Jaarverslag
Seizoen 2014 - 2015
v.v. Beesd

Augustus 2014:








Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal
was Dick Hol de verantwoordelijke man
Beesd 1 verloor de bekerwedstrijden tegen Lekvogels (1-3) en Streefkerk (0-5) en ondanks de grote
overwinning tegen SCZ Zoelen (0-15) eindigde daarmee het bekeravontuur
Eind augustus kwam de vernieuwde website www.vvbeesd.nl online. De ‘voorkant’ van de site kreeg een
meer professionele uitstraling en ook de ‘achterkant’ werd vernieuwd waardoor de informatie in luttele
seconden op het scherm verscheen. Een compliment voor de mensen van de Commissie Communicatie
Christophe Mougeole werd de winnaar van de 7e editie van de Willy Kroeze Competitie (7 tegen 7).
Tijdens een zeer gezellig slotfeest op zaterdag 30 augustus werden de prijzen uitgereikt door de
naamgever Willy Kroeze. Op de 2e plaats eindigde Johan Rijneveld en 3e werd Arno van Bremen die de
fraaie beker al 4 keer eerder won. De wisselbeker werd gesponsord door Andre Kroeze Hoveniers.
Henry van Bremen ontving de prijs van WKC-er van het jaar
Trainer Wim Bender gaf aan bovenin de 4de klasse mee te
willen doen. Vorige seizoen knokte hij met zijn team tot
het eind voor lijfsbehoud, maar moest in de nacompetitie
het hoofd buigen voor GVV. Bender wil met Beesd een
klasse lager bovenin meedoen. “Dat we uit de derde klasse
komen, betekent niet dat we zomaar even door de 4e klasse
lopen”, beseft ook Bender. “Maar we willen meedoen om de
nacompetitie.” Bender was zelf ook ontzettend benieuwd
hoe het zou gaan lopen.”

September 2014:
Op zondag 7 sept. speelde Beesd 1 de 1ste competitie
wedstrijd uit tegen SC Elshout. Het werd 4-4. Beesd
kwam tegen de verhouding in op een 1-0 achterstand,
maar Kevin Spronk en Rens Bronk zorgden voor een 1-2
ruststand. Hans Kroeze maakte na rust 1-3 en Beesd
leek de punten in de tas te hebben. Elshout was echter
zeer effectief en binnen 12 minuten kantelde de ploeg
de wedstrijd: 4-3. Vlak voor tijd kopte Rens Bronk een
vrije trap van Jarno van de Water binnen: 4-4.



Aan de tenues zou het niet liggen. Kroeze Hoveniers stak als trouwe sponsor Beesd 4 in het nieuw.



Het Bestuur was verheugd te kunnen melden dat Drukkerij Kemker haar contract als hoofdsponsor met
een jaar verlengde en tevens een optie nam om er daarna nog 2 seizoenen aan vast te plakken
Op zondag 21 september pakte Beesd 1 na 2 gelijke spelen de eerste competitie overwinning. Het werd
2-5 in Tiel in de uitwedstrijd tegen RKTVC
De samenwerking tussen jeugdelftallen van v.v. Rhelico en v.v. Beesd werd verder uitgebreid.
Zo ontstonden de Samenwerkende Jeugd Organisatie SJO combinatie elftallen: C1 t/m C3, D1 t/m D4
en E1 t/m E6. Op de volgende pagina´s een aantal teams. Zoals hieronder Rhelico/Beesd F2 met
staande van links naar rechts; Nick van Dijk, Luuk Bertels, Ciro van den Bosch, Tim van de Heuvel en
Luke de Boer. Onder: Christian Meegdes, Daan van Breemen, Tristan de Haas en Rick Aalten






Hieronder het combinatie elftal van Beesd-Rhelico E1 met staande van links naar rechts: Edwin van
den Broek (leider), Floris van der Plaat, Micha van Straaten, Ashwin Burggraaf, Boet Jansens van
Gellicum, Hidde van Zoggel, Frank van Straaten (ass. trainer) en onder van links naar rechts: Jens van
Bremen, Bram Kroeze, Luke van den Broek



Een foto van het combinatie elftal van Beesd-Rhelico E2 met Martijn Blitz, Indy Markus, Aron van
Osch, Bart de Boer, Duncun Molenaar, Senna Huijgen, Nick Pelgrum en Daan van Leeuwen met als
trainer Errol Groeneveld en als leiders Corwin van Leeuwen, Dennis Molenaar en Roland Markus



Ook een foto van het combinatie elftal van Beesd-Rhelico E3 met v.l.n.r. Michael Schooneveld
(leider/trainer), Rik den Hollander, Tom van Kessel, Jens Aanraad, Jan Diks jr, Julian Kaldenberg, Jan
Diks (leider/trainer), Rob van den Broek (leider/trainer). Zittend: Bas van Roden, Roos van den
Broek, De zeer beroemde mascotte van de E3, Esther Spronk en Hidde Schooneveld



Ook een foto van het combinatie elftal van Beesd-Rhelico E4



Hieronder een foto van het combinatie elftal van Beesd-Rhelico C3

Hieronder een foto van het combinatie elftal van Beesd-Rhelico D1

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico D3

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico MD1

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico D4

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico E5

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico E6

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico C1 met de spelers: Bo van Bremen,
Rick van de Hurk, Ferry van Asch, Rick Bertels, Colin van de Broek, Nick van de Burg, Joris Baghuis,
Jullian Temminck, Mark van Bruggen, Jens Kroeze, Noelle Wibbeke, Nick Boskaljon en Stefan Peek

Hieronder een foto van het combinatie elftal Beesd-Rhelico F3 met van links naar rechts: Max, Niek,
Bas, Pepijn, Rins, Rens, Dannique en Gidion

Oktober 2014:






De samenwerkende jeugd organisaties van VV Beesd en VV Rhelico hielden op woensdag 8 oktober in de
kantine van VV Rhelico een bijeenkomst over het gebruik van het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF).
Dit formulier was verplicht voor alle teams vanaf de D
Op zondag 12 oktober speelde Beesd 1 met 2-2- gelijk uit bij HHC’09. Beesd kwam al vroeg op
voorsprong door een doelpunt van gelegenheidsspits Randy den Hartog op aangeven van zijn broer
Ricardo. Jeremy van Bremen, debuterend in de basis, maakte de 1-2.
De Firma Zuurmond en de Jong stak na eerder de A1 in het nieuw gestoken te hebben ook Dames 2
keurig in het nieuw. Waarvoor dank!!



Op de site verscheen: ‘Bij het behalen van een kampioenschap wordt er vaak een rondrit met een
"platte kar" door het dorp georganiseerd. Door een ongeval afgelopen seizoen bij WNC in
Waardenburg (met meerdere gewonden) heeft de Gemeente- en politie Geldermalsen besloten onder
geen enkel beding een vergunning of goedkeuring te geven voor het gebruik van een "platte kar".
Bij constatering volgt direct een bekeuring. Men vertrouwt erop dat er nieuwe manieren te bedenken
zijn voor het vieren van promoties en kampioenschappen’



Op zondag 26 oktober speelde Beesd 1 tegen de koploper Wilhelmina uit Den Bosch. Na een fraaie 1-0
voorsprong door een kopbal van Kevin Spronk kwamen de gasten door een discutabele strafschop op 1-1
en kreeg Frank Riddersma naast geel voor de overtreding direct een tweede geel wegens aanmerkingen.
Vlak voor tijd kwamen de gasten onverdiend
op 1-2 en stond Beesd met lege handen.
Ook Wilhelmina eindigde de wedstrijd
overigens op merkwaardige wijze met 10
man. In de slotfase werd een speler
gewisseld. Hij deed volgens de scheidsrechter te lang over zijn gang naar de
kant, waarna hij zijn tweede geel kreeg
en dus rood. De wissel kon dus geen
doorgang vinden.

Omdat de Wilhelmina trainer de klaar staande invaller na de spelhervatting het veld induwde om tóch
mee te doen, kreeg ook deze speler nog een rode kaart dus zonder dat hij had deelgenomen aan de
wedstrijd.


Op maandag 27 oktober was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Belangrijkste agendapunten
waren dit keer: jaarverslagen 2013/2014 van de secretaris, jeugdzaken, interne/facilitaire zaken en
petanque. Bestuursverkiezing: Henk van Bremen was aftredend en herkiesbaar als penningmeester.
Financieel verslag en behandeling jaarplan/begroting, verslag / verkiezing kascommissie 2014/2015.
Na een korte pauze kwam het belangrijkste agendapunt: ‘De Toekomst van v.v. Beesd’ met daarin een
presentatie door de bouwcommissie, presentatie en advies van de Financiële Commissie en de reactie en
visie van het hoofdbestuur. Uit het advies van de Financiële Commissie bleek dat het doel: ‘Het
realiseren en behouden van een financieel gezonde vereniging die ‘klaar’ is voor de toekomst’ zeer
moeilijk te realiseren was door v.v. Beesd. Men hoopte dit doel wel te bereiken door toestemming te
vragen aan de leden voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een
fusie tussen v.v. Beesd en v.v. Rhelico. Het voorstel was daarom ook om een proces te starten onder
auspiciën van de KNVB d.m.v. het instellen van een stuurgroep van 6 personen (geen bestuursleden).
Als tijdsbestek zou het seizoen 2014 – 2015 dienen en het resultaat van het onderzoek zou op de
volgende ALV (of eerder) bekend moeten zijn. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord met het
voorstel. Op de vraag op welke locatie gaf Maarten van der Hulst gaf aan dat de locatie ook onderdeel
zou zijn van dit onderzoek. Of de stuurgroep ook mandaat kreeg zou in een gesprek tussen beide
verenigingen bepaald worden. Na de vergadering meldden zich enkele leden doe voornemens waren om
in de stuurgroep zitting te nemen. Na de jaarvergadering kwamen de beide besturen bij elkaar om
samen met de KNVB verdere afspraken te maken over de doelstelling, opdracht, bemanning stuurgroep,
het te volgen traject, tijdspad e.d.



Op Regio Voetbal verscheen het bericht:



Op de site verscheen de oproep ‘Scheidsrechters gezocht’. Door een tekort aan scheidsrechters werd
het steeds moeilijker om voor de hogere juniorelftallen en de senioren mensen te vinden die een
wedstrijd wilden fluiten. Wie een keer een wedstrijd wilde fluiten of graag scheidsrechter wilde
worden kon zich aanmelden bij Maarten van der Hulst. Bij genoeg animo wilde de vereniging dit steunen
door het organiseren van een aantal scheidsrechters avonden.

November 2014:


Vrijdag 7 november was de
eerste kinderbingo van het seizoen.
De hoofdprijs was 2 kaarten van het
Nederlands Elftal voor de wedstrijd:
Nederland - Mexico in de
Amsterdam ArenA op 12 november.
De toegangskaarten werden gewonnen
door: Indra van Lith
(zie onderstaande foto samen met de
voorzitter van de Activiteiten
Commissie Ronald van Mourik)

Op vrijdag 14 november 2014 was de Kick-Off
van de beide besturen (Rhelico en Beesd), de KNVB
en de Stuurgroep in Gasterij “het oude Posthuys”, in
Leerdam.
Namens beide besturen heette Maarten van der
Hulst iedereen op deze misschien wel historische
avond welkom en hierna volgde een kennismaking.
Na een korte terugblik werd aan de stuurgroep de
uiteindelijke opdracht, de kaders, de werkwijze en
het tijdspad meegegeven. Ook werd de rol van de
KNVB in het proces verduidelijkt en werden de
contactgegevens van de aanwezigen uitgewisseld.

Op de site plaatste de Commissie Communicatie
het bericht dat de vv Beesd app na wat kleine
technische aanpassingen weer up-to-date was.
Deze app was gratis te downloaden voor i-phone
en android gebruikers. Met de app kon je ‘live meepraten’
tijdens de wedstrijden zodat je als toeschouwer je mening
kon geven over de wedstrijd of bijvoorbeeld de thuisblijvers
op de hoogte konden worden gehouden



Op de site verscheen op 20 november de eerste informatie: Stuurgroep Beesd en Rhelico van start!
Hierbij een bericht van de stuurgroep die zich bezig houdt met het samenbrengen van onze twee mooie
verenigingen. Het is duidelijk dat wanneer we,
ook op langere termijn, in onze directe omgeving
willen blijven voetballen we samen na moeten
denken over een sterke gezamenlijke vereniging.
We bewijzen bij de jeugd al geruime tijd dat dit
erg goed kan en tot mooie dingen leidt. Bredere
selecties, meer homogeniteit in de teams, een
krachtige uitstraling in de regio en stevige
gesprekspartner naar de gemeente.
De stuurgroep is samengeteld uit drie leden van
Beesd: Patrick Kemker, Roland Versteegh
en Jeroen van Stappershoef en drie leden van
Rhelico: Marco Pippel, Bartho van Honk en
Gert Rademaker.
De stuurgroep wordt op zeer professionele en plezierige manier bijgestaan door Marjan Heinen van de
KNVB. Op 20 november zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen. De komende periode zal de
stuurgroep iedere drie weken bij elkaar zijn om de vaart er goed in te houden. Het doel is om voor het
begin van het volgende seizoen samen te gaan. Natuurlijk vinden er onderweg daar naartoe regelmatig
afstemmingen met de leden en het bestuur plaats.
Het was niet alleen gezellig maar ook erg constructief. De onderwerpen die besproken moeten worden
gaan over het toekomstige bestuur en de daarbij behorende organisatie. De accommodatie en Locatie.
Uiteraard het voetbal, financiën, de vereniging en de daarbij horende communicatie. Er is een goede
verdeling gemaakt onder de stuurgroepsleden steeds teams van Beesd en Rhelico. Deze "linking-pins"
gaan voor de volgende vergadering op zoek naar leden die plaats willen nemen in werkgroepen. De
bedoeling is dat zij per onderwerp een samenhangend plan gaan maken die de toekomst van het voetbal
in onze omgeving gaat borgen.
De stuurgroep vindt het erg belangrijk dat er volledige transparantie is over wat er besproken wordt
en waar we staan. We zullen dan ook alle middelen in zetten om jullie en alle andere geïnteresseerden
te informeren. Dit is een ontwikkeling die ons allemaal aangaat, de stuurgroep is slechts een
afvaardiging van de leden die met een goed gevoel een mooie toekomst tegemoet willen en kunnen gaan!



Op vrijdag 28 november was er Pietendisco voor de
jeugd. Dit keer waren ook Kabouters, F- en E- pupillen
van v.v. Rhelico te gast in de kantine van v.v. Beesd.
Volgens de Activiteiten Commissie was de jeugd van
v.v. Rhelico ruim vertegenwoordigden viel de opkomst
van de jeugd van v.v Beesd wat tegen






Op zaterdag 29 november was er weer de gebruikelijke ‘klusochtend’. Vanaf 7.30 uur werden er
werkzaamheden uitgevoerd door de klusploeg o.l.v. Andre Kroeze
In de aanloop naar de derby tussen Beesd 1 en Rhelico 1 op 14 december verscheen op de site:

Op zaterdag 29 november speelde de F2 een thuiswedstrijd tegen koploper MVV’58 om het
“winterkampioenschap” en helaas… Sometimes you win and…..... de wedstrijd werd verloren. Jeroen van
Bremen bedankte iedereen namens de spelers, trainers en ouders hartelijk voor de support. Ook dank
voor Erwin Donkervoort voor de mooie foto’s, v.v. Beesd voor de heerlijke frietjesen en last but not
least Boerengolf-Enspijk voor het gratis ter beschikking stellen van de huifkar. (Gradus Meegdes
bedankt voor het besturen van deze combinatie en vrouwlief Joyce van Breemen voor de leuke
attenties)

December 2014:








Andre Kroeze maakte de overstap van de commissie
‘Kantinebeheer’ naar de commissie ‘Sponsoring & Inkoop’.
Het resultaat was direct zichtbaar. De sponsoren BHO,
Kroeze Infra en CKB schilderwerken plaatsten een
reclamebord langs het hoofdveld en EP Witgoedhuis
schonk een afwasmachine
Op donderdag 4 december was er Sinterklaasfeest in de kantine voor de senioren. Sint was dit jaar te
druk om zelf langs te komen in de kantine, maar de Sint zou de Sint niet zijn als hij alsnog niet iets
geregeld had. Na de training was er een pietendans onder leiding van een zeer lenige ‘danspiet’
Update stuurgoep: Donderdag 4 december kwam ook de stuurgroep voor de 2de keer samen. Naast het
gezellig over voetbal praten, werden er erg goede en concrete discussies gevoerd onder leiding van
Marjan Heinen van de KNVB. De periode voorafgaand aan dit overleg was er veel gebeurd. De aanwezige
informatie per onderwerp werd in kaart gebracht en personen werden benaderd om in de verschillende
werkgroepen plaats te nemen. De rol van de stuurgroep leden werd duidelijk: Er voor zorgen dat er een
zo optimaal mogelijk draagvlak binnen de verenigingen ontstond waarbij de inhoud van de
fusieonderwerpen zoveel mogelijk via de werkgroepen door de leden werd vormgegeven. De volgende
verdeling werd gemaakt:
Onderwerp:
Lid stuurgroep ( “linking-pins”)
Bestuurlijke organisatie
Bartho van Honk en Patrick Kemker
Accommodatie
Roland Versteegh Marco Pippel
Locatie (gesprekspartner gemeente)
Patrick Kemker en Bartho van Honk
Voetbal
Bartho van Honk en Jeroen van Stappershoef
Financiën
Roland Versteegh en Marco Pippel
Vereniging en cultuur en communicatie
Gert Rademaker en Jeroen van Stappershoef
Om een “droom” accommodatie te kunnen realiseren was de Gemeente keihard nodig. Gesprekken over
o.a. gemeenschappelijke doelen een multifunctioneel sportpark met meerdere sporten onder een dak en
op een locatie. Direct na de feestdagen zou een volgende “brainstorm” sessie volgen
Op vrijdag 12 december was de 2de kinderbingo in de kantine van v.v. Beesd De opkomst was prima,
38 kinderen waaronder enkele kinderen van Rhelico waren aanwezig. Rogier Tuithof noemde de
winnende getallen en Goof Dokman draaide aan de bingoballen. Het werd een gezellige en spannende
bingoavond. Fleur Schoneveld ging er met de hoofdprijs vandoor nl. 4 bioscoopkaartjes.
Op de foto de winnares.



Op 14 december was het ‘SUPER SUNDAY’ op
Sportpark Molenzicht in Beesd. Een van de toppers
die dag was de strijd tussen de beide rivalen

Beesd 1 - Rhelico 1
De derby was echter het aanzien amper waard.
De wedstrijd leek op een volkomen logische af te
stevenen, maar in het slotkwartier viel er toch nog
iets te beleven. Rhelico nam een verdiende voorsprong,
maar Beesd keerde de score binnen twee minuten om
en pakte de volle winst: 2-1.
Voor de gasten was de nederlaag erg zuur. Trainer
Wim Looyen zat voor de laatste keer op de bank en
had graag met een mooi derby-resultaat afscheid
genomen. “Maar het is vooral voor de spelers erg zuur.
Ze hebben hier naartoe geleefd en dan is het zonde om
in de slotfase te verliezen.
‘Beesd-trainer’ Wim Bender was uiteraard blij met de
punten. “Die hebben we gewoon keihard nodig. Maar
verder was het erg slecht. Ik kan het niet mooier
maken.”
In de eerste helft was Beesd zonder goed te spelen
de meest dreigende ploeg. Na rust waren de rollen wat
omgedraaid en speelde Rhelico meer naar voren. Grote kansen kreeg de ploeg echter niet. Een kwartier
voor tijd viel alsnog de openingstreffer. Beesd-aanvaller Kevin Spronk schoot bij het uitverdedigen de
bal tegen Frans Formijn en zag dat daarmee direct de 0-1 in het doel viel. Na een vrije trap van Hans
Kroeze op de lat, pakte Beesd alsnog de 3 punten. Vijf minuten voor tijd beging Akram Chahyd een
overtreding op Jasper Gremie. De toegekende strafschop betekende de 1-1 van Hans Kroeze. Twee
minuten later kreeg Rens Bronk op rechts alle vrijheid om ook nog de winnende treffer te produceren:
2-1. Trainer Looyen had alle vertrouwen dat Rhelico, met de nieuwe trainer Murat Tatli, zich zou gaan
herstellen. Ook Wim Bender dacht dat Beesd niet onderin hoefde te blijven hangen. “Ook wij hebben te
kampen met veel afwezigen. Met een complete groep pakken wij nog genoeg punten.”



Na de wedstrijd Beesd – Rhelico gaf oud speler Rein Bastiaanse (alias Rinus) een hoogstandje in de
toiletten van de kantine. Dit ‘goede’ voorbeeld haalde zelfs Dumpert met de titel ‘Even opletten kinders’



Beesd/Rhelico C3 werd in het nieuw gestoken door de sponsoren Willem Cornelissen
Automotive en Kroeze VOF



Op 17 december nam de WKC 7x7 deel aan het Kerstdiner in "Uitspanning de Notenboom". Er waren
22 stoelen beschikbaar en deze waren binnen enkele uren ‘uitverkocht’. De gasten kregen een heerlijk
diner voorgeschoteld en de bediening werd gedaan door de bewoners van ‘Het Thomashuis’ aan de
Voorstraat in Beesd. Dit was de 3e keer dat de WKC aan dit diner deelnam. Giel Thijssen ontbrak
helaas deze keer wegens ziekte, maar ook zonder zijn muzikale bijdrage werd het toch nog een heel
gezellige avond
Op de site verscheen namens SJO VV Beesd / VV Rhelico een vacature voor hoofdtrainer F pupillen.
Als men beschikte over genoemde competenties dan werd gevraagd om snel te reageren naar
Rene Hooijmaijers





En zoals ieder jaar werd volgens traditie de kerstboom
in de kantine gesponsord door Gardenmaster Kroeze Beesd
en was de kantine tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar gesloten



Op donderdag 18 december werd het jaar afgesloten met een oudjaarsinstuif. Op deze gezellige
avond werd de laatste wedstrijd tegen Rhelico en de tussenstand in de 4de klas doorgenomen. Vol
vertrouwen keek men uit naar de tweede helft van het voetbal seizoen



Samen Sterk..., Beesd/Rhelico Combinatie wint GGZT 2014

Op 22, 23,29 en 30 december was Groot Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi (GGZT) in Sporthal de
Randhorst in Geldermalsen. De jeugd van SJO Beesd/Rhelico t/m de B-junioren namen het op tegen de
jeugd van MVV’58, GVV en Tricht.
SJO Beesd/Rhelico was vertegenwoordigd met maar liefs 31 teams (!), In totaal deden er 110 teams
mee aan het toernooi. Namens Beesd zaten Nick van Gameren en Femke van Bremen in de organisatie.
De strijd om de Cup was nog nooit zo spannend geweest, de beslissing kwam letterlijk in de laatste
wedstrijd van dit toernooi.
Voor het eerst in de geschiedenis van het GGZT ging de ‘GGZT Cup’ naar Beesd/Rhelico.
De overwinning van hun D2 in de laatste wedstrijd zorgde net voor genoeg punten om Tricht en MVV’58
achter zich te laten in het algemeen klassement. Een fantastisch resultaat voor de toekomstige
fusieclub! De GGZT Cup werd uitgereikt door Mark de Deugd (organisatie) aan Leo van Rijnsbergen
(Rhelico) en Nick van Gameren (Beesd)

De eindklassering van het GGZT
was als volgt:
B1 werd 3de
B4 werd 2de
B3 werd 3de
C1 werd 2de
C2 werd 2de
C4 werd 3de
C6 werd 3de
CM1 werd 3de
D2 werd 2de
D3 werd 3de
D6 werd 1ste
D5 werd 2de
D8 werd 3de
DM1 werd 1ste

E1 werd 3de
E2 werd 1ste
E5 werd 2de
E6 werd 2de
F1 werd 2de
F2 werd 1ste,
F3 werd 1ste

Mini1 werd 3de
Mini2 werd 1ste
Mini3 werd 2de

Leider Jeroen van Breemen was erg trots op "zijn" team (foto)



De Communicatie Commissie wenste namens Voetbal Vereniging Beesd alle leden, vrijwilligers en
sponsoren fijne feestdagen en een sportief 2015!
De ‘vallende sneeuw’ op de site zorgde voor een sfeervolle afsluiting van het jaar

Januari 2015:


Het jaar 2015 begon voor v.v. Beesd met de
traditionele Nieuwjaarsreceptie op zondag
11 januari.
Alle leden, vrijwilligers en sponsoren werden
door het bestuur uitgenodigd. Voorafgaand aan
de receptie waren er weer onderlinge mix
wedstrijden. Hierna werden in de kantine de
handjes geschut en wenste men elkaar het
allerbeste voor 2015.
Het werd een gezellig samenzijn met
gezellige muziek van een DJ en er werd
een kleine verloting gehouden



Op zaterdag 17 januari was er een gezamenlijke zaalvoetbaldag voor de jeugd Beesd/Rhelico in de
Sporthal in Beusichem. De organisatie was in handen van Bram, Rodney, Olivier, Jonne en Max
De reclameborden op Sportpark Molenzicht werden
voorzien van nieuwe ophangbeugels welke gratis
werden geleverd door H.J Metaalbewerking



Op de site verscheen weer een update van de Stuurgroep. Voor het eerst in 2015 en in totaal voor de
3de keer was de stuurgroep bij elkaar gekomen. Er waren mooie resultaten geboekt in de voortgang in
de werkgroepen. Er werd voortvarend gewerkt aan het vormen van een nieuwe vereniging. Het eerste
succes was de gezamenlijke deelname aan het Groot Geldermalsen Zaalvoetbaltoernooi. Voor het eerst
samen en direct winnaar van dit altijd weer leuke evenement!!
Vervanging stuurgroeplid. Marco Pippel had eerder aangegeven dat hij door drukke werkzaamheden
geen mogelijkheden zag om verder in de stuurgroep actief te zijn. Peter van Haarlem nam de taken van
Marco over. Peter was eerder betrokken bij de ontwikkeling van een multifunctioneel sportcentrum in
Wijk bij Duurstede, waarbij zijn specifieke focus lag op de onderwerpen van de accommodatie en
financiën en juridische zaken.
Invulling werkgroepen. Het was geweldig om te zien hoe bereidwillig de leden van Beesd en Rhelico
waren om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen. Het bedrijfsleven zou jaloers zijn op de
kwaliteit van deze geselecteerde werkgroep leden. Op alle gebieden waren mensen bereid met zeer
specifieke kennis en ervaring aan de voortgang mee te werken.
Locatieonderzoek. Het locatieonderzoek zou op zeer korte termijn worden gestart door een
onafhankelijk gespecialiseerd bureau. De gemeente zou de kosten voor haar rekening nemen. Het
adviesbureau kreeg de opdracht om advies te geven over de meeste geschikte locatie. De keuze zou
gaan tussen de huidige Beesd en Rhelico locaties en ergens in de omgeving die tussen de beide
verenigingen ligt. De criteria waaraan de locatie moest voldoen werden vastgelegd en zouden door het
bureau verder worden vormgegeven.
Brainstorm. De stuurgroep zou op donderdag 29 januari weer bij elkaar komen in de vorm van een
“brainstorm” sessie. Ideeën met elkaar zouden worden besproken met als doel te komen tot een
“multifunctioneel” sportcomplex. Ook de inbreng van de leden werd hiervoor gevraagd.
Naam fusie vereniging. De stuurgroep had het gevoel dat de tijd was aangebroken om samen na te
denken over de naam van onze nieuwe vereniging! Leden konden een nieuwe naam sturen naar een
speciaal hiervoor aangemaakte e-mailadres. Hieruit zou de stuurgroep een selectie maken en deze
voorleggen aan de leden. De meeste stemmen werd de naam van de nieuwe vereniging. Degene die deze
naam had bedacht kreeg een prijs (voetbal arrangement). De prijswinnaar zou tijdens de eerste
informatiebijeenkomst bekend worden gemaakt. Deze informatiebijeenkomst zou in maart plaatsvinden



Op zondag 18 januari bereikte ons het droeve bericht dat Willy Kroeze was overleden op 79 jarige
leeftijd. Willy was gedurende zijn gehele leven betrokken bij het wel en wee van v.v Beesd. Vroeger als
o.a. bestuurslid en scheidsrechter en de laatste jaren bekommerde hij zich over de loterij, de
kassa voor de kaartverkoop, als supporter en als criticaster na afloop in de bestuurskamer. Willie was
er voor de club. Hij genoot met volle teugen van het voetballeven en wilde graag van alles op de hoogte
zijn. Willie Kroeze een man met een groot voetbalhart, maar bovenal als trouw supporter, een markante
persoonlijkheid, een dorpsicoon. Wij zullen hem missen. Willie bedankt voor alles wat je voor onze club
hebt betekend. Het zal wennen zijn zonder jou op de zondagen langs de lijn. Vele leden namen afscheid
van hem tijdens het condoleren op donderdagavond 22 januari in Herinneringshuis 'De Einder' in
Rhenoy. De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 23 januari in besloten kring. Zijn vrouw Nolda
en familie werden veel sterkte gewenst bij dit grote verlies. Een diepe buiging en groot respect.



Op zaterdag 31 januari stond de eerste klusochtend van 2015
op de planning. Helpende handen zijn altijd van harte welkom
op Sportpark Molenzicht! Om half 9 stond de koffie klaar en
daarna werden weer de nodige klusjes gedaan



Beesd 1 speelde oefenwedstrijden tegen Groot Ammers (5-2
verlies), Vriendenschaar (1-2 winst) en PVC Vleuten (2-5 winst)



Eind januari was de Stuurgroep Beesd/Rhelico weer bij
elkaar geweest. En men sprak over de meest enerverende
avond tot dan toe!! In sneltreinvaart werd door de voortgang
gegaan. Hoogtepunten, maar ook enkele “angstige “ momenten werden met elkaar beleefd. Als één team,
“one for all and all for one” stond men achter ‘de mooie taak’ nl: Eén nieuwe vereniging aan het begin van
het nieuwe seizoen!
Waar stond de stuurgroep op dat moment? Op alle fronten werden er samen met de werkgroep leden
mooie, veelbelovende, vorderingen gemaakt. Misschien nog het lastigst te regelen was het moment om
alle werkgroep leden bij elkaar te laten komen. Toch zag men steeds weer de passie, de betrokkenheid
en professionaliteit welke tot goede en creatieve oplossingen leidde. De locatie zou gaan tussen de
bestaande Beesd en Rhelico locaties. Een alternatieve locatie was
eenvoudigweg te duur en te complex. Alleen al het realiseren van één basis
voetbalveld kostte ca. € 150.000,-.! Er was volledig inzicht in de financiën
bij beide verenigingen. Mooie en realistische ideeën over een nieuwe
accommodatie. Een goed beeld over hoe de bestuurlijke organisatie
ingericht zou moeten worden en de fundering voor het inrichten van de
voetbalzaken. Alleen de werkgroep ‘Cultuur en Communicatie’ moest de
nog voor de eerste keer samenkomen, maar de afspraak stond voor 3
februari gepland.
“Brainstrom” De brainstormsessie had als doel te denken over een multicultureel sportcomplex. Een van
de voordelen van het nieuw optuigen van een vereniging is dat je de kans hebt dit samen met andere
sportactiviteiten, verenigingen te doen. Voordelen hiervan zijn o. a. het delen van de faciliteiten zoals
kleedkamers, kantine, ruimtes, een hal en velden. Het delen van kosten voor de realisatie en interactie
tussen verschillende sporten en mensen. Vanuit de leden kwamen er veel leuke en interessante ideeën.
Voor de stuurgroep stond echter steeds voorop dat er een nieuwe voetbalvereniging moest komen.
Dit was steeds het primaire doel. Alles wat daar zonder al te grote aanpassingen bij aan kon sluiten was
hetgeen waar men zich op concentreerde. Zo dacht men over dansactiviteiten, bootcamp parcours,
skeelerbaan, atletiek faciliteiten, het betrekken van de scholen en loop-, trim-, fiets verenigingen in de
buurt en uiteraard bleef de jeu de boules bij de club bestaan!
Nieuwe naam van de nieuwe vereniging. Er werden al veel leuke, mooie en bijzondere namen gestuurd
naar het email adres. Er kwamen zo’n 60 namen binnen. Maar… dit is nog geen 10% van het gezamenlijke
ledenbestand… Daarom liet men de mogelijkheid nog langer open zodat iedereen de kans had om de
nieuwe naam van de vereniging te verzinnen en daarmee tevens kans maakte een leuke prijs te winnen.



De oproep: ‘Laat je stem horen voor de petanque’
verscheen op de site. De gemeente Geldermalsen had
een budget van € 100.000,-- ter beschikking gesteld voor
burgerinitiatieven die de leefbaarheid binnen de gemeente
bevorderden. Voor elk gehonoreerd project was er een
financiële ondersteuning mogelijk van maximaal € 10.000,--.
Er hadden zich 36 projecten aangemeld. Ook de afdeling
petanque van onze vereniging had een initiatief ingediend
bij de Gemeente nl. het verplaatsen van de boules-banen
dichterbij de voorzieningen (kantine en toiletten).
Inwoners konden middels een stembiljet in de krant of via
de website van de gemeente een stem uitbrengen op het
volgens hun beste initiatief.

Februari 2015








Op zondag 8 februari hervatte Beesd 1 de competitie met een uitwedstrijd tegen Teisterbanders uit
Kerk Avezaath. Binnen 20 gaf Beesd de wedstrijd weg. Door ronduit slecht verdedigen stond de
thuisploeg toen al op 3-0. Beesd knokte zich nog terug en kwam bijna langszij, maar in plaats van 3-3
viel de 4-2. “En zo wilden we na de winter niet beginnen”, baalde trainer Wim Bender. “
Op woensdag 11 februari werden de beide besturen door de Stuurgroep Beesd/Rhelico geïnformeerd
over de ontwikkelingen en stand van zaken rondom de activiteiten van de stuurgroep en de verschillende
werkgroepen
Op 19 februari plaatste de commissie communicatie de oproep op de site aan de leiders van de elftallen
om a.d.h.v. gesorteerde lijsten per elftal in de bestuurskamer de gegevens van de spelers op juistheid
te controleren en deze lijsten daarna z.s.m. weer in te leveren in de bestuurskamer. Dit was van belang
voor de informatievoorziening omtrent de mogelijke fusie
Op zaterdag 21 februari plaatste de Stuurgroep Beesd/Rhelico weer een update op de site:
Afgelopen donderdag 12 februari is de stuurgroep weer bij elkaar geweest.
Informeren besturen: De dag ervoor, woensdag de 11e zijn de beide besturen door de stuurgroepleden
geïnformeerd. Er is en blijft volledige transparantie over de voortgang en het doel om voor het begin
van het volgende seizoen één vereniging te zijn blijft recht overeind.
Opleveringsdatum komt snel naderbij:
De druk begint op te lopen,
actielijsten worden langer en
beslissingen worden genomen.
Het onderzoeksbureau KYBYS is na
een zeer uitgebreid interviewronde
met besturen en stuurgroepleden
begonnen aan het afrondende
onderzoek naar de locatie voor de
toekomstige vereniging.
Veel technische en juridische vragen
moeten worden beantwoord,
oude statuten zijn bestudeerd
en nieuwe moeten worden opgesteld.
Informatie bijeenkomst.
Op 28 maart om 16.30 zal voor alle
leden, dus Beesd én Rhelico samen,
in de grote zaal van de Rodenburg
het fusieplan gepresenteerd worden.
Ook zal onderzoeksbureau KYBYS
uitleg geven over de gekozen locatie.
Wij gaan ervan uit dat ruim voor deze
datum bekend zal zijn waar er in de
toekomst gespeeld gaat worden.
Nieuwe naam. Ook zal op de 28e
de nieuwe naam van onze club bekend
worden! Het is van het alle grootste
belang dat we allemaal aanwezig zijn!
Het gaat tenslotte over de toekomst
van het voetbal in onze directe
omgeving.



Op zaterdag 28 februari was er weer een klusochtend. Na een kopje koffie werd er om half acht
begonnen met werkzaamheden door de klusploeg

Maart 2015:x


Op zondag 1 maart behaalde Beesd 1 een krappe, maar verdiende 1-0 overwinning thuis tegen HHC’09.
Eigenlijk had de overwinning hoger moeten uitvallen, maar daar kon trainer Wim Bender echter niet
mee zitten: “We koesteren op dit moment de punten. Die hebben we hard nodig.” Jarno van de Water
scoorde het enige doelpunt na een individuele actie.



Op vrijdag 6 maart was er weer een kinderbingo.
Een paar maanden geleden won het Nederlands elftal
op het WK 5-1 van Spanje. Op 31 maart was er een
herhaling van deze wedstrijd in de Amsterdam Arena.
De 2 toegangskaarten werden gewonnen door:
Lars Verschoor



Op zondag 8 maart zorgde Beesd 1 voor een daverende stunt door de uitwedstrijd tegen de koploper
in de competitie Wilhelmina (Den Bosch) met 1-3 te winnen. Doelman Robert Walraven behoedde Beesd
voor een vroege achterstand. Na twintig minuten werd het 0-1. Jasper Gremie kopte op doel, de bal
kwam terug en Nick van Gameren scoorde. Twintig minuten na rust zorgde Kevin Kruissen voor de 0-2.
Wilhemina kwam terug tot 1-2. Tien minuten voor tijd maakte Jarno van de Water een prima actie en
trok de bal terug op Rens Bronk: 1-3 “We hebben goed gevoetbald. Dit was een volkomen terecht
overwinning”, vond trainer Wim Bender



De Ouders van Beesd F5 zorgden zelf voor nieuwe tenues. Namens het bestuur en de spelers
bedankt voor het sponsoren van de nieuwe shirts



Hoofdsponsor Drukkerij Kemker stak ook Beesd E4 in het nieuw. Ook hier dank namens het
bestuur en de spelers bedankt voor het sponsoren



Op 10 maart verscheen er op de site een update over het 4de Robert Marstoernooi op 16 mei.
Sportpark Molenzicht maakte zich op voor zo’n 400 voetballertjes (!) in 42 verschillende teams
in hun strijd om de 1ste plek in hun poule en daarnaast ook om de Fair Play Cup.
Daarnaast waren er reeds 25 kramen waar “De vrienden van Robert Mars” zouden proberen zoveel
mogelijk geld op te halen voor KiKa.

Dat de “vrienden” de afgelopen maanden niet stil hadden
gezeten bleek wel uit de reeds behaalde resultaten.
De winnaar van het toernooi zou door de E van PSV worden
uitgenodigd om een wedstrijd te komen spelen in Eindhoven
en FC Den Bosch spits Jordy Thomassen had te kennen
gegeven op 16 mei in Beesd te zullen verschijnen.
De eerste financiële resultaten waren ook al zichtbaar.
Een aantal brugklassers van het KWC en Lek & Linge hadden
hun creativiteit aangewend om geld binnen te halen.
Een nieuw initiatief was de samenwerking met de plaatselijke
Oranje vereniging. Op zaterdag 25 april zou er in de tent
een middag georganiseerd worden waarvan de opbrengst ten
goede zou komen aan KiKa via het Robert Mars toernooi.
Hulp.
De voorbereidingen gingen dus prima maar natuurlijk kon men nog
steeds alle hulp gebruiken. Om, zoals de voorgaande 3 edities, alle
meespelende kinderen een aandenken mee te geven was men nog op
zoek naar donateurs voor de club van €5.
Ook dit jaar zouden weer ‘Robert Mars Toernooi armbandjes’ verkocht worden en spullen worden
ingezameld voor de markt en verlotingen. Wanneer je wilde steunen of met leuke spullen een prijs of
een gift dan kon dit via de organisatie of op www.robertmarstoernooi.nl worden aangegeven


Op zondag 15 maart 2015 boekte Beesd 1 zijn 3de zege op rij. Het versloeg RKTVC terecht met 3-1.
“En die was ook nodig, want met ook nog Alem-Rhelico en HHC’09-BZS wisten we dat concurrenten
punten gingen pakken”, zei Beesd-trainer Wim Bender na afloop. Kevin Spronk opende voor rust op
aangeven van Jarno van de Water de score. In de tweede helft haalde Van de Water zelf de trekker
over bij de 2-0. Uit een strafschop maakte RKTVC de aansluitingstreffer. ”Maar spannend werd het
niet meer. We maakten snel de 3-1 en hebben de wedstrijd toen goed uitgespeeld.” Jasper Gremie
zette die laatste treffer op zijn naam.



Op 17 maart verscheen nogmaals een uitnodiging voor de belangrijke bijeenkomst op 28 maart voor
alle alle leden en belangstellingen in de grote zaal van de Rodenburg waar het fusieplan zou worden
gepresenteerd en onderzoeksbureau KYBYS uitleg zou geven over de gekozen locatie. De stuurgroep
ging ervan uit dat ruim voor 28 maart bekend zou zijn waar er in de toekomst gespeeld ging worden.

(vervolg verslag stuurgroep bijeenkomst Maart 2015)
Donderdag 5 maart was er een aangepaste stuurgroep bijeenkomst. De tijd begon te dringen. Veel
moest er nog gebeuren. De stuurgroep leden vergaderden op dat moment 10 tot 15 uur per week!
Men vergaderde van 17.00 tot 20.00. eten en vergaderen tegelijk, de tijd moet ergens gevonden
worden… Het oude Posthuis had alweer en volledig belangeloos voor een fantastische maaltijd gezorgd.
Want ook de dinsdag ervoor werd er een vergaderdiner gehouden. Gelukkig leed de sfeer er niet onder,
het gaf tot nu toe steeds weer mooie goede energie die men nodig had om het tot een mooi einde te
kunnen brengen.
Locatie onderzoek Van het grootste belang was nu dat het locatie onderzoek goed en tevens zo snel
mogelijk werd afgerond. De emoties, ook binnen de stuurgroep, naderden een hoogtepunt.
Respectvol en scherp aan de wind werd er gestreefd naar een zo afgewogen mogelijk resultaat.
Uiteraard hadden de stuurgroep leden geen directe invloed op de uitslag. Toch moest ieder argument
naar waarde meegewogen worden. Een lastige maar noodzakelijke hobbel naar een vereniging die klaar
was voor de toekomst en waar iedereen zich thuis zou gaan voelen !!
Dinsdag was er een extra stuurgroep overleg met Ruger Schuijffel, de projectleider van KYSYS en
verantwoordelijk voor het locatieonderzoek. De stuurgroep was over dit gesprek niet tevreden.
Daarom zat men de dinsdag erna weer bij elkaar omdat men voor deze belangrijke beslissing niet
voorzichtig en secuur genoeg kon zijn.
Informatie bijeenkomst Wie deed wat? Niemand vergeten en
er voor zorgen dat men een positieve start maakte. Dat was in
grote lijnen de opdracht. Welke vragen leefden er, waar vond
men de antwoorden op de vragen die er mogelijk gesteld zouden
worden. Veel voorbereiding en nadenkwerk waarbij ook een grote
rol was weggelegd voor de werkgroepleden. Maar het állerbelangrijkste was dat er voldoende leden aanwezig zouden zijn.
Uiteraard waren ook niet leden die geïnteresseerd waren
van harte welkom. Mooi om te zien dat er bij Beesd een Facebook
account was waar het aantal leden werd bijgehouden die aanwezig
zouden zijn. De stuurgroep ging uit van een minimaal aantal van
350 aanwezigen op 28 maart !!!
Naast de uitleg van KYBYS zou ook de gemeente Geldermalsen in de persoon van wethouder Wiendels
en de heer van de Koppel, het belang van het samengaan onderstrepen en motiveren. De verkiezing van
de nieuwe naam en een presentatie van het plan om tot een samenwerking te komen. Naast de locatie
zijn er de onderwerpen, bestuur, organisatie, cultuur (vereniging), communicatie, accommodatie,
financiën en niet te vergeten het voetbal !
Nieuwe naam Het termijn voor het insturen van een naam voor de vereniging was gesloten. Er was
zeer enthousiast en veelvuldig gereageerd op de vraag. De stuurgroep leden maakten een selectie op
basis van aantallen en voorkeur. Uiteindelijk bleven er 5 namen over. Bij binnenkomst kregen de leden
een formulier waarop de voorkeur kon worden aangegeven. Dit formulier ging in een doos en zou worden
geteld. De naam met de meeste stemmen was de nieuwe naam. De winnaar was degene die de naam
on-line had gezet en de gelukkige zou zijn van een trekking uit de overige inzenders.
Het was van het aller grootste belang dat men aanwezig zou zijn !
Het ging tenslotte over de toekomst van het voetbal in onze directe omgeving.



Op 20 maart verscheen namens de commissie fusering vv Rhelico en vv Beesd op de site:
Voor de leden van vv Rhelico en vv Beesd: JOUW STEM TELT, JIJ BEPAALT DE TOEKOMST!!
Geacht Lid, Op 28 maart om 16.30 uur wordt er in de grote zaal van Discotheek De Rodenburg in
Beesd het plan gepresenteerd over de toekomst van de vv Rhelico en de vv Beesd. Na de presentatie
van het plan op zaterdag 28 maart volgt er op vrijdag 24 april om 19.00 uur in de kantine van de beide
verenigingen gelijktijdig een ledenvergadering. Tijdens deze vergaderingen zullen de stemgerechtigde
leden van beide verenigingen stemming uitbrengen op het voorgestelde plan.

Voor het geldig laten zijn van de stemming tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering op
24 april (bij de vv Rhelico en de vv Beesd tegelijk) moet 2/3 van de leden een stem hebben uitgebracht.
Alle stemgerechtigde leden worden dan ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en om op deze
vergadering zijn of haar stem uit te brengen.
GEEF VOETBAL IN JOUW REGIO EEN KANS, ZONDER JOUW STEM GEEN REGIOVOETBAL!!
Zaterdag 28 maart 16.30 uur presentatieplan. Presentatie toekomst van de vv Rhelico en de vv Beesd
voor alle belangstellenden. Aanvang 16.30 uur grote zaal van Discotheekde Rodenburg.
Vrijdag 24 april 19.00 uur bijzondere algemene ledenvergaderingen
Voor de leden van de vv Rhelico, kantine Sportpark Boutenstein: De stemming geldt volgens de
statuten van de vv Rhelico voor leden vanaf 17 jaar.
Voor de leden van de vv Beesd, kantine Sportpark Molenzicht: De stemming geldt volgens de
statuten van de vv Beesd voor alle leden (dus ook jeugd)


Op zondag 22 maart 2015 verscheen op de site: Fusieclub zoekt naam. De volgende namen waren
door de leden van Beesd en Rhelico als nieuwe naam voor de nieuwe vereniging genoemd:
Lingevogels, Lingeboys, Linge United, BRC'15, DLVO (De Linge Verbindt Ons)
Zaterdag 28 maart zou door de dan aanwezige leden de nieuwe naam uit deze inzendingen gekozen
worden door de aanwezige Notaris. Alweer een reden om erbij te zijn!



Op zondag 22 maart 2015 behaalde Beesd 1 een historische overwinning.
De ploeg in vorm boekte een 9-1 overwinning tegen Maliskamp en dit was tevens der 4de overwinning op
rij. “Het is ook wel eens lekker om een keer rustig op de bank te zitten”, vond Beesd-trainer Wim
Bender. “We kregen de ruimte om te voetballen en daar hebben we na rust uitstekend gebruik van
gemaakt.” De gasten kwamen na een klein kwartier nog wel op voorsprong. Nadat Jarno van de Water de
1-1 binnen volleerde, was het verzet bij Maliskamp echter al gebroken. Beesd kreeg ineens alle ruimte
om naar hartenlust aan te vallen. Voor rust wist alleen Igor Bassa met een kopbal nog te scoren. Na rust
voerde de thuisploeg de score echter op en scoorde het gemiddeld eens per zesenhalve minuut. Kevin
Spronk (3x), Jasper Gremie (2x), nogmaals Bassa met een kopbal en Jasper van Bremen haalden de
trekker over. Een belangrijke overwinning voor de stand in de 3de periode:
Nr. Club.

Wed. Pnt.

1

Beesd

3

9

2

SCR

3

7

3

BZS

2

6

4

Alem

3

6

5

TGG

3

4

6

Rhelico

3

4

Op maandag 23 maart 2015 zou dan eindelijk de keuze
voor de locatie door onderzoekscommissie KYBYS bekend
gemaakt worden.
Iedereen in spaning, maar ……… dit verscheen er op de
site:
Uitslag locatie onderzoek: De uitslag van het locatie
onderzoek laat helaas nog even op zich wachten.
Vandaag wordt niet verwacht dat de uitslag van
het locatie onderzoek openbaar wordt gemaakt!
De volgende dag 24 maart stond er op de site:
Vandaag wordt niet verwacht dat de uitslag van
het locatie onderzoek openbaar wordt gemaakt.



Op dinsdag 24 maart verscheen op de site een herhaald verzoek
van ‘De commissie Vrijwilligers’ om het Vrijwilligersformulier in
vullen. Ondanks de fusieplannen zien wij toch het belang van het
vastleggen van de activiteiten die vrijwilligers voor v.v. Beesd
uitvoeren. Bent u lid en draagt u al een steentje bij, vul dan ook het
formulier in. Het gaat om allerhande soorten vrijwilligersdiensten
als bardienst, bestuursdienst, klusochtenden, trainen/leiden etc.
Zeker gezien het besluit in de jaarvergadering van september 2014 om een vrijwilligersbijdrage te
vragen van 25 euro per half jaar per lid. Mocht u deze bijdrage willen voldoen kunt u dat ook aangeven
op het formulier. Wilt u deze bijdrage terug ontvangen dan is het invullen van dit formulier
noodzakelijk. Mochten er vragen zijn kunt u zich wenden tot de vrijwilligerspagina of via het emailadres
vrijwilliger@vvbeesd.nl



Op woensdag 25 maart verscheen het volgende trieste bericht op de site:



Op zaterdag 28 maart 2015 was er GEEN openbare informatiebijeenkomst in de Rodenburg……



Op zondag 29 maart begon de petanque met een openingstoernooi om 12.30 uur. Er werd d.m.v. loting
gespeeld in doublettes. Vanaf 1 april kon er weer elke dinsdagavond gespeeld worden op de buitenbanen



Op zondag 30 maart haalde SCR-Beesd het einde niet. Na een uur spelen vond de scheidsrechter
dat verder voetballen op het kletsnatte veld niet meer verantwoord was. Hij staakte de wedstrijd
waarin op dat moment nog niet gescoord was. “Jammer, maar het was wel een terechte beslissing”, vond
Beesd-trainer Wim Bender.



Op 31 maart verscheen het volgende in Nieuwsblad Geldermalsen:

'Rhelico en Beesd willen nog steeds'
BEESD/RUMPT - ,,De Zwarte Piet ligt bij niemand, want waar er twee praten, hebben er twee schuld
of geen schuld,'' aldus wethouder Niko Wiendels over de voorlopig afgeblazen fusie tussen VV Beesd
en Rhelico. Verder laat hij weten: ,,Beide clubs hebben wel aangegeven dat ze nog steeds willen, en
misschien wel moeten, fuseren.''
De voetbalverenigingen uit Beesd en Rumpt praten al langere tijd over een mogelijke fusie, maar
kwamen daar nog niet uit. Daarom werd een stuurgroep gevormd met leden van beide verenigingen,
ondersteund door een medewerker van de KNVB, die op kosten van de gemeente een onafhankelijk
onderzoeksbureau in de arm nam. De stuurgroep stelde zelf criteria voor dit onderzoek op en beloofde
zich aan de uitslag te committeren tenzij er gerede twijfels zouden zijn. En die waren er. Uit het
rapport kwam de locatie van Beesd uit de bus als meest geschikte locatie voor de fusieclub. De
stuurgroep leden van Rhelico vinden echter dat deze conclusie getrokken is op feiten die niet correct
zijn. Het gaat dan met name om de grootte van het terrein en de investeringen die gedaan moeten
worden.
Wiendels: ,,De voorzitters van de verenigingen hebben inmiddels
een afspraak gemaakt om toch nog eens met elkaar te praten.
Dit juichen wij toe. Maar duidelijk moet zijn dat de rol van de
gemeente nu even uitgespeeld is. Die is geëindigd met het opstellen
van het rapport van het onderzoeksbureau.
Wij gaan nu niet meer betalen, ook geen mogelijke kosten voor
mediation. De clubs hebben zeker onze zege om door te gaan,
maar nu is het aan hen.''

April 2015:


Op donderdag 2 april verschenen de laatste ontwikkelingen van de Stuurgroep Beesd op de site:
Beste leden, ouders en sportvrienden,
Woensdag 25 maart heeft Rhelico via de pers laten weten dat ze voorlopig het fusieproces hebben
opgezegd, omdat ze zich niet konden conformeren aan het locatie onderzoek. Stuurgoep Beesd heeft
hierop in de loop van die woensdagochtend een persbericht laten uitgaan en op de site van V.V. Beesd
laten plaatsen. Die inhoud is bij u bekend. De ontwikkelingen hebben sindsdien niet stilgestaan, en met
deze brief willen wij u hierover informeren.
De opdracht van het bestuur was te onderzoeken of er een fusie mogelijk is met Rhelico.
Dat betekende: een fusieplan maken en de keuze voor de meest geschikte locatie te laten onderzoeken
door een onafhankelijk bureau. In bijzijn van de gemeente, beide besturen en de KNVB is besloten dat
de uitslag van het onderzoeksbureau bindend zou zijn en over de inhoud geen discussie gevoerd zou
worden. Wij vinden het een gemiste kans dat de gezamenlijke bijeenkomst van zaterdag 28 maart om
de leden van Rhelico en Beesd het fusievoorstel te presenteren niet is doorgegaan.
Ook zou KYBYS die middag het locatieonderzoek presenteren en onderbouwen. Wij vinden namelijk dat
alleen de leden met een stemming tijdens de ALV de fusie nog konden verwerpen. Het is niet aan de
stuurgroep om dit proces te stoppen.
Wij zijn er als Beesdse delegatie van de stuurgroep van overtuigd dat als u de plannen, die door
tientallen enthousiaste leden van Beesd en Rhelico zijn opgesteld, zou hebben gehoord, u de juiste
keuze had gemaakt. Het bestuur en de stuurgroep van Beesd vinden nog steeds dat het belangrijkste
doel is om de jeugdleden een toekomstbestendig sportpark te kunnen bieden.

Het zien van de trainingen, wedstrijden en het
enthousiasme van de jeugdelftallen afgelopen
zaterdag heeft ons weer de nodige energie
gegeven om door te gaan met het maken van
plannen voor de toekomst.
We willen daarom zo snel mogelijk een aantal
gesprekken gaan voeren, met de KNVB, met het
onderzoeksbureau KYBYS dat de locatiekeuze
heeft gemaakt.
Ook willen we zo snel mogelijk aan tafel met de gemeente gezien de laatste berichten in de
Gelderlander en het Nieuwsblad Geldermalsen.
We hebben er tot nu toe voor gekozen om jullie via de website op de hoogte te houden. Er zijn nog
teveel ontwikkelingen aan de gang, waarvan de uitslag nog niet is te overzien. Zodra we een concreter
beeld hebben van hoe we verder gaan, beleggen we zo snel mogelijk een ledenvergadering om de
toekomst van onze voetbalclub met jullie te bespreken. Heb je in de tussentijd vragen of ideeën, je
kunt altijd bij een van de stuurgroepleden of het bestuur terecht.
Stuurgroep Beesd: Patrick Kemker, Jeroen van Stappershoef en Roland Versteegh



Op vrijdag 3 april was er weer een kinderbingo om 19.00 uur gevolgd door een klaverjasavond om 20.15

De hoofdprijs in de drukbezochte kinderbingo, een ‘bioscooparrangement voor 4 personen’ werd dit keer gedeeld door :
Femke Schooneveld en Anouk de Weijer
Aansluitend was er een klaverjasavond.
Ondanks dat de opkomst matig was, werd het een gezellige avond.
1e prijs: Michael Schooneveld, 2e prijs: Richard Polder
en 3e prijs: Arno Kroeze
De poedelprijs ging naar Michael Verwolf


Op zaterdag 4 april was er weer een klusochtend op Sportpark
Molenzicht. Vele handen maakten weer licht werk….
Om half 9 stond de koffie klaar en daarna werden weer de
noodzakelijke klusjes uitgevoerd





Op maandag 6 april verscheen op site de aankondiging van de kampioenswedstrijd van v.v. Beesd
Dames 1 op zondag 12 april uit bij Teisterbanders met een poster met alleen de rugnummers …

Op zondag 12 april was het dan zover. Dankzij een 0-7 overwinning op Teisterbanders werd
Dames 1 kampioen. De vele meegereisde supporters zagen een moeizame eerste helft met
zenuwachtig voetbal. Toch stond men bij rust verdient met 0-2 voor. Na rust kregen de dames de
wind mee en was er geen houden meer aan. De zenuwen werden afgeschut en simpel liep men uit naar
een veilige 0-7 voorsprong waarmee ook de 100 doelpuntengrens in deze competitie werd gehaald !!
Doelpunten in deze
kampioenswedstrijd
kwamen van Karlijn (4x),
Kimberly (de 100 ste…),
Cynthia en Sharon.
Hierna werd de champagne
ontkurkt en was het groot
feest.
Bij terugkomst op
Molenzicht wachtte de
traditionele ‘platte kar’
voor een rondrit door het
dorp. Dames gefeliciteerd
en succes in de 3de klasse
volgend seizoen

Dit waren de kampioenen:

Bovenst rij v.l.n.r. Soraya Straatman, leider Tommie Zuurmond, Henrieke Mol,
Roos de Bruin, Cristel Bender, Karlijn Zuurmond, Laura van Waardenburg,
Sharon Zuurmond (aanvoerder), Cynthia van de Water en leider Hans van den
Burg. Onderste rij v.l.n.r. Tyrza Malawau, Deborah Piek, Suzanne van Bremen,
Ilse Dokman, Simone van Bremen, Lyan Zuurmond, Marion de Jong, Kimberly
van Mourik Kypriotis en Ivonne de Bruin



Zondag 19 april was de Derby der Derby’s Rhelico 1 – Beesd 1
De beide besturen deden vooraf een oproep op de site om het vooral
netjes te houden. Ludieke acties mogen altijd bij een derby (zie ook
het embleem van Rhelico hiernaast), maar men moest wel het verstand
gebruiken. Burgemeester Miranda de Vries en wethouder Nico Wiendels
waren ook bij de kraker aanwezig. Traditiegetrouw werd het voetballend
een matige derby en was Beesd voor de tweede keer dit seizoen te sterk
voor Rhelico. Net als eerder in de thuiswedstrijd won Beesd met 2-1.
Met de drie punten deed Beesd uitstekende zaken in de
derde periode. Concurrent SCR verloor, waardoor het gat
met de nieuwe nummer twee TGG inmiddels vier punten is.
“Maar we hebben nog een lastig programma”, wist Bender.
“We bekijken het dus van week tot week. Eerst komende
zondag maar proberen thuis van Elshout te winnen.”
Uiteraard hoopte trainer Bender dat zijn team de
nacompetitie haalt. “Wie wil dat nu niet.
”Doelpuntenmakers: 0-1 Jarno van de Water,
1-2 Jasper van Bremen
En de wedstrijdbal ging mee naar Molenzicht…..



Op maandag 20 april verscheen onderstaande in:



Goed om te zien dat jeugdtradities nog steeds in stand worden gehouden: Jasper van Bremen krijgt
van vader Henk een euro voor zijn winnende doelpunt tegen Rhelico



Ons bereikte het trieste bericht dat onverwachts Chris van Dok was overleden op de leeftijd van
89 jaar. Chris was enkele jaren betrokken bij onze vereniging als sportmasseur. Het bestuur wenste
zijn vrouw en overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies



Op zaterdag 25 april was er weer een klusochtend. Helpende handen deden uitstekend werk op
Sportpark Molenzicht



Op zaterdag 25 april werd VVBeesd F2 kampioen... Van harte gefeliciteerd.



Op zondag 26 april liep Beesd 1 averij op in de strijd om de 3de periode. De ploeg kwam tegen Elshout
niet verder dan 1-1 en zag dat concurrenten TGG en SCR wel wisten te winnen. “Maar dit was wel een
terechte uitslag. Voor rust was Elshout scherper en hadden we geluk dat het bij 0-1 bleef”, erkende
Beesd-trainer Wim Bender. Na de 0-1 hield Beesd-doelman Robert Walraven de thuisploeg op de been.
In de tweede helft tapte Beesd uit een ander vaatje. Met een hoop inzet knokte de ploeg zich terug in
de wedstrijd met een kleine tien minuten voor tijd de beloning. Invaller Robert van Gameren
verschalkte de keeper met een lob: 1-1. (zie foto gemaakt door Wim de Bruijne)



Op dinsdag 28 april verscheen op de site het bericht:

Kemker verlengt hoofdsponsorschap

Het bestuur van de VV Beesd was verheugd dat Drukkerij Kemker
(eigenaar Patrick Kemker) ook in seizoen 2015-2016 hoofdsponsor
zou zijn van VV Beesd. Naast het hoofdsponsorschap van Beesd 1
en de E4 zal Drukkerij Kemker, in onderling overleg, ook andere
activiteiten sponsoren. Het bestuur dankte Patrick Kemker (zelf jarenlang actief speler bij VV
Beesd) voor deze continuering en verheugde zich op een voortzetting van de goede relatie



De website VoetbalNederland.nl was op zoek naar oude eindstanden uit Regio Zuid 1. Van het seizoen
1985-1986 en 1986-1987 ontbrak de 1e klasse BB (Brabantse Bond). In deze beide seizoenen kwam v.v.
Beesd uit in deze klasse



Op donderdag 30 april kwam het definitieve rapport van onderzoeksbureau KYBYS. Zoals verwacht
was de locatiekeuze niet veranderd t.o.v. de beide conceptrapporten 1.0 en 2.0. De voorkeurslocatie
voor de nieuwe fusieclub bleef Molenzicht in Beesd.



Dit definitieve rapport verscheen slechts enkele uren voor de reeds geplande ledenvergadering van v.v.
Rhelico. Het bestuur en stuurgroep van v.v. Beesd kwam met onderstaande persbericht:

Mei 2015
Op 2 mei kwam v.v. Rhelico met een reactie:



Beesd nog één zege verwijderd van periodetitel
Op zondag 3 mei speelde Beesd 1 met 2-2 gelijk tegen kampioen TGG en daardoor had men het
bereiken van de nacompetitie nog altijd in eigen hand. Omdat SCR verloor, was TGG de enig
overgebleven concurrent. Als Beesd had gewonnen van TGG was de 3de periode al binnen geweest. Toch
was de late gelijkmaker al veel waard. Bij een nederlaag zou TGG Beesd gepasseerd zijn. Nu heeft de
ploeg van Wim Bender het in de laatste wedstrijd bij Jan van Arckel in eigen hand. Bij winst is de
nacompetitie zeker. Als TGG niet van buurman Wilhelmina weet te winnen, gaat de periodetitel ook naar
Beesd.

De prijzen voor de verloting
tijdens deze laatste
thuiswedstrijd werden ter
beschikking gesteld door
supermarkt MCD . Twee
deelnemers gingen met een
rijk gevulde boodschappentas
en 1 met een fles wijn naar huis.



Ook op zondag 3 mei won Beesd 6 zijn laatste wedstrijd met 1-6 bij SCR uit Rijswijk. Hieronder de
mannen van trotse leider Patrick Koenhein




I.v.m. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag was er maandag 4 mei en dinsdag 5 mei geen training
Via de media bereikte ons het bericht dat na een lange periode waarin zijn gezondheid te wensen
overliet toch nog onverwachts was overleden: Willem van Leeuwen op de leeftijd van 77 jaar. Willem
was vele Jaren een gewaardeerd lid van v.v. Beesd. Een van zijn vele werkzaamheden was zijn taak als
barvrijwilliger. Willem is begraven op de RK begraafplaats in Rumpt. Het bestuur wenste namens v.v.
Beesd zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies

Op 7 mei 2015 verscheen van Leo van Rijnsbergen, voorzitter van v.v. Rhelico op Regiovoetbal:

Op 7 mei 2015 verscheen namens het bestuur fantastisch nieuws op de site:

Ook op 7 mei 2015 verscheen het volgende bericht op de site van voorzitter Maarten van der Hulst:

Op 7 mei 2015 verscheen onderstaande de oproep op de site om Beesd 1 te steunen in de belangrijke
uitwedstrijd op zondag 10 mei tegen Jan van Arkel. Deze laatste competitiewedstrijd was beslissend voor
de 3de periode.

Op 7 mei reageerde het bestuur op een ‘ Memo Fusieclub Beesd Rhelico’

De beide documenten de memo van Rhelico: Memo Fusieclub Beesd Rhelico
en de reactie van v.v.Beesd: Reactie Memo v.v. Beesd staan op de volgende pagina’s

Memo Fusieclub Beesd Rhelico
Aan:
Van:
Onderwerp:

Bestuur vv Rhelico
Conrad van Keulen
Fusie voorstel

Kopie naar:
Datum:
Bijlagen:

01-05-2015
-

Het bestuur van vv Rhelico wil haar leden door middel van het uitschrijven van een Algemene Leden
Vergadering de keuze voorleggen voor een gehele fusie met vv Beesd.
Uitgangspunt hierbij is dat een financieel gezonde vereniging ontstaat voor alle voetballende leden
ten westen van Geldermalsen Rhelico stelt naar aanleiding van het locatie onderzoekrapport van
Kybys (T5056KA1) dd 23-04-2015 voor een fusie met Beesd waarbij wordt gekozen voor
onderstaande optie:
Keuze
Fusie op locatie Molenzicht waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente garant staat
voor onderstaande investeringen die zijn opgenomen in het definitief rapport van Kybys
dd 23 april 2015::

Aanleg 5e voetbalveld (kunstgras);

Uitvoeren noodzakelijke renovaties bestaande velden;

Aanpassen algemene inrichting sportpark;

Aanpassen ontsluiting/bereikbaarheid voor auto’s;

Realiseren adequate parkeervoorziening.
Daarnaast dient de gemeente zorg te dragen voor geschikte en voldoende bouwmogelijkheden
vanuit het vigerende bestemmingsplan of te zorgen voor een noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging.
De fusievereniging zal daarnaast de noodzakelijke investering dragen voor de bouw van het nieuwe
clubgebouw (kantine en kleedkamers) als fusieclub dragen
Kanttekeningen
1.
Indien de gemeente (gemeenteraad) niet 100% garant staat voor bovenstaande (in het
rapport van Kybys opgenomen) investeringen zal niet gekozen worden voor huisvesting van
de nieuwe vereniging op de locatie Molenzicht maar zal door de fusieclub gekozen worden
voor realisatie op de locatie Boutenstein.
De gemeente dient deze garantstelling uiterlijk 01-05-2016 te hebben afgegeven
2.
Indien om bestemmingsplan technische oorzaken de noodzakelijke nieuwbouw niet op de
locatie Molenzicht gerealiseerd kan worden zal gekozen worden voor de locatie
Boutenstein.;
3.
Met ingang van het voetbalseizoen 2015-2016 gaan beide verenigingen met
gecombineerde samenwerkende jeugd teams (vooruitlopend op de formele fusie) aan de
competitie deelnemen, gezamenlijk wordt bezien of ook de senioren m.i.v. seizoen 20152016 gezamenlijk (gecombineerd) kunnen gaan spelen.
Vervolgstappen
1.
Bestuurlijk in gesprek gaan met vv Beesd ter bespreking van het in deze memo
vermelde plan (uiterlijk 15 mei)
2.
Bestuurlijk niveau vastleggen van de afspraken (uiterlijk 1 juni)
3.
Belleggen van een info moment richting leden en keuze naam/tenue bepalen
(begin juni)
4.
ALV op clubniveau beleggen (uiterlijk 25 juni)
5.
Plannen indienen bij gemeente (uiterlijk 1 augustus)
CvK 01-05-0215

Reactie Memo v.v. Beesd
Datum: 5 mei 2015
Aan het bestuur van V.V. Rhelico,
Beste Leo,
Op vrijdag 14 november 2014 is door beide besturen samen met de stuurgroep leden van
beide verenigingen de kick-off gegeven voor een uiteindelijk gezamenlijk doel, namelijk een
toekomstig-bestendige vereniging creëren waar alle voetballers(sters), maar vooral onze
jeugd met plezier kunnen voetballen.
Hiervoor zijn, naast onderling, ook afspraken gemaakt met de gemeente waar wij als
besturen unaniem achter zouden gaan staan en de keuze voor een uiteindelijke fusie aan de
leden voor te leggen.
Wij betreuren het dat door aanwijsbare omstandigheden het proces een vertraging heeft
opgelopen. Dat V.V. Rhelico nu komt met een plan om een fusie voorstel te doen aan haar
leden onder de voorwaarden en eisen zoals genoemd in het memo van 1 mei 2015 vinden
wij onacceptabel en tegen alle gemaakte afspraken indruisen.
Ons voorstel is om op zeer korte termijn gezamenlijk de draad weer op te pakken waar wij
gebleven waren en verder te gaan met het fusie proces waar het gestopt is, met als leidraad
het uitgewerkte fusierapport van de stuurgroep, incl. het conformeren aan de uitslag van het
locatieonderzoek Boutenstein / Molenzicht.
Daarnaast willen wij jullie er op wijzen dat de samenwerking via de ST (Samenwerkende
Teams) de voorloper was van een fusie en dat door de ontstane ontwikkelingen eventuele
uitbreiding van deze samenwerking c.q. voortgang op losse schroeven komt te staan wat wij
eigenlijk niet willen, gezien het plezier en de toekomst van onze gezamenlijke jeugd.
Graag willen wij jullie reactie voor zondag 10 mei 2015 tegemoet zien.
Met vriendelijke groeten,
Maarten van der Hulst, V.V. Beesd

Op zaterdag 9 mei verloor Beesd MD1 de belangrijke wedstrijd om het kampioenschap tegen Eindhoven
MB1 met 2-0 en hierdoor werden ze helaas geen kampioen, maar wel werd uiteindelijk een keurige 2de plaats
in de competitie behaald

Op zondag 10 mei speelde Beesd 1 zijn laatste competitiewedstrijd uit bij Jan van Arckel in Ammerzoden.
Dankzij een 2-3 overwinning legde de ploeg beslag op de derde periode en pakte zo een ticket voor de

nacompetitie

Voet Aggregaten stapt over op andere
Bekers. Ze waren zo vertrouwd ! De gele
koffie – en thee bekers van Voet Verhuur.
John Voet zou John Voet niet zijn wanneer
hij ook de v.v. Beesd hiervan niet liet
meeprofiteren.

Beesd ontmoet daarin SVSSS uit Udenhout.
“We hebben ook vandaag weer niets cadeau gekregen”,
concludeerde trainer Wim Bender.
“Wel hadden we het onszelf makkelijker kunnen maken,
maar we lieten ons na de 0-2 voorsprong een beetje in
slaap sussen.” Beesd begon prima aan de wedstrijd. Rens
Bronk maakte voorbereidend werk van Jarno van de
Water af 0-1.
Jasper Gremie verdubbelde uit een corner van Kevin
Spronk met een kopbal de marge 0-2. Vlak voor rust
counterde de thuisploeg naar 1-2 en kort na de thee
viel ook de 2-2.
Nadat Jarno van de Water met een schitterende volley
Beesd opnieuw aan de leiding bracht 2-3 liet Beesd na om
verder uit te lopen.
Door dit resultaat eindigde Beesd uiteindelijk op
een verdienstelijke 6de plaats in de competitie

Op zaterdag 16 mei 2015 vond de 4de editie van het Robert Mars Toernooi plaats op Sportpark
Molenzicht te Beesd. Het bekende voetbaltoernooi voor de E-jeugd werd gehouden ter nagedachtenis aan
Robert Mars. Robert was lid van voetbalvereniging Beesd en overleed op 11 april 2011 aan kanker op 10
jarige leeftijd.
Naast het voetbaltoernooi werden door de Vrienden van Robert Mars diverse activiteiten georganiseerd.
Het doel hiervan was zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KIKA.

De Vrienden van Robert Mars met staand v.l.n.r.: Rob, Denise, Roy, Jolanda, Angelique,
Marieke, Waldrik sr, Waldrik jr, Elize en Marianne. Zittend v.l.n.r.: Bram, Lotte, Isa en Roos.

Voorgaande toernooien waren zeer succesvol, met opbrengsten van
€ 4.500,- in 2012, € 9.000,- in 2013 en € 13.500,- in 2014. Net als
voorgaand jaren zou ook nu de opbrengst worden omgezet in stenen
voor het nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum, het grootste
kinderkanker centrum van Europa. Het doel van dit centrum is de
zieke kinderen de beste zorg te geven en top onderzoek te verrichten
waardoor de overlevingskans vergroot kan worden van 75% naar 95%.
Een fantastisch doel waar met elkaar aan gewerkt moest worden!

Zo'n 40 E-pupillen teams, waaronder twee uit Polen (DAF Luków, zie foto boven) waren op komen dagen om
op het sportieve vlak de strijd aan te gaan met elkaar. Verder namen deel: Beesd, Rhelico, Stedoco, DOVO,
Lekvogels, Geinoord, Nivo Sparta, Asperen, MVV'58, Haaften, Buren, Leerdam Sport, JSV, Maarssen, DSC,
Roda Boys Aalst, Tricht, HRC"14, DSS"14, LRC, BMC en GVV
Om half 10 posteerden zij zich op het hoofdveld rondom de inmiddels bekende Robert Mars-zuil waar
spreekstalmeester Rob van de Broek het indrukwekkende openingswoord sprak tot de aanwezigen.
Zoals ieder jaar werd daarna de sfeer voor de rest van de dag bepaald door het favoriete lied van Robert.
Hierna was het de beurt aan wethouder Wiendels en de Poolse gasten die in niet mis te verstane woorden
hun bewondering uitspraken voor dit evenement. De Poolse afvaardiging eindigde met een uitnodiging voor
een tegenbezoek aan Polen aan alle aanwezige teams. De symbolische aftrap onder leiding van Opa Teunis
werd dit jaar genomen door Roos en Bram, twee E-pupillen, maar ook twee van de kleinste "Vrienden van
Robert Mars".
Hierna barstte op 6 velden de sportieve strijd en in zo'n 30 kramen, met circa 100 vrijwilligers, de strijd
om de keiharde pegels voor KiKa los. Aan het eind van de dag leverde dit twee grote winnaars op. De E1 van
BMC uit Berlicum ging na de finale met de grootste beker naar huis én met een invitatie van de PSV-jeugd
op zak. KiKa mocht de cheque met het enorme bedrag in ontvangst nemen.
De meiden van 't Gooi ME5 uit Hilversum verdienen ook een compliment, zij gingen met de Fair Play Cup aan
de haal.
De "Vrienden van Robert Mars" waren ook erg blij met de belangeloze en zeer welkome aanwezigheid van
Jordy Thomassen, spits van FC Den Bosch en Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, die beiden ruim
de tijd namen voor foto's en handtekeningen en die assisteerden bij de opkomst voor de finale en bij het
uitreiken van de prijzen. De dag werd afgesloten met de trekking van de vakjesloterij.

De prijswinnaars die reeds vertrokken waren, zijn hierover inmiddels op de hoogte gebracht. Op de markt
waren er ook weer verse bloemenen bloemstukjes, heerlijke appelbeignets, prachtige boeken, verrukkelijke
wafels, schitterende planten, gezonde
smoothies en fruit, curiosa en speelgoed, de
lekkerste pannenkoeken, een kledingkraam en
een voetbalkraam....
En dan natuurlijk spelletjes als blikgooien,
darten, sjoelen, buksschieten, enveloptrekken...
en de bekende vakjesloterij met geweldige
prijzen....
Nadat hij onlangs de sfeer bij de Funny Games tot een hoogtepunt bracht zette William Versteegh met
zijn sfeerverhogende meezingers, ook deze dag luister bij. Volgend jaar hoopt de organisatie op
21 mei 2016 het eerste lustrum te vieren met minstens zo’n gezellige dag. Volg de voorbereidingen via
de website op de facebookpagina van het Robert Mars Toernooi.
De opbrengst 2015 overtrof alle verwachtingen, liefst

21.500 euro voor KIKA!!!

Op zondag 17 mei speelde Beesd 1 zijn eerste wedstrijd in de nacompetite voor promotie naar de 3de
klasse. De eerste horde was tegen SVSSS (Sportvereniging Sport Staalt Spieren) uit Udenhout. SVSSS
kwam eerst op bezoek in Beesd.

Beesd kwam in de strijd om
promotie naar de derde klasse
prima uit de startblokken. De
ploeg van Wim Bender versloeg
SVSSS uit Udenhout met 2-0.
Bender was tevreden met wat
zijn ploeg had laten zien.
“We hebben veel strijd geleverd en daar hadden zij moeite mee. Ik denk dat wij verdiend gewonnen
hebben.” Beesd kwam in de openingsfase goed weg. Eerst maakte Dion Hol een kans van Jim de Laat
onschadelijk. Uit de daaropvolgende corner kopte Ruben Diederen op de lat. Halverwege de eerste
helft kreeg ook Beesd zijn eerste grote kans. Hans Kroeze speelde Rens Bronk vrij, maar de aanvaller
treuzelde te lang en zag zijn kans verloren gaan. Vlak voor rust mikte gelegenheidsspits Hans Kroeze
zelf uit kansrijke positie met zijn mindere rechterbeen recht op doelman Sebastiaan Kuijs.
Na rust waren de kansen wel aan Beesd besteed. Tien minuten na de thee legde Kroeze de bal op het
hoofd van de vrijstaande Kevin Spronk die eenvoudig de 1-0 binnen knikte. Nog geen minuut later stond
het al bijna 2-0. Jasper Gremie knalde op de vuisten van Kuijs. Halverwege de tweede helft viel die 2-0
alsnog. Een steekpass van Igor Bassa bereikte Bronk die breed legde op Kroeze. De man van de assist
bij de eerste treffer maakte nu zelf de 2-0. In de counter kreeg Beesd nog een paar mogelijkheden om
verder uit te lopen, maar de grootste kans was voor de gasten. Lars Cornelissen mikte voor open doel
echter te hoog. “Het is jammer dat we niet nog wat verder uitgelopen zijn, want dat had best gekund”,
vond Bender. Minpuntje van de wedstrijd waren de drie opgelopen gele kaarten die alle drie een
schorsing opleverden. Daarom moet Beesd het in de return op 2de Pinksterdag stellen zonder
aanvoerder Coen Verwolf, Jasper Gremie en Igor Bassa. Daar tegenover staat de terugkeer van Jarno
van de Water, Nick van Gameren en Randy den Hartog. “Maar dat zijn toch andere types. We zullen dus
weer moeten gaan puzzelen”, aldus Bender
v.v. Beesd bedankte wel de sponsoren voor
het beschikbaar stellen van diverse
prijzen van de verloting. Betuwestrand
voor een waardebon voor een keer gratis
waterskieën, Slager Arie Arisse voor de
tegoedbon te besteden in zijn slagerij,
Garden Masters, een gratis plant, MCD
een gevulde boodschappentas, IJssalon Lic
2 gratis bonnen te besteden bij Lic, Wim
de Bruijne fotografie voor de 2 vrijkaarten
voor een foto beurs en Kroeze Hoveniers,
voor het beschikbaar stellen van de
wedstrijdbal.

Op woensdag 20 mei reageerde het bestuur van v.v. Beesd zoals gevraagd op het memo van v.v. Rhelico
van 1-5-2015

Beesd, 20 mei 2015,
Aan het bestuur van Rhelico,
Vandaag is er een gesprek geweest waarbij namens Rhelico, de bestuursleden Conrad van Keulen en Leo van
Rijnsbergen aanwezig waren en namens Beesd, de bestuursleden Frans de Weijer en Maarten van der Hulst.
Aangezien er de laatste anderhalve maand niet meer met elkaar, maar over elkaar werd gesproken, is ter
voorkoming van verdere escalatie, gezamenlijk voor gekozen de brief van Rhelico dd 10-5-2015 eerst nader
door Leo en Conrad te laten toelichten, zodat het bestuur van Beesd hierop een passende schriftelijke reactie
kan geven. Uit dit gesprek blijkt dat beide verenigingen het in grote lijnen met elkaar eens zijn, echter alleen nog
steeds verschillen van inzicht op een cruciaal punt, t.w.: de randvoorwaarden zoals genoemd in de memo
van Rhelico dd 1-5-2015. De voorwaarde waarbij de gemeente vooraf (of uiterlijk 1-5-2016) garant staat
voor het volledig uitvoeren van alle punten, zoals:
5 velden, waarvan 1 kunstgrasveld
Uitvoeren noodzakelijke renovaties bestaande velden
Aanpassen algemene inrichting sportpark
Aanpassen ontsluiting/bereikbaarheid voor auto’s
Realiseren adequate parkeervoorziening
De stuurgroep van Rhelico/Beesd heeft tijdens het proces reeds gesprekken gevoerd met de gemeente
omtrent deze garanties vooraf. Daarin is eenduidig gecommuniceerd en vastgesteld dat dit op voorhand
niet mogelijk is. Bij de gemeente kan men enkel op basis van een ingediende aanvraag van de (nieuwe)
vereniging de processen (inbrengen via de raad etc.) op gang brengen. Dit is dus pas mogelijk na het
ontstaan van de nieuwe fusieclub.
Echter is door de gemeente wel het vertrouwen uitgesproken dat de brede(multifunctionele) nieuwe
vereniging gedragen/ondersteund zal gaan worden. Dit zou ook als zodanig gepresenteerd worden door
de wethouder op de geannuleerde bijeenkomst van 28 maart jl. in de Rodenburg.
De gezamenlijke stuurgroep is hiermee dan ook akkoord gegaan (en dus volledig bewust hiervan) het
verdere fusieproces ingegaan, zonder deze harde garanties vooraf.
Naast deze voorgenoemde voorwaarde stellen jullie, dat indien de gemeente besluit om niet alle
bovengenoemde 5 punten volledig uit te voeren, er een heroverweging van de locatie dient plaats te
vinden. Dit is naar onze mening niet gepast, aangezien het rapport eenduidig Molenzicht aanwijst.
Dit fusieproject zou dus eerst de volledige kans moeten krijgen om gerealiseerd te worden!
Wij, als vereniging Beesd zijn altijd uitgegaan van het uiteindelijke doel:
Een financieel gezonde vereniging, klaar voor de toekomst!

Onze conclusie:
Na een lange periode van onzekerheid en vertragingen zijn wij in de eindfase beland. Wij vragen
jullie per direct te antwoorden op de volgende vraag: stap in het fusieproces waar het gestopt is,
zonder de onmogelijke randvoorwaarden zoals eerder genoemd in dit schrijven.
Indien het antwoord ja is, gelieve dit dan ook kenbaar te maken in het overleg met de leden op
vrijdag 22 mei a.s.
Indien het antwoord nee is, betekent dit het einde van het fusieproces en tevens het einde van
de samenwerking van de jeugd in het aankomend seizoen. Beesd zal dan op eigen kracht zijn koers
gaan varen. Wij verwachten graag een antwoord voor 22 mei a.s. voor 12.00 uur.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur v.v. Beesd
Voorzitter Maarten van der Hulst

Op de site van v.v. Beesd verscheen onderstaand persbericht:

Rhelico reageerde op de brief van v.v. Beesd de dga erna op donderdag 31 mei via onderstaande bericht op Twitter:

Rhelico reageerde ook via hun site:
a.s. vrijdag 22 mei om 19:30 uur is de volgende belangrijke ledenbijeenkomst ;
Woensdagmiddag is er een gesprek geweest met Beesd om samenwerking van de jeugd voor volgend jaar te
bespreken. Beesd heeft in dit gesprek aangegeven dat ze het fusietraject niet meer los zien van
samenwerking en dat ze hun eerder gemaakte afspraak niet gaan nakomen als de fusietraject niet door zal
gaan volgens hun voorwaarden. Vervolgens hebben ze woensdagavond gereageerd op het voorstel. Zie bijlage
de brief vanuit Beesd. Ze gaan niet akkoord met het voorstel dat door onze leden in de vorige ledenbijeenkomst is voorgesteld. Het standpunt van Beesd is, Rhelico moet onvoorwaardelijk naar Beesd komen
en zo niet, dan stopt fusie en samenwerking met de jeugd. Met jullie willen we vrijdagavond de reactie die
we hierop gaan geven bespreken!

Nieuwsblad Geldermalsen
Fusieproces Beesd-Rhelico morsdood
23-05-2015 11:28
RUMPT/BEESD - Beesd en Rhelico werken niet meer samen aan de totstandkoming van één voetbalvereniging.
Dat is de uitkomst van een ledenvergadering die vrijdagavond bij Rhelico plaatsvond. Ongeveer honderd leden
riepen het Rhelico-bestuur op om vast te houden aan aanvullende voorwaarden voor de fusie. Beesd had Rhelico
dezelfde dag een ultimatum gesteld om de voorwaarden juist los te laten.
Grootste voorwaarde was de eis van Rhelico dat de gemeente Geldermalsen honderd procent garant moest
staan. De vereniging uit Rumpt hield ook vast aan een goede ontsluiting van locatie Molenzicht in Beesd en de
komst van een vijfde (kunstgras)veld. Werd hier niet aan voldoen, dan zou Rhelico op locatie Boutenstein blijven
spelen. Beesd noemde de voorwaarden "onmogelijk", ook omdat ze al zwart op wit in een fusieonderzoeksrapport
van bureau Kybys waren genoemd. Daarom verdacht Beesd Rhelico ervan helemaal niet warm te lopen voor een
verhuizing naar Molenzicht.
EINDE JEUGDSAMENWERKING Het mislukken van de fusie betekent dat Beesd vanaf volgende week gaat
werken aan plannen om de eigen huisvesting op Molenzicht op te knappen met een vernieuwbouw van de
accommodatie en de aanleg van een kunstgrasveld. De samenwerking tussen de jeugdteams van beide
verenigingen komt te vervallen. Volgens Beesd-voorzitter Maarten van der Hulst is dat een onherroepelijk gevolg
van de geklapte fusiebesprekingen. Rhelico-voorzitter Leo van Rijnsbergen vindt het kwalijk dat Beesd de
jeugdsamenwerking in verband brengt met de pogingen om te komen tot één club. ,,Ze zijn niet onlosmakelijk met
elkaar verbonden."
ADEMPAUZE Van Rijnsbergen over de bespreking van vrijdagavond: ,,Het ultimatum van Beesd is rauw op ons
dak gevallen. De heldere uitkomst is dat onze leden niet verder willen met het fusieproces, en wie ben ik om
tegen de wens van de leden in te gaan?" De Rhelico-voorzitter pleit voor een adempauze. ,,Laten we een pas op
de plaats maken de fusie even parkeren, maar wel verdergaan met de jeugdsamenwerking."
Dat is volgens Van der Hulst te laat. ,,Bij ons was het gevoel: het is nu of nooit. Je kunt blijven trekken, sleuren
maar de rek is eruit, er vallen mensen af. Beesd gaat zelfstandig verder."
FEITEN VERDRAAIEN Van der Hulst erkent dat het vertrouwen volledig is weggevallen. Rhelico betichtte
afgelopen week Beesd ervan Rhelico-leden te ronselen, waarop Beesd zei dat enkel de ouders van jeugdleden
werden geïnformeerd over de fusie-ontwikkelingen. Van Rijnsbergen: ,,Van der Hulst verdraait alles." Van der
Hulst: "Van Rijnsbergen is degene die alles verdraait. Hij moet bij zichzelf te rade gaan. Eerst zeggen dat je je
aan het rapport conformeert en vervolgens aanvullende voorwaarden stellen, is geen zuivere gang van zaken."

Beesd stelt Rhelico ultimatum
23-05-2015 09:09
BEESD Voetbalvereniging Beesd heeft Rhelico een ultimatum gesteld om zonder
randvoorwaarden het fusietraject verder op te pakken.
Vrijdagavond moest Rhelico ja zeggen, anders trekt Beesd de stekker uit de
fusieonderhandelingen. In Beesd ligt dan een plan B klaar: de club gaat dan een eigen koers
varen. Dat betekent gelijk het einde van de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van beide
clubs, aldus Beesd-voorzitter Maarten van der Hulst.
Leden van Rhelico werden vrijdagavond op locatie Boutenstein in Rumpt bijgepraat over de
stroeve fusiegesprekken. Onderwerp van gesprek was een brief die het bestuur van Beesd
donderdag opstelde naar aanleiding van een overleg dat een dag ervoor werd gevoerd door de
twee voorzitters en jeugdvoorzitters van beide clubs. Daarin maande Beesd Rhelico af te zien
van de randvoorwaarden die door Rhelico op 1 mei op papier zijn gezet.
Rhelico stelde daarin eisen over onder andere een garantstelling van de gemeente, een
kunstgrasveld en een goede ontsluiting. Wordt hier niet aan voldaan, dan verhuist Rhelico niet
naar de beoogde locatie Molenzicht in Beesd, maar blijft het spelen op Boutenstein in Rumpt.
Beesd-voorzitter Van der Hulst wil daarentegen zonder deze voorwaarden verder het fusietraject
in. Beide clubs moeten volgens hem verder praten met de uitkomsten van het fusierapport van
onderzoeksbureau Kybys als uitgangspunt. Door voorwaarden te stellen, zoals Rhelico doet, laat
deze club de mogelijkheid open om in Rumpt te blijven spelen en dat is volgens Van der Hulst
onwenselijk. De voorzitter denkt zelfs dat Rhelico geen trek heeft om Boutenstein te verlaten.
Vrijdag stuurde Beesd een persbericht de wereld in dat een laatste poging lijkt om het
samengaan van de twee vierdeklassers vlot te trekken.
Donderdag twitterde Rhelico al dat Beesd de stekker uit de fusie had getrokken. Daarmee
doelde de club op de onwil van Beesd om mee te gaan met de randvoorwaarden. Rhelicovoorzitter Leo van Rijnsbergen wilde niet zeggen dat het fusieproces op sterven na dood was,
maar zei wel dat de leden mogelijk genoeg hebben van de opstelling van Beesd. Dat zal
vanavond moeten blijken.
Beide voorzitters houden de deur nog wel op een kier. "Het gaat niet om mij of om de
bestuurders van Rhelico", zei Van der Hulst. "Het gaat erom dat onze kinderen kunnen
voetballen bij een vereniging die levensvatbaar is." Rhelico-voorzitter Van Rijnsbergen:
"Misschien moeten we een keer schudden met de kop, vergeten wat er is gezegd en doorgaan
waar we zijn gebleven."
De chemie tussen beide fusiepartners lijkt niet om over naar huis te schrijven. Rhelico
beschuldigt Beesd ervan "appteams" te hebben gezet om Rhelico-spelers als lid te ronselen voor
Beesd. Volgens Van der Hulst hebben de ouders van alle jeugdleden alleen maar een schrijven
gekregen waarin ze worden bijgepraat over de fusie.

Op Sportzaken.pro stond een juiste weergave van de gemaakte afspraken !!!!

En Leo ging nog even door met beschuldigen…

In het Pinsterweekeinde speelde Dames 1 hun jaarlijkse toernooi in bij Unitas ‘ 28 in Wamel. Het werd een
gezellig en goed verzorgd toernooi met zoals zo vaak heerlijk weer. In deze 7de editie werd voor het eerst
de finale gewonnen (4-1) en ging de beker mee naar Molenzicht. Het thema was ‘ sprookjes’. En… Ze
bestaan….

Op maandag 25 mei (2de Pinksterdag) speelde Beesd 1 zijn 2de wedstrijd in de nacompetite voor
promotie naar de 3de klasse uit tegen SVSSS uit Udenhout.

Beesd verdedigde een 2-0 voorsprong uit de
heenwedstrijd. Na een dag waren er reeds
57 aanmeldingen voor de bus!! Uiteindelijk
waren er 75 aanmeldingen (maximaal) en gingen
velen met eigen vervoer richting Udenhout.

De door de Activiteiten Commissie geregelde
100 rood/zwarte shawls waren binnen een mum
van tijd uitverkocht !!!!!

UDENHOUT- Maar helaas….
Beesd slaagde er niet in de volgende ronde van de nacompetitie om promotie naar de derde klasse te
bereiken. Het verdedigde bij SVSSS een 2-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd, maar moest met een 4-1
nederlaag terug naar Gelderland. Trainer Wim Bender kon met de nederlaag nog wel leven:
“We moeten ons verlies pakken. SVSSS was voetballend beter.” De manier waarop de nederlaag tot stand
kwam, zorgde echter voor een zure smaak. “Twee van hun doelpunten hadden nooit mogen vallen. Die waren
niet eens discutabel”, baalde Bender. Beesd liep vorige week de nodige schorsingen op en zag ook nog
verdediger Dion Hol vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit viel. De thuisploeg kwam voor rust op voorsprong
via één van de twee arbitrale missers. “Hij neemt de bal met de hand mee. Iedereen zag het, maar de
scheidsrechter schijnbaar niet”, zei Bender. Via een prima uitgevoerde counter kwam Sportvereniging
Sport Staalt Spieren ook nog op 2-0 en poetste daarmee het resultaat uit de eerste ontmoeting weg.
Na rust kwam Beesd beter in de wedstrijd en kreeg via Jarno van de Water twee goede kansen op de 2-1.
Het was echter de thuisploeg die scoorde: 3-0. “Toen dachten we wel: wat nu”, gaf Bender toe. Het
antwoord kwam van Hans Kroeze die uit een strafschop de 3-1 maakte, waarmee de balans weer in
evenwicht was. Wim Bender: “Ik vond dat wij toen steeds beter in de wedstrijd kwamen. SVSSS zakte net
als vorige week terug en we hadden het kunnen redden.” Een strafschop aan de andere kant betekende de
beslissing. “Er was niets aan de hand”, zei Bender. “De manier waarop is zuur, maar over twee wedstrijden
hebben we het tegen een sterke tegenstander prima gedaan.”

Aan het einde van het seizoen namen we afscheid van 3 clubmensen:
Wim Bender.
De promotiewedstrijd in Udenhout was de laatste wedstrijd als hoofdtrainer voor Wim Bender. Na de
wedstrijd werd zijn naam door de supporters luid gescandeerd. Wim Bender, zowel als speler en ook als
trainer.. een échte VVBeesd club-man..!!! Wim bedankt voor de mooie jaren.

Arie den Hartog
Ook de eltalleider Arie den Hartog stopte ermee.
Voorafgaande aan de promotiewedstrijd deed hij nog
even inspiratie op in zijn geliefde ‘Kuip’ in Rotterdam.
Het mocht niet baten… Beesd promoveerde niet..

Maarten van der Hulst
Maarten was vanaf eind 2006 voorzitter van v.v. Beesd
helaas kon hij deze functie niet meer combineren
na zijn verkiezing als raadslid voor het CDA voor de
Gemeente Geldermalsen.

Beesd A1 sloot een mooi seizoen af met een fantastisch weekend in Oostende. Dit jaar speelden de
volgende spelers in Beesd A1: Lucas de Bruin, Jeffrey Verwolf, Mark Vermeulen, Arjan van den Bosch, Max
Brouwer, Thomas Brouwer, Timo Warrens, Mike van Wees, Joris Peeks, Jordi Kriesels, Joeri Pippel, Jordi
van Zoelen, Bas van Zanten, Rodney van Weenen, Ivar Diks, Kevin Bronk, Mark de Keijzer en Thom de Greef.
Leiders: Bertus Bronk en Henri Kriesels Trainers: Rik Spronk en Patrick Verwolf

Op maandag 25 mei (2de Pinksterdag) was v.v. Beesd gastheer van de ROPARUN 2015.
Voetbalclub DEV-Arcen deed mee met 2 teams en zij maakten graag gebruik van de kleedkamers en
douches op onze rustige locatie om te kunnen eten en slapen.

In deze estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam kunnen mensen
in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven
toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Een
Roparun team bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen oftewel
meer dan 1,5 marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in
de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Gemiddeld bestaat
een team uit ca. 25 personen.



Donderdagavond 28 mei kon op verzoek van de Sponsor/Materialen commissie de tenues ingeleverd
worden. Vanaf 19.00 waren er mensen aanwezig om alles te controleren zodat met ingang van het
nieuwe seizoen alles weer op en top is. Dit gold voor zowel senioren als jeugd en de dames



Klusochtend
De klusochtend op de laatste zaterdag van mei ging niet door.
De volgende klusochtend werd gepland op zaterdag 20 juni.
Gezien de uitslag van de fusiebesprekingen ging men er vanuit
nog veel langer op Molenzicht te zullen blijven. Daarom was alle
hulp hard nodig! Gehoopt werd dat veel leden de handen uit de
mouwen wilden steken om het terrein en onderkomen weer een
flinke opknapbeurt te geven. Men begon om half 8 en ging door
tot 12 uur, De klusploeg



Op donderdag 4 juni was er een bijeenkomst voor de senioren van Beesd 1, 2 en 4 om kennis te maken
met de staf voor het nieuwe seizoen. Iedereen die afgelopen jaar in de selectie had gespeeld was
welkom bij deze kennismaking. Nieuwe trainer Gert Heysteeg en Dick Hol wilden de selectie
informeren over het programma en de manier van werken. Uiteraard was er voldoende ruimte voor
iedereen om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wel werd gevraagd de vakantie planning mee te
nemen.



Op de afsluitende bbq van Dames 1 op vrijdag
29 mei werd Cythia van de Water met 11 stemmen
gekozen tot speelster van het seizoen. Tweede
werd Tyzra Malawau Piris met 5 stemmen.
Beide dames speelden hun eerste seizoen bij
Beesd Dames 1 en hadden een belangrijke inbreng
in het behalen van het kampioenschap.
Hiernaast staat Cynthia met de beker die werd
gewonnen met het behalen van de 1ste plaats op
het jaarlijkse toernooi in Wamel.

Zaterdag 6 juni speelde Beesd F2 de bekerfinale tegen
Drechtstreden F7 om 10:30 op het veld van Nieuwendijk bij
voetbal vereniging Altena.
Beesd F2 leverde een unieke prestatie door vlak voor tijd 3-3
te scoren en de strafschoppenserie na deze bloedstollende
finale winnend af te sluiten.
Na een rondje toeterend door Beesd zijn de spelers en aanhang
neergestreken in de tuin van een van de grootouders van een
speler. Hier is onder het genot van een hapje en een drankje tot
laat in de middag teruggeblikt en feest gevierd op deze unieke
voetbalochtend.
’t Voorhuys in Beesd, hartelijk dank voor de heerlijke friet en
snacks en alle supporters hartelijk dank voor de grote opkomst.

Op de foto van links naar rechts: Julian (trainer), Rick, Timo, Ciro, Luuk en Jeroen (coach), onder: Tim,
Tristan, Nick, Daan en Christian (Larz ontbreekt op deze foto)

De Slotdag kwam deze keer te vervallen. In plaats daarvan
zal op 16 augustus 2015 het nieuwe seizoen grandioos worden
geopend met een Openings- cq. Familiedag. Een gezellige
dag voor het gehele gezin!
Wat het precies ging inhouden zou later bekend gemaakt
worden, maar dat het een fantastische dag ging worden was
zeker! aldus de organisatie

Het weekend van 6 en 7 juni was zeer succesvol voor v.v. Beesd, maar liefts 4 prijzen werden behaald:
- Beesd F2 won knap de KNVB districtbeker (zie boven)
- Beesd E4 won het E-Toernooi in Waardenburg
- Beesd C3 won het C-Toernooi in Beusichem
- En het dorp Beesd werd voor het tweede jaar winnaar van het dorpenvoetbal

Grote complimenten!
En ook dit jaar werd het dorp Beesd weer de beste van de Gemeente Geldermalsen! Voor het tweede
jaar op rij won Beesd het dorpenvoetbal bij de buurman op Sportpark Boutenstijn!

Beesd C3 won het C-Toernooi
in Beusichem

Beesd E4 won het E-Toernooi
in Waardenburg

Omdat Rhelico, tegen de afspraak in, niet akkoord ging met de locatiekeuze van onderzoeksbureau KYBYS
en zij een overgang naar Sportpark Molenzicht niet zagen zitten mislukte de fusie en kwam hierdoor ook
helaas de samenwerking met de jeugd noodgedwongen tot een einde. Op de site verscheen een nieuwe
banner met de oproep voor de jeugd om lid te worden van v.v. Beesd

v.v. Beesd stond op de Jaarmarkt !!!
v.v. Beesd stond in 2015 voor de allereerste keer in zijn bestaan met een kraam op de jaarmarkt in ons
eigen dorp op vrijdag 12 juni.

Zoals hierboven aangegeven moest v.v. Beesd dus op eigen kracht verder. Direct vormde zich spontaan een
groep enthousiaste leden die zich als taak had gesteld om op allerlei manieren geld te genereren voor de
(her)bouw van een nieuwe accommodatie.

Ofwel samen de schouders eronder voor de toekomst van v.v. Beesd !!
Zo zouden er allerlei activiteiten worden georganiseerd zoals een familiedag c.q. openingsdag voor jong en
oud op zondag 16 augustus, een statiegeldophaaldag begin november, een sponsorloop, allerlei loterijen, een
bazar en nog veel meer. Zo ook kwam het idee om met een kraam aanwezig te zijn op de jaarmarkt in Beesd.
Op donderdagavond begonnen de voorbereidingen. Rode en zwarte ballonnen werden opgeblazen het bord
voor het ‘bal door het gat schieten’ werd opgehaald bij Waldrick Mars en verdere voorbereidingen gedaan.

Al vroeg waren de leden van de commissie vrijdag 12 juni aanwezig. Alle spullen zoals ballonnen, vlaggetjes,
clubvlaggen, clubsjaals, spullen om wafels te bakken, pot met knikkers, hangtafel, etc. werden ingeladen en
naar de kraam op de Voorstraat gebracht. En voordat de eerste bezoekers op de markt arriveerden waren
we keurig op tijd klaar. De reacties van de bezoekers waren leuk om te horen en men waardeerde het zeer
dat we onze club op deze manier onder de aandacht brachten.
De kraam werd druk bezocht en menigeen waagde een gokje in het raden van het aantal knikkers of het
schieten van de bal door een van de gaten. Clubsjaals en wafels werden verkocht en de kas van de
vereniging werd gevuld.

Uiteindelijk waren Henk van Bremen en Julliette
van Wees het dichts bij het juiste aantal knikkers
van 511.
Beiden zaten er met het aantal van 512 slechts
één knikker naast. Henk kreeg de pot met knikkers
en een pot met snoep en Julliette kreeg de
felbegeerde clubsjaal in rood/zwart.

Het bal-door-een-gat-schieten werd gewonnen
door Thijs van Lith die waarschijnlijk de
techniek van zijn vader Jan van Lith had
meegekregen….
Alle 3 zijn schoten waren raak en met een totaal
van 140 punten won hij de grote pot met snoep
en een vvBeesd sjaal

Al met al een zeer geslaagde dag voor de
AC commissie en voor herhaling vatbaar.



Op zaterdag 20 juni was er weer een klusochtend. Deze ochtend stond in het teken van schilderen en
schoonmaken. Om 7.30 uur stond de koffie klaar en daarna gingen de handen uit de mouwen. Een
duidelijk zichtbare verandering op de accommodatie was het bord ‘Welkom bij v.v. Beesd’ direct naast
kleedkamer 5



Op de site verscheen de oproep: ‘Ga jij binnenkort op vakantie? Neem dan je v.v. Beesd sjaal mee en
maak een mooie foto! De foto die op 15 augustus de meeste likes heeft verzameld, wint een BBQpakket voor de openingsdag!





Nieuwsblad Geldermalsen meldde: Transfers zondagvoetbal: v.v. Beesd heeft twee nieuwe spelers voor
het komende seizoen 2015-2016. Ivar Diks en Timo Warrens komen uit de eigen jeugd en krijgen nu
een kans in het eerste elftal. Bij Beesd vertrekt er niemand.
Op donderdag 2 juli was de laatste mogelijkheid om de spullen van het afgelopen seizoen in te leveren
voor Beesd 5, Dames 1, Dames 2 en een aantal jeugdteams
Het bestuur van de v.v. Beesd dankte Arie Liefhebber, eigenaar van
Schildersbedrijf Liefhebber en Dak Liefhebber, reiniging en coating,
voor het gratis beschikbaar stellen van materialen voor het onderhoud
dat aan het dak van het sportcomplex werd verricht



Via de site, Twitter, Facebook en Nieuwsbrief kwam de uitnodiging voor een Extra Ledenvergadering
op woensdag 24 juni in de kantine van v.v. Beesd. Belangrijkste agendapunten waren de toelichting van
de stuurgroep over het fusieproces, de toekomst van v.v. Beesd en de bestuursverkiezing.

Extra Algemene Ledenvergadering 24 juni 2015
Deze Extra Algemene Ledenvergadering was de laatste vergadering van de (vervroegd) aftredende
bestuursleden Maarten van der Hulst (voorzitter) en Henk van Bremen (penningmeester). Maarten opende
de vergadering en gaf aan dat dit geen reguliere leden- of jaarvergadering was met jaarverslagen, financieel
verslag, verslag kascommissie enz. maar het doel van deze extra ledenvergadering was dat de stuurgroep uitleg
gaf over het verloop van het recente fusieproces en daarna de leden werden geïnformeerd over de toekomst
van v.v. Beesd.
Van de drie stuurgroep leden gaf Patrick Kemker als eerste uitleg over het verloop van het fusieproces. Het was
spijtig dat de fusie niet was gelukt, maar er lag een bruikbaar rapport (bij de gemeente) met een duidelijke
locatiekeuze voor Molenzicht. We zullen de resultaten uit het rapport gebruiken om v.v. Beesd klaar te maken
voor de toekomst. Hierna gaf Roland Versteeg een aantal veranderingen en aanbevelingen aan op het gebied
van financiën zoals bijv. het invoeren van een muntautomaat en het verhogen van de contributie zodat deze
marktconform was, verder stelde hij voor de bestuurssamenstelling te wijzigen (uit te breiden), een stichting
op te richten en het jeugdbestuur uit te breiden. Hierna vroeg Jeroen van Stappershoef de leden om actief
mee te helpen. Er komt een bijeenkomst waar de leden zich kunnen melden als vrijwilliger. Daarna droeg hij
namens de stuurgroep de volgende bestuursleden voor (welke waren voorzien van de vereiste handtekeningen
van een aantal prominente leden) nl. Max Kroeze als voorzitter, Jan Kroeze als penningmeester en Cees
Brouwer als bestuurslid (senioren).
Maarten vroeg de vergadering of er leden tegen de voordracht van Max Kroeze, Jan Kroeze of Cees Brouwer
waren. Er waren geen leden tegen de voordracht dus werden Max, Jan en Cees unaniem verkozen als
bestuurslid.
Maarten vroeg tevens of er leden tegen de voorgestelde contributieverhoging waren. Er waren geen leden
tegen dus werd de verhoging doorgevoerd. Maarten stelde vervolgens een korte pauze voor.
Na de pauze volgde de rondvraag en gaf Maarten eerst het woord aan Goof Dokman. Die gaf aan dat tijdens de
openings- c.a. familiedag van het komende seizoen op zondag 16 augustus op gepaste wijze afscheid zou
worden genomen van Maarten van der Hulst en Henk van Bremen. Dan was ook duidelijk of Linda van Dijk haar
functie als ledenadministrateur definitief beëindigde. Verder zou afscheid worden genomen van Wim Bender
die als trainer heel veel betekend heeft voor v.v. Beesd. Goof deed een oproep aan de leden om gezamenlijk
de schouders eronder te zetten en hij dankte de stuurgroep voor het vele werk.

Anjo van Gameren vroeg hoe het zat met het aantal jeugdleden na de ontbinding van de jeugd samenwerking
met Rhelico. Frans antwoordde: Er zijn 8 jeugdleden overgekomen van Rhelico naar Beesd. Verder gaf Frans
aan dat er een positieve ontwikkeling gaande was qua meisjesvoetbal. Er hadden zich de afgelopen tijd veel
meisjes aangemeld. Frans gaf ook aan blij te zijn met de uitbreiding van het jeugdbestuur met 7 leden.
Rik Spronk: Hoe staat het met de verplichte vrijwilligersbijdrage van 50 euro per seizoen. Maarten geeft aan
dat het bestuur hier spoedig op terug zou komen.
Tiny van Veen vroeg: Hoe kunnen vrijwilligers zich melden voor o.a. het opknappen van de accommodatie?
Er was een brief naar de gemeente voor de aanvraag van een kunstgrasveld. De bouwcommissie was bezig met
het aanpassen van de bouwplannen. Begin komend seizoen zouden de bouwplannen bekend zijn en komt er een
avond om vrijwilligers te werven. Ben Frehe: Wat gaat er verder gebeuren bij de jeugd? Frans gaf aan dat dit
een een/tweetje was. Ben gaat de TC bij de jeugddoen. Na het ontbinden van de samenwerking met Rhelico
zal de toekomstvisie en beleid (wel/geen selectievoetbal enz.) verder worden uitgewerkt. Ramon van
Steenbruggen blijft trainer van de C selectie. Voor de D en E selecties zijn reeds kandidaten benaderd en
gevonden.

Namens v.v. Beesd
Goof Dokman
Secretaris

