zaterdag 31 maart werden er weer allerlei werkzaamheden gedaan door de klusploeg. Ook kreeg
het terras een schoonmaakbeurt en werden er nieuwe terrasstoelen geplaatst
April 2012

Op 2 april werd bekend gemaakt dat Linda van Dijk de taak van Johan van Lith overnam als
ledenadministrateur. Johan had die taak een aantal jaren met volle overtuiging gedaan

Beesd Dames 1 speelde op 2de paasdag om een plaats bij de laatste 4 in de KNVB beker. Helaas werd
de wedstrijd tegen Wodan uit Eindhoven verloren

Op woensdag 11 april werd er een inloopavond georganiseerd door het jeugdbestuur voor A, B en C
elftallen n.a.v. de indeling van de elftallen voor het komende seizoen. Op 18 april volgde een avond voor
D, E, en F elftallen

Op vrijdag 13 april werd de 2ste kinderbingo van dat jaar gehouden en aansluitend werd er geklaverjast

Op zondag 15 april speelde Beesd 1 zich dankzij een 1-1 gelijkspel tegen FC Drunen veilig. . “Niet
overtuigend, maar het is wel prettig”, vond Beesd-trainer Wim Bender. “Hopelijk kunnen we nu de
laatste twee wedstrijden (Rhelico uit en Raptim thuis) weer lekker voetballen’

Op zaterdag 14 april werd de E2 voor de 2de keer op rij ongeslagen kampioen. Uit bij Hurwenen werd
verdient met 2-6 gewonnen. Leiders Jan, Geran en Lex beloofden er een week later een groots feest
van te maken na de thuiswedstrijd tegen de nummer laatst DSC



Op zaterdag 14 april werd ook de E4 kampioen. Thuis tegen Woudrichem werd met 3-2 gewonnen. De
frites na afloop smaakte heerlijk



Op zondag 15 april startte het openingstoernooi van de jeu de boules. Dit ter voorbereiding op de
competitie die op 6 mei zou beginnen.
Op zaterdag 21 april was er een gezellige avond voor vrijwilligers en sponsoren. Deze editie verschilde
van vorige keren omdat men nu voorafgaande aan de feestavond kon deelnemen aan een voetgolf
toernooi. Michel Hol en Jeroen van Gameren hadden een mooi parcours uitgezet en de deelnemers
spraken over een geslaagde activiteit. Maarten van der Hulst benadrukte in zijn toespraak het belang
van vrijwilligers en sponsoren voor de vereniging en hij bedankte Johan van Lith die stopte met zijn
taak als ledenadministrateur en Carl Kroeze die na het seizoen stopte als trainer van Beesd 2
Op maandag 23 april speelde Beesd A1 de 1/2 finale om de KNVB beker thuis tegen Wilhelmina ’26 uit
Wijk en Aalburg. Het werd een spannende wedstrijd waarin Beesd A1 nipt, maar volkomen verdient met
4-3 won en zo de finale bereikte op 12 mei in Giessen







Na enkele oproepen door het jeugdbestuur werden voor het volgende seizoen (2012-2013) nieuwe leden
gevonden die zitting wilden nemen in het jeugdbestuur:
- Frans de Weijer, voorzitter, namens de jeugd zitting in het hoofdbestuur, aanspreekpunt C
- Francis van den Heuvel, wedstrijdsecretariaat, aanspreekpunt F
- Michael Schooneveld, contactpersoon activiteiten commissie, aanspreekpunt D
- Ardy Huygen, regelen scheidsrechters, TC jeugdzaken, aanspreekpunt E
- Bas van den Bosch, straf-, en tuchtzaken, aanspreekpunt meisjes
- Henk van de Burg, regelen scheidsrechters, TC jeugd, aanspreekpunt A en B.
Woensdag 2 mei droeg het 'oude’ jeugdbestuur (Wim Bronk, Carla van Drenth, Anita Waasdorp en Arie
den Hartog) hun taken over. Het oude jeugdbestuur was ervan overtuigd dat onze jeugd met dit nieuwe
bestuur in zeer goede handen is en waar we als VVB trots op mogen zijn

Mei 2012

Op zondag 6 mei speelde Beesd 2 de kampioenswedstrijd thuis tegen Wadenoijen 2. Het werd een
spannende wedstrijd die eindigde in een 2-2- gelijkspel. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest
los. Sponsor Meubelfabriek de Toekomst zorgde voor kampioensshirts en een spandoek. Samen met
de leiders Carl Kroeze, Ed Tuller en Rick Spronk maakte het elftal een rondgang door het dorp op
‘de platte kar’. Bij terugkomst in de kantine werd er nog lang feest gevierd



Op zondag 6 mei speelde Beesd 1 zijn laatste competitiewedstrijd. Thuis tegen Raptim werd met 4-0
gewonnen en daarmee eindigde het elftal van trainer Wim Bender op en keurige 6 de plaats. GVV werd
kampioen en Rhelico en Raptim degradeerden.



Op zaterdag 12 mei speelde Beesd A1 de finale om de KNVB beker tegen Groote Lindt uit Zwijndrecht
op het veld van Leerdam Sport ’55 in Leerdam. Na de gezamenlijke lunch van het team met o.a. ouders
en genodigden ging men hoopvol richting Leerdam. Het eerste kwartier van de wedstrijd werd er nog
goed tegenstand gegeven, maar naar mate de wedstrijd vorderde bleek Grootte Lindt helaas toch een
maatje te groot. Na rust liep Groote Lindt uit naar een 5-0 eindstand. Toch blijft het voor de 3de maal
bereiken van de KNVB bekerfinale een prima prestatie van Beesd A1 waar we als vereniging best trots
op mogen zijn



Op zaterdag 12 mei was de eerste editie van het Robert Mars toernooi voor E-pupillen. Dit jaarlijks
terugkerend jeugdtoernooi werd georganiseerd ter nagedachtenis aan Robert Mars die op veel te jonge
leeftijd de strijd tegen kanker verloor. Er werd tijdens het toernooi op diverse manieren geprobeerd
geld in te zamelen voor het KiKa fonds met o.a. een heuse markt met kramen, springkussens, loterijen,
enveloppenkraam en ballonwedstrijd. Tijdens de emotionele opening klonk het favoriete lied van Robert
door de luidsprekers. De eerste wedstrijd stond onder leiding van Roberts opa Teunis en de aftrap
werd verricht door zijn beste vriend Bas. De E2, de ouders en broer van Robert kregen uit handen van
Frans Meurs van Framesport speciale shirts uitgereikt. De shirts zullen voortaan alleen een maal per
jaar worden gedragen alleen tijden het toernooi. Het winnende team kreeg een enorme wisselbokaal.




De grootste trofee werd aan het eind van de dag uitgereikt aan Sylvia Merks van KiKa in de vorm van
een cheque van 3500 euro. Binnen enkele dagen liep dit bedrag nog op naar ruim 4700 euro. Zowel het
toernooi als de inzameling voor KiKa gaan hiermee als meer dan geslaagd de boeken in.
Op woensdag 16 mei was er een inloopavond n.a.v. de elftalindeling voor de jeugd voor het komende
seizoen
In het laatste weekend van mei deed Beesd Dames 1 mee aan een jaarlijks terugkerend toernooi van
Unitas ’28 uit Wamel. Na drie jaar op rij een 3de plaats werd nu, mede door een mooie overwinning op de
thuisploeg 2de klasser Unitas ’28 de finale bereikt. Onder warme temperaturen en veel toeschouwers
langs de kant traden onze dames aan tegen Zeemacht uit Den Helder. Het werd een spannende
wedstrijd met de betere kansen voor Beesd waarbij nog 2x de paal werd geraakt. De einduitslag werd
1-1 en helaas nam Zeemacht daarna de penalty’s beter en ging de wisselbeker mee naar het noorden.

Juni 2012

Op vrijdag 1 juni werd de 3de kinderbingo van het seizoen gehouden en de opkomst was ook deze
keer goed. Hoofdprijs was een EK shirt van het Nederlands Elftal met eigen naam en rugnummer dat
werd gewonnen door Anthony van den Heuvel.

Op zondag 3 juni werd het seizoen afgesloten met een slotdag. Op deze koude regenachtige dag kon
worden meegedaan aan wedstrijden in een 6x6 competitie of met een familieteam. Deze editie deden
een record aantal teams mee n.l. 26. Ondanks het mindere weer werd het een gezellige afsluiting van
het seizoen. Maarten van der Hulst bedankte in zijn slotwoord Ronald van Mourik en Rick Spronk van
de Activiteiten Commissie en nam afscheid van een aantal vrijwilligers waaronder Johan van Lith als
ledenadministrateur, Jos Krielen als penningmeester, Carl Kroeze als trainer van Beesd 2, Iwan Bender
als leider van Beesd 3 en Bert de Bruijn als leider Beesd 1. Allen kregen bloemen en een cadeaubon.
Eerder dit seizoen werd al door het jeugdbestuur zelf afscheid genomen van de scheidende leden
Wim Bronk, Carla van Drenth, Anita Waasdorp en Arie den Hartog. De slotdag werd met droog weer
afgesloten met een gezamenlijke barbecue waar maar liefst 200 mensen aan deelnamen
 Op dinsdag 5 juni kwam het 3de elftal van Beesd bij elkaar om het seizoen te evalueren en een doorkijk
te maken naar het nieuwe seizoen. In dit gesprek werd op een eerlijke en respectvolle manier gekeken
naar prestaties van het afgelopen seizoen. De uitkomst was dat men graag doorging op de ingeslagen
weg en het derde als selectie elftal blijft bestaan. Dat betekent 2 keer in de week trainen en op
zondag de intentie hebben om tot het uiterste te gaan om tot winst te komen. Helaas zonder Iwan
Bender die Beesd 3 als trainer/leider ging verlaten. Iwan werd bedankt voor zijn inspanningen en
tevens werd een oproep gedaan voor een nieuwe trainer of leider

Op 6 juni konden de leiders/trainers de elftal kleding inleveren op het voetbalveld

Op zondag 10 juni sloot Beesd 1 het seizoen af met een gezellige barbecue in de tuin bij leider Bert
de Bruin. Tijdens deze bijeenkomst werd er afscheid genomen van Bert omdat hij stopte als leider.
Hij zal in het nieuwe seizoen vervangen worden door Daan Martini en Pascal Middelkoop. Volgens
traditie is op de jaarlijkse barbecue de ‘Speler van het Jaar’ verkiezing. In de voorgaande jaren waren
dat Coen Verwolf, Dennis de Vaal en Dyon van Bremen. Rens Bronk had met 97% en Jarno van de
Water met 94% de hoogste trainingsopkomst. Na het tellen van de gezamenlijke stemmen bleek dat
er één persoon boven uit stak. Dat was Michel Hol. Een gedeelde tweede plaats was voor Jasper
Gremie, Robin van Alphen en Rogier Tuithof. Opvallend was dat Michel dit seizoen wisselde van
aanvaller naar verdediger. Een mooie bekroning voor Michel Hol voor een goed seizoen 2011-2012.

