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1. Van het Bestuur  
 

Het seizoen 2017-2018 was een bewogen voetbaljaar. Een jaar waarin we als bestuur met 

gemengde gevoelens terugkijken en waarbij de trots uiteindelijk overheerst. Trots op wat 

met alle Wilhelminianen de afgelopen jaren is bereikt om onze doelen te halen: een 

vereniging waar alle leden met plezier voetballen,  uitgedaagd worden op hun eigen niveau 

en waar de 1e heren en 1e vrouwen elftallen goed presteren. 

 

Een bewogen jaar: Senioren 2 kampioen  

Senioren 2 promoveerde naar de 2e klasse! Een geweldige prestatie van team, trainers en 

staf. De heren maakten het spannend door het op de allerlaatste competitiewedstrijd aan 

te laten komen. In de tweede helft van die wedstrijd stelde het team het kampioenschap 

veilig door twee goals te maken. Daarmee was Senioren 2 kampioen met 1 punt verschil op 

de concurrent Sint Michielsgestel 2. Naast Senioren 2 werden er nog meer teams kampioen. 

Meer daarover in het bericht van de Technische Commissie. Helaas redde Senioren 1 het 

niet in de 3e klasse. Zij gaan nu hard aan de slag om vanuit de 4e klasse weer terug te 

keren in de 3e klasse.  

 

 
 

Een bewogen jaar: 120 jarig bestaan 

Op 1 oktober 2017 bestond onze vereniging 120 jaar. Hier hebben we op beperkte schaal 

aandacht aan besteed met onder andere een speciale voorwedstrijd van onze jeugdspelers 

en een receptie. Inmiddels is op 15 september 2018 op grootse en carnavaleske wijze het 
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11 x 11 (121 jarig) jubileum gevierd. (Daar zal het nieuwe bestuur in het volgende 

jaarverslag vast uitgebreid verslag van doen.) 

 

Een bewogen jaar: eerste rookvrije vereniging van ‘s-Hertogenbosch 

Samen met de KNVB en jeugdspelers van RKVV Wilhelmina trapte voorzitter René van der 

Linden op zaterdag 24 maart 2018 de start van de rookvrije vereniging af. RKVV Wilhelmina 

is nu een rookvrije vereniging, de eerste rookvrije voetbalvereniging in ’s-Hertogenbosch. 

RKVV Wilhelmina wil helpen voorkomen dat kinderen gaan roken. Want wie wil dat zijn of 

haar kind later gaat roken? Door niet te roken of niet zichtbaar in de buurt van kinderen te 

roken, zorgen we ervoor dat roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor 

kinderen wordt. Ook het schadelijke meeroken voorkomen we hiermee. Zo beschermen we 

kinderen en zorgen we dat zij rookvrij kunnen opgroeien. Het gaat er voor RKVV 

Wilhelmina om dat roken uit het zicht van de jeugdleden en hun broertjes, zusjes, 

vriendjes en vriendinnetjes wordt gehaald. Bij de aftrap gaf René van der Linden het 

stokje door aan OJC Rosmalen. 

 

 
 

Een bewogen jaar: opknappen clubhuis 

Bij een gezellige en sportieve vereniging hoort een gezellig en fijn clubhuis. Met hulp van 

veel vrijwilligers en van de gemeente is het clubhuis opgeknapt. De kleedkamers en 

toiletten zijn helemaal vernieuwd, zijn schoon en fris en zien er prachtig uit. Door de 

nieuwe indeling kunnen we veel efficiënter gebruik maken van de kleedkamers. Daarnaast 

is de kantine in het clubhuis helemaal opgeknapt. Met als sluitstuk het (ver)nieuw(d)e 

meubilair. Veel vrijwilligers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen geteld en 

daarmee geld binnen gehaald om het nieuwe meubilair voor een deel te bekostigen. Fijn 
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dat wij op zoveel mensen kunnen rekenen. Of dat nu gaat om schilderen, timmeren, 

verbouwen of stemmen tellen.  

 

Een bewogen jaar: een nieuwe kunstgrasveld erbij! 

Een lang lobby traject leidde in seizoen 2017-2018 tot goed nieuws. Samen met nog vijf 

andere voetbalverenigingen uit Den Bosch krijgt RKVV Wilhelmina een nieuw kunstgrasveld 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het bestuur was al een tijdje in gesprek met VVD 

gemeenteraadslid André Rotman en de voorzitters van de verenigingen OJC Rosmalen, FC 

Engelen, Emplina, BLC en EVVC over de wens voor nieuwe kunstgrasvelden. Vanwege de 

groei en het succes van deze verenigingen is meer veldcapaciteit noodzakelijk. André 

Rotman heeft een initiatiefvoorstel naar college en gemeenteraad gedaan voor de aanleg 

van de kunstgrasvelden. De besturen van de verenigingen hebben de noodzaak voor extra 

kunstgrasvelden daarna toegelicht op een inspraakavond van de gemeente. Op 6 maart is 

de gemeenteraad akkoord gegaan met de financiering van de kunstgrasvelden voor de 6 

clubs. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee. Dit extra kunstgrasveld heeft Wilhelmina hard 

nodig om voldoende trainingsruimte en veldcapaciteit te bieden aan haar leden. Het 

hoofdveld gaat daarmee bij Wilhelmina einde van seizoen 2018-2019 vervangen worden 

door een kunstgrasveld met verlichting.  

 

Een bewogen jaar: de vereniging dat ben jij.  

Inzet van vrijwilligers is een belangrijke pijler onder iedere club en ook onder die van ons. 

Samen vormen we de vereniging. Voor het bestuur is dit een blijvend punt van aandacht. 

Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten is in september weer het vrijwilligersfeest 

georganiseerd met voor alle vrijwilligers een kleine attentie. Daarnaast heeft het bestuur 

in seizoen 2017-2018 samen met professionals van de gemeente een aantal sessies met 

leden georganiseerd om te kijken hoe we het vrijwilligersbeleid het beste vorm kunnen 

geven. De opkomst bij deze sessies was niet zo hoog als we gehoopt hadden en veelal 

kwamen de leden die al veel vrijwilligerswerk doen. We kunnen ieder jaar weer bouwen op 

onze vrijwilligers. We merken echter dat een kleine groep leden het grootste deel van het 

werk op zich neemt. We zouden de taken graag verdelen over een grotere groep 

vrijwilligers. Wij geven aan het nieuwe bestuur het advies om het vrijwilligersbeleid tot 

één van de prioriteiten te maken voor het nieuwe seizoen.  

 

Een bewogen jaar: de wijk in 

Samen met de wijkmanager van de Maaspoort en PowerUp073 organiseerden we in juni 

weer een 5 tegen 5 straatvoetbal school toernooi in het kader van ‘Pesten stopt Respect 

begint’. Het toernooi is voor groep 6 en 7 van de basisscholen in de Maaspoort. 

RKVV Wilhelmina wil met het organiseren van het straatvoetbaltoernooi wat terugdoen 

voor de wijk. En tegelijkertijd het thema ‘Pesten stopt Respect begint’ ondersteunen. Een 

aantal vrijwilligers van RKVV Wilhelmina heeft dit toernooi mee georganiseerd en onder 

andere scheidsrechters en aankleding geleverd.  

 

Een bewogen jaar: er zijn ons weer Wilhelminianen ontvallen 

In februari ontvingen wij het droevige nieuws dat Millie Ekstijn-Mees, het oudste erelid van 

RKVV Wilhelmina was overleden. Millie is 95 jaar geworden. Millie, zoals velen bij 
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Wilhelmina haar kenden, was tot voor enkele jaren behalve vrijwilligster ook een trouw 

supporter van het eerste elftal; zowel thuis als uit en altijd in geelzwarte outfit. Het 

erelidmaatschap werd Millie in 2007 toegekend voor zeventig jaar vrijwilligerswerk. Op 

sportpark De Saren spande ze zich tot op hoge leeftijd in voor Wilhelmina als gastvrouw in 

de bestuurskamer waar ze voor elke wedstrijd een kaarsje opstak bij haar Mariabeeld. Het 

deed ons goed om te zien dat er veel Wilhelminianen bij haar afscheid aanwezig waren om 

met veel dankbaarheid en respect afscheid te nemen.  

 

Naast Millie Ekstijn ontvingen we ook het droevige nieuws van het overlijden van Frans 

Burg, oud-speler van het eerste elftal van RKVV Wilhelmina. Frans Burg maakte met zijn 

broer Jan in oktober 1964 zijn debuut voor Wilhelmina in de wedstrijd tegen PEC. Frans 

stopte op 37-jarige leeftijd met voetballen. “We zijn altijd gastvrij ontvangen. Daarom is 

Wilhelmina altijd onze club gebleven en zijn we nooit meer weggegaan”, lieten de broers 

weten. (Bron: Een club op stand, 100-jarig jubileumboek Wilhelmina). 

 

Ook van Robbie Meezen en Jan Mees ontvingen wij het overlijdensbericht. Als rechtshalf 

maakte Robbie Meezen in 1961 deel uit van het elftal waarmee Wilhelmina in stadion 

Galgenaard (Utrecht) promoveerde naar de eerste divisie. Robbie was een kleine, bevlogen 

speler met veel inzicht. Jan Mees, bekend van tabakszaak Jan Mees in de binnenstad, 

speelde in de laatste jaren betaald voetbal van Wilhelmina enkele seizoenen in het eerste 

elftal. Hij kwam in 1962 van BVV over naar Wilhelmina en speelde aanvankelijk in het 

tweede elftal. Als middenvelder en stopperspil kwam Jan Mees (1936-2017) enkele 

seizoenen uit in de tweede divisie. Jan Mees is een neef van Milly Ekstijn-Mees. 

 

Een bewogen jaar: afscheid van dit bestuur 

Dit is het laatste verslag van het huidige bestuur dat in 2017-2018 bestond uit René van der 

Linden, Bob van Veen, Marlie Stoop, Theo van Kaathoven, Pierre Koolen en Nanette 

Hagens. Op deze plek willen wij onze hartelijk dank uitspreken aan Marco van Rosmalen 

die ons dit afgelopen jaar heeft ondersteund bij de administratie. Mede dankzij hem 

hebben we goed overzicht en inzicht in onze financiën. Daarnaast heeft hij zich jarenlang 

op vele manieren ingezet voor ons vereniging. Marco was dag en nacht voor Wilhelmina in 

de weer. Daar zijn wij dankbaar voor.  

 

Wij kijken met trots en voldoening terug op de 3 jaren die wij in de bovenstaande 

samenstelling (waar René in seizoen 2017-2018 bij kwam als voorzitter) RKVV Wilhelmina 

mochten besturen. Wij gingen met een relatief nieuw team vol energie en plannen aan de 

slag. Het was mooi om te zien dat deze energie ook oversloeg op onze leden en wij heel 

veel hulp hebben gekregen bij het realiseren van de plannen. Wat is er leuker dan samen 

te bouwen aan onze vereniging. Wij zijn trots op wat samen bereikt is, zoals: 

 Het samen met alle commissies opgestelde beleidsplan waarin we onder andere 

aangeven dat we een club willen zijn waar iedereen met plezier speelt, voetballers 

goed opgeleid worden op het eigen niveau en we verbonden zijn met onze wijk.  

 Een nieuw organisatie-indeling hebben gemaakt waardoor voor iedereen duidelijker 

is wat zijn/haar taken en verantwoordelijkheden zijn en we beter inzicht hebben in 

waar we welke vrijwilliger nodig hebben.  
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 Het werken met een begroting met budgetten voor alle commissies. Zo hebben de 

commissies meer regelruimte en is er meer inzicht.  

 De verbouwing van de kleedkamers en toiletten. Deze zijn weer helemaal up to 

date en veel efficiënter ingedeeld.  

 Het opknappen van het clubhuis met onder andere nieuwe aankleding, historische 

fotowand en nieuw meubilair. Zo heten we iedereen welkom in een gezellig, warm 

en modern clubhuis.  

 De introductie van de nieuwe kledinglijn van hoofdsponsor Macron. Spelers en 

coaches/leiders dragen dezelfde mooie en representatieve kleding. We hebben veel 

complimenten gekregen voor de uitstraling van de kleding. Daarnaast vonden we 

vijf nieuwe sponsors voor op de kleding. 

 De invoering van een nieuwe huisstijl met een nieuwe frisse look en de komst van 

de gele kanarie (naar onze bijnaam) in de huisstijl. 

 De invoering van de VOG voor alle vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat 

iedereen zo veilig mogelijk kan sporten bij onze club.  

 De introductie van de rookvrije vereniging. Door roken uit het zicht van kinderen te 

houden, willen we er aan bijdragen dat jeugd niet meer gaat roken. RKVV 

Wilhelmina is de eerste rookvrije vereniging van ’s-Hertogenbosch.  

 De komst van een 2e kunstgrasveld. De lobby van het bestuur, samen met andere 

verenigingen en raadslid André Rotman had succes. Binnen afzienbare termijn heeft 

RKVV Wilhelmina er een tweede kunstgrasveld bij.  

 

Nu is het tijd voor een nieuw bestuur om van ons het stokje over te nemen. Tijd voor 

nieuwe bestuurders om met nieuwe energie en nieuwe plannen RKVV Wilhelmina naar een 

mooie toekomst te leiden. Deze nieuwe bestuursleden kunnen op onze schouders staan. 

Net zoals wij op de schouders van onze voorgangers stonden. Wij wensen hen succes, 

wijsheid en plezier.  

 

Theo van Kaathoven, Pierre Koolen, Nanette Hagens.  
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2. Van de Technische Commissie 
 

  

In seizoen 201-2018 heeft de Technische Commissie het voetbalbeleidsplan verder vorm 

gegeven. Met daarbij de nadruk op het opleiden van trainers.  

 

Geslaagden voor de cursus Juniorentrainer 

Er is veel energie gestoken in het op leider van trainers. Zo hebben Sylvia Jonkers, Romain 

Alexandre, Dave Jansen, Rodney plant, Joris van Maanen, Frans van der Kallen, Jeffrey 

Faas en Marloes Klinckenberg, Mustapha Si Amer en Hilal Moursel hun diploma 

Juniorentrainer gehaald. Als juniorentrainer zorg je ervoor dat jongeren enthousiast 

worden en blijven voor voetbal. Je hebt zowel een voetbaltechnische als opvoedkundige 

taak. Tijdens de opleiding werd veel aandacht besteed aan het op een plezierige en 

verantwoorde wijze trainen en coachen van jeugdvoetballers van 13 tot 19 jaar. 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer: taken van de juniorentrainer, 

leeftijdskenmerken junioren, begeleiding, trainen en het coachen van junioren. 

 

Kampioenen 

In seizoen 2017-201 konden diverse jeugdteams hun kampioenschap vieren! De  

JO10-1 en JO13-1 werden kampioen en promoveerden hierdoor allebei naar de 

hoofdklasse! Ook de JO11-3 werd kampioen. Daarnaast bereikten de MO15-2 de finale van 

de KNVB Beker. En werden de MO15-1 najaarskampioen. Bij de senioren werd Senioren 2 

kampioen en promoveert naar de 2e klasse.  
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Samenwerking met FC Den Bosch 

Op 29 september 2017 heeft RKVV Wilhelmina een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met FC Den Bosch. Deze overeenkomst werd tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – Jong PSV 

gevierd als Club van de Week. Vanuit de TC is kritisch gekeken naar wat een 

samenwerkingsovereenkomst voor RKVV Wilhelmina oplevert. Voor de TC was uitgangspunt 

dat wij onze trainers beter willen maken op alle vlakken. Als onze trainers beter worden 

kunnen zij onze spelers beter maken, waardoor we als club groeien in de lengte en in de 

breedte. FC Den Bosch gaat ons daar in ondersteunen en is van mening dat het op deze 

manier voor zowel hen als voor ons een win – win situatie wordt. De overeenkomst is 

aangegaan voor een periode van 3 jaar. Eén van de activiteiten in het kader van deze 

overeenkomst was de lezing die Wiljan Vloet, manager voetbalzaken bij FC Den Bosch, in 

ons clubhuis hield over wat FC Den Bosch verlangt van haar jeugdtrainers.  

 

 
 

Samenwerking met SportMedisch Centrum 

De TC sloot een overeenkomst met het SportMedisch Centrum om onze selectie te gaan 

ondersteunen op medisch vlak. Dit betekent dat zij nauw samenwerken met onze nieuwe 

verzorger Roberto Madretsma in geval van blessures en de benodigde hersteltraining en 

fysiotherapie. Hierdoor worden onze spelers optimaal begeleid om zodoende met behulp 

van maximale en professionele ondersteuning zo snel mogelijk terug te keren van 

blessures. Ook preventief beleid behoort tot de samenwerking om blessures te voorkomen; 

een voorbeeld hiervan is dat we tijdens de voorbereiding een meetmoment hebben om de 

fitheid van spelers te bepalen. Zodoende krijgt de medische staf een beeld van de fitheid 

in het algemeen en van elke speler in het bijzonder. Dit helpt ook in geval van blessures 

omdat men dan per speler weet op welk niveau zij weer terug dienen te komen qua 

fitheid. De hulp en begeleiding staat vanuit het Sport Medisch Centrum open voor elke 

Wilhelminiaan. 
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Herenselectie 

Slechte start als gevolg van blessures heeft uiteindelijk geleid dat S1 laatste is geworden in 

de competitie en is gedegradeerd. Vanuit visie op lange termijn is het contract met Hennie 

van Ooijen als hoofdtrainer van RKVV Wilhelmina met een seizoen verlengd. Coen van 

Overbeek blijft hem assisteren en zal verder klaargestoomd worden om het trainerschap in 

het seizoen 2019/2020 over te nemen. De herenselectie van RKVV Wilhelmina is voor 

seizoen 2018-2019 uitgebreid met Jocky Hooijmans, Johnny de Nies, Karan Sampat, Mike 

Griepink en Raoel Nooijen. TC heeft besloten om na 3 jaar nieuwe trainers aan te stellen 

voor S2. Deze zijn Bjorn Biolek en Thierry Mooring. 

 

Damesselectie 

Vrouwen 1 is uiteindelijk in de middenmoot geëindigd. Erwin Hilgerdenaar en Thierry 

Mooring hebben na 3 seizoen besloten te stoppen. De staf voor Vrouwen 1 en 2 hebben we 

vanuit de club kunnen invullen. Met Ad van de Horst, Sylvia Jonkers, Sophie Kroon en 

Patrcik Craane staan we goed gesteld voor het komend seizoen.  

 

Pupil van de week 

In seizoen 2017-2018 werd bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal weer de Pupil van de 

week georganiseerd door Sjef Rijkers. Dit tot groot plezier van de Pupillen van de week die 

een geweldige zondagmiddag beleven waarbij zij ‘meelopen’ met het eerste elftal.  

 

Vooruitblik 

Als club bieden we alle trainers en leiders een cursus aan. Deze bestaat uit; het leren 

omgaan als een beginnend trainer van een team , het leren om gaan als beginnend trainer 

bij een wedstrijd, het leren maken en invulling geven aan een training. Deze cursus is 

mede bedoeld voor ouders die graag trainer willen worden van het team maar niet weten 

over het wel en wee. Hiermee laten we als club zien juist lering te trekken uit wat we uit 

de jaarlijkse evaluatie krijgen te horen. En laten we zien dat we niet , zoals vele andere 

verenigingen, alleen bezig zijn met selectieteams, maar ook de niet selectie teams er bij 

betrekken. Wij hopen op veel animo, zodat dit gaat leven binnen onze club en we deze 

cursus jaarlijks kunnen continueren. Wij wensen alle ouders / aankomende trainers veel 

succes en plezier bij de cursus. 

 

Ook bij de TC nemen een aantal leden afscheid: John Wouters, Ferry van der Wijck en 

Haiko Sars. Wij danken hen hartelijk voor hun grote inzet voor onze jeugd en senioren 

elftallen de afgelopen jaren. Mede dankzij hen kunnen onze leden met plezier voetballen 

en opgeleid worden op hun eigen niveau.  
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3. Van de Communicatie Commissie 
 

In seizoen 2017-2018 heeft de Communicatie Commissie met name veel energie gestoken 

in het verzorgen van de berichtgeving op social media en de website. Zo is er onder andere 

verslag gedaan van evenementen in het clubhuis zoals Sinterklaas en Carnaval, zijn er 

berichten en met name foto’s gemaakt van de jeugdtoernooien en het 

vrijdagavondtoernooi en zijn er voor de commissies diverse berichten en verzoeken 

gemaakt en geplaatst.  

 

Whatsapp Service 

Aan het begin van het seizoen introduceerde de Communicatie Commissie de Whatsapp 

Service van RKVV Wilhelmina. Met de Whatsapp Service zijn leden steeds snel op de hoogte 

van afgelastingen, nieuws en verenigingszaken. Zij ontvangen daarover een appje. Leden 

moeten zich daarvoor wel even aanmelden. Ook vragen kunnen leden stellen via de Whats 

app service. Het gaat hierbij niet om ene groepsapp. Leden krijgen alleen een appje als er 

iets aan de hand is, anderen kunnen hier niet op reageren.  

 

 
 

sLaunch nieuwe hostingpartner 

In seizoen 2017-2018 werd sLaunch de nieuwe hostingpartner van RKVV Wilhelmina. Dit 

leverde ook voordelen op voor onze website. Zo is de capaciteit verhoogd en de veiligheid 

verbeterd.  

  

In de media 

Ook in seizoen 2017-2018 was RKVV Wilhelmina met enige regelmaat te vinden in de 

media. De Communicatie Commissie maakt met media afspraken hierover. Ook werd de 

pers uitgenodigd, bijvoorbeeld bij de start van de Rookvrije Vereniging. 
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4. Van Facilitair 
 

De terreinbeheerders hebben iedere week de handen vol om het terrein, de kleedkamers, 

de velden met goals en netten e.d. in goed staat te houden. Het complex is inmiddels ruim 

27 jaar oud en dat begin je op een aantal punten te zien. Met de gemeente is een 

meerjaren onderhoudsplan opgezet. Afgelopen periode zijn alle douches aangepakt. Ook 

zijn er nieuwe toiletten gemaakt en zijn de scheidsrechterskleedkamers geheel vervangen. 

De gemeente heeft, mede door de voortrekkersrol m.b.t. het rookbeleid, hiervoor een 

groot bedrag ter beschikking gesteld. Overal led verlichting, nieuwe radiatoren en alle 

muren een fris verfje. We kunnen er weer jaren tegenaan. Met de nieuwe schrobmachine 

en de nieuwe kalkmachine is het ook weer prettiger werken voor de mannen van 

terreinbeheer. 

 

 
 

Velden en beheer 

De trainingsvelden maar ook de wedstrijdvelden blijven een punt van aandacht. We 

moeten proberen de trainingsvelden beter te gebruiken. Nu worden vaak dezelfde stukken 

veld gebruikt die daardoor erg hard slijten. Mooier kunnen we het helaas niet maken. 
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Het clubhuis heeft vorig jaar met hulp van een aantal leden ook een flinke metamorfose 

ondergaan. Mooi om te zien dat je met een aantal vrijwilligers zo een mooi resultaat kan 

behalen. Inmiddels is ook het meubilair vervangen en vernieuwd.  

 

Iedere doordeweekse dag zijn er een aantal personen bezig het complex netjes te maken 

en onderhoud te plegen. Via het nieuwe e-mailadres terreinbeheer@rkvvwilhelmina.nl 

kunnen facilitaire zaken en defecten worden gemeld. 

 

 
 

Plannen 2018-2019:  

In het meerjarenplan van de gemeente is het complex komend jaar aan de beurt voor een 

buitenverfje. Ook zal komend seizoen het nieuwe kunstgras worden gelegd. Verwachting is 

dat dit vanaf april/mei gaat gebeuren. Nog 1 jaar behelpen met het alternatieve schema 

dus. 
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5. Van het Wedstrijdsecretariaat 
  

Ook in het seizoen 2017-2018 was bijzonder druk voor het wedstrijdsecretariaat.  

 

Mobiel digitaal wedstrijdformulier 

In dit seizoen werd het mobiele digitale wedstrijdformulier ingevoerd. Op zich is deze 

invoering soepel verlopen, wel valt op dat een aantal teams dit formulier op de 

wedstrijddag niet op tijd invullen. Ook de foto’s in Sportlink t.b.v. de pascontrole zijn 

vaak te oud.  

 

Afschaffen ‘baaldagen’ 

Nieuw in seizoen 2017-2018 was dat ‘baaldagen’ afgeschaft zijn. Teammanagers en 

coördinatoren moesten daardoor onderling meer gaan afstemmen over de onderlinge 

ondersteuning tussen de teams. Dit bleek in de praktijk lastig waardoor er veel 

wedstrijden 24 uur voor aanvang verzet moesten worden. Dit gold zowel de jeugd als de 

senioren. Dit leverde het wedstrijdsecretariaat veel extra werk op.  

 

Kampioenen 

Dit jaar werden weer een aantal teams kampioen. Bij de jongste jeugd geldt dat ze 

allemaal kampioenen zijn. Er worden geen standen meer bijgehouden. Helaas merkten wij 

dat bij sommige teams toch standen bij worden gehouden. Onze jongste jeugd en alle 

andere kampioenen zijn aan het einde van het seizoen gehuldigd voorafgaand aan de 

wedstrijd van het 1e elftal.  
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Contacten 

De contacten met buurtverenigingen zijn het afgelopen seizoen goed geweest. De 

contacten met de KNVB wedstrijd- en tuchtzaken zaken waren prettig en verliepen over 

het algemeen naar wens. 

 

Kleedkamer indeling 

Het maken van een fatsoenlijke kleedkamerindeling is en blijft net als bij veel andere 

verenigingen een hele opgave. De verbouwing van de kleedkamers 7, 8, 9, 13 en 14 hebben 

hier overigens wel wat verbetering in gebracht. 

 

 
 

Afscheid Jaap Wolvekamp 

Aan het einde van seizoen maakte Jaap Wolvekamp bekend dat hij stopte als vrijwilliger 

bij RKVV Wilhelmina. Wij missen Jaap enorm. Jaap was onze drijvende kracht op het 

wedstrijdsecretariaat, onmisbaar als toernooicommissaris, een geweldige gastheer op 

zaterdag, altijd bereid een wedstrijd te fluiten, onvermoeibare op- en afbouwer, 

ballenkast beheerder enz. En daarbij altijd bescheiden op de achtergrond. Uit de grond 

van ons hart: Jaap enorm bedankt voor alles wat je voor RKVV Wilhelmina hebt gedaan!  
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6. Van de Scheidsrechterscommissie 

 
Het afgelopen seizoen heeft de scheidsrechterscommissie op de volgende manier 

uitvoering kunnen geven aan het beleidsplan. 

 

Nieuwe spelvormen 

Aan de nieuwe spelvormen van de KNVB is gehoor gegeven door de 

scheidsrechterscommissie: 

 Er is een opleiding geweest voor de JO15-1 spelers die zijn opgeleid tot 

spelbegeleider. Zij hebben in totaal 48 wedstrijden begeleid. Naar onze mening is 

dit naar voldoening verlopen. 

 Daarnaast zijn de JO17-1 spelers opgeleid tot pupillenscheidsrechter. Zij hebben in 

totaal 32 wedstrijden voor hun rekening genomen. Dit aantal is onder verwachting 

en verdiend volgend seizoen meer aandacht. In samenspraak met het bestuur is dan 

ook besloten volgend seizoen pupillenscheidsrechters die niet komen opdagen 

wedstrijden te schorsen. 

 

 
 

Fluiten om boete in te lossen 

Het afgelopen seizoen was het voor de selectiespelers van de A1- B1- en C1 ook weer 

mogelijk om de boete van kaarten in te lossen met een wedstrijd fluiten i.p.v. betalen. 

Hier is minder gebruik van gemaakt dan vorige jaren.  

 

Aanstellen scheidsrechters 

Voor de wedstrijden van de A-, B, C- en D- categorie was het een stuk lastiger om voor 

elke wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een 

gebrek aan gekwalificeerde scheidsrechters en een vaste kern van scheidsrechters die 
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uiteindelijk de gaten dan toch weer dicht loopt. Dit leidt tot scheidsrechters die op een 

dag wel 3 tot 4 wedstrijden fluiten in verschillende klassen. De scheidsrechterscommissie 

betreurt dit maar ziet weinig kansen om dit op te lossen daar er vanuit de vereniging geen 

nieuwe aanwas aan scheidsrechters is. De verenigingsscheidsrechters hebben in totaal 388 

wedstrijden gefloten. 

 

De dames daarentegen hebben goed werk geleverd. In deze groep is er een initiatief 

waarin de seniorendames de pupillenmeiden fluiten. Dit loopt prima. De 

scheidsrechterscommissie wil wel dat er voor volgend seizoen ook voor deze dames een 

cursus komt zodat zij goed beslagen ten ijs komen. De dames hebben op deze manier 18 

wedstrijden gefloten. 

 

Uiteindelijk zijn er toch nog 120 wedstrijden die door de teams zelf of andere 

goedwillende vrijwilligers zijn gefloten. De scheidsrechterscommissie geeft nogmaals met 

klem aan dat dit aantal alleen maar meer zal worden als er vanuit de vereniging geen 

mensen opstaan en zich aanmelden om scheidsrechter te worden.  

 

Scheidsrechterscommissie 

De scheidsrechterscommissie bestaat momenteel uit: 

Jan Baas, voorzitter 

Peter Willems, lid 

Herman Wijnen, lid 

Louis van Teeffelen, scheidsrechter coördinator zaterdag en zondag 

Louis van Teeffelen heeft zijn functie als scheidsrechtercoördinator neergelegd en de 

vacature is reeds op de site gezet. Wij danken Louis van harte voor zijn grote inzet voor 

RKVV Wilhelmina de afgelopen jaren. Louis was o.a. scheidsrechter, 

scheidsrechtercoördinator en teamleider van het 2e elftal. Zijn betrokkenheid bij onze 

vereniging was enorm groot. Dank Louis! 

 

Een kritische noot vanuit de scheidsrechterscommissie blijft dat sommige leiders/trainers, 

spelers maar zeker ook supporters zich niet bewust zijn over de impact van hun gedrag op 

en langs de velden. Een scheidsrechter is ook een mens en neemt zijn beslissingen naar eer 

en geweten. Dit gedrag heeft er toe geleid dat wij dit jaar afscheid hebben moeten nemen 

van 2 scheidsrechters. Het is onacceptabel dat individuen het plezier van de scheidsrechter 

op deze manier verpesten. Een scheidsrechter geeft leiding aan een wedstrijd van 22 

spelers, 10 wissels en 3 a 4 coaches. Het respect is soms ver te zoeken. Wij roepen 

iedereen op om onze scheidsrechters met respect te behandelen. Dat verdienen zij. 

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd! 
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7. Van de Ledenadministratie 
 

De ledenadministratie registreerde op 1 januari 2018 dat Wilhelmina 1019 leden in totaal 

heeft (inclusief in sportlink geregistreerde vrijwilligers), waarvan  

565 jeugdleden en 454 seniorenleden. 

  

De samenwerking met het jeugdsportfonds is wederom prima verlopen. Er hebben 44 

kinderen gebruik gemaakt van het jeugdsportfonds. Ook is veel gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om in delen de contributie te betalen.  

 

Ook de samenwerking met coördinatoren, TC, bestuur, kledingcommissie en het 

wedstrijdsecretariaat is goed. Qua aantal vrijwilligers is het spijtig dat we van een aantal 

gewaardeerde vrijwilligers afscheid hebben moeten nemen.  

 

 

 
 

 

Contributie 

De Ledenadministratie heeft vorig jaar hard gewerkt om alle contributies binnen te 

krijgen. Op een handjevol openstaande contributies is dat goed gelukt. We blijven als 

vereniging korting geven als er 2 of meer jeugdleden uit één gezin bij ons voetballen. Ook 

bieden we de mogelijkheid tot betalen in termijn aan, waar veel gebruik van wordt 

gemaakt. Met het Jeugdsportfond/stichting Leergeld werken we goed samen voor leden die 

het financieel zwaar hebben.  
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8. Van de Kledingcommissie 
 

De kledingcommissie bestaat uit Sabine Haamans en Nicole van de Westelaken. Ook dit 

seizoen is weer veel gedaan omtrent beleid kledingcommissie, budget, kleding selectie, 

kaderjassen, afstemmen verschillende commissies, communicatie met leden, website, enz.  

 

Jassen kaderleden  

Per team konden 2 kaderleden een coachjas bestellen via de kledingcommissie. Zo zijn ook 

de trainers en teammanagers langs de lijn representatieve en zichtbare 

vertegenwoordigers van Wilhelmina.  

 

WilhelMINIaan shirt  

Ook dit seizoen hebben al onze jongste nieuwe leden het WilhelMINIaan shirt mogen 

ontvangen. 

 

 
 

Sokken 

Na het opstarten van het seizoen konden alle leiders/trainers per team nieuwe sokken 

bestellen. Deze konden opgehaald worden bij Macron of op zaterdagochtend op het 

wedstrijdsecretariaat.  

 

Selectie Heren 1 en 2 

De heren selectie heeft een trainingsset en een nieuw trainingspak in hun pakket erbij 

gekregen waardoor ze ook tijdens  trainingen in Macron kleding speelden. 
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Seizoen algemeen  

De Kledingcommissie krijgt veel complimenten binnen en buiten de club over de 

wedstrijdtenues, de wilhelMINIaanshirtjes, herkenbaarheid van de leiders/trainers door 

jassen en polo’s en de vele teams in de Macron trainingspakken.  

Het blijft wennen voor een aantal leden dat er geen wedstrijdkleding meer op de club is, 

maar dat men hiervoor naar Macron moet. Dit gold ook voor ruilen van kleding, kapotte 

kleding, enz. Gelukkig was de Kledingcommissie goed bereikbaar voor vragen. Niet alleen 

via het e-mailadres maar ook regelmatig op de zaterdagochtend op het 

wedstrijdsecretariaat. 
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9. Van de Normen & Waarden Commissie 
 

Er zijn tot op heden geen mutaties geweest in de Normen en Waarden Commissie (NWC) 

De plaats van een vertegenwoordiger vanuit de scheidsrechterscommissie is nog niet 

ingevuld ondanks diverse pogingen. Mocht een scheidsrechter dit lezen en interesse 

hebben neem vooral contact met ons op via nwc@rkvvwilhelmina.nl  

  

Huidige commissie 

De commissie bestaat uit zeven personen: Anne-Marie Lichtenberg, Monique Kaanders 

(secretaris), René Baars, Boudewijn Goossens, Hans Prins, vacature 

scheidsrechterscommissie en Rob Haamans (voorzitter). 

 

Overleg met het bestuur 

De commissie houdt meerdere keren per jaar formeel en informeel overleg met het 

bestuur. 

 

 
 

Technische Commissie en coördinatoren  

De commissie voert nog te weinig overleg met de technische commissie en coördinatoren 

over normen en waarden maar ook over te organiseren workshops ten behoeve van leiders 

en trainers. Gelet op het aantal meldingen en de inhoud hiervan is het van belang dat er 

aan het begin en bijna einde van het seizoen overleg is met trainers, leiders, 
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coördinatoren en TC. Dit scheelt voor iedereen energie en tijd. Een speerpunt voor 

komend seizoen. 

 

Workshop Sportief Coachen 

In het begin van 2018 werd de derde workshop  Sportief Coachen georganiseerd in 

samenwerking met de KNVB. De workshop werd ook nu weer door iedereen als zeer 

positief ervaren. Na overleg tussen de TC en NWC is besloten dat onervaren en niet 

gediplomeerde trainers, leiders in september / oktober de workshop verplicht moeten 

volgen. De KNVB heeft het liefst tussen de 15 – 20 deelnemers. Mochten er te weinig zijn 

zullen wij contact opnemen met verenigingen in de directe omgeving of er vrijwilligers van 

deze vereniging willen/kunnen aansluiten. 

 

Bijeenkomst grensoverschrijdend gedrag in de sport 

Een afvaardiging van de NWC heeft de bijeenkomst grensoverschrijdend gedrag in de sport 

bijgewoond. Hoe kan een vereniging het voorkomen en wat zijn de mogelijkheden tot hulp 

vanuit de diverse instanties. Op initiatief van de NWC is er gestart met een gemeentelijk 

overleg van de diverse NWC van diverse sportverenigingen. De eerste bijeenkomst met een 

beperkt speciaal uitgekozen NWC is ondertussen geweest en zal in het komend seizoen 

breder getrokken gaan worden. Leren van elkaar, niet steeds het wiel opnieuw uitvinden, 

elkaar beter leren te vinden etc. 

 

Voetballen met een beperking 

Voetballen met een beperking blijft onder de aandacht. Mocht je hierover een vraag 

hebben of hulp nodig hebben dan kan je contact opnemen met René Baars. René kan 

worden bereikt via e-mailadres IB@rkvvwilhelmina.nl 

 

Opstarten VOG aanvragen. 

Vanaf februari 2015 is er begonnen met het kosteloos aanvragen van verklaringen omtrent  

het gedrag (VOG). Zoals goedgekeurd in de ALV van november 2014. 

Vanaf december 2018 – januari 2019 zal iedere vrijwilliger die de VOG al drie jaar heeft 

opnieuw een verzoek krijgen om de kosteloze VOG aan te vragen. Het niet hebben van een 

VOG betekent dat je geen vrijwilligerswerk binnen RKVV Wilhelmina mag verrichten. 

Iedere nieuwe vrijwilliger krijgt bij aanmelden de informatie over het aanvragen van de 

VOG. Dankzij een goede samenwerking met onder meer Jaap en Mike Wolvekamp, worden 

de namen van nieuwe vrijwilligers direct doorgegeven zodat de NWC een VOG aanvraag 

kan verzenden. De commissie is zich er van bewust dat een enkele vrijwilliger nog geen 

VOG -aanvraag heeft gehad onder andere doordat niet iedere vrijwilliger op welke wijze 

dan ook geregistreerd staat in Sportlink.  

  

Mochten er vragen, opmerkingen zijn betreffende de VOG dan kan er gemaild worden via 

vog@rkvvwilhelmina.nl  

 

Vertrouwenscontactpersoon 

In september gaan René Baars en Rob Haamans de twee-avonden-cursus 

vertrouwenscontactpersoon volgen die gegeven wordt door het NOC*NSF. De 
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vertrouwenscontactpersoon biedt hulp en verwijzing naar de juiste personen die hulp 

kunnen bieden. Op dit moment heeft RKVV Wilhelmina de vertrouwenspersoon van de 

KNVB. De NWC denkt met een eigen vertrouwenscontactpersoon een lagere drempel te 

hebben voor de eigen leden. 

 

Meldingen 

Er zijn in het seizoen 2017 – 2018 veertien uiteenlopende meldingen afgehandeld. Daaruit 

voortvloeiend ontving het bestuur diverse adviezen over aanpassingen in het beleid. Ook 

het eigen beleid ten aanzien van het in behandeling nemen of overdragen van meldingen 

wordt steeds duidelijker vorm gegeven. Gebleken is dat het bij elkaar brengen van de 

diverse partijen verhelderend werkt en problemen opgelost worden. 

 

Rol van de NWC 

De NWC wil benadrukken dat zij géén interne toezichthouder is. De NWC komt in beginsel 

alleen in actie als er een melding is gedaan via de website. Daarnaast waakt de commissie 

ervoor dat er een goede balans is in taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 

partijen die betrokken zijn of worden bij meldingen. 

 

Hoewel de NWC een adviesrol heeft, blijkt in de praktijk dat teksten en/of uitspraken van 

de NWC een flink gewicht toegekend krijgen. Hieruit blijkt dat het werk van de NWC 

serieus wordt genomen en dat men er binnen RKVV Wilhelmina waarde aan hecht dat de 

normen en waarden op juiste wijze nagestreefd worden. 

 

De NWC wordt soms betrokken bij zaken waar andere partijen (bestuur, KNVB, 

hulpverlening en politie) een centrale stem zouden moeten hebben. De commissie waakt 

er voor om in deze zaken een adviesrol te vervullen. 

 

Wat staat er voor het seizoen 2018-2019 op de rol 

De komende maanden zullen in het teken staan van: 

• Iedere vrijwilliger, die als zodanig geregistreerd is, is in het bezit van een 

VOG, dan wel de hernieuwde VOG.   

• Bijeenkomsten voor trainers, leiders, coördinatoren in samenwerking met de 

TC.  

• Organiseren van meerdere workshops Sportief Coachen in samenwerking met 

de TC. 

• Uitwerken plan betrekken teams / spelers bij andere teams / spelers. 

• Meldingenbeleid wordt vervolmaakt en ingevoerd. 

• Verder uitbreiden gemeentelijk NWC-beleid met andere verenigingen 

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je mailen naar nwc@rkvvwilhelimina.nl 

 

 

  



 

24 
 

 

10. Van het Clubhuis 
 

 

Naast de fijn ontmoetingsplek die ons Clubhuis vormt, heeft het clubhuis als taak om zo 

goed mogelijk bij te dragen aan de doelstelling van de vereniging. Het Clubhuis vertaalt dit 

in twee hoofdtaken: 

1. Geopend zijn bij trainingen en wedstrijden. 

2. Opbrengsten genereren ten behoeve van de vereniging. 

 

Mooie evenementen 

Als club hebben we mooie evenementen nodig om een goede omzet te draaien en daarmee 

een substantiële bijdrage te leveren aan de inkomsten van de club. Dit seizoen was het 

clubhuis gastheer voor onder andere Sinterklaas, Carnaval en een winter-barbecue. 

Daarnaast waren ook het vrijdagvondtoernooi en de jeugdtoernooien weer goed, gezellig 

en succesvol.  

 

Bezetting clubhuis 

Het is elke keer weer een flinke puzzel om te zorgen voor een goede bezetting van de bar. 

Ondanks de kleine groep barmedewerkers is het clubhuisbeheerder Mark de Gooijer steeds 

gelukt om de bezetting te organiseren. Ook tijdens de drukke evenementen. Mark de 

Gooijer heeft inmiddels afscheid genomen als barbeheerder. Wij zijn hem dankbaar voor 

alle inzet en energie die hij in het beheer van het clubhuis heeft gestoken voor 

Wilhelmina. En wij wensen de nieuwe clubhuisbeheerders Jos en Toos veel succes!  
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Vernieuwd clubhuis 

In dit seizoen is het clubhuis met hulp van vrijwilligers verder opgeknapt en vernieuwd. De 

prachtige fotowand is een aanwinst voor het clubhuis en het (ver)nieuw(d)e meubilair 

geeft ons clubhuis een moderne uitstraling. Het geld voor het meubilair is onder andere bij 

elkaar gebracht door vrijwilligers die stemmen hebben geteld bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het eindresultaat is prachtig! 
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11. Van de Toernooi Commissie 
 

Het is de Toernooi Commissie ook in seizoen 2017-2018 gelukt om geslaagde 

jeugdtoernooien te organiseren. Met het later aanvangen van het voetbalseizoen was er 

aan het einde minder ruimte voor de toernooien. De commissie slaagde erin om nog in drie 

weekenden jeugdtoernooien te organiseren. De toernooien, met ook weer een 

meidentoernooi, waren opnieuw een groot succes.  

 

 
 

 

Inzet vrijwilligers 

Op de toernooien kwamen louter positieve reacties. Vooral de strakke organisatie en de 

Brabantse gezelligheid werden geroemd. Ook het feit dat alle doelpuntenmakers 

omgeroepen worden wordt als een positief punt gezien. Naast de vele spelers, ouders en 

supporters is de inzet van vrijwilligers rondom de velden en de bereidheid van de 

scheidsrechters om meerdere weekenden aanwezig te zijn een must voor het slagen van de 

toernooien. We merken dat het elk jaar lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden 

voor de toernooien.  

 


