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Notulen ledenvergadering 14 oktober 2019 
Aanwezig Groen is aanwezig Rood is afwezig 

Peter Jansen (Voorzitter) Anton Beerens (Secretaris) Ad van Beek 

Martijn Claassen (Penningmeester) Berry Verheijden  

Afmeldingen 
Robert Verstijnen, Marjolein Hounjet, Eric Kuijpers, Marieke de Jong, Tom Lemmens (komt misschien 

later), Vivien Scheerders, Rob de Brouwer, Colinda Thielen,  

 

Opening 
Voorzitter Peter Jansen opent de ledenvergadering om 20:20 en heet de aanwezige leden welkom. 

Notulen ALV 2018 
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV 2018. Bij deze worden de notulen vastgesteld 

door de leden. 

Jaarverslag 2018-2019 
Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag 2018-2019. Bij deze wordt het jaarverslag vastgesteld 

door de leden. 

Financieel verslag 
Penningmeester Martijn Claassen bespreekt het financieel verslag. 

• Is er ook negatieve rente geweest? 

o Nee, het kost vooralsnog niets om geld op de bank te hebben staan.  

Verslag kascommissie 
Leon in ‘t Groen doet namens de kascommissie verslag. Het financieel verslag ziet er keurig uit en we 

hebben weer een positief resultaat behaald mede dankzij MPW.  

Verder geen vragen of opmerkingen vanuit de leden. 

Kascommissie heeft stukken goedgekeurd en ondertekend. 

Alle leden van de kascommissie hebben 3 jaar erop zitten en we zijn dus op zoek naar 3 nieuwe 

kandidaten. De volgende personen nemen plaats in de kascommissie: Henri Beerens, Frank van Beek 

en Kevin Kennekens 
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Bestuursverkiezingen 
Anton Beerens (secretaris) en Berry Verheijden (bestuurslid) zijn aftredend en herkiesbaar. 

Leden stemmen in met doorgaan van beide bestuursleden. 

Begroting 
Peter licht de begroting toe. 

Kosten 

• Hogere personeelskosten door inhuur schoonmaakbedrijf 

• Onderhoud gebouwen voor renovatie kleedkamer 1 en 

• bestuurskamer. 

Baten 

• Verwachten weer een goede omzet kantine 

• Begroting zonder MPW. Inkomsten vloeien direct door naar 

• stichting MPW. 

• Sponsorinkomsten lopen weer langzaam iets op. 

Er zijn verder geen vragen over de begroting en deze wordt goedgekeurd. 
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Vaststelling contributies 

 

De leden gaan akkoord met nieuwe contributie bedragen. 

Gedane projecten 
Peter Jansen bespreekt de projecten die afgerond zijn afgelopen seizoen  

• Nieuwe bar en koeling 

• Nieuwe keuken apparatuur 

• Nieuwe dug-outs hoofdveld en 2e speelveld (Gerealiseerd door inkomsten van het MPW!) 

• Nieuwe led verlichting kantine en Moeruiltje 

• Nieuwe waterput en leidingen 

• Nieuwe website 

Komende projecten 
Voor komend seizoen staat het volgende op het programma: 

• Bestuurskamer 

o Nieuw plafond met ledverlichting 

o Nieuwe kastenwand 

o Spouwmuur isoleren 

• Kleedkamer 1 
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o Vloer vervangen door tegelvloer 

o Deur dichtmaken en extra banken  

• Keuken 

o Nieuwe vloer 

o Afzuiging nieuwe motor 

Verplicht vrijwilligerswerk 
Door een tekort aan scheidsrechters moeten we van verplicht 4x per seizoen fluiten naar 6x per 

seizoen fluiten (per team). 

Vragen: 

• Lastig om zo maar een wedstrijd te fluiten 

o Dit is voor jeugdteams van JO14 tot JO19 

• Meer verplichten en niet zo vrijwillig laten 

o Is een optie maar dan moeten we uitkijken dat we nog wel leden binnenhalen 

• Bij andere clubs is het doorgevoerd dat dit verplicht is en er zijn geen leden bij weggelopen 

o Er moet dan wel een vrijwilliger coördinator komen. Bart Netten stelt zich 

beschikbaar als coördinator. 

o Stijn van Leijsen gaat stage lopen bij Blauw-Wit ’81 en zal hier ook naar gaan kijken 

40 jarig jubileum 
• Wie wil in de jubileum commissie 

o Marcel Jansen 

o Nol Broeders 

o Jolanda Rijken 

o Tom Jansen 

o Rob Verdaasdonk 

o Sandra van Dorst 

o Sandra van Laarhoven (via app aangemeld) 

o Jos van den Hoven beschikbaar voor historie 

Pauze 
Pauze van 20:45 tot 21:00 

Bespreking commissies 
Voor een overzicht zie 
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Bijlage 2 – Presentatie. 

MPW commissie 

Ben Ijpelaar geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Wat vind bestuur van MPW 

o Loopt zeer goed. Alles is goed georganiseerd. 

Jeugdcommissie 

Jolanda Rijken geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Bij JO9 is afgelopen seizoen nog niemand Pupil vd week geweest 

o Iedereen komt aan de beurt dus dat komt dan nog 

Technische commissie 

Reinert Jansma geeft toelichting bij de slides. 

Geen vragen 

Toernooicommissie 

Trudy Verkleij geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Worden er in de winterstop ook toernooien georganiseerd 

o Ja dit wordt steeds vaker gedaan. Ook een zaal toernooi komt steeds vaker voor. 

Mini voetbal toernooi commissie 

Trudy Verkleij geeft toelichting bij de slides. 

Trudy bedankt ook Ankie voor haar werk bij de kantine voorbereiding 

Geen vragen 

Activiteitencommissie 

Nick Jansen geeft toelichting bij de slides. 

Geen vragen. 

Jeugdkamp 

Rob Verdaasdonk geeft toelichting bij de slides. 
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Geen vragen. 

Sponsorcommissie 

Peter Jansen geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Website is die wel up to date? 

o Dit moet de sponsorcommissie doorgeven aan de website admins 

• Mertens zou vermeld mogen worden als sponsor van de dames 

• Is het nodig om een hoofdsponsor te hebben? 

o Nee is ook goed om meerdere kleine sponsoren te hebben 

• De volgende personen willen helpen in de sponsorcommissie: 

o Timo Netten 

o Tom Jansen 

o Nick Jansen 

Communicatiecommissie 

Berry Verheijden geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Ook in verenigingskrant gestaan, artikel was geschreven door Jolanda Rijken 

• Tussenstand is nooit ingevuld.  

o Dit komt dan omdat niemand ze dan invult 

Kantinecommissie 

Berry Verheijden geeft toelichting bij de slides. 

Vragen: 

• Is er een profiel beschikbaar? 

o Dit moeten we nog maken. Uren, taken, vergoeding. 

• Is er een reden dat Ankie stopt? 

o Nee geen specifieke reden. 

• Hadden we niet al eerder dit moeten communiceren en gaan zoeken? 

o Dit is 2 weken geleden definitief geworden 

• Leeftijdsgrenzen 

o Keuken is 15 jaar 

o Bar is 16 jaar 

o Voorzitter / beheerder is minimaal 16 jaar en ervaring 
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Bouwcommissie 

Peter Jansen geeft toelichting bij de slides. 

Eric en de bouwcommissie krijgen een applaus. 

Vragen: 

• Kleedkamer 2 heeft regelmatig koude douches en de vloer blijft koud 

o Marcel Jansen kijkt er even naar 

Voetbalzaken 

Peter Jansen geeft toelichting. 

Overig (veldbeheer, EHBO en BHV) 

Peter Jansen geeft toelichting.  

• Jos geeft aan dat er regelmatig allemaal nog materiaal zoals ballen liggen 

o Heren 1 laat de ballen regelmatig liggen. Ze krijgen een sleutel voor het ballenhok. 

• Ballen container staat maandag nog soms open  

Rondvraag 
• VOG waarom moet dit zo lang duren? 

o Alle VOGs voor leiders/trainers die al langer vrijwilligerswerk doen zijn binnen. 

o Voor leiders/trainers die net zijn begonnen moeten sommigen nog aangevraagd / 

verwerkt worden. 

• Waarom is de kantine steeds om 24:00 dicht 

o Dit is verplicht vanuit de gemeente 

• Moeruiltje dakrand moet nog netjes afgewerkt worden. 

o Dit moet of door de bouwcommissie aangepakt worden of we moeten een keer een 

bedrijf inhuren. 

Dankwoord aan vrijwilligers 
Bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet afgelopen seizoen. 

 

Sluiting om 21:50 
 

  



 

 

 

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 9 van 10 

Bijlage 1 – Intekenlijsten 
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Bijlage 2 – Presentatie ALV 
 

 



Algemene ledenvergadering 2019

1



2

Agenda

• Vaststelling notulen en jaarverslag

• Financieel verslag en kascommissie

• Goedkeuring / decharge

• Bestuursaftreden en verkiezing

• Vaststelling contributies en begroting

• Projecten

• Verplicht vrijwilligerswerk

• Pauze

• Commissies aan het woord

• Dankwoord vrijwilligers

• Rondvraag
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Notulen ledenvergadering 2018

• Publicatie via website en papieren versie bij de bar

• Vragen of opmerkingen?

• Vaststelling
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Jaarverslag 2018-2019

• Publicatie op website en papieren versie bij de bar

• Vragen of opmerkingen?

• Vaststelling
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Kascommissie

Bezetting

• Erik Kuipers (3e keer)

• Leon in ‘t Groen (3e keer)

• Sandra Klijn (2e keer)

Volgens de statuten mag men drie jaar in de 

kascommissie zitting nemen. 

We zoeken dus twee nieuwe personen.
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Goedkeuring en decharge

• Resultatenrekening 2018 - 2019

• Balans 2018 - 2019

• Gevoerde beleid 2018 - 2019, terug te vinden in het 

jaarverslag.

• Goedkeuring en décharge door ALV

• Ondertekening stukken door  bestuur
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Bestuursaftreden/verkiezing

• Anton Beerens (secretaris) en Berry Verheijden 

(bestuurslid) zijn aftredend en herkiesbaar.
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Vaststelling begroting

We zijn voor komend seizoen weer uitgegaan van een nul resultaat 

(geen winst en geen verlies). Gezien de resultaten van de 

afgelopen 5 jaar hebben we er alle vertrouwen in dat dat weer gaat 

lukken. 

We hebben in onze begroting MPW niet meegenomen omdat het 

bestuur vind dat we moeten kunnen bestaan zonder MPW. 

Inkomsten van MPW worden gebruikt om projecten mede mee te 

financieren.

Wat we dit seizoen met het positieve resultaat van MPW hebben 

gedaan en wat we dit seizoen willen doen wordt later besproken.
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Begroting

Kosten

• Hogere personeelskosten door inhuur schoonmaakbedrijf

• Onderhoud gebouwen voor renovatie kleedkamer 1 en 

bestuurskamer.

Baten

• Verwachten weer een goede omzet kantine

• Begroting zonder MPW. Inkomsten vloeien direct door naar 

stichting MPW.

• Sponsorinkomsten lopen weer langzaam iets op.
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Vaststelling contributies

Inflatie was 2,8%, berekend volgens CPI

Groep 2018-2019 Inflatie 
2,8%

Voorstel 
2019-2020

Andere 
verenigingen 
gemiddeld

Senioren € 173,10 € 4,85 € 175,00 € 209,87 

O19 € 145,10 € 4,06 € 149,00 € 187,73

O17 € 136,80 € 3,83 € 140,50 € 187,73 

O15 € 128,50 € 3,60 € 132,00 € 187,73 

O13 € 120,20 € 3,37 € 123,50 € 170,20 

O11 € 111,90 € 3,13 € 115,00 € 170,20

O9 € 103,60 € 2,90 € 106,50 € 166,20 

Mini’s € 62,20 € 1,74 € 63,90 € 100,53 

Rustend lid Actief € 0 € 0 € 0 

Rustend lid Niet Actief € 47,00 € 0 € 47,00 

Donateur € 34,50 € 0 € 34,50 
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Grote projecten

Hier worden grote projecten besproken, bij de 

bouwcommissie komen alle punten aan bod.

Gerealiseerd afgelopen seizoen

• Nieuwe bar en koeling

• Nieuwe keuken apparatuur

• Nieuwe dug-outs hoofdveld en 2e speelveld

(Gerealiseerd door inkomsten van het MPW!)

• Nieuwe led verlichting kantine en Moeruiltje

• Nieuwe waterput en leidingen

• Nieuwe website
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Grote projecten

Aankomend seizoen

• Bestuurskamer

• Nieuw plafond met ledverlichting

• Nieuwe kastenwand

• Spouwmuur isoleren

• Kleedkamer 1

• Vloer vervangen door tegelvloer

• Deur dichtmaken en extra banken 

• Keuken

• Nieuwe vloer

• Afzuiging nieuwe motor



Vorig jaar besloten dat dames helpen bij de bardiensten en 

dat de heren helpen bij het fluiten. Er is toen besloten dat 

een team maximaal 4x per seizoen hoeft te fluiten.

Door een steeds groter tekort aan scheidsrechters is dit 

niet meer toereikend. Dit seizoen zal het verhoogd moeten 

worden naar maximaal 6x fluiten per team per seizoen.

Het liefst hebben we natuurlijk nog enkele personen die 

vast 1 of 2 keer per maand willen gaan fluiten. Dan hoeven 

we bovenstaande verhoging niet door te voeren.
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Verplicht vrijwilligerswerk



In 2021 bestaan we 40 jaar, en dat willen we vieren.

Wie wil hieraan meedenken om hier een leuke invulling aan 

te geven? Geef je op voor de jubileum commissie via 

jubileum@blauwwit81.nl

Als je leuke ideeën hebt kun je deze ook naar dit adres 

mailen. Maar zonder mensen om ze uit te werken blijft het 

bij een leuk idee.

17

40 jarig jubileum
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Pauze



Bezetting commissie: Nol Broeders (voorzitter), Wesley 

Dankers (secretaris), Mike Hultermans (Penningmeester), 

Ilona den Boer, Paul Broeders, Rens Dilven, Joost van 

Gorkum, Ben IJpelaar, Niels Schoenmakers, Willem van 

Strien, Karlijn Broeders en Tom Lemmens

Commissie organiseert het Moers Pinkster Weekend zie 

voor meer informatie:

www.moerspinksterweekend.nl

19

Moers Pinkster Weekend



Terugblik afgelopen seizoen:

• De zeer gedreven jonge organisatie heeft er dit seizoen 

een geweldig weekend van gemaakt.

• Een aangepaste lay-out ,lange entree laan met 

veranderde entree opzet.

• Twee avonden vooraf uitverkocht.

• Gezellige zondagmiddag vol met activiteiten. 

Dit is allemaal mogelijk geworden door goede 

samenwerking met de onmisbare vrijwilligers en we willen 

deze nogmaals bedanken!

20

Moers Pinkster Weekend



Hoofdpunten komend seizoen:

• Leuk programma wegzetten. 

• Avonden in lijn met afgelopen jaren. 

• Zondagmiddag ook weer een leuke draai aan geven.

Verbeterpunten kun je sturen naar: 

organisatie@moerspinksterweekend.nl

21

Moers Pinkster Weekend



Bezetting: Renate Verboven, Ankie Rooijackers, 

Jolanda Rijken en Henri Beerens.

Gestopt: Linda Pansier.

Wat doet de jeugdcommissie

Is een onderdeel van de jeugdafdeling en houdt zich 

vooral bezig met het organiseren van de 

jeugdactiviteiten naast het voetbal, zoals Startdag, Pupil 

van de Week, Sinterklaas, Jeugdbingo, Carnaval en 

Afsluitdag.
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Jeugdcommissie



Terugblik afgelopen seizoen:

• Startdag

• Pupil van de Week

• Grote Clubactie

• Blue White Ladies Night

• Sinterklaas

• Kerstzaalvoetbaltoernooi

• Jeugdbingo

• Carnaval

• Teamuitjes oudere jeugd

• Afsluitdag

• Jeugdkamp

23

Jeugdcommissie



Hoofdpunten komend seizoen:

Activiteitenprogramma seizoen 2019-2020:

• Startdag

• Pupil van de week

• Grote Clubactie 

• Blue White Ladies Night

• Sinterklaas

• Kerstzaalvoetbaltoernooi

• Jeugdbingo

• Carnaval

• Activiteiten JO19, JO17 en JO14

• Jeugdkamp

• Afsluitdag

24

Jeugdcommissie



Contact

Wil je contact opnemen met de Jeugdcommissie?

Dat kan uiteraard! De Jeugdcommissie staat altijd open 

voor leuke, nieuwe en verfrissende ideeën. Heb je een 

leuke of interessante inbreng, laat het ons weten. 

Dit kan uiteraard persoonlijk, door één van ons aan te 

spreken, of via email: jc@blauwwit81.nl.

25

Jeugdcommissie



Technische Commissie verzorgt alles op voetbaltechnisch 

gebied voor de jeugd en senioren voetbal.

Bezetting:

• Reinert Jansma, voorzitter

• Trudy Verkleij, secretaris

• Karlijn Broeders en Anika Huijben, coördinatoren 

dames

• Robert Verstijnen, coördinator senioren

• Marco van Zuijlen, Technisch Jeugd coördinator

• René Claassen, coördinator JO19/JO17/JO14

• Bart Netten en Johan Jansen, coördinatoren 

JO8/JO9/JO10/JO11/JO12 en mini's

26

Technische commissie



Gestopt: Koen Herman en Hayke Jansma

Vacatures: Trainers voor jeugdteams en scheidsrechters

Terugblik afgelopen seizoen:

• Clinic Nelson de Kok

• Mini Proeftraining

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

teams, waarvan 2 dames teams (1 zat/1 zon) en een 

heren team op zaterdag.

• Bijeenkomsten kleine vereniging en de KNVB

• Keeperstrainingen jongste jeugd.

• Proeftraining meisjes vanaf 12 jaar.
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Technische commissie



Hoofdpunten komend seizoen:

• Gecombineerde bijeenkomst leiders/trainers jeugd en 

ouders jeugd.(21-08-2019)

• Clinic Spelleider jeugdteams t/m JO12 (september 

2019)

• Voetbalclinic door Voetbalskills (12-10-2019)

• Vervolg Mini proeftrainingen

• Vervolg proeftraining meisjes vanaf 12 jaar.

• Begeleiding trainers jeugd, praktisch en in theorie door 

Marco van Zuijlen.
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Technische commissie



Bezetting: Trudy Verkleij

Gestopt:

Vacatures: Vrijwilligers om een thuistoernooi te 

organiseren.

Wat doet de commissie

Organiseert thuistoernooi, coördineert uittoernooien voor 

de jeugdteams.
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Toernooicommissie



Terugblik afgelopen seizoen:

• Geen thuistoernooi georganiseerd in verband met langlopende 

competitie was het nog lastiger een datum te kiezen. 

• Het aanbod van uittoernooien was lager dan andere jaren en 

werden soms zelfs door te weinig inschrijvingen afgelast.

• Ook waren de toernooien erg laat in het seizoen, waardoor teams 

niet voldoende spelers beschikbaar hadden ivm vakanties.

• Toch is het gelukt om 5 van de 8 jeugdteams aan een toernooi te 

laten deelnemen. De JO17 is naar een internationaal toernooi 

geweest in Kerkrade, waar zij 2e werden in hun categorie.

Hoofdpunten komend seizoen:

• Doel is weer alle jeugdteams aan een uittoernooi te laten 

deelnemen.

• Thuistoernooi is afhankelijk van mogelijkheden met datum en 

iemand die het wil organiseren.
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Toernooicommissie



Bezetting: Trudy Verkleij, Maritza Smulders, Fenna de 

Jong en vele helpende handen bij opbouw en op de dag 

zelf.

Gestopt: Niemand.

Vacature: Geen

Wat doet de commissie

Organiseert het minivoetbaltoernooi voor senioren op 

Hemelvaartsdag.
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Mini voetbal toernooi commissie



Terugblik afgelopen seizoen:

• Het was het 25ste toernooi en was een succes. 

• Weer en sfeer waren goed

• Nieuw deze keer een veteranen poule.

• Sponsors door Tom Lemmens.

• Deze speciale editie met artiest.(Tim Schalkx)

• 24 heren, 12 dames en 4 veteranen teams.

• Geen afmeldingen en teams op reservelijst.

• Blijft lastig om scheidsrechters te vinden, maar de 

diverse heren hebben zich meer dan gevraagd ingezet!

• Dank aan alle vrijwilligers die bij de opbouw en de dag 

zelf hebben meegeholpen.
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Mini voetbal toernooi commissie



Hoofdpunten komend seizoen:

• Weer een leuk toernooi neerzetten op 21-05-2019

• Vanwege het succes, weer een veteranen poule!

• Interesse? Schrijf snel in, want vol=vol!.
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Mini voetbal toernooi commissie



Bezetting: Anouk Panis, Nick Jansen en Willem van 

Strien

Gestopt:

Wat doet de commissie

Activiteiten organiseren voor senioren, zoals: feestjes na 

wedstrijden van het 1e, voetbal/pubquiz enz
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Activiteitencommissie



Terugblik afgelopen seizoen:

• Goed bezochte feesten na wedstrijden van het 1e o.a. 

Raamsdonk, Dussense Boys en Berkdijk. 

• Succesvolle pubquiz in november, met 16 

deelnemende teams.

Hoofdpunten komende seizoen:

• 1-11 Pubquiz

• 3-11 Feest Waspik

• 2-2 Feest Berkdijk

• 29-3 Feest Raamsdonk

• 17-5 Feest Dussense Boys
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Activiteitencommissie
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Jeugdkamp - bezetting

Bezetting: Marieke de Jong en Rob Verdaasdonk.

Leiding wordt ieder jaar opnieuw gevraagd/uitgenodigd 

om mee te gaan. Er wordt dan eerst aan jeugdtrainers en 

leiders gedacht zij staan heel het jaar klaar voor de 

kinderen.

Gestopt:



37

Jeugdkamp

Terugblik afgelopen seizoen:

• Kamp in Riel met 31 kinderen en 10 volwassenen.

Hoofdpunten komende seizoen:

Huur accommodatie € 1200,-

Eten en drinken            € 850,-

Overige kosten              € 543,-

Totaal              € 2593,-

Inkomsten                     € 3453,-



Bezetting: Tom Lemmens, Jeroen van Beurden

Gestopt: Amy Laurijsen

Terugblik afgelopen seizoen:

• Afgelopen seizoen 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.

• Ifource mogen begroeten als nieuwe (bord)sponsor en sponsor 

van de presentatie polo’s 1e elftal.
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Sponsorcommissie



Hoofdpunten komend seizoen:

• Zoeken/vinden van nieuwe commissieleden met name voorzitter, 

iemand die het operationeel in banen leid en ondersteuning, op 

voorgrond, kan bieden aan de commissie.

• Op orde brengen van sponsorborden langs hoofdveld.

• Vraag aan leden actief mee te zoeken naar (nieuwe) hoofd-, sub-, 

senioren-, jeugd- sponsors?

• Organiseren sponsormiddag of –avond.

• Verder invulling geven aan sponsormogelijkheden en het opnieuw 

samenstellen van sponsorpakketten.

Speciale dank aan de hoofd-subsponsors van 

seizoenen 2017-2019; HAC Jansen auto’s, Rene

Verboven, Hultermans en ‘t Maoske.
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Sponsorcommissie



Bezetting: Jolanda Rijken, Berry Verheijden, Trudy 

Verkleij en Anton Beerens.

Gestopt: Fenna de Jong 

Terugblik afgelopen seizoen:

• Gestopt met clubblad

• Nieuwe website

Hoofdpunten komend seizoen:

• Nieuws via website en facebook

• Mededelingen via voetbal.nl app en mail

• Programma/uitslagen Duinkoerier, Weekblad Dongen, 

Moerassigheden

• Ander nieuws ook Duinkoerier, Weekblad Dongen 40

Communicatie commissie



Bezetting: Ankie van Dongen

Gestopt:

Vacatures: Ankie stopt na dit seizoen! Zoeken dus een 

nieuwe voorzitter / kantinebeheerder voor de kantine 

commissie.

Zoeken nog mensen voor achter de bar

Terugblik afgelopen seizoen:

Goed seizoen met 40% winstmarge
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Kantinecommissie



Hoofdpunten komend seizoen:

• Goede omzet draaien met veel gezelligheid in de 

kantine.

• Nieuwe voorzitter / kantinebeheerder zoeken en 

inwerken. 
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Kantinecommissie



Bezetting: Eric Kuipers en vrijwilligers

Terugblik afgelopen seizoen:

• Nieuwe hangtafel terras

• Keuken apparatuur vervangen en kast verwijderd

• Hekken terras beide  los neembaar en blauw gemaakt

• Waterpunten gemaakt bij velden (geen drinkwater)

• Nieuwe beregeningspomp en leidingwerk

• Meterkast bestuurskamer verzwaard naar 3x63A

• Berging achter keuken opnieuw ingedeeld
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Bouwcommissie



Hoofdpunten komend seizoen:

• Bestuurskamer

• Kleedkamer 1

• Keuken

Het is lastig om aan vrijwilligers te komen. Als je iets wilt 

doen geef je dan op en kom helpen op de klusdag!

bc@blauwwit81.nl
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Bouwcommissie



Secretariaat: 

Leden administratie Berry Verheijden

Wedstrijdsecretaris junioren Jeanne Schoenmakers

Wedstrijdsecretaris senioren Berry Verheijden

Scheidsrechters junioren Carola van Strien

Scheidsrechters senioren Berry Verheijden

Sportblessures

Micha van Boxtel (Fysio@blauwwit81.nl)

Technisch Jeugd coördinator 

Marco van Zuylen (TechnischCoordinator@blauwwit81.nl)
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Voetbal zaken



Ilona den Boer EHBO en BHV

Henri Beerens EHBO en BHV

Peter Jansen BHV

Bart Schoenmakers BHV

Jeanne schoenmakers EHBO

Patricia Vesters EHBO
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BHV en EHBO



Onderhoud velden: Ad van Beek, Toon de Bruin

Veldbelijning: Tiny Klijn en Sjef de Rooij

Beregening: Gerard Kennekens

Consul Gerard Kennekens

Materiaalbeheer Thomas de Bie en Ramon Kemmeren

Overig onderhoud Jos van den Hoven en Ad Beerens
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Overig



Aan iedereen die op zijn of haar manier een

steentje bijdraagt. Blauw-Wit ‘81 kan niet

bestaan zonder jullie, de vele vrijwilligers.

Bedankt!
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Dankwoord
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Rondvraag


