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De Moer, 30 september 2019 

Beste leden van de voetbalvereniging Blauw-Wit ‘81,  

Door middel van dit (jaar)verslag bericht ik u namens het bestuur van de v.v. Blauw-Wit ’81 over de 

meest noemenswaardige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het seizoen 2018-2019. In 

dit verslag legt het bestuur tevens verantwoording af over het gevoerde beleid. 

1 De bestuurssamenstelling 
Het bestuur van v.v. Blauw-Wit ’81 had bij aanvang van het seizoen de volgende samenstelling: 

• Peter Jansen  Voorzitter 

• Anton Beerens  Secretaris 

• Martijn Claassen Penningmeester 

• Berry Verheijden Administratie, wedstrijdzaken en KNVB 

• Ad van Beek  Onderhoud en velden 

Het bestuur is tijdens afgelopen seizoen verder ondersteund door de diverse commissies en onze 

vaste vrijwilligers voor het dagelijks onderhoud, geven van training, leiders en de vele andere 

vrijwilligers, die op ad-hoc basis diensten voor de vereniging hebben willen verrichten. 

2 Financieel resultaat 
Ondanks grote investeringen waarvoor MPW inkomsten zijn ingezet zijn we er dit jaar ook weer in 

geslaagd om €3500 boven nul uit te komen. We hebben nu al een aantal jaren een solide begroting 

en we gaan natuurlijk proberen deze trend door te zetten. Hierna volgt een overzicht van kosten en 

inkomsten. 
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2.1 Overzicht kosten 

 

2.2 Overzicht inkomsten 
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3 Vrijwilligers / commissies 
Een vereniging, zo ook de onze, dankt haar bestaansrecht aan de aanwezigheid van vrijwilligers. Zij 

zijn en blijven de spil van onze vereniging. Bijzonder trots zijn we als we kunnen vaststellen dat we 

binnen onze vereniging over veel vrijwilligers kunnen beschikken, zowel voor wat betreft het 

voetbaltechnisch gedeelte, als voor wat betreft de commissies. Wel is het zo dat we nog op zoek zijn 

naar leiders/trainers voor de jeugd en ook onze scheidsrechters zijn steeds dunner gezaaid. 

3.1 Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie heeft het zwaar gehad afgelopen seizoenen. Terug lopende sponsoring en 

moeilijker om nieuwe te werven. De sponsorcommissie is onderbezet dus we zoeken nog mensen om 

het team te versterken. Hoofpunten seizoen 2018-2019: 

• Afgelopen seizoen(2018-2019) contracten hoofd-subsponsors verlopen. 

• Gesprekken gevoerd met potentiele hoofd-subsponsors. 

• Brouwers Groenaannemers bereid gevonden het sponsorbedrag te verhogen. Wel te 

besteden aan jeugd. 

• HAC Jansen auto’s bereid gevonden een groot deel van (hoofd)sponsor te doen. 

• Afscheid moeten nemen van een aantal(bord) sponsors. 

3.2 Activiteitencommissie 
Deze commissie regelt de feesten en activiteiten in de kantine en bestaat uit Willen van Strien, Nick 

Jansen en Anouk Panis. Goed bezochte feesten na wedstrijden van het 1e o.a. Raamsdonk, Dussense 

Boys en Berkdijk. Succesvolle pubquiz in november, met 16 deelnemende teams. 

3.3 Beheren en uitbaten van de kantine 
De kantine commissie met Ankie van Dongen heeft een goed seizoen gedraaid met een uitstekende 

omzet. Ze heeft er mede door een winstmarge van 40% voor gezorgd dat we een goed financieel jaar 

hebben gehad. 

3.4 Onderhoud velden en gebouwen 
Alle werkzaamheden op en rond het veld werden gecoördineerd door Ad van Beek. Tiny Klijn en Sjef 

de Rooij nemen de taak op zich om de velden te belijnen. Gerard Kennekens heeft zoals gewoonlijk 

de beregening van de velden en het consul voor zijn rekening genomen. Ad Beerens en Jos van den 

Hoven vullen dit aan door allerlei klusjes te doen en schoonmaak werkzaamheden te doen. 

Mede onder leiding van Eric Kuijpers zijn dit seizoen ook weer diverse grote klussen opgeknapt: 

• Nieuwe hangtafel terras 

• Keuken volledig vernieuwd 

• Bergruimte naast de keuken verbouwd 

• Oude ballenhok is verbouwd 

http://www.blauwwit81.nl/
mailto:info@blauwwit81.nl


 
 
 
 
 
 

v.v. Blauw-Wit ’81 Voorzitter Secretaris Penningmeester Website 

Middelstraat 32 
5176 NK  De Moer 
Tel.: 013 – 5159225 

Peter Jansen 
Tel.: 06 - 53757562 
Voorzitter@blauwwit81.nl 

Anton Beerens 
Tel.: 06 - 10792323 
Secretaris@blauwwit81.nl 

Martijn Claassen 
Tel.: 06 - 25457559 
Penningmeester@blauwwit81.nl 

www.blauwwit81.nl 
info@blauwwit81.nl 

 

 

Pagina 4 van 10 

• Nieuwe dug-outs geplaatst 

• Hekken terras beide los neembaar en blauw gemaakt 

• Waterpunten gemaakt bij de velden (geen drinkwater) 

• Nieuwe beregeningspomp en leidingwerk naar achterste velden 

• Meterkast bestuurskamer verzwaard naar 3x63A 

• Nieuwe slimme thermostaten geïnstalleerd 

3.5 Moers Pinksterweekend 
Door het goede financiële resultaat van het Moers Pinksterweekend heeft Blauw Wit ‘81 een mooie 

bijdrage gehad van de stichting Moers Pinksterweekend. Hiermee hebben we vier nieuwe dug-outs 

kunnen plaatsen! 

3.6 Minivoetbaltoernooi op Hemelvaartsdag 
Afgelopen donderdag 30-5-2019 was bij Blauw-Wit’81 het jaarlijkse mini voetbaltoernooi voor 

senioren. Dit jaar voor een speciale editie, het was namelijk de 25e keer dat we het toernooi 

organiseren. Het weekend ervoor leek het weer nog een spelbreker te worden, maar niets is zo 

veranderlijk als het weer en voor het toernooi in positieve zin, het was een prachtige dag! 

Fijn voetbal weer met ‘s middags de zon. Om deze speciale editie te openen was wethouder Kees 

Grootswagers aanwezig. Hij sprak een mooi openingswoord en deed de aftrap van de eerste 

wedstrijd. Dit jaar waren er 24 heren- en 12 damesteams en voor deze keer ook 4 veteranenteams! 

In de middag kwam er ook veel publiek kijken naar de verrichtingen van de 40 gelegenheidsteams. 

Het was weer een leuke dag met veel strijd, plezier en gezelligheid. Er werd fanatiek gestreden om 

elke bal. Iedereen genoot van deze leuk dag. 

De winnaars bij de dames waren de Dorstige Hertjes, die in een spannende wedstrijd wonnen van 

Koekoeksabinebenendicht, die als 2e eindigde. De derde plaats was voor FC de Wilmaaaaa’s. Bij de 

Heren was net als vorig jaar Real De Moer Legends, de winnaar. Zij wonnen net als vorig jaar in de 

finale van FC Mixed Grill. Als derde bij de heren eindigde FC Scoopie. Bij de 40+ teams waren de 

Veteranen Desk de winnaar. 

Na de prijsuitreiking werden de toernooigasten nog verrast met een optreden van Tim Schalkx, die 

samen met de DJ en de toernooigangers het feest van deze speciale editie compleet maakte. 

Dank aan de organisatie, sponsoren, scheidsrechters, kantinepersoneel, EHBO’rs, fotograaf en alle 

andere vrijwilligers en bezoekers van Blauw-Wit’81, want mede dankzij hun was het een mooie, 

leuke en sportieve Hemelvaartsdag. 
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3.7 Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van jeugdactiviteiten naast het 

voetbal. De commissie bestaat uit de volgende leden: Renate Verboven, Ankie Rooijackers, Linda 

Pansier, Jolanda Rijken (secretaris) en Henri Beerens (voorzitter). 

De Jeugdcommissie heeft weer diverse leuke activiteiten georganiseerd voor onze jeugd. Een greep 

hieruit: de Startdag, Grote Clubactie, Sinterklaas, Pupil van de Week, Jeugdbingo, 

Kerstzaalvoetbaltoernooi, Afsluitdag en het Jeugdkamp. 

4 Voetbal zaken 

4.1 Technische commissie 
Technische Commissie verzorgt alles op voetbaltechnisch gebied voor de jeugd en senioren voetbal. 

Bezetting:  

• Reinert Jansma, voorzitter 

• Trudy Verkleij, secretaris 

• Karlijn Broeders en Hayke Jansma, coördinatoren dames 

• Robert Verstijnen, coördinator senioren 

• Marco van Zuijlen, Technisch Jeugd coördinator 

• René Claassen, coördinator JO17/JO16/JO13 

• Vacature coördinator jonge jeugd teams,  wordt nu door de andere coördinatoren 

opgevangen 

• Johan Jansen, coördinator JO8/JO9/JO10/mini's 

Activiteiten: 

• Clinic Nelson de Kok 

• Mini Proeftraining 

• Gestart met 7 jeugdteams, groep mini’s, en 7 senioren teams. 

• Scheidsrechter clinic 

• Bijeenkomst kleine vereniging en de KNVB 

4.2 Heren 1 
Heren 1 is op de 4e plaats geëindigd en pakte daarmee een periodetitel voor deelname aan de 

nacompetitie. Helaas uitgeschakeld in de 1e ronde. 

Voor het seizoen 2018-2019 zag de technische staf er als volgt uit: 

• Trainer:   Joey Verhoeven 
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• Leider:    Koen Herman 

• Verzorger:   Carlo Peters 

• Keeperstrainer:   Maik van den Kieboom 

4.3 Sportieve prestaties 

• Heren 1 4e plaats 

• Vrouwen 1 Zat 8e plaats 

• Heren 2 zat 5e plaats 

• Vrouwen 1 Zon 11e plaats 

• Heren 2 zon 4e plaats 

• Heren 3  10e plaats 

• Heren 4  10e plaats 

• JO17-1  7e plaats 

• JO16-1  3e plaats 

• JO13-1G 5e plaats 

5 Georganiseerde (neven)activiteiten 
Gedurende het afgelopen seizoen is een aantal activiteiten georganiseerd, zoals: 

• Startdag jeugd 

• Afsluitdag jeugd 

• Carnaval jeugd 

• Jeugdkamp 

• Blue White Ladies Night 

• Jeugdbingo 

• MPW 

• Sinterklaas  

• De sfeervolle nieuwjaarsreceptie 

• Kerstzaalvoetbaltoernooi en Hemelvaartstoernooi 

• Vrijwilligersavond 

• Diverse quizzen 

Al deze activiteiten zijn door de inzet van vrijwilligers in diverse werkgroepen tot stand gekomen.  

5.1 Grote Clubactie 
De Grote Clubactie is in 2018 enorm succesvol geweest. Er zijn namelijk heel veel loten verkocht, 

zeker ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de verkoop van Superloten heeft bijgedragen aan het 

mooie resultaat. Dit jaar is er € 2.600,00 opgehaald. In 2017 was dit nog € 1.118,00. Een super mooi 

bedrag voor onze club, waar we enorm blij en trots op zijn. 
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5.2 Startdag 
Op vrijdag 24 augustus 2018 vond de Startdag plaats. Een verdrietig begin van het seizoen, vanwege 

het overlijden van Koen Loonen, die tot groot verdriet van onze club de strijd tegen kanker niet 

mocht winnen en op 17 augustus 2018 overleed.  

Aan het begin van Startdag brachten de 

jeugdspelers, met het oplaten van blauwe en witte 

ballonnen, een indrukwekkend eerbetoon aan 

Koen.  

Daarna werd met alle jeugdteams het 

voetbalseizoen 2018-2019 geopend. Ruim 50 

jeugdleden in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar gingen 

tijdens een minitoernooi en voor de penaltybokaal 

met elkaar de strijd aan.  

Het was zowel voor de deelnemers als voor het publiek genieten geblazen: spannende wedstrijden, 

mooie doelpunten, strakke penalty's, maar bovenal veel plezier.  

5.3 Sinterklaasviering 
Op woensdag 21 november 2018 vond de Sinterklaasviering plaats. Zoals ieder jaar een druk 

bezochte activiteit, met dit jaar ruim 50 deelnemers.   

5.4 Blue White Ladies Night 
Een nieuwe activiteit dit jaar was de Blue White Ladies Night. Een avond speciaal voor alle dames van 

en rondom Blauw-Wit. Op 14 december 2018 vond deze Ladies Night/bingo-avond plaats . Het was 

een enorm succesvolle en gezellige avond, dusdanig dat ook deze activiteit een vervolg gaat krijgen. 

 

5.5 Mini oefentraining en thuistoernooitje mini’s 
Afgelopen zaterdagochtend 30 maart 2019 was het een gezellige drukte bij Blauw-Wit’81 in De Moer. 

Om 9.30 uur een thuistoernooitje voor de mini’s van onze voetbalvereniging en om 11.00 uur een 

oefentraining voor nieuwe kinderen. 

Het was de 3e keer dit voorjaar dat onze mini’s een 

toernooitje hebben gespeeld. Deze keer was het een 

‘thuiswedstrijd’ en waren er 10 teampjes mini’s van 

verschillende clubs die meededen. Het weer zat mee en 

het was een gezellige drukte met ruim 50 kinderen, hun 

ouders en de begeleiding van de verschillende clubs. 
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Tijdens een toernooitje worden er 4 wedstrijdjes van 12,5 minuut gespeeld, waarbij het belangrijkste 

doel is dat de kinderen plezier hebben in het voetbal. Na elk wedstrijdje bedanken de kleintjes hun 

tegenstander door een hand te geven. Aan het einde van het toernooitje werden alle kindjes 

verwend met limonade en een lekkere appel.  

Daarna startte om 11.00 uur een proeftraining 

voor mini’s. Er waren 17 kinderen in de leeftijd 

van 3 tot 6 jaar, waaronder 7 kinderen die al bij 

de mini’s voetballen bij Blauw-Wit’81. 

De training was op een speelse manier met 

spelletjes, van de bal vooruit schoppen tot 

doelpunt scoren tot een klein wedstrijdje. Alle 

kinderen hadden er zin in en hadden veel 

plezier. Er waren ook kindjes die toch niet durfden, maar zeker een volgende keer meedoen!  

Ook alle ouders, broertjes en zusjes vonden het erg leuk en klapten luid voor deze sterren! Alle 

kinderen kregen aan het einde van de training een oorkonde en een waardebon voor meer 

trainingen, omdat ze zo goed hun best hadden gedaan. 

De training werd begeleid door de trainers, Marco, Ruud en Jeanne. Veel dank voor jullie inzet! 

5.6 Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Op 24 December 2018 was er in sporthal De Wetering in Loon op Zand weer het jaarlijkse 

Kerstzaalvoetbaltoernooi voor onze jeugdteams. Een mooie manier om de Kerstvakantie goed te 

beginnen en even lekker met de bal bezig te zijn tijdens de winterstop.  

5.7 Jeugdbingo 
Op 9 januari 2019 hebben we voor de jeugd een gezellige jeugdbingo georganiseerd. De activiteit 

werd voor de 1e keer georganiseerd en is dusdanig goed ontvangen dat hij ook het komend seizoen 

op het activiteitenprogramma staat.  

5.8 Jeugdcarnaval 
Op 27 februari 2019 hebben we met de jeugdteams Carnaval 2019 afgetrapt met een keileutig 

jeugdcarnavalsfeestje. Terwijl de carnavalsmuziek uit de speaker dreunde, werd met een partijtje 

verkleed voetbal de voetbaltraining omgedoopt tot een waar carnavalsfestijn. Na de 

carnavalstraining was het tijd voor iets lekkers. De kids, maar ook enkele trainers, zagen er flitsend 

uit in hun mooie carnavalsoutfits. Het was een super gezellig en geslaagd carnavalsfeestje.  

5.9 Teamuitjes JO17, JO16 en JO13 
De teams van de JO17, JO16 en JO13 hebben ieder een leuk teamuitje gehad. Zoals ook vorig jaar 

mochten de teams zelf meedenken en meebeslissen over de invulling van hun uitje. Het waren stuk 
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voor stuk weer leuke en gezellige activiteiten. Dank aan de ouders van de teams, die bij de 

organisatie van de activiteiten betrokken zijn geweest. 

5.10 Afsluitdag 
Op zondag 26 mei 2019 vond de jaarlijkse Afsluitdag plaats. Op deze dag sluiten we het 

voetbalseizoen traditiegetrouw op een sportieve en gezellige manier met elkaar af op ons sportpark 

in De Moer. Vast onderdeel van de Afsluitdag is dat onze jeugdspelers een gezellig potje voetballen 

tegen hun ouders/leiders.  

De Afsluitdag werd dit jaar gecombineerd met de 

laatste thuiswedstrijd van onze Heren 1. Onze 

jongste jeugdspelers betraden aan de hand van 

onze heren het hoofdveld. Een mooie wedstrijd 

volgde, die onze heren in de nacompetitie bracht.  

JO9 jeugdspeler Stef Merkx mocht de "Koen 

Loonen Wisseltrofee" in ontvangst nemen. De 

trofee werd uitgereikt door Silvie Jansen, die hem 

vorig jaar uit handen van de naamgever, Koen 

Loonen, mocht ontvangen. Stef verdient de 

trofee omdat hij super fanatiek is en dit seizoen 

een enorme groei heeft doorgemaakt.  

Het was een leuke en gezellige afsluiting van een 

mooi voetbalseizoen.  

5.11 Jeugdkamp 
Het Jeugdkamp was zoals altijd weer super gezellig! Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni 2019 zijn we 

met 42 kinderen van de JO8 t/m de JO13 op jeugdkamp geweest.  

Met de speurtocht, de BBQ, het voetbaltoernooi, de penaltybokaal, het aanmoedigen van de Oranje 

Leeuwinnen, het kampvuur, de kampquiz en alle andere spellen, was het weer een goed gevuld en 

gezellig weekend. 
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6 Afsluitend 
Alle vrijwilligers die zich het afgelopen verenigingsjaar op welke wijze dan ook voor de club hebben 

ingezet worden daarvoor hartelijk bedankt. De vele werkzaamheden komen veelal voor rekening van 

een relatief kleine groep vrijwilligers. Ook voor het komende jaar hoopt het Bestuur dat toch weer 

voldoende vrijwilligers bereid zijn het vele werk in de diverse bestuurstaken, commissies en op 

andere gebieden te verrichten. 

 

Anton Beerens namens bestuur v.v. Blauw-Wit ‘81  
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