JAARVERSLAG SEIZOEN 2020-2021 VV HEESWIJK
Algemeen.
Met dit verslag blikken we terug op het afgelopen seizoen, 2020-2021.
In maart 2020 zorgde een wereldwijde pandemie ervoor dat de KNVB, mede de
door het kabinet aangekondigde maatregelen om het Corona virus tegen te
gaan, dat de competitie van het amateurvoetbal abrupt werd stilgelegd.
Het seizoen 2020-2021 zou iedereen in dezelfde klasse starten als bij de start van
seizoen 2019-2020. Er werden slechts 4 wedstrijden gespeeld, toen werd opnieuw
alles stilgelegd.
Wat een bizarre tijd voor iedereen die verbonden is aan onze voetbalclub. Veel
onzekerheid, zorg en onduidelijkheid. Veiligheid ging en gaat uiteraard boven alles.
Dat vraagt voor ieder van ons een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
zichzelf, maar zeker ook voor die van de ander.
Vlak voor de zomervakantie werd het echter wel mogelijk om op te starten met de
trainingen voor de junioren en later ook voor de senioren.
Het seizoen 2020-2021 sluiten we per 1 sept. af, met 510 leden.
13 seniorenteams waarvan, 3 damesteams en een dames 30+ team, welke
tezamen met Avesteyn vorm worden gegeven.
17 jeugdteams: onder de jeugdteams zijn 2 meisjesteams welke ook tezamen
met Avesteyn vorm worden gegeven.
Daarnaast hadden de vrienden van VV Heeswijk 144 leden.
Maar liefst 147 leden dragen op de een of andere manier hun steentje bij als
vrijwilliger. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar nog steeds kunnen
vrijwilligers gebruiken bij o.a. de bardienst, als scheidsrechter, als fotograaf bij
de wedstrijden van het 1ste elftal, bij het organiseren van evenementen, als
jeugdleider of trainer. Meld je aan bij een van de bestuursleden. We hebben je
hard nodig.
Selectie
Het 3de seizoen en laatste voor Stef Sijbers als hoofdtrainer van de selectie was
ingegaan, hij werd geassisteerd door Niels van Helvoort en Erik Aarts. Andre
Langenhuijsen was hierbij de grensrechter.
Het 1ste team zou wederom in de tweede klasse uitkomen.
Het 2de team stond onder leiding van Tim Broeren, Tiny Kezer en Antoine van
Helvoort, eveneens in de 2de klasse.
Het 3de team speelt in de vierde klasse o.l.v. Luuk Suiker
Maar helaas, de competitie werd niet uitgespeeld.
Dames/meisjes
Vier samengestelde vrouwenteams van Avesteyn / Heeswijk.
VR1 in de 3e klasse onder leiding van coach Tim van Laarhoven en Anouk
Dijkhoff als leidster.
VR2 in de 5e klasse, VR3 speelt in de 5e klasse.
Het Vrouwen 30+ team is actief op de vrijdagavond.
2 samengestelde Avesteyn / Heeswijk meisjesteams: MO-17 en MO-15
Jeugd
Frank Dobbelsteen heeft het voorzitterschap op zich genomen.
In het seizoen 2020 -2021 stonden bij de jeugd weer leuke en mooie initiatieven
op de planning, maar ook hier gooide het Corona-virus roet in ‘t eten.
Toch is er in juli nog geen succesvolle vrienden en vriendinnen dag geweest.
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De jeugd heeft gelukkig wel het hele jaar kunnen trainen en voor de zaterdag
werden er onderlinge wedstrijden georganiseerd. Bij deze een groot compliment
aan alle jeugdleiders, vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat er gewoon
werd doorgetraind tijdens Corona. Zij hebben enorm bijgedragen aan het plezier
en het blijven sporten van onze jeugd. Met hun motivatie, inzet en betrokkenheid
hebben zij onze jeugdleden behouden voor onze vereniging.
Aan het einde van het seizoen heeft de jeugd nog ca 6 weken competitie (regiocup) gespeeld tegen andere clubs.
Ieder jaar blijft het een hele opgave om voor alle jeugdteams voldoende leiders
en trainers te vinden. Ook hier zijn meer vrijwilligers welkom.
Ondersteuning
Zonder goede ondersteuning kunnen onze teams niet presteren. Veel vrijwilligers
trainden, toen het weer werd toegestaan, de lagere senioren- en jeugdteams. De
verzorging van de blessures voor de gehele vereniging was weer in goede
handen bij Erik en Conny Nuij.
Het beheer van de kantine was in de vertrouwde handen van André
Langenhuijsen en Ina.
Dat het sportpark, waaronder de velden en het kunstgras, ook in deze stille
periode er netjes bij bleef liggen, hebben we te danken aan het harde werk van
Andre Langenhuijsen, Jo Manders, Ad Verberk en Gerard van Creij. De
schoonmaak van de gebouwen werd wekelijks door enkele dames verzorgd onder
aanvoering van Ina Dekker.
De tenues van de senioren werden op de club door Angelique Vermeulen met
assistentie van Andre Langenhuijsen, in de speciaal daarvoor ingerichte
wasruimte gewassen, gedroogd en gevouwen.
Elrie van de Geijn en Mariette van der Pas zijn bij thuiswedstrijden van het 1ste
elftal op de zondagmiddag, de gastvrouwen in de bestuurskamer.
Het bestuur waardeert de inzet van onze kassavrijwilligers die elke thuiswedstrijd
van Heeswijk 1 de kassa beheren: Richard van Zoggel, Ad van de Pol, Dirk van
Esch, Peer Smits, John van Rixtel en Johnny Gordijn.
De website is het gehele seizoen verzorgd door Dirk van Esch en Koen
Heesakkers. Koen hield ons daarnaast via Facebook op de hoogte van de
ontwikkelingen. De foto’s op de website zijn gemaakt door Hans Heesakkers,
Nico van Doorn en Peter Tips.
Het oude archief is gedigitaliseerd door Henny van Creij, Dirk van Esch en Nico
van Doorn.
Festiviteiten
De evenementencommissie heeft het afgelopen jaar ook noodgedwongen stil
gelegen. Vanwege het vertrek van enkele leden is de evenementencommissie op
zoek naar nieuwe leden die hun clubje willen versterken.
Het was stil bij VVHeeswijk……
De “Battle of de club” heeft inmiddels zijn vaste plek, waarbij enkele teams met
een klein budget en onder bepaalde voorwaarden, een themafeest organiseren
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op de zondagmiddag. Ook dit viel plotseling stil, maar zal terugkeren, als alles
weer loopt als vanouds.
De 35ste Dorpszeskamp HDL ging opnieuw niet door. Zo ook 12de editie van het 7
tegen 7 toernooi en de gezellige quizavonden.
Geen nieuwjaarsreceptie waar onze jubilarissen gehuldigd zouden worden. Geen
pluim van de club, geen officieel afscheid van onze oud-voorzitter Peer
Verkuijlen. Het werd allemaal uitgesteld.
Helaas heeft het afgelopen seizoen ook vele trieste momenten gekend. Hierbij
denken we aan Martien Langenhuijsen en Theo van de Berg. Onze gedachten
gaan uit naar familie en vrienden.
Tot slot
Bedanken we de Vrienden van vv Heeswijk voor hun blijvende financiële steun
bij diverse projecten, zoals 2 nieuwe aluminium goals.
Verder zijn we al onze sponsors dankbaar, in het bijzonder de hoofdsponsor
Gebr. Dijkhoff en onze kledingsponsor Van Tilburg Sport. Tevens bedanken we
de Jumbo die in ’18 -’19 met ons een 3 jarig contract is aangegaan als sponsor.
Ter afsluiting willen wij iedereen bedanken, die zich op enige wijze heeft ingezet:
spelers, trainers/coaches/leiders en zeker niet in de laatste plaats de 147
vrijwilligers en 144 Vrienden van Heeswijk. Wij hopen ook de komende seizoenen
op jullie inzet te kunnen rekenen en wensen iedereen een fijn voetbaljaar.

Seizoen 2020-2021
Hoofdbestuur
Voorzitter: Peer Verkuilen, vanaf april
2021 opgevolgd door Maarten Lucius
Secretaris: Mariette van der Pas
Penningmeester: Joeri Dobbelsteen
Wedstrijdsecretaris: Ad v Nuland
(geen bestuurslid)
Bestuursleden:
Tom Vermeulen
Koen Heesakkers
Christel van der Heijden
Bart Naus
Roy Swartjes
Frank Dobbelsteen

Jeugdcommissie
Voorzitter: Frank Dobbelsteen
Wedstrijdsecretaris: Michel
de Bruin
Commissieleden:
Iwan van der Pas
Luuk Willems
René van de Pol
Reinier vd Heijden
Antoine van Helvoort
Andre Langenhuijsen
Edward de Weijer
Martin van der Steijn
Mayk van Driel

Tot zover het jaarverslag van VVHeeswijk seizoen 2020-2021, opgemaakt door
Mariëtte van der Pas en vernoemd op de algemene ledenvergadering van 25
november 2021
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