Notulen algemene ledenvergadering 23 augustus 2010 v.v. Beesd
Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Jos Krielen (penningmeester),
Goof Dokman (secretaris), Arie den Hartog (jeugd), Gerry Uelderink (petanque)
Afwezig:
Gerard Kruissen (vakantie)
Er zijn 59 leden aanwezig.
1.

Opening.
Voorzitter Maarten van de Hulst heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen / ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen / ingekomen stukken. Wel is er een afmelding van Henk van Bremen wegens
werkzaamheden en Wim Bender is verlaat.

3.

Vastleggen notulen algemene ledenvergadering 24 augustus 2009.
De notulen stonden het gehele jaar op de site van v.v. Beesd en liggen ter inzage tijdens deze
ledenvergadering. Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen over de notulen.

4.

Jaarverslag secretaris 2009/2010.
De secretaris leest het jaarverslag voor en dit verslag is tevens terug te vinden achter deze notulen
(zie bijlage 1).

5.

Verslag jeugdzaken 2009/2010.
Het seizoen 2009-2010 begon de jeugd van v.v. Beesd met 19 elftallen/teams aan de competitie.
Voor het eerst met 2 meisjes teams, een C en een D en sinds lange tijd weer 2 A elftallen. Dit bracht
voor ons als vereniging de volgende kampioenen op, te weten de F2 en F4, de E2, de C1 op een zeer
overtuigende wijze en de A2 die herfstkampioen werd. De A1 bleef lange tijd in de race voor het
kampioenschap wat in de laatste fase echter niet meer haalbaar was. In de bekercompetitie heeft
de A1 dit rechtgezet. De bekerfinale werd gehaald. Op het terrein van Everstein werd in de finale
Nieuw-Lekkerland met 3 - 1 verslagen onder toeziend oog van 250 meegereisde supporters.
Helaas hebben we in het begin van de competitie de C2 terug moeten trekken. De reden was dat we
te weinig begeleiding hadden, voor de welwillende niets dan lof. Ook dit seizoen was de invulling voor
de elftallen weer een heel gepuzzel. Ook wij moeten helaas constateren dat het steeds moeilijker
word om vrijwilligers te vinden voor onze jeugdelftallen. Dat baart ons best wel zorgen.
Dit geld ook voor het vinden van scheidsrechters op de zaterdag. Bij de lagere elftallen zijn er
ouders die fluiten, maar bij de hogere elftallen word het al moeilijker om scheidsrechters te vinden.

Samenstelling jeugdbestuur

Gerard Kruissen, voorzitter van het jeugdbestuur, heeft aangegeven te stoppen als voorzitter.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij gedaan heeft voor onze jeugd en willen hem bedanken
voor zijn inzet. Nieuw in het jeugdbestuur is Carla van Drenth, die aanspreekpunt wordt voor de
meisjesteams. Van harte welkom. Helaas hebben we vooralsnog geen nieuwe voorzitter kunnen vinden.
Deze taak is onderverdeeld aan Wim Bronk en ondergetekende.
Wim Bronk zit de vergaderingen van het jeugdbestuur voor en ondergetekende neemt zitting in het
hoofdbestuur namens de jeugd. De nieuwe structuur van het jeugdbestuur is terug te vinden op de
site vvbeesd.nl.

Trainers en leiders.

Elk jaar weer zijn er vrijwilligers die aan het einde van het seizoen stoppen. We als jeugdbestuur
willen de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd die ze voor onze vereniging over
hadden. Zo ook Gert Heysteeg. Gert gaat een cursus volgen, maar blijft bij onze vereniging, met
name het begeleiden van het elftal onder 23.

Activiteiten voor de jeugd,

In december was weer het sinterklaasfeest voor de jeugd. Vrijwilligers en leden van de
activiteitencommissie hebben onze jeugd met een spellenmorgen prima vermaakt. Hoogtepunt was
echter de komst van de Sint. En zelfs de Sint keek terug op een hele leuke morgen…
Een ander hoogtepunt voor de jeugd was hun inbreng tijdens het 24 uurs toernooi als afsluiting van
het seizoen. Om er een wedstrijd uit te halen, zonder de rest te kort te doen was de wedstrijd van
onze kabouters tegen BZS, dit werd de happening van het toernooi. Kortom een geslaagd evenement.

Keerzijde

Ook had onze vereniging met een keerzijde te maken. Robert Mars herstellend van een ziekte kreeg,
in goed overleg met zijn ouders, een benefietwedstrijd aangeboden. Ook kreeg hij zijn shirt ingelijst
uitgereikt.

Donatie

Het jeugdbestuur bedankt de Oranjevereniging Beesd voor hun donatie voor onze jeugdafdeling t.w.v.
500 euro. Wij zoeken hier een gepaste bestemming voor.
Tenslotte bedankt het jeugdbestuur iedereen die het mogelijk hebben gemaakt om onze jeugd te
laten trainen en voetballen.
Namens het jeugdbestuur,
Arie den Hartog
6.

Verslag interne en facilitaire zaken 2009/2010.
Gedurende afgelopen seizoen is de internetverbinding van de kantine aangepast aan de eisen van
de huidige tijd. Tevens is er opslagcapaciteit gemaakt voor reservebestanden van de pc in de
bestuurskamer. Dankzij de sponsorcommissie is de kantine verrijkt met een prachtige flatscreen
al waarop de diverse sponsoren hun logo/naam voorbij kunnen zien komen.
Na een noodkreet van de schoonmaaksters over de toestand waarin de kleedkamers soms worden
achtergelaten, hebben we getracht hier meer controle op uit te oefenen.
We hebben een nieuwe kassa en een nieuw koffieapparaat aangeschaft. Tevens op de valreep bleek
de vriezer aan vervanging toe, er staan nu twee mooie vrieskasten. De nieuwe barkrukken zullen jullie
ook wel opgevallen zijn (met dank aan de vrijwillige brandweer Beesd).
Minder leuk was de ontdooide vriezer halverwege het seizoen en de inbraak aan het einde van het
seizoen. Hierbij bleek zelfs een stalen deur geen beletsel. Gelukkig bleef de financiële schade
beperkt doordat de verzekering alles grotendeels heeft vergoed. Ook wil ik de diverse
onderhoudsploegen bedanken voor het vele werk wat is verzet. Een speciaal bedankje lijkt me op zijn
plaats voor Annie Waasdorp en André Kroeze zonder wie alle veranderingen in de kantine erg moeilijk
doorgevoerd hadden kunnen worden.

7.

Verslag petanque Molenzicht 2009/2010.
Dit jaar is ons derde jaar bij de Voetbalvereniging van Beesd. We zijn zeer tevreden over onze
schuilhut met de afgesloten ruimte met deur en slot, banen en licht. De zomercompetitie spelen
tijdens de thuis wedstrijden van Beesd 1 ervaren we als extra gezellig en PR voor de Petanque
-sport. Dit jaar liepen we voor het eerst tegen het probleem aan dat er in de kantine geen
personeel is tijdens onze wedstrijddagen en instuifavonden. Vorig jaar werd dit opgevangen door
Bea. We hebben dit proberen op te vangen maar het blijft een probleem omdat al onze leden
Wedstrijden spelen en er dus geen mensen zijn om de bar te bedienen. We zijn ons ervan bewust
dat we moeten integreren in de voetbal en hebben de leden dan ook gevraagd om zich aan te melden
om bardienst te draaien. Maar aan de andere kant zouden wij graag zien dat de voetbal ook
integreert in de petanque d.w.z. leden van de voetbal mogen en kunnen gratis spelen bij de petanque
afdeling. We hopen dat er meer voetballeden lid worden van de petanque.
Dit jaar werden/worden georganiseerd.
- Het Kouwe klouwe toernooi
- De Zomercompetitie, gisteren hebben we dit afgesloten met een BBQ.
- De Beesdse Bouledag

De Winterboule 2010 – 2011 in Nieuwegein. We spelen daar 4 zondagen in de hal van de PVN.
Iedereen kan en mag aan deze wintercompetitie deelnemen, omdat dit elders gehouden wordt.
Iedere dinsdagavond is het vrij boulen.
De Boule commissie leden bestaan nog steeds uit:
Martha Osinga, Yvonne Uelderink, Tom Liebergs, Wil Uelderink en Henriette Gremie.
De wedstrijdleiding bestaat uit Thijs Osinga en Ger Uelderink. Ger is tevens afgevaardigde van de
Petanque in het bestuur van Voetbal.
De Petanque commissie
8.

Financieel verslag 2009/2010 en behandeling jaarplan/begroting 2010/2011.
Verslag penningmeester boekjaar 2009/2010
Na een financieel erg slecht seizoen 2008/2009 hebben we door alle gedane ingrepen de
neerwaartse spiraal kunnen doorbreken. We hebben aan de uitgavekant getracht zo veel mogelijk
te snijden en de hand op de knip te houden. Een en ander resulteerde in lager dan begrote uitgaven
voor de diverse kostenposten. Aan de inkomstenkant zijn het voornamelijk de kantine inkomsten die
aan het positief resultaat hebben bijgedragen. We kunnen constateren dat de marges aanzienlijk
zijn verbeterd en dat tevens de kosten sterk zijn verminderd. Het gevolg van de gestegen kantineinkomsten is wel dat de vereniging komend boekjaar BTW-plichtig zal worden.
Tevens is op aandringen in de vorige ledenvergadering, de boekhouding behalve door de kascommissie
ook door Accountantskantoor Leon van Dun nagekeken. Dit gaf slechts een wijziging van een boeking
i.v.m. een eventueel op te richten Stichting Nieuwbouw. De post is in overleg met dhr. van Dun weer
opgenomen als post vordering r.c Stichting Nieuwbouw o.t.r. Verder heeft dhr. van Dun de boeken
doorgenomen en met name de memoriaal boekingen grondig nagekeken. Ook hier werden geen
onvolkomenheden geconstateerd. Een en ander heeft geleid tot een positief resultaat over het
boekjaar 2009-2010. Hoewel we best trots mogen zijn op dit resultaat, mogen we niet verslappen en
doorgaan op de huidige weg, zodat v.v. Beesd ook in de toekomst een gezonde vereniging zal blijven.

9.

Verslag kascommissie 2009/2010.
Op Maandag 16 Augustus 2010 heeft de Kascommissie van de Voetbal Vereniging Beesd
steekproefsgewijs de boekhouding gecontroleerd van het boekjaar 2009/2010. De kascommissie
heeft geen onvolkomenheden geconstateerd. Het was een financieel geweldig jaar voor de vereniging
en het boekjaar werd derhalve afgesloten met een winst. De belangrijkste redenen voor deze winst
zijn: hogere omzet kantine, lagere personeelskosten kantine, betere winstmarge kantine (mede
door de prijsverhoging) en lagere huisvestingskosten. Wij willen de penningmeester bedanken voor de
verzorgde boekhouding. Voor accoord, Bert Tuithof en Henk van Bremen

10.

Bouwcommissie (update nieuwbouw accommodatie).
De plannen en tekeningen zijn gereed en liggen ter inzage van de vergadering. Het heeft lang geduurd
maar uiteindelijk is het college van burgemeester en wethouders akkoord met de aanvraag. Het ligt
nu ter beoordeling bij bouw- en woningtoezicht. Binnenkort komt de bouwcommissie weer bijeen als
alle kosten voor de bouw en inventaris bekend zijn. Hierna zullen de plannen worden voorgelegd aan de
leden van de vereniging middels een extra ledenvergadering.

11.

Bestuursverkiezing.
- Jos Krielen (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar (Jos zal de dagelijkse werkzaamheden op financieel gebied (betalingen / kantine inkomsten enz.) blijven verrichten en gezocht gaat
worden naar een 1ste penningmeester die eindverantwoordelijk is voor de boekhouding.
Eventuele gegadigde(n) voor de functie van 1ste penningmeester kunnen zich (voorafgaande aan de
vergadering) melden. Kandidaatstelling voorzien van 5 handtekeningen.
- Johan van Lith zal geleidelijk de taak als ledenadministrateur van Jos Krielen overnemen.
- Gerard Kruissen (voorzitter jeugdbestuur) is aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels is door het
jeugdbestuur Arie den Hartog voorgedragen om namens de jeugd zitting te nemen in het dagelijks
(hoofd)bestuur. De aanwezige leden gaan met dit voorstel akkoord.

Korte pauze.
Tijdens de korte (rook)pauze liggen de bouwtekeningen en financiële stukken ter inzage van de
aanwezige leden.
12.

Rondvraag.
- Jos Krielen geeft een toelichting op de Staat van Baten en Lasten, werkelijke en begroot.
- Patrick Kemker geeft aan dat volgens de statuten van de vereniging de leden van de kascommissie
die de kascontrole uitvoeren moeten rouleren. Dit is juist. Hij stelt zichzelf tevens beschikbaar
om het komende jaar de kascontrole uit te voeren.
- Dick Riddersma vraagt wat heeft bijgedragen tot het onverwacht hoge positieve resultaat.
Jos Krielen geeft uitleg, o.a. de prijsverhoging, de betere registratie van consumpties ‘voor eigen
gebruik’ en ‘van het huis’ en de lagere personeelskosten hebben hiertoe bijgedragen.
- Herrie Kielestein dringt aan op betere bewaking van de marge in de kantine inkoop/opbrengst.
Maarten van der Hulst geeft aan dat het hoofdbestuur iedere 1ste maandag van de maand bijeen
komt en de penningmeester dan een overzicht geeft van financiële positie op dat moment.
- Paul Körner mist een goede toekomstvisie voor de komende jaren. Wat zijn, gelet op een mogelijke
nieuwbouw, de directe consequenties voor zaken als contributie, sponsorbijdrage etc.
Maarten van der Hulst geeft aan dat gewacht is met het opstellen van een toekomstvisie totdat
duidelijk is wat de exacte kosten voor de nieuwbouw zijn en dan ook pas duidelijk is wat dit voor
offers van de leden zal vragen.
- Herrie Kielestein verbaast zich over het grote bedrag aan kledingvoorraad op de balans.
Jos Krielen geeft aan dat dit bedrag is opgebouwd uit sponsoren kledingkosten over 3 jaar.
- Jan van Alphen vraagt zich af of de afspraak uit het vorige jaarvergadering is nagekomen n.l. dat
de spelers hun gele/rode kaarten (bij een bepaalde codering) zélf zouden betalen.
Jos Krielen geeft aan dat op een klein bedrag na de kaarten door de spelers zelf zijn betaald.
Maarten van der Hulst geeft aan dat de coderingen bij gele/rode kaarten die door de speler zelf
moeten worden betaald zullen worden gepubliceerd op de site / publicatiebord in de kantine.
- Bert Tuithof vraagt zich af als lid van de toernooicommissie of er komend jaar 2011 weer
jeugdtoernooien kunnen worden georganiseerd op sportpark Molenzicht (i.v.m. met mogelijke
nieuwbouw). Maarten van der Hulst geeft aan dat er toernooien kunnen worden georganiseerd.
- Ben Frehe vraagt wat het jeugdbeleid is binnen de vereniging en of het hoofdbestuur bekend is
met dit jeugdbeleid. Arie den Hartog geeft uitleg over het beleidsplan en de werkgroep die
hiervoor verantwoordelijk is. Ben Frehe geeft aan dat de communicatie hierin tekort is geschoten.
Arie den Hartog geeft aan dat de communicatie inderdaad beter had gekund c.q. gemoeten en stelt
voor om samen met Ben en het jeugdbestuur hierover te discussiëren.
- Patrick Kemker is ontevreden over de manier waarop Beesd 4 en 5 zijn geïnformeerd over het
komende seizoen qua training (wanneer en waar?) en qua indeling van elftallen (welke spelers zijn er
beschikbaar?)
Wim Bender stelt voor dat de leiders van Beesd 4 en 5 op donderdagavond aanwezig zijn als de
indelingen voor zondag worden besproken.
Direct na de vergadering maken Patrick Kemker en Cees Brouwer (namens de TC senioren) een
afspraak om de problemen te bespreken.

- Ben Frehe vraagt naar de rol (en de kosten) van Gert Heijsteeg voor het komende seizoen.
Gert Heijsteeg heeft aangegeven voor zijn trainersdiploma stage te gaan lopen bij Meerkerk en
alleen Beesd onder 23 te willen begeleiden. De kosten hiervoor voor Beesd zijn nihil.
- Marta Osinga geeft aan dat de verspreiding van de VVB’er niet goed gaat. Een aantal leden van de
petanque ontvangt geen exemplaar.
Goof Dokman geeft aan dat de bezorgers van de VVB’er woensdag 25 augustus bijeen komen en er
dan zal worden bekeken of de (wekelijkse) bezorging doorgaat of dat er versneld zal worden
overgegaan op digitale verspreiding.
- Willy Kroeze vraagt zich af wat het resultaat is van de aangifte die is gedaan bij de politie inzake
het vermoeden van diefstal van kantineopbrengsten.
Maarten van der Hulst geeft aan dat er geen aangifte kon worden gedaan omdat een dader ontbrak.
Wel is de aangifte opgenomen als zijnde een civiele procedure en daar kan in de toekomst wanneer
nieuwe feiten bekend worden bij de politie aan worden gerefereerd.
- Willy Kroeze vraagt of het mogelijk is dat er tijdens de rust bij een thuiswedstrijd van Beesd 1
geen frites/snacks meer worden verkocht om zo de verkoop van consumpties te bevorderen.
Annie Waasdorp geeft antwoord namens kantinebeheer en zegt dat het dit nu al het geval is.
- Willy Kroeze vraagt of het mogelijk is een bazar te organiseren.
Goof Dokman antwoord namens de commissie Activiteiten. Binnen de commissie is er geen behoefte
een bazar te organiseren. Willy Kroeze is vrij om dit op zich te nemen.
- Willy Kroeze geeft aan dat er nog steeds alcohol wordt gedronken langs de lijn tijdens
wedstrijden.
Maarten van der Hulst geeft aan hier strenger op te zullen letten.
13.

Sluiting.
Maarten van der Hulst sluit de vergadering en biedt in overleg met een tevreden penningmeester
de aanwezige leden een consumptie aan.

BIJLAGE 1

Jaarverslag 2009-2010

v.v. Beesd

Augustus 2009:
•
Zondag 2 augustus 2009 was de eerste training voor de selectie
•
Maandag 24 augustus was de ledenvergadering. 74 leden waren aanwezig. De agendapunten waren:
structurele wijziging hoofdbestuur, presentatie nieuwe website, verkiezing bestuursleden, de
zorgelijke financiële positie van de vereniging, inzetten vrijwilligers achter de bar, spelers betalen
hun schorsingen zelf, verhogen contributie
September 2009
•
Door een tekort aan speelsters werd Dames 1 teruggetrokken uit de competitie
•
Chris van Dock beëindigde zijn taak als verzorger
•
Maarten van der Hulst deed aangifte van het vermoeden van diefstal inzake het tekort aan kantine
opbrengsten
• Accountantskantoor van Dun werd bereid gevonden om een extra kascontrole uit te voeren
•
Wim Akkermans van Waalkanters liep een vervelende blessure op. De TC senioren stuurde een
bloemetje en Wim bedankte Beesd met daarbij de vermelding dat nog veel verenigingen hieraan een
voorbeeld konden nemen
•
Teams konden voortaan gebruik maken van een opbergkluisje in de bestuurskamer
•
De koelkast in de bestuurskamer werd voorzien van een slot
Oktober 2009
•
Er werd een nieuw jaarcontract met Heineken afgesloten
•
Op 19 oktober was er een aangekondigde belastingcontrole. Er waren slechts 2 punten van aandacht:
ontvangst entreegelden beter vastleggen en (onkosten)vergoeding trainers.
•
Op 27 oktober bezochten 10 vrijwilligers de bekerwedstrijd Feyenoord - Den Bosch
•
De Stichting Welzijn ‘de 7 Dorpen’ deed een schenking aan v.v. Beesd i.v.m. jubileumjaar
•
Corrie de Leur deed een oproep i.v.m. de steeds grotere vervuiling in de kleedkamers
•
Door een structureel spelerstekort werd Beesd 4 teruggetrokken uit de competitie
November 2009
•
De wedstrijd Raptim 1 – Beesd 1 werd gestaakt omdat de scheidsrechter niet meer kon instaan voor de
veiligheid van de spelers van Beesd. Beesd kreeg een boete van € 300 en ging hiertegen in beroep.
De KNVB hechtte veel waarde aan de verklaring van de scheidsrechter. Beesd diende de boete te
betalen en tevens de kosten van het in beroep gaan.
•
Op 23 november kwam het vrijwillige barpersoneel bij elkaar voor een evaluatie. Jos Krielen gaf een
overzicht van kantineomzet en inkopen over de maanden augustus / september. Deze zagen er in
vergelijking met dezelfde periode in 2008 uitstekend uit
•
Op vrijdag 27 november was de eerste van in totaal 4 klaverjasavonden voor koppels.

December 2009
• Op donderdagavond 3 december was er een Sinterklaasfeest voor senioren. De aanwezige Sint en Piet
riepen diverse leden naar voren en kregen voortdurend de lachers op hun hand
• Op zaterdag 5 december was er Sinterklaasfeest voor de jeugd. Jeroen van Gameren en Rogier Tuithof
hadden een draaiboek samengesteld en bezorgden de jeugd een gevarieerde en gezellige morgen
• Beesd A2 werd met een 4-0 overwinning in de thuiswedstrijd tegen DSC A2 uit Kerkdriel kampioen
• Henk van Leeven maakte bekend zijn taak als ledenadministrateur te beëindigen
• Eind november en begin december vonden door de TC senioren gesprekken plaats met de trainers
• Henk Koenhein stond eerste in de Willy Kroeze Competitie
• Op dinsdag 22 december kon de selectie meedoen aan een gezellig avondje pokeren of darten
• Op zondag 27 december was er een ‘Stuif es uit het jaar uit’ voor de Beesd 1-2-3 en hun sponsoren
Januari 2010
•
Op zondag 3 januari was de traditionele Nieuwjaarsinstuif met onderlinge wedstrijden en een gezellige
middag met een verloting. Voorzitter Maarten van der Hulst nam kort het woord en maakte bekend dat
het contract met hoofdtrainer Wim Bender en trainer Carl Kroeze werd verlengd. Tevens werd bekend
dat Martha van Eck de taak van verzorgster op zich nam.
Februari 2010
•
Op vrijdag 12 februari was er een gecombineerde voetbalquiz en spelregelavond voor de jeugd
•
Een week later op vrijdag 19 februari volgde de voetbalquiz voor senioren met als winnaars Daan
Martini en Michel Hol
•
De commissie Sponsoring zorgde voor een flatscreen in de kantine
•
De site vvbeesd.nl ging in zijn korte bestaan over zijn 10.000ste bezoekers heen
Maart 2010
•
Op 27 maart organiseerde de commissie Activiteiten een feestavond met als thema ‘Goud van Oud’. Zo’n
70 voornamelijk jonge gasten maakten er een bijzonder gezellige avond van
•
Zaterdag 27 maart kon de F2 van v.v. Beesd eindelijk weer eens Robert Mars begroeten op de Beesdse
velden. Helaas nog niet als voetballer, maar als supporter. Vooraf aan de wedstrijd werd er namens de
vereniging door Arie den Hartog een ingelijst v.v. Beesd shirt met zijn rug nr. 5 aangeboden
•
De eerste vernieuwde Nieuwsbrief werd verspreid onder de leden van v.v. Beesd
April 2010
•
Op vrijdagavond 9 april was er een gezellige avond voor het vrijwillige barpersoneel. Maarten van der
Hulst roemde in zijn toespraak de initiatiefnemers Andre Kroeze en Annie Waasdorp. Dankzij hen en de
aanwezige groep vrijwilligers was de sfeer in de kantine bijzonder gezellig en de zelfwerkzaamheid
straalde ook over op de rest van de vereniging. De kantineopbrengst zorgde er mede voor dat de
vereniging er financieel beter voor stond. Annie Waasdorp maakte bij het naar huis fietsen ongewild
een lelijke val en liep daarbij verwondingen op aan arm en gezicht. Gelukkig was ze de volgende dag
inclusief mitella toch aanwezig achter de bar
•
Drie wedstrijden voor het einde van de competitie was de C1 kampioen. Tegen Theole werd de winst
gepakt en daarmee was de titel een feit
•
Op 15 april speelde Beesd 1 zich veilig in de uitwedstijd tegen RKTVC met 0-2 overwinning
•
Op 21 april gelukte het de A1 van Beesd de finale van de districtsbeker Zuid 1 te bereiken met een 0-4
overwinning tegen Asperen. Het bereiken van de finale was de 2de keer in de geschiedenis van v.v.
Beesd. Eerder gelukte dit in de jaren ’90 in Oss waar werd verloren van Rood-Wit ‘62 met 3-1.
•
Op zaterdag 24 april werden de F1 en F3 kampioen

Mei 2010
•
Op zondag 2 mei speelde Beesd 1 zijn laatste competitiewedstrijd. DSC werd kampioen en FC Engelen
degradeerde. Beesd 1 eindigde op de 6de plaats. Een prima prestatie van het team van Wim Bender in
zijn eerste jaars als 4de klasser
•
De Oranjevereniging overhandigde aan jeugdbestuurslid Antoon van de Water een donatie
•
Zaterdag 8 mei won Beesd A1 met een 3-1 overwinning op Nieuw-Lekkerland de regio districtsbeker
Zuid 1 op Sportpark Everstein in Everdingen. De massaal meegereisde supporters zagen een historische
wedstrijd en het team van Gert Heysteeg, Jan van Hillo en Johan Bronk maakte met de beker een
rondrit door het dorp
•
Op 18 mei werd er ingebroken in de voorraadkast in de kantine
•
Op 21 mei was de vierde en laatste klaverjasavond van het seizoen georganiseerd door Annie Waasdorp
•
Op 27 mei was er een spelersbijeenkomst voor de selectiespelers van Beesd 1, 2 en 3 over het nieuwe
seizoen
•
In het weekend van 28/29 mei werd ter afsluiting van het seizoen een 24-uurs toernooi georganiseerd.
Mede de weersomstandigheden werd het een sportief en gezellig evenement. Tijdens het toernooi werd
de nieuwe naam van de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Uit de vele inzendingen werd de naam: ‘de VVB’er’
gekozen. Tevens werden Andre Kroeze en Annie Waasdorp door de voorzitter extra in het zonnetje
gezet. Zij ontvingen een bloemetje als dank voor hun vele werk als kantinebeheerders. Niet aanwezig
waren Jan van Alphen en Poul de Hartog die hadden aangegeven te stoppen als resp. leider en
grensrechter. Beide heren zullen tijdens de vrijwilligersavond alsnog worden bedankt voor hun inzet.
Lennard Magis ontving bloemen als afscheid (gaat komend seizoen studeren in Engeland) en Ben
Vermeulen nam afscheid als speler van Beesd.
•
Een dag later op zondag 30 mei werd door de spelersgroep en begeleiding van Beesd 1 de Speler van 't
jaar gekozen. De titel ging verdiend naar Dennis de Vaal.
Juni 2010
•
In juni maakte Gerard Kruissen bekend zijn taak als voorzitter van het jeugdbestuur te beëindigen.
Het jeugdbestuur zal komend seizoen bestaan uit: Antoon van de Water (A en B elftallen), Wim Bronk
(C elftallen), Carla van Drenth (meisjes), Henk van de Burg (D elftallen, scheidsrechters), Anita
Waasdorp (F teams en kabouters, KNVB zaken en wedstrijdsecretariaat) en Arie den Hartog (E teams
en namens de jeugd zitting nemen in het hoofdbestuur)
•
Op zaterdag 19 juni werd de laatste wedstrijd voor de WKC ofwel Willy Kroeze Competitie 7 tegen 7
gespeeld. Ben Frehe werd uiteindelijk winnaar van het seizoen 2009-2010 gevolgd door de winnaar van
de eerste 2 edities Arno van Bemen en er was een derde plaatst voor Johan van Lith. Willy Kroeze was
met zijn vrouw Nolda aanwezig om de beker te overhandigen.
Juli 2010
•
Op zaterdag 10 juli konden leden gebruik maken van de uitnodiging van Feyenoord voor het bijwonen van
de jaarlijkse Open Dag.
•
De commissie Communicatie organiseerde in samenwerking met Café de Notenboom een WK poule. Op
een daarvoor speciaal ontwikkelde site voorspelden 70 deelnemers de uitslagen van de wedstrijden.
Webmaster Rutger van Hillo zorgde voor een dagelijkse update van de uitslagen. Hans Kroeze werd
uiteindelijk na een spannende strijd de winnaar gevolgd door Ben Frehe, Goof Dokman, Nick van
Gameren en Gert Heijsteeg op de plaatsen 2 t/m 5.
Namens v.v. Beesd
G. Dokman (secretaris)

