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 Nieuwbouw 

Op 17 januari 2001 werd de nieuwbouw onder grote belangstelling en in aanwezigheid van de 

wethouder N. Janssens feestelijk geopend. Nu, ¾ jaar later, kunnen we stellen dat de nieuwbouw in 

het dagelijkse gebruik aan de verwachtingen voldoet. 

 Diefstal 

Aan het begin van het seizoen werden we opgeschrikt door diefstal van een grote hoeveelheid 

kleding uit de zeecontainers, hetgeen een grote schadepost betekent. 

Gelukkig zijn de daders aangehouden en onlangs berecht. Helaas bleek verhaal van de schade op de 

daders niet haalbaar. 

 Wet- en regelgeving 

Het afgelopen seizoen stond in het teken van het vernieuwen van allerlei vergunningen. 

Vergunningen die in het verleden veelal voor de profs en de amateurs gezamenlijk waren afgegeven 

en nu verliepen. Er moest weer aan allerlei nieuwe voorwaarden voldaan worden zoals bijvoorbeeld 

het hebben van een bestuursreglement waarin het gebruik van alcohol in de kantine wordt 

gereguleerd. Wet- en regelgeving maken het vrijwilligerswerk niet altijd een pretje. Een kleine 

bloemlezing van vereiste vergunningen: Drank en horecawet (met een bestuurs – reglement, 

leidinggevenden met diploma sociale hygiëne en kantinemedewerkers die IVA -instructie 

verantwoord alcoholgebruik- hebben). Een exploitatievergunning, een aanwezigheidsvergunning, 

het HAACP (diploma hygiënecode), een Legionella verklaring, voldoen aan allerlei Milieueisen. Je 

moet een overeenkomst met Buma Stemra hebben voor het draaien van muziek in de kantine. Zo 

kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Over de kosten van dat alles nog maar te zwijgen. 

Het laatste nieuws ten aanzien van wet- en regelgeving is dat wij nu een beleidsplan voor ARBO voor 

onze vrijwilligers dienen te hebben. 

 Sportief gezien: 

De amateurs: 

De amateurs waren ingeschreven met 9 elftallen, de trainers waren Ben Spork voor het eerste elftal 

en Gerard Weber voor de overige elftallen. Ben Velberg was en is de verzorger. 

Het 1e wist zich via de nacompetitie de derde klasse in te spelen, en presteert daar zeker niet slecht. 

Het 2e wist zich ternauwernood te handhaven in hun klasse. De rest van de elftallen boekte 

wisselende resultaten. 

Vanwege het vertrek van Ben Spork is de nieuwe trainer van het eerste Ed de Graper geworden. 

De Jeugd: 

Er werd deelgenomen door 26 teams aan de competitie. 

Positief te noemen was: 

Het kampioenschap van B2 en de promotie naar de landelijke 3e divisie, de start nu is wat moeilijk. 

De promotie van C2 naar de hoofdklasse, men draait nu ook mee aan de top. 



Plaatsing van C1 in de landelijke eredivisie zodat C1 nu op het hoogste niveau speelt en daar nu een 

regelmatige middenmoter is. 

Jammer was de degradatie van B1 uit de hoogste afdeling, maar met de nieuwe trainer Frank den 

Oudsten staat B1 onaantastbaar bovenaan in de 2e divisie. Een terugkeer naar het hoogste niveau is 

te verwachten. 

Onze 3 jeugdtoernooien waren, mede door het schitterende weer, zeer geslaagd. Bij het D-E 

toernooi konden we PSV voor het eerst als deelnemer begroeten. 

 Nieuw commissielid 

Aan het begin van het seizoen 2000 - 2001 werd Marlin Roseval aan de commissie toegevoegd als 

ondersteuner van de jeugdafdeling. 

 


