
Notulen algemene ledenvergadering 24 augustus 2009 v.v. Beesd 
 
Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Jos Krielen (penningmeester), Goof Dokman  
  (secretaris), Gerard Kruissen (Jeugd), Cees de Leur, Cor van Panwijk, Jan van Wijk 
  Afwezig: Cees Spronk (vakantie) 
 
Er zijn 74 leden aanwezig. 
 
1. Opening. 
 Voorzitter Maarten van der Hulst heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen / ingekomen stukken. 
 - Mededeling:  
   Maarten stelt voor de volgorde van de agendapunten te wijzigen. Er worden twee 
   agendapunten toegevoegd: agendapunt 6: Jaarverslag 2008/2009 Petanques commissie  
   en agendapunt 10: Presentatie nieuwe site 

- Ingekomen stukken: 
   - Brief van Jolanda van Leeven (zal worden behandeld door het jeugdbestuur) 
   - Brief van Cor van Panwijk (zie agendapunt 12 Rondvraag) 
   - Door vertegenwoordigers van de Jeu de Boules komt het verzoek in het vervolg niet meer  
     te spreken over ‘de Jeu de Boules vereniging’, maar over de ‘Petanques Commissie’ binnen de 
      voetvalvereniging. 
  
3. Notulen ledenvergadering 10 juli 2008 
 De notulen stonden het gehele jaar op de site van v.v. Beesd en liggen ter inzage tijdens  
 deze vergadering. 
 
4. Jaarverslag secretaris 2008/2009 door Goof Dokman. 
 Het Jaarverslag secretaris 2008/2009 zal worden gepubliceerd op de site en is als bijlage 1 
 toegevoegd bij deze notulen. 
 
5. Jaarverslag jeugdzaken 2008/2009 door Gerard Kruissen. 
 Het Jaarverslag jeugdzaken 2008/2009 zal worden gepubliceerd op de site en is als bijlage 2 
 toegevoegd bij deze notulen. 
 
6. Jaarverslag 2008/2009 Petanques Commissie door Henriëtte Gremie. 
 Het Jaarverslag 2008/2009 Petanques Commissie zal worden gepubliceerd op de site en  
 is als bijlage 3 toegevoegd bij deze notulen. 
 
7. Jaarverslag interne en facilitaire zaken door Jan van Wijk. 
 Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
8. Bouwcommissie. 
 Maarten van de Hulst geeft aan dat de tekeningen voor de eerste fase bouwaanvraag naar de 
 Gemeente Geldermalsen zijn verzonden. De aannemers is gevraagd een prijsopgave te doen. 
 Hierna doet de bouwcommissie een voorstel aan het bestuur waarna een extra ledenvergadering 
 zal volgen om de plannen voor te leggen aan de leden. 
 
9. Verslag kascommissie. 
 Henk van Bremen en Bert Tuithof hebben een kascontrole uitgevoerd. Bij de controle zijn 
 geen onvolkomenheden geconstateerd.  



 
10. Presentatie nieuwe site.  
 Jeroen van Gameren, Michel Hol en Rutger van Hillo presenteren de nieuwe site (www.vvbeesd.nl) 
 De site zal nog meer dan nu al het geval is gebruikt worden als informatiebron voor de vereniging. 
 Henk van Leeven geeft aan het onbegrijpelijk te vinden dat de site, terwijl deze niet volledig  
 gevuld was en er geen druk of tijdslimiet was, toch online is gegaan. Verder vraagt hij waarom 
 het logo van HaBieNet zo prominent voorkomt op de site en andere sponsoren als Piet Versteegt  
 of Kemker er niet op staan. Jeroen van Gameren geeft als antwoord dat de makers van de site  
 bij Habienet werken en in de baas zijn tijd de site ontwikkelen en vullen. Het bestuur geeft aan  
 dat de site moet nog groeien en gevuld moet worden. Aan de leden wordt gevraagd de nog 
 ontbrekende informatie door te sturen naar info@vvbeesd.nl 
 
 Korte pauze. 
  
 Penningmeester Jos Krielen deelt financiële stukken uit die in het volgende agendapunt zullen 
 worden besproken. 
 
11. Behandeling jaarplan/begroting 2009/2010. 

- Voorstel structurele wijziging qua bezetting hoofdbestuur (zie organigram in bijlage 4). 
  Henk van Leeven vraagt of dit een voorstel is of een hamerstuk. De voorzitter brengt het 

  voorstel in stemming. Een grote meerderheid van de leden gaat akkoord. 
 Herrie Kielestein geeft aan dat volgens de statuten het hoofdbestuur uit een oneven aantal  
 personen moet bestaan. Gerry Uelderink wordt voorgedragen als bestuurslid en de leden gaan 
 akkoord. Het hoofdbestuur komt hierdoor op 5 bestuursleden. 
 
- Jos Krielen licht de Staat van Baten en Lasten toe.   

 
- Het bestuur stelt voor de kosten voor schorsingen bij bepaalde codering te verhalen bij de 

spelers zelf. De leden gaan hiermee  akkoord. Thijs Osinga krijgt de uitleg dat dit alleen geldt  
voor een aantal door de KNVB gehanteerde coderingen. 

 
- Inzetten vrijwilligers achter de bar 
  

 - Verhogen contributie (voorstel penningmeester) 
   Jos Krielen stelt een geringe contributieverhoging voor per 1 jan. 2010. Henk van Leeven is het 
  niet eens met de verhoging omdat het bestuur opdracht gaf de contributie 2 maanden vroeger  
  te innen dan gebruikelijk en dit is gebeurd zonder de leden hierover te informeren.  
  De leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging. 
 
 - Martha Osinga heeft bezwaar tegen de contributieverhoging voor petanque leden ‘met rekening’. 
  Het bestuur zal zich over de verhoging beraden.  
 
 - Martha Osinga vraagt naar bepaalde specificaties van baten/lasten van de petanques commissie. 
   Jos Krielen zegt toe een gespecificeerd overzicht samen te stellen. 
 
 - Herrie Kielestein geeft aan dat de sponsorbedragen voor reclameborden zonder vooraankondiging 
   zijn verhoogd. Maarten van der Hulst zoekt uit wat er in de contracten staat. 
 

- Verhogen prijzen consumpties (bestuursbesluit) 
 Ronald Versteegh vraagt wat de bruto marge is van de kantineopbrengsten. De marge is erg laag. 
 Het bestuur kan niet verklaren waarom de marge zo laag is. Wel zijn per direct een aantal 
 maatregelen genomen om betere controle uit te (kunnen) voeren zoals bijv. het werken met een  
 kasregister, koelkast in de bestuurskamer op slot, gebruik van munten bij evenementen etc. 
 Herrie Kielestein is niet tevreden met het antwoord van het bestuur en stelt voor aangifte te  
 doen bij de politie.  



 De reden om aangifte te doen is dat als er in de toekomst met een bank gesproken gaat worden 
 over benodigde investeringen en daarmee gepaard gaande leningen er wellicht problemen zouden 
 kunnen ontstaan indien er geen aangifte is gedaan. De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 
 Een meerderheid van de leden gaat akkoord en dus er zal aangifte worden gedaan bij justitie. 

 
- Herrie Kielestein vraagt waarom er nog steeds alleen een kascontrole wordt gedaan door de 
 kascommissie en niet door bijv. een accountantskantoor. Het bestuur neemt de aanbeveling zeer 

 serieus in overweging. 
 
12. Rondvraag 
 
 - Henk van Bremen vraagt of het informeren van de leden in de toekomst per e-mail kan gebeuren. 
   De commissie Communicatie heeft dit reeds in overweging. Ook het inloggen op de site door de  
   leden voor het verkrijgen van vertrouwelijke informatie zal daarbij worden meegenomen. 
  
 - Erick Magis vraagt of de diverse jaarverslagen op de site kunnen worden gepubliceerd. De 
   voorzitter zegt dit toe 
 
 - Thijs Osinga merkt op dat het bedienen van het kasregister niet goed gaat. De voorzitter  
    legt uit dat iedere verandering tijd nodig heeft. 
 
 - Thijs Osinga merkt op dat de toiletten niet schoon zijn. Getracht zal worden de hygiëne te  
    verbeteren. 
 
 - Cor van Panwijk vraagt naar een reactie van het bestuur op het vroegtijdig verlaten van de  
   vergadering door Henk van Leeven. Het bestuur neemt contact op met Henk. 
 
 - Martha Osinga heeft de indruk dat het bestuur af wil van vrijwilligers die zich jaren hebben 
   ingezet voor de vereniging. Maarten van der Hulst geeft aan dat het bestuur zorgvuldig omgaat 
   met vrijwilligers en deze onmisbaar zijn voor een vereniging. 
  
 - Jan van Alphen vraagt of de ININ blijft bestaan voor communicatie middel. De commissie 
   Communicatie gaat zich hierover beraden. 
 
 - Herrie Kielestein vraagt naar een reactie van het bestuur op de ingekomen brief van Cor van 
   Panwijk waarin hij bedankt om zitting te nemen in een aantal commissies. De voorzitter geeft 
   aan de brief geheel onverwachts kort voor de vergadering te hebben ontvangen. Het bestuur 
   wil eerst een gesprek met Cor en pas daarna komen met een reactie. Iemand die 25 jaar in het  
   bestuur zit daar neem je geen afscheid van middels een brief, maar daar ga je mee in gesprek.  
 
13. Sluiting. 
   De voorzitter sluit de vergadering en biedt de aanwezige leden een consumptie aan. 



Bijlage 1 
 
Jaarverslag secretaris 2008-2009 
 
Juli ‘08: 
Op 10 juli 2008 is de jaarlijkse ledenvergadering. Belangrijke punten hieruit zijn de invoering van het 
landelijk rookverbod voor sportkantines, 53 nieuwe leden van de jeu de boules club en Jos Krielen neemt de 
taak als penningmeester over van Wendy van Veenendaal 
 
Augustus ‘08: 
Op zaterdag 30 augustus gaat een groep vrijwilligers actief aan de gang met o.a. het opruimen van het 
sportpark en het verrichten van achterstallig onderhoud. Onder leiding van Andre Kroeze en Hans van 
Bremen zijn de eerste resultaten direct zichtbaar. Het voornemen is maandelijks in actie te komen. 
Op voordracht van het jeugdbestuur krijgt Erik van Beusekom voorafgaand aan de wedstrijd Beesd - 
Rhelico het lidmaatschap voor onbepaalde tijd. 
 
September ‘08: 
De competitie start met een nieuwe technische staf.  
Beesd 1: Wim Bender, Jan van Alphen en Poul de Hartog. Beesd 2: Carl Kroeze en Jeroen van Stappershoef 
Beesd 3: Theo Kruissen. De volgende sponsoren worden gevonden: Piet Versteegt Tuinmeubel Groothandel 
voor Beesd 1, Drukkerij Kemker en Spronk Trading voor de trainersstaf en tassen voor A en B selectie, 
Kroeze Hoveniers voor Beesd 3, Fa. Kanters en Bolenius trainers van de dames. 
 
November ‘08: 
Beesd 1 maakt een uitstekende start en met de overwinning op het team van Opijnen pakt Beesd op  
2 november de 1ste periode titel.  
Er wordt een jubileumcommissie opgericht die de activiteiten voor het 50 jaar bestaan op 1 juni 2009 gaat 
organiseren. De festiviteiten zullen plaatsvinden rond Hemelvaartsdag op 21 mei.  
De vrijwilligersavond is op zaterdag 8 november. Jos de Jong, Jos Krielen, Dirk Maasland en Ben Frehe sr. 
worden in de bloemetjes gezet voor hun 40 jarig lidmaatschap. 
 
December ‘08: 
Bouwcommissie. Een ‘klikmelding’ geeft aan dat er slechts één waterleiding onder de kantine doorloopt.  Dit 
werpt een geheel nieuw licht op de plannen. Er worden nieuwe ontwerpen gemaakt op de plaats van de 
huidige kantine en beide ontwerpen worden door de bouwcommissie beoordeelt en voorgelegd aan 
architectenbureau Temminck. Tijdelijk vervangende ruimte regelen is zeer kostbaar. Het streven is de 
nieuwbouw in slechts 5 maanden (mei/sept. 2010) te realiseren, een draaiboek daarvoor moet dan op 1 jan. 
2010 gereed zijn. 
Beesd 1 wint uit bij Waalkanters met 0-1 en is daardoor Herbstmeister. 
Tussen Kerst en Nieuwjaar worden de plafondplaten in de kantine vervangen. 
 
Januari ‘09 
Op zondag 4 januari 2009 is de traditionele Nieuwjaarsinstuif. Er worden onderlinge mix wedstrijden  
gespeeld en ook kunnen de leden van v.v. Beesd aan demowedstrijden bij de jeu de boules club deelnemen.  
's middags is er discomuziek en een verloting op het rad van avontuur.  
In de maanden januari, februari en maart vinden een aantal kinderbingo avonden plaatst 
 
Februari ‘09 
Door de aanhoudende vorst vinden er in februari slechts beperkt competitie wedstrijden plaats. 



Maart ‘09 

Op 1 maart hervat Beesd 1 de competitie tegen Rhelico uit. Er wordt gewonnen met 1-4 en dit blijkt 
achteraf het begin van een serie goede wedstrijden. 
Op 8 maart loopt Benny Vermeulen in de wedstrijd tegen Zoelen op het moment dat de competitie de 
beslissende fase ingaat een dubbele beenbreuk op. De selectie doet Ben de belofte voor de titel te gaan. 
Op 18 maart reageert de Gemeente Geldermalsen positief op de aanvraag voor een nieuwe club 
accommodatie met o.a. 14 kleedkamers, scheidsrechterkamers en een nieuwe kantine. De Gemeente zegt toe 
garant te willen staan voor een hypotheek voor de financiering. 
 
April ‘09 
19 Jeugdtrainers nemen deel aan een KNVB-trainersopleiding en krijgen hiervoor een certificaat uitgereikt 
door de KNVB. Met deze certificering, met name geënt op het pupillenvoetbal hoopt v.v. Beesd verder 
invulling te geven aan het jeugdbeleid. 
Op 4 april wordt een ‘Warming-Up’ feest georganiseerd voor de leden. Het feest dient als voorloper op de 
festiviteiten van 21 t/m 24 mei ter ere van het 50-jarig jubileum. 
Op 7 april speelt Beesd onder 23 thuis 5-5- gelijk tegen Buren, dit is voldoende om het kampioenschap  
binnen te halen. Een mooi resultaat voor het jonge team van Gert Heijsteeg. 
In het weekend van 10/11 april neemt de D1 deel aan een internationaal toernooi in Denemarken 
Op 11 april wordt de schuilhut van de jeu de boules club feestelijk in gebruik genomen 
Op 12 april brengen 153 leden als onderdeel van de jubileum festiviteiten een bezoek aan de wedstrijd 
Feijenoord – Heracles.  De Rotterdammers winnen met 5-1 en men spreekt van een zeer geslaagde dag 
 
19 april 2009 wordt een historische dag voor v.v. Beesd. ’s Morgens wordt Beesd 4 met een 0-5 overwinning 
in Tiel tegen Theole ongeslagen kampioen. Dames 2 behaalt uit bij naaste concurrent Alem met 1-7 ook het 
kampioenschap ongeslagen binnen en promoveert naar de 4de klas. ’s middags wordt de kroon op het werk 
gezet en wordt ook nog het 1ste elftal na een enerverende wedstrijd verdient kampioen en promoveert 
daardoor naar de 4de klas. Voor de 3de keer die dag gaat de platte kar door het dorp. Een droom van 
bestuur, spelers, begeleiders en de vele  supporters komt uit. Na een 0-2 achterstand en een onderbreking 
van 15 minuten weet men 10 minuten voor tijd een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen de nr. 2 
Wadenoijen. Wim Bender bleek opnieuw de juiste man op de juiste plaats bij Beesd te zijn. Het mooie weer 
en de vele toeschouwers zorgen voor een onvergetelijke dag.  
Een trotse Wim Bender laat in de krant weten: “Ik ben naar Beesd teruggekeerd om kampioen te worden. 
Dat het in het eerste jaar zou gebeuren, was geen vereiste. We wilden dit jaar bouwen aan een jonge ploeg. 
Na het winnen van de eerste periode hebben we wel uitgesproken er vol voor te gaan. De sfeer in de club is 
nu fantastisch. De dames en het vierde elftal zijn ook kampioen. En dat tijdens het 50-jarig jubileum!”.  
 
Mei ‘09 
Op 9 mei spelen als jubileum activiteit de A1 en C1 tegen FC Den Bosch en de D1 tegen Willem II en op 
vrijdag 15 mei is er een klaverjasavond 
Op zaterdag 16 mei is het jaarlijkse Wim Bolenius jeugdtoernooi voor C/D elftallen plaats 
Op zondag 17 mei wordt Coen Verwolf met 10 stemmen, net voor Lennard Magis met 8 stemmen, door eigen 
spelers en begeleiders gekozen tot speler van het jaar 
Op dezelfde dag wordt Arno van Bremen opnieuw winnaar van de Onderlinge Competitie. Deze 7 tegen 7 
competitie zal voortaan de naam ‘Willy Kroeze Competitie’ dragen en de winnaar ontvangt de ‘Willy Kroeze 
Bokaal’. De naamgever reikt de bokaal uit. 
van 21-24 mei zijn de jubileumfestiviteiten ter ere van het 50-jarig bestaan. Op de speciaal daarvoor 
opgerichte site en via een huis aan huis magazine worden de activiteiten kenbaar gemaakt. Een kleine greep 
uit de vele activiteiten: Rinus Zuurmond en Eric van Beusekom arriveren per helikopter en zorgen met het 
hijsen van de clubvlag voor een indrukwekkende opening. Daarna zijn er de eerste dag kinder-ouder 
wedstrijden, een kindershow, een zeskamp, cabrio schieten en ’s avonds een voetbalquiz met als winnaars 
het duo Gijs Martini en Jeroen van Gameren. Het duo Michel Hol / Daan Martini wordt nipt tweede. Het 
voornemen is deze voetbalquiz jaarlijks te laten terugkeren.  
Op vrijdag is er een jeugdclinic gevolgd door de strijd om de penaltybokaal, ’s avonds is er een jongeren 
disco. Op zaterdag en zondag is er een jeu de boules toernooi om de ‘Diamanten Petanque 2009’ trofee. 



Op zaterdag vinden diverse voetbalwedstrijden plaats, waaronder Beesd 1 – Bekende Nederlandse artiesten 
o.l.v. Dick Jol, gevolgd door een receptie met de huldiging van 8 oprichters en 6 jubilarissen door Dick Jol. 
De dag wordt afgesloten met een goed bezochte feestavond voor leden. Op zondag is er koeschijten met als 
winnares Hetty van de Berkt en een gezellige familiedag met afsluitende barbecue waaraan 190 leden 
deelnemen. De jubileumcommissie kan terugzien op zeer geslaagde jubileumdagen die mede door het 
schitterende weer niet snel zullen worden vergeten.    
 
Juni ‘09 
De laatste activiteit is in het weekend van 6 en 7 juni als v.v. Beesd het sportpark beschikbaar stelt aan de 
‘Samenloop voor Hoop’. De uiteindelijke opbrengst van € 90.000 gaat naar het K.W.F. (Koningin Wilhelmina 
Fonds). Voorzitter Max Kroeze dankt in zijn speech ook de vele leden van v.v. Beesd die belangeloos hebben 
meegewerkt aan dit fantastische evenement.  
 
Juli ‘09 
De financiële positie van de vereniging baart zorgen. Het jubileum heeft niet het verwachte financiële 
resultaat opgeleverd en het bestuur gaat in gesprek met enkele leden om te zoeken naar structurele 
oplossingen. De inkomsten en uitgaven worden in kaart gebracht hetgeen direct resulteert in enkele 
aanbevelingen waaronder een andere bestuursvorm n.l. een dagelijks bestuur bijgestaan door commissies 
met hun eigen verantwoordelijkheden en begroting. Deze aanbeveling krijgt unaniem de goedkeuring van het 
zittende hoofdbestuur en zal tijdens de jaarvergadering aan de leden worden voorgedragen. Verheugend is 
het aantal leden dat de toezegging doet te willen participeren in de op te richten commissies. 
 
 



Bijlage 2 
 
Jaarverslag jeugdzaken 2008/2009 
 
Met een record aantal jeugdteams van 19 stuks werd het seizoen gestart, door de 19 teams werden de 
zaterdagen en de trainingavonden een hele belasting voor de accommodatie en organisatie. 
Met name de groei bij de meisjes waar we naar  aanleiding van het schoolvoetbal 15 nieuwe leden mochten 
begroeten was voor ons een nieuwe ervaring, deze trend lijkt zich binnen de jeugd voort te zetten. 
Na de gebruikelijke start perikelen verliep het tot aan de winterstop goed tot  de problemen met de B2 
zich voordeden, hierdoor waren we genoodzaakt na overleg met ouders en trainers om dit team terug te 
trekken uit de competitie. Belangrijkste reden waren slechte trainingsopkomsten en jongens die de club 
verlieten en andere dingen gingen doen. 
 
Er waren drie kampioenen bij de E en de F en waar met name de D1 en de B1 in de eerste klasse waren 
ingedeeld bleek dit voor de D1 en veel te zware opgave, de B1 handhaafde zich goed en eindigde keurig in de 
middenmoot. De A1 speelde een wisselend seizoen waar blessures iedere week  mee speelde, ondanks dat 
werd er in de middenmoot geëindigd. In de tweede seizoen helft werd de communicatie naar o.a. ouders 
trainers en leiders steeds een groter probleem vanwege het niet verschijnen van de InIn. Dit leverde nogal 
wat frustraties op. 
 
De activiteiten die dit jaar werden georganiseerd waren een succes de bingoavonden werden druk bezocht 
en ook het Sinterklaasfeest waar een compleet pieten team het opnam tegen de allerkleinsten. 
Ook het Groot Geldermalsen toernooi en het Wim Bolenius toernooi werden druk bezocht en succesvol. 
 
Aan het einde van het seizoen kwam daar het jubileum nog eens overheen met o.a. een bezoek aan 
Feyenoord, de zeskamp, de voetbal clinic en verdere activiteiten. 
In de loop van seizoen gingen ook nog eens 19 trainers een D pupillen  opleiding volgen,die na een aantal 
avonden op ons eigen sportpark door iedereen succesvol werd voltooid. 
Ook het contract met Gert Heysteeg werd met een seizoen verlengd. 
Wat betreft de organisatie binnen de jeugdcommissie hebben Antoon van de Water en ikzelf aangegeven 
aan ons laatste jaar binnen de jeugdcommissie actief te zijn, beiden hebben dan vier jaar deel uitgemaakt 
van deze commissie die met een kleine 75 andere vrijwilligers iedere week hun vrije tijd aan de voetbal 
besteden. 
 
Tegen het einde van het seizoen stopte Ed Tuller die vanwege miscommunicatie hierin zijn eigen conclusie 
trok, na een aantal gesprekken besloot Ed na dat het een en ander was doorgesproken om op zijn besluit 
terug te komen, inmiddels was Wim Bronk al bereid gevonden om terug te keren. Inmiddels weten we dat Ed 
opnieuw niet meer tot de jeugdcommissie behoort en willen wij zonder iemand te kort te doen hem danken 
voor zijn jaren lange inspanningen op de club. 
Rest ons nog iedereen die zich op wat voor manier afgelopen seizoen heeft ingezet voor de jeugd bijzonder 
te bedanken. 
 
Namens Het jeugdbestuur 
Gerard Kruissen



 
Bijlage 3 
 
Jaarverslag Petanques commissie 2008/2009 
 
Van: Henriëtte Gremie  

Datum: 10-8-2009 15:04:09  

Onderwerp: Jaarverslag Petanques Commissie Molenzicht  

Het jaar 2008/2009 was een bijzonder jaar voor de Petanques Commissie. 
Het eerste jaar bij de Voetbal van Beesd. 
De nieuwe banen aangelegd, clubhuis gebouwd (dankzij de vrijwilligers van de voetbal) en last but not least 
de verlichting. 
Onze dank gaat voornamelijk uit naar de hulp die vanuit de vrijwilligers van de voetbal kwam. 
De officiële opening van de Boulebanen in het voorjaar 2008 door Burgemeester Van Schaik en Cees 
Peterse onze wedstrijdleider en Commissielid. 
Georganiseerd werd in 2008/2009: 
De Zomercompetitie 
De Beesdse Bouledag 
De Winterboule (4 zondagen in Nieuwegein in de hal van de PVV ) 
Vanwege de extreme koude en Lange winter is het kouwe klauwe toernooi niet doorgegaan. 
Jammer genoeg heeft Kees Peterse in de zomer van 2008 afscheid genomen van onze vereniging. 
Wij danken hem nogmaals voor zijn enorme grote inzet voor onze vereniging. 
De wedstrijdleiding is hierdoor overgenomen door Ger Uelderink en Thijs Osinga, Thijs is tevens ons 
aanspreekpunt bij de voetbal. 
Onze commissie bestaat uit: 
Martha Osinga, Yvon Uelderink, Wil Uelderink en Henriette Gremie, omdat het geen even aantal is, is Tom 
Liebregs bereidt gevonden 
om de commissie te versterken als 5e persoon.  
De activiteiten in 2009 zijn/waren: 
De zomercompetitie (gisteren 23 augustus hebben wij onze laatste competitiedag gespeeld met aansluitend 
de zomer BBQ. 
Iedere dinsdagavond is er vrij boulen. 
De Beesdse Bouledag 
Een toernooi van 2 dagen tijdens het 50 jarig bestaan van de voetbal. 
Dankzij dit toernooi wat voor iedereen toegankelijk was hebben wij verschillende nieuwe leden mogen 
begroeten. 
Er staat voor komende winter 2009/2010 weer de winterboule gepland in Nieuwegein. 
Iedereen die deze winter een keer wil boulen kan en mag zonder dat hij lid is van onze vereniging deelnemen 
aan dit toernooi, omdat het elders gehouden wordt. De speeldagen zijn op 4 zondagen te weten 22-11-2009, 
24-1-2010, 21-2-2010 en 21-3-2010, aanvang 12.30uur. 
Het kouwe Klauwen toernooi. 
Begin april 2010 starten we weer met de zomercompetitie. 
Wij willen hierbij ook nog onze dank zeggen aan Bea voor haar vrijwillige bardienst tijdens onze jeu de boule 
dagen en avonden met name tijdens de vakantie periodes. 

De Petanques Commissie  

 

 



Bijlage 4 
Organisatiestructuur V.V. Beesd 

 
Dagelijks bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PR/Marketing/Communicatie   
     
Website 
 Rutger van Hillo (webmaster) 
ININ / Bulletin 
 vacature 

        
Facilitair – Materialen 
   Cees Spronk 

   
Facilitair / Kantinebeheer 
       Annie Waasdorp 
         Andre Kroeze 

Ledenadministratie 
Henk van Leeven 

Senioren / Technische Commissie 
    Cees Brouwer, Arno van Bremen 
         Bert Tuithof 
Senioren /  Wedstrijdsecretariaat  
        Jan van Wijk 
Senioren / Sportieve- wedstrijdzaken 
        Cees Spronk (ontvangstcommissie) 
            Jan van Wijk (scheidsrechters) 

 Activiteiten
  Cees Brouwer  
   Goof Dokman 
    Ton van de Biesebos 

Facilitair /  Onderhoud gebouwen 
     Cees de Leur 
       
Facilitair / Interieurverzorging 
      Corrie de Leur 

 
Voorzitter: Maarten van der Hulst 
Secretaris: Goof Dokman 
Penningmeester: Jos Krielen 
Vertegenwoordiger Jeugd: Gerard Kruissen 
Algemeen lid: Gerry Uelderink 
 

Facilitair / Onderhoud Velden
  Veldcoördinator Evert van Zelst 
   KNVB-Consul Hans van Bremen  
    Co-consul  Jan van Alphen  
     Veldvoorbereiding Rinus Zuurmond 

Jeugd / Technische Commissie 
    Henk van de Burg 
Jeugd / Jeugdcommissie 
    Henk van de Burg, Antoon vd Water,    
     Arie den Hartog, Wim Bronk,  
       Anita Waasdorp  
Jeugd / Wedstrijdsecretariaat   
           Anita Waasdorp 

Petanques Commissie 
Martha / Thijs Osinga 

 Sponsorcommissie 
  Erick Magis 
   John Voet 
    Gerard van den Heuvel  


