
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet beginnen met het nieuws dat Leen Geluk te kennen heeft gegeven 

niet langer meer als voorzitter te kunnen aanblijven. Zijn gezondheid laat het 

niet toe om voor de club nog langer deze functie te kunnen vervullen. Wij 

wensen Leen vooral veel sterkte en hopen dat hij snel weer de oude zal 

worden. Vooralsnog neemt de secretaris zijn functie waar. 

We zullen dus op de Algemene Ledenvergadering nieuwe bestuursleden 

moeten kiezen. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. Alle elftallen zijn 

inmiddels te bewonderen in de nieuwe wedstrijdtenues en de reacties zijn 

zeer positief. Goed om te zien dat de club een uniforme uitstraling heeft op 

de velden.   

Een club in beweging vraagt om verandering. Of het nu gaat om het 

invullen van een digitaal wedstrijdformulier of het werken met commissies in 

onze vereniging. Het vergt tijd en energie maar ik ben ervan overtuigd dat 

we hiermee de slagen maken die nodig zijn voor de toekomst. 

Uw bijdrage om onze vereniging op een goede manier de toekomst in te 

loodsen is van groot belang. Ik reken daarom ook weer op uw steun. 

 

Voorwoord van de secretaris 

Quick en VV Den Bommel 

Met uitzondering van de veteranen zijn alle elftallen voorzien van een 

shirtsponsor. Tevens heeft ieder jeugdelftal tassen en trainingspakken ter 

beschikking gesteld gekregen van verschillende sponsoren. Nogmaals 

maken wij je erop attent dat via onze internetsite een button is geplaatst 

welke verwijst naar de webshop.  

Een tal van artikelen zijn via deze site aan te schaffen.  

Leuk om te zien dat tijdens de trainingen de nieuwe trainingssetjes door 

verschillende leden al wordt gedragen. 

Om wat kosten te besparen is afgesproken dat bij een bestelling in de 

webshop, de kleding door een van onze leden bij Quick wordt opgehaald 

en wordt afgeleverd bij degene die heeft besteld. 
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De eerste bijeenkomst van de jeugdcommissie is alweer achter de rug. De 

indeling is gemaakt en we zijn allemaal van start gegaan. Er zijn inmiddels 

alweer een aantal aanmeldingen voor de F elftallen en dat heeft ertoe 

geleid dat we inmiddels met een 3e F team zijn gestart. Er hebben zich dan 

ook een aantal verschuivingen plaats gevonden. We bedanken een ieder 

die hieraan meegewerkt heeft..  Goed nieuws want het is voor het eerst in 

de historie dat er 3 F-teams zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsornieuws 
 
Zonder sponsoren wordt het voor een vereniging moeilijk te overleven. VV 

Den Bommel is trots op zijn sponsoren. Deze mensen dragen VV Den Bommel 

een warm hart toe. Het is de bedoeling om de komende nieuwsbrieven 

steeds een van de sponsoren de mogelijkheid te geven zich te presenteren 

door een item te maken Sponsors aan het woord.  

 

Jeugdnieuws 
Shirtsponsors 2014-2015 

Hoofdsponsor 

 

 
 

Subsponsors 

 

 
 

 
Overige shirtsponsors 

 

 

 
 

GEVEZET BV 
            Zijlader transport 

 

 

 

 
 

Commissie Waarden en Normen 

 
 

Aan het einde van het seizoen 2012-2013 zijn we als vereniging flink met de 

neus tegen de lamp gelopen omdat wij niet duidelijk hadden beschreven 

hoe wij omgaan met situaties waarin we eigenlijk niet terecht willen komen. 

Onder andere deze gebeurtenis heeft geresulteerd in een kritische blik naar 

de vereniging. 

Het bestuur heeft toen besloten om met commissies te gaan werken zodat 

alles efficiënter zal gaan lopen. 

Ook is toen de Normen en Waarden commissie in het leven geroepen…… 

een commissie waar je,  als alles goed gaat, nooit iets van hoort. De 

afgelopen maanden hebben wij  een kritische blik geworpen op het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. Samen hebben wij een aantal 

handvatten neergezet die binnenkort op de website zullen worden 

geplaatst en waar ieder lid, maar ook publiek zich aan dient te houden.  

Indien er zich ongeregeldheden voordoen op of langs het veld dan zal de 

speler, leider of toeschouwer te maken krijgen met de normen en waarden 

commissie. Wij zullen dan uitzoeken wat er precies is gebeurd en zullen het 

bestuur adviseren welke sancties dit tot gevolg heeft. 

Helaas blijkt steeds vaker dat niet iedereen dezelfde normen en waarden 

heeft en dat dit zelfs tot conflicten kan lijden waar niemand bij gebaat is. 

Het is niet de bedoeling dat wij elke zaterdag met een belerend vingertje 

over de wei lopen om iedereen constant op de vingers te tikken. Wij 

verwachten van de leden en ons publiek dat zij ook elkaar zullen 

aanspreken op gedrag, dit kan zijn d.m.v. aanwijzingen maar zeker ook 

door elkaar af en toe een compliment te maken. Gebleken is dat, vooral bij 

jeugd, complimenten goed werken. 

Dus in het geval van de Normen en Waarden commissie geldt dat wij zo 

weinig mogelijk in het nieuws willen komen……….. dan gaat alles prima!!!! 
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De Activiteitencommissie, die bestaat uit 6 personen (Anja, Teo, Leon, Hans, 

Richard en Marco) organiseert het hele jaar door allerlei leuke activiteiten 

voor jong en oud.  

Uiteraard met als doel om iedereen een leuke dag of avond te bezorgen, 

maar we proberen ook om met deze activiteiten een leuk bedrag voor de 

vereniging te verdienen of juist om met het verdiende geld leuke dingen voor 

de jeugd te regelen. (bijvoorbeeld Sinterklaasavond op 28 nov.  of een 

bezoek aan een wedstrijd van Sparta begin 2015) 

 

De eerste VVDB activiteiten zijn inmiddels al weer achter de rug.  

Begin september is er tijdens de eerste thuiswedstrijd van het 1e elftal  een 

gezellige dag georganiseerd. In de middag stond er een barbecue en een 

biertap onder het afdak en in de avond draaien de DJ’s Wessel en Roy een 

gezellig muziekje in de kantine. Zo werd het seizoen feestelijk geopend !  

De nieuwe klaverjascompetitie is ook weer van start gegaan op 3 oktober.  

Net als voorgaande jaren worden er 6 avonden georganiseerd, waarvan de 

beste 4 resultaten gelden. De eerste avond werd gewonnen door Wim Otto 

en Chiel Koppenaal.  2e werden Stef Driesse en Ko de Boed en 3e werden 

Patrick Verolme en Arnold Jansen.  De poedelprijs was voor Maurice 

Bruggeman en Chris van Bladel, die op het laatste moment bereid waren om 

mee te doen. Maurice, vanaf deze kant ook veel succes met het herstel van 

je blessure !  

 

Ook wordt er een Kerstklaverjasavond georganiseerd, dit is op 24 december. 

In de gezellig versierde kantine wordt er deze avond onder het genot van 

een lekker hapje en drankje gekaart met op de achtergrond de kerstmuziek 

aan.  Deze avond telt niet mee voor de competitie.  

 

Voor de jeugd wordt er ook dit seizoen 2x een Bingo avond georganiseerd.  

De eerste was op 7 november.  De 2e staat gepland op 27-03-2015. De 

kinderen kunnen een uurtje Bingo spelen en er zijn uiteraard leuke prijzen te 

winnen.  

 

Ook komt er weer een Playbackavond. Deze staat op het programma op 15 

november.  

De jeugd trapt af rond 19.00 uur en vanaf 21.00 uur zijn de ouderen aan de 

beurt om te schitteren op het podium.  Geef je aub zsm op bij iemand van 

de Act. Comm. zodat we weer een mooi programma hebben! 

 

Verdere activiteiten zijn : Erwtensoepactie begin januari 2015, de 

gourmetavond op 28 februari 2015 en een nog nader in te vullen 

(thema)feestavond op 7 maart 2015.  Ook staan we weer met een kraampje 

op het Emmaplein tijden de jaarlijkse braderie. In 2015 vindt die plaats op 30 

mei, dus kom even aan bij ons voor het kopen van een paar lootjes of het 

raden naar…… ???? 

 

We sluiten het “voetbaljaar” af met het altijd zeer gezellige Jaap 

Keijzertoernooi op 6 juni 2015.  

 

Voor ideeën, suggesties of andere vragen kan je altijd bij iemand van de 

commissie terecht.  

 
 

Trainingspak en tassen 

Sponsor 

 

 
 

 
 
 

         HDO Dakbedekking 
 

 

 
Vloerenbedrijf van Berkel bv 

 

 
 

 

 
 

 

Een woordje van de 

activiteitencommissie 
 

http://www.costo.nl/
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  Activiteitenagenda 

Activiteitenagenda 

 

Klaverjassen (competitie): 

- 3 oktober 2014 

- 7 november 2014 

- 12 december 2014 

- 16 januari 2015 

- 20 februari 2015 

- 27 maart 2015 

De 4 beste resultaten gelden, dus de slechtste 2 kunnen worden 

geschrapt. 

 

Kerstklaverjassen: 

- 24 december 2014 (telt niet mee voor de competitie!) 

Aanvang 20.00u 

 

Playbackavond: 

- 15 november 2014 

Aanvang jeugd   :  19.00u 

Einde          :      ca. 20.30u 

 

Aanvang Volwassenen: 21.00u 

Einde    :   1.00u 

 

Bingo voor de jeugd: 

- 7 november 2014 

Aanvang    :  18.30u 

Einde    :  19.30u 

Kosten per kind    :  € 2,50 (incl. een drankje) 

   
- 27 maart 2015 

 

Sinterklaasfeest: 

- 28 november 2014 

 

Erwtensoepactie: 

- januari 2015 

 

Gourmetavond: 

- 28 februari 2015 

 

Feestavond: 

- 7 maart 2015 

 

Jaap Keyzertoernooi: 

- 6 juni 2015 

 

Braderie: 

- 30 mei 2015 
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Algemene Leden Vergadering 
 

 

 

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar op Donderdag 27 

november om 21.00 u worden gehouden. Het bestuur roept u 

op om de vergadering bij te wonen. Het is zaak dat u op de 

hoogte bent van het reilen en zeilen binnen de vereniging en u 

heeft uw stemrecht. Niet geheel onbelangrijk bij het nemen van 

beslissingen die te maken hebben met de toekomst van de 

vereniging. U STEM IS VAN BELANG!!!  

 

Er zijn wijzigingen in het bestuur. Jan Jaap Mast, Jan Klijn en 

Leen Geluk treden af. Teo Lugtenburg wordt voorgedragen als 

bestuurslid. 

 

  

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2012 – 

2013 

 

3. Behandeling financieel jaarverslag 2013 – 2014 en begroting 2014 

– 2015 door de penningmeester. (De stukken liggen 7 dagen voor 

de vergadering, op verzoek aan het bestuur, ter inzage in de 

bestuurskamer.) Vragen kunnen worden gesteld bij punt 8. 

 

4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie.  

 

5. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is Huib Wolfert. Periodiek 

aftredend en niet herkiesbaar zijn Leen Geluk en Jan Klijn. 

Jan Jaap Mast heeft enige tijd geleden zijn bestuursfunctie 

neergelegd. 

 

Het bestuur stelt Teo Lugtenburg kandidaat voor een van de 

opengevallen plaatsen.  

 

Op voordracht van tenminste 3 leden kunnen tegenkandidaten 

schriftelijk worden ingediend bij de secretaris tot aanvang van de 

vergadering. Bij het ontbreken van tegenkandidaten zijn de 

voorgedragen kandidaten automatisch gekozen. 

 

6. Pauze 

 

7. Terugblik en toekomst junioren, pupillen en kabouters door de 

jeugdcommissie 

 

8.  Financiële ontwikkelingen, vragen over het financieel jaarverslag 

en de begroting 

 

9. Nieuwe ontwikkelingen, o.a. contributieverhoging 

 

10.   10.          Rondvraag  

 

11. Sluiting door de voorzitter (ad interim) 

 

 

 

 

 

Algemene Leden 

Vergadering 

 


