
Notulen algemene ledenvergadering 29 augustus 2011 v.v. Beesd 
 
Bestuursleden: Maarten van der Hulst (voorzitter), Henk van Bremen (penningmeester),  

Goof Dokman (secretaris), Carla van Drenth (jeugd), Gerry Uelderink (petanque) 
Afwezig: Arie den Hartog  
 
Er zijn 61 leden aanwezig. 
 
1. Opening. 

Voorzitter Maarten van de Hulst heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken. 
Carla van Drenth (Jeugdzaken) vervangt Arie den Hartog die afwezig is door privé omstandigheden. 

 
3. Vastleggen notulen algemene ledenvergadering 23 augustus 2010. 

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 2010/2011. 
De secretaris leest het jaarverslag voor, dit jaar is hierin tevens het Verslag Jeugdzaken 2010-2011 
opgenomen. Het Jaarverslag secretaris is terug te vinden achter deze notulen (zie bijlage 1). 
 

5. Verslag Jeugdzaken 2010/2011. 
zie agendapunt 4. 
 

6. Verslag interne en facilitaire zaken 2010/2011. 
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. 
 
We hebben ook geconstateerd dat de kantine door de vele elftallen na afloop netjes wordt 
opgeruimd. Graag zouden wij als bestuur zien dat dit doorgetrokken wordt naar de kleedkamers. 
Een belangrijke taak is hiervoor nog steeds weggelegd voor de trainers en de leiders. 
 
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 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. Het bestuur heeft daarom besloten een aantal kleedkamers te weten o.a. 2 ,3 en 5 
volledig te renoveren met nieuwe leidingen en nieuw tegelwerk. Tevens zal er waar nodig een nieuwe 
WC pot worden geplaatst. 
 
Door de heer Marius Hol zijn een aantal zeer mooie tafels gemaakt voor buiten waar al menig drankje 
genuttigd is. 
 
De bardienst voor de kantine loopt geheel volgens verwachting en we bedanken hierbij de vele 
vrijwilligers die regelmatig een bardienst draaien. Wel blijkt dat de hulp van Annie en ook Tiny nog 
steeds hard nodig is. Van de fooienpot is inmiddels een nieuwe televisie aangeschaft. 
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. Jaarverslag petanque Molenzicht 2010/2011. 
Dit jaar is ons vierde jaar bij de Voetbalvereniging van Beesd.  Zoals bij bijna iedere vereniging zien 
ook wij ons aantal leden verminderen. Door natuurlijk verloop zoals dhr. Henk Versteegh die na meer 
dan 20 jaar trouw lid van onze vereniging jl. 12 augustus is overleden en door verhuizingen naar 
andere plaatsen.  
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 boules 
spelen. Wij zijn erg blij met onze nieuwe tafel en hopen binnenkort onze tweede te ontvangen.  
Wij als commissie proberen het onze leden naar de zin te maken en zo dat ze zich thuis voelen bij 
VVB.  Het sluiten van de kantine tijdens de vakantietijd is gelukkig opgelost met de z.g. “sapkar”  
En de koffiekan is ook geregeld. Blijft alleen nog 1 probleem het toilet is erg ver. Misschien dat daar 
nog een oplossing voor te bedenken is. Onze activiteiten van afgelopen/ dit jaar: 
De winter boules in Nieuwegein We spelen dan 4 zondagen in de overdekte hal van de PVN  
Te weten in de maanden november, december. Januari en februari.  
Iedereen lid of geen lid kan hieraan deelnemen, omdat het elders gehouden wordt.  
Het Kouwe Klauwentoernooi, welke dit jaar een vervelende afloop had, maar we hopen en verwachten 
dat dit niet meer gebeurd. De zomercompetitie welke gisteren met succes en een BBQ is afgesloten  
De Beesdse Bouledag , was weer een succes mede dankzij onze sponsors en ondanks dat wij de dag 
hebben moeten verschuiven vanwege de slechte weersomstandigheden  
Iedere dinsdagavond is het vrij boulen.  
De vermelding in de nieuwsbrief van de activiteiten van de petanque liep niet altijd even soepel, we 
gaan ervan uit dat dit voorbij is. De commissie bestaat nog steeds uit Martha Osinga. Yvonne 
Uelderink, Tom Liebregs, Wil Uelderink en Henriette Gremie.  
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 2010/2011 en behandeling jaarplan/begroting 2011/2012. 
Henk van Bremen deelt aan de leden de ‘Staat van Baten en Lasten’ uit met daarop de cijfers 
werkelijk en begroot over het seizoen 2010-2011. en tevens de begroting voor het seizoen 2011-
2012. Tevens geeft hij uitleg over posten die een afwijking vertonen. 
 

9. Verslag kascommissie 2010/2011 en verkiezing lid kascommissie 2012. 
Er is op 18 augustus 2011 een uitvoerige kascontrole uitgevoerd door Patrick Kemker. Er zijn daarbij 
een aantal zaken door hem geconstateerd waarvoor verdere uitleg van het bestuur noodzakelijk is. 
Hij zegt daarom geen goedkeuring te kunnen geven aan de administratie. Een van de bezwaren voor 
het geven van een goedkeuring is een ontvangen factuur met een hoog bedrag n.a.v. afspraken door 
een vorig bestuur c.q. bouwcommissie uit 2005. De werkzaamheden van betreffende factuur zijn 
uitgevoerd in de periode 2005 - 2010. Dit bedrag stond echter nergens begroot. De destijds door 
het bestuur gemaakte afspraken waren niet bekend bij het huidige bestuur. De factuur is inmiddels 
wel door het zittende bestuur voldaan. Patrick Kemker had liever gezien dat met het betalen van de 
factuur was gewacht tot ná de jaarvergadering. Hij stelt daarom ook voor te onderzoeken of het 
mogelijk is de factuur of een deel ervan terug te vorderen (dit ook i.v.m. een wettelijke vastgestelde 
verjaringstermijn van 5 jaar). Na stemming door de leden krijgt Patrick toestemming een onderzoek 
te starten. 
Verder geeft Patrick aan dat een kascontrole door 2 leden dient te gebeuren en er ieder jaar één 
kascommissielid dient te rouleren. Door een misverstand was Bert Tuithof 18 augustus niet aanwezig. 
Bert heeft op verzoek van het bestuur vrijdag 26 augustus alsnog een beknopte controle gedaan. 
Al vele jaren is de marge tussen inkoop- en opbrengsten kantine een discussiepunt in de vergadering. 
Het opnemen van o.a. schoonmaakkosten, emballage etc. geeft geen zuiver beeld van de marge. 
Afgesproken wordt dat Henk van Bremen samen met Roland Versteeg en eventuele anderen de 
kosten inkoop- en opbrengsten kantine zullen analyseren met als doel de verkoopprijzen te bepalen 
en de marge transparant te maken naar de leden toe.  
Roland Versteegh zal volgend jaar Bert Tuithof vervangen als lid van de kascommissie en zo samen 
met Patrick Kemker de kascontrole uitvoeren. 



 
10. Bouwcommissie (update nieuwbouw / renovatie accommodatie). 

Zoals tijdens de nieuwjaarsreceptie reeds aangegeven is totale nieuwbouw van de accommodatie 
financieel niet haalbaar. Een (grote) renovatie is ook te kostbaar. Het bestuur heeft zich laten 
adviseren door Accountantskantoor Leon van Dun met de vraag wat er financieel mogelijk is.  
Dhr. van Dun gaf aan dat het verkrijgen ‘vreemd geld op dit moment moeilijk is. Daarom is besloten 
tot het verrichten van klein onderhoud. Het dak van de kantine is derhalve voorzien van een coating. 
Kleedkamer 2,3 en 5 werden geheel en kleedkamer 6 t/m 9 gedeeltelijk gerenoveerd. 
Er zijn daarna oriënterende gesprekken geweest met bestuurleden van Rhelico. In deze gesprekken 
is de hoop uitgesproken om in de toekomst te komen tot een betere samenwerking. Hierna is door  
beide voorzitters een gesprek aangevraagd bij de Gemeente Geldermalsen. De gemeente gaf echter 
aan dat er een tekort is aan ambtenaren om mogelijke toekomstplannen in kaart te brengen. . 
Afgesproken is dat de verenigingen een verzoek in dienen om een stuurgroep te formeren, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de verenigingen en gemeente om het e.e.a. te onderzoeken.   
  

11. Bestuursverkiezing. 
Niet relevant deze vergadering. Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend. Volgend jaar zullen 
Maarten van der Hulst en Goof Dokman aftredend en wel/niet herkiesbaar zijn. 
 

12. Wijzigen statuten 
I.v.m. opzeggen lidmaatschap: Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, 
blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Voorstel: Opzeggen per kwartaal 
(afdracht KNVB verrekenen met de opzegging) 
Voorstel uit de vergadering is het opzeggen voor de jeugd te versoepelen (per kwartaal) en voor 
senioren de opzegtermijn te handhaven op één jaar. Het bestuur zal zich hier verder over beraden 
en komt met een voorstel naar de leden. 

 
Korte pauze. 
 
13. Rondvraag. 

Arno van Bremen 
Is het misschien een optie de inkoop en verkoop van bier als aparte post te vermelden in de Staat van 
Baten en Lasten? Antwoord: De inkoop- en opbrengsten kantine zal duidelijk worden in de analyse. 
(zie agendapunt 9) 
 
Daan Martini 
Er zijn op trainingavonden te weinig doeltjes beschikbaar. 
Antwoord Evert van Zelst: Op dit moment worden een aantal doeltjes gerenoveerd. Binnen korte tijd 
zijn deze weer bruikbaar. 
 
Bas van den Bosch 
Op de eerste trainingen van de kabouters was niet bekend welke kleedkamers, welk materiaal etc. 
beschikbaar was. Antwoord: Carla van Drenth was verschillende avonden aanwezig, maar misschien 
hebben ze elkaar misgelopen. Anita Waasdorp neemt contact op om verdere begeleiding te geven.  
 
Willy Kroeze:  
Er liggen nog speeltoestellen bij de Volvo. Thijs Osinga kijkt of deze geschikt is voor v.v. Beesd. 
NB. Bij het eventueel plaatsen van de toestellen zal op de strenge veiligheidseisen worden gelet. 
 
Willy Kroeze:  
Kan het entreehokje bij de ingang van Sportpark Molenzicht worden opgeknapt? 
Antwoord: Dit leggen we voor aan de klusploeg. 
 
Willy Kroeze:  
Is het mogelijk een bazaar c.q. draaiavond te organiseren in december 
Antwoord: De commissie Activiteiten neemt dit in overweging. 



Maarten van de Hulst: 
- Op 5 november 2011 staat er een avond voor de vrijwilligers in de planning 
- Aan het einde van het lopende seizoen zullen Wim Bronk, Carla van Drenth, Anita Waasdorp en Arie 
  den Hartog aftreden als lid van het jeugdbestuur 
- Er is nog steeds behoefte aan vrijwillig barpersoneel 
- Er is behoefte aan een vrijwilliger die overdag de opvolging wil doen van alarmcentrale SMC 
 

14. Sluiting. 
Maarten van der Hulst sluit de vergadering en biedt de aanwezige leden een consumptie aan. 



BIJLAGE 1 
 
 
 

                    Jaarverslag 2010-2011    v.v.Beesd 
 
 
 
 
Augustus 2010: 
• Zondag 1 augustus begon de training voor de selectie voor het seizoen 2010-2011 
• Van 2 tot 6 augustus maakte de speelweek gebruik van de accommodatie 
• Maandag 23 augustus was de jaarlijkse ledenvergadering. Er waren 59 leden aanwezig en belangrijke 

agendapunten waren: het positieve resultaat over het boekjaar 2009-2010, Jos Krielen trad af als 
penningmeester, Gerard Kruissen werd in het hoofdbestuur vervangen door Arie den Hartog,  
Johan van Lith nam de taak als ledenadministrateur over van Jos Krielen. De notulen van deze 
ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris werden op de vvbeesd.nl site geplaatst. 

 
September 2010 
• Beesd 1 bekerde tegen Asperen (uit 0-0), Well (uit 1-2 winst) en SSW (thuis 1-3 verlies) en daarmee 

was het korte bekeravontuur voor de mannen van trainer Wim Bender direct ten einde 
• Op 5 september startte Beesd 1 de competitie met een 1-1 gelijkspel uit bij Teisterbanders 
• Een week later begon de competitie voor de overige elftallen, de jeugd en de WKC 7 tegen 7 
• Op 22 september maakten 15 vrijwilligers gebruik van de uitnodiging van Feyenoord en bezochten zij de 

bekerwedstrijd Feyenoord - Roda JC. 
 
Oktober 2010 
• Op 2 oktober was er een goed bezochte vrijwilligersavond. Jan van Alphen (leider), Poul den Hartog 

(grensrechter) en Bas van den Bosch (leider dames) stopten met hun werk als vrijwilliger en werden 
daarvoor bedankt met een bloemetje 

• In oktober begon de promotie voor het digitaal ontvangen (per e-mail) van de nieuwsbrief de VVB’er 
 
November 2010 
• Op donderdag 11-11 was er een carnavalsavond, de best verkleedde die avond was Randy den Hartog die 

hiermee een krat bier verdiende 
• Op vrijdag 19 november was de eerste klaverjasavond 



December 2010 
• Op donderdag 2 december was er een Sinterklaasfeest voor de senioren. Een dorstige Sint en Piet 

namen tot tevredenheid van de vele aanwezigen behoorlijk wat leden op de korrel 
• Op zaterdag 4 december was er een Sinterklaasfeest voor jongste leden, de kabouters, E-tjes en F-jes 

met hun broertjes en zusjes. 72 kinderen gingen op zoek naar het boek van Sinterklaas. Een compliment 
voor de vrijwilligers. De foto’s op de site gaven een goede indruk van een bijzonder geslaagd feest 

• Op de site vvbeesd.nl werd een vaste rubriek ‘Bestuursmededelingen’ geplaatst met daarin het beleid in 
o.a. gedrag t.o.v. wedstrijdsecretaris senioren, roken in de kantine, beleid gele- rode kaarten, aanvragen 
oefenwedstrijden, drank in de kleedkamers/langs de lijn 

• Steeds weer terugkerende incidenten deden Jan van Wijk besluiten zijn taak als wedstrijdsecretaris 
per 1-1-2011 te beëindigen.. Zijn taak werd overgenomen door Annie Waasdorp 

• Ter gelegenheid van het Serious Request Weekend in Cafe de Notenboom werd op zondag 19 december 
een benefietwedstrijd gespeeld in de sneeuw tussen spelers van de WKC en CFG (Crazy Friday Group). 
Kroeze Hoveniers en Voet Aggregaten Verhuur doneerden als sponsor een bedrag voor het goede doel 

• Eind december werd er door diverse jeugdelftallen deelgenomen aan het Groot Geldermalsen 
Zaalvoetbal Toernooi 

• Tussen Kerst en Nieuwjaar was de kantine gesloten, maar op dinsdag 28 december organiseerde de 
Activiteiten Commissie wederom een Stuif-es-uit-het-jaar-uit voor alle senioren leden. De avond werd 
goed bezocht en was gezellig. Men kon deelnemen aan darten, pokeren en kaarten. 

 
Januari 2011 
• Op zondag 9 januari werd het jaar 2011 geopend met een Nieuwjaarsinstuif. Er werden mix wedstrijden 

gehouden voor Beesd 1 t/m 5, dames en A1. De wedstrijden verliepen sportief en aansluitend was er een 
receptie die goed werd bezocht. Voorzitter Maarten van der Hulst wenste in zijn speech iedereen het 
beste voor 2011. Tevens wist hij te melden dat nieuwbouw van de accommodatie financieel niet haalbaar 
bleek en er op korte termijn achterstallig onderhoud zou worden uitgevoerd aan ondermeer het dak van 
de kantine en kleedkamers. Verder meldde hij dat Martha van Eck eind december onverwacht had 
aangegeven dat zij, gedwongen door lichamelijke problemen, haar taak als verzorgster beëindigde.  
Een meevaller was de toezegging van de Rabobank die met een gift van 2000 euro de aanschaf van een 
AED (Automatische Externe Defibrillator) mogelijk maakte. De hierna georganiseerde verloting bracht 
weer de nodige centjes op voor de vereniging. 

• Op de zaterdagen in januari en februari konden de kleinsten (Kabouters en F-elftallen) dankzij de 
medewerking van SVB gebruik maken van de gymzaal aan de Jeugdlaan  

• Medio januari werd een beroep gedaan op de leiders van de elftallen. De door de KNVB in 2006 
ingevoerde spelerspas verliep na 5 jaar waardoor ieder spelend lid opnieuw een foto en een bedrag van 
€ 2.50 moest aanleveren voor het verkrijgen van een nieuwe spelerspas. Deze pas blijft 10 jaar geldig. 

• Op zaterdag 22 januari werd de E3 kampioen. Na een 4-1 overwinning op buurman Rhelico werd er feest 
gevierd met een echte beker en friet. 

  
Februari 2011 
• Na 4 nederlagen op rij pakte Beesd 1 op 20 februari een belangrijke zege uit bij RKTVC. 
 
Maart 2011 
• Op vrijdag 11 maart was de 3de editie van de voetbalquiz voor senioren. Na 2 voorrondes streden 

uiteindelijk de koppels Jos Verwaaijen / Edgar Brouwer en Daan Martini / Michel Hol om de titel. 
De laatste vraag moest de beslissing brengen en uiteindelijk wisten Daan en Michel hun titel te 
prolongeren. 

• Op zondag 13 maart bezochten 220 leden de wedstrijd Feyenoord – NAC.  Het werd een prachtige  
dag waarbij de jarige Arie den Hartog de site van Feyenoord haalde 

• Ook op zondag 13 maart werd Beesd 4 in het nieuw gestoken door H.J. Staalconstructies en 
Metaalbewerking en Weernekers Electro 

• Op vrijdag 25 maart was er een klaverjasavond voor koppels.   
 



April 2011 
• Op zaterdag 9 april werden de F1-pupillen thuis kampioen met een 5-0 overwinning op Leerdam Sport 
• Op 10 april speelde Beesd 1 gelijk bij GVV en behaalde Emplina het kampioenschap in de 4de klasse 
• Op 12 april ontvingen we het trieste bericht dat jeugdlid Robert Mars was overleden. Alle wedstrijden 

op zaterdag 16 april werden uitgesteld. Met een gedicht op de site herdachten de leider, trainer en 
spelers van de E3 hun voetbalvriend en werden Waldrik, Elize en broertje Waldrik sterkte gewenst 

• Op woensdag 20 april wist Beesd A1 met een overwinning thuis tegen Altena A1 de finale van de beker 
te bereiken  

• Op 25 april behaalde de B1 het kampioenschap met een 6-0 overwinning op Hedel B1. Met 43 punten uit 
17 wedstrijden een terechte kampioen en op deze zonnige Paasmaandag ging het team met begeleiders 
op de platte kar door het dorp. 

• Voorafgaand aan de laatste competitiewedstrijd werden de leiders en trainers van de B1 door de 
spelers in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een prachtig pakket met diverse artikelen. Namens de 
spelers sprak aanvoerder Joost de Bruijn een dankwoord voor een mooi seizoen met als hoogtepunt het 
kampioenschap en promotie. Ook de leiders en trainers kunnen terugkijken op een prachtig seizoen met 
een leuke en gemotiveerde spelersgroep. 

 
Mei 2011 
• Op zondag 8 mei verloor Beesd thuis met 3-5 van SCR en liet daarmee de laatste kans liggen voor de  

3de periode. Trainer Wim Bender was toch een tevreden man omdat zijn team zich keurig voor het  
2de jaar had weten te handhaven in de 4de klasse. Hij prees zijn jonge elftal dat iedere wedstrijd 
bijleerde en nog aardig kon doorgroeien. De eindklassering van alle senioren teams, Dames en A1 is 
toegevoegd aan het eind van dit jaarverslag (zie bijlage 2). 

• Zaterdag 14 mei speelde de A1 de bekerfinale tegen IFC uit Hendrik Ido Ambacht bij RKTVC in Tiel. 
Ondanks een lunch voorafgaande aan de finale werd het ook voor de meegereisde fans een grote 
teleurstelling want de finale werd met 4-0 verloren 

• Ook op 14 mei was op Molenzicht een toernooi voor D-junioren 
• Op 18 mei werd de elftalindeling voor de jeugd voor het seizoen 2011/2012 besproken met trainers en 

leiders 
• Op zondag 15 mei speelde Beesd 1 zijn laatste competitiewedstrijd uit bij Raptim. De wedstrijd werd 

verloren, maar ondanks de nederlaag werd de ploeg uiteindelijk keurige 7de in de 4de klasse 
• Op dezelfde dag organiseerde Beesd 4 een grote barbecue en keken zij en vele anderen naar de 

uiteindelijke beslissing in de eredivisie tussen Ajax en Twente. Ajax won met 3-1 en werd kampioen. 
• Op zaterdag 21 mei was op Molenzicht een toernooi voor C-junioren 
• De slotdag waarmee het voetbalseizoen werd afgesloten was dit jaar op zondag 29 mei. Er kon worden 

ingeschreven als 6x6 of als familieteam. Op die dag werd ook het contract met de nieuwe hoofdsponsor 
Drukkerij Kemker b.v. ondertekend. Voorzitter Maarten van der Hulst bedankte Patrick Kemker en 
tegelijkertijd werd de nieuwe kledinglijn met een nieuw thuis- en uittenue gepresenteerd. Tevens was 
er aandacht voor een drietal vrijwilligers die hadden aangegeven hun taak binnen de vereniging te willen 
beëindigden. Jeroen van Stappershoef (trainer), Andre van der Linden (grensrechter) en Jan van Hillo 
(tijdelijk verzorger) kregen bloemen en een cadeaubon. De slotdag werd voor de laatste keer 
georganiseerd door Cees Brouwer en Goof Dokman. Beiden hadden aangegeven na 25 jaar te willen 
stoppen met de commissie Activiteiten. Bij de 6x6 teams werd Vermeulen Old Stars en bij de 
familieteams Team Frehe de winnaar. Aan de afsluitende barbecue namen 155 mensen deel en aan het 
einde van de dag kon de organisatie terugzien op een gezellige en zeer slaagde afsluiting van het 
seizoen 2010-2011. 

• Op 30 mei werden de ouders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de jeugdindeling voor het 
komende seizoen tijdens een daarvoor speciaal georganiseerde inloopavond. Slechts 4 ouders maakten 
gebruik van deze gelegenheid. 

 
Juni 2011 
• Op Hemelvaartsdag 3 en 4 juni eindigden de Dames ondanks de warme temperaturen op een zeer 

verdienstelijke 3de plaats op hun jaarlijkse toernooi in Wamel 
• Op zondag 5 juni sloot de selectie het seizoen af met een barbecue. Er werden een aantal mensen 

bedankt voor hun inzet. Arno van Bremen, Jan van Hillo, Andre van der Linden, Johan Bronk (niet 
aanwezig), Cees Brouwer en Bert de Bruin kregen van aanvoerder Coen Verwolf een attentie van de 



spelersgroep. Andre van der Linden nam na 3 jaar afscheid als grensrechter, maar gaf aan bij "hoge 
nood" beschikbaar te zijn. Voor het derde jaar werd door begeleiding en spelersgroep een Speler  
van het Jaar gekozen. (2010 was dit Dennis de Vaal en 2009 Coen Verwolf). Criteria zijn o.a.: een 
positieve wedstrijd- en trainingsinstelling, inzet, getoonde waarde voor het team, benutten van de eigen 
voetbalkwaliteiten, houding t.o.v. medespelers en begeleiding, veel wedstrijden gespeeld en uiteraard 
een goede trainingsopkomst hebben. Bij de trainingsopkomst bleek Rens Bronk bijna 100% te hebben 
behaald. Dyon van Bremen en Dennis de Vaal speelden alle 22 competitie wedstrijden. Dyon van Bremen 
was topscorer met 7 doelpunten, gevolgd door Jeroen van Gameren met 5 en Rein Bastiaanse met  
4 doelpunten. Uiteindelijk werd Dyon van Bremen gekozen tot Speler van het Jaar met 12 stemmen, 
gevolgd door de "nieuwkomers" Jasper Gremie en Kevin Kruissen met ieder 5 stemmen. 

• Op zaterdag 11 juni konden de jeugdleiders/trainers hun tassen, ballen, hesjes etc. inleveren 
• Op zondag 26 juni werd tijdens een gezellige samen zijn het seizoen van de WKC 7x7 competitie 

afgesloten. Naamgever Willy Kroeze reikte de wisselbeker uit aan de winnaar Arno van Bremen,  
2de werd  Goof Dokman en 3de Johan van Lith 

• Op 27 juni overleed na een kort ziekbed Wim den Hartog. Wim speelde een aantal jaren in een van de 
lagere elftallen van de vereniging. 
 

Juli 2011 
• Op zaterdag 9 juli bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van ons erelid Eric van Beusekom. 

Tijdens een samenzijn werd Eric op 14 juli herdacht in een grote tent op Sportpark Molenzicht 
• Op donderdagnacht 11 augustus overleed Henk Versteegh op 69 jarige leeftijd. Henk was ruim 20 jaar 

lid van de Petanque Vereniging. 
 



BIJLAGE 2 
 
Einduitslag seizoen 2010-2011 Beesd 1 t/m 5 en Beesd Dames 1. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 


