
UIT HET BESTUUR 

 

De teleurstelling over niet behalen van promotie door ons eerste elftal en de teleurstelling dat het 

Nederlands elftal niet Europees kampioen is geworden is voorbij en wij zijn al begonnen met een 

nieuw seizoen met nieuwe kansen, uitdagingen en verwachtingen. 

 

De eerste trainingen zijn al achter de rug en gezien de opkomst mogen we wat verwachten. Uit de 

selectie hebben een aantal spelers aangegeven een stapje terug te willen doen en lager te gaan 

voetballen. Van de andere kant hebben zich nieuwe leden aangemeld en ook een heel jeugdelftal 

stroomt door naar de senioren . De jeugd heeft de toekomst en het zou prettig en goed voor VCA 

zijn wanneer deze spelers zich dit seizoen kunnen laten zien in het eerste elftal. 

 

In verband met de aanmeldingen en toestroom van de jeugd hebben we dit jaar bij de senioren 

een extra elftal. Met de technische commissie, de leiders, hebben wij al een bespreking gevoerd 

hoe we de leden over de elftallen kunnen verdelen. Iedere speler en of leider heeft zo zijn eigen 

voorkeur voor een bepaald elftal. De technische commissie probeert hier zo veel mogelijk 

rekening mee te houden, maar niet ieders wens zal ingevuld kunnen worden. 

Net voor aanvang van de competitie willen we de elftalindeling definitief hebben en met de teams 

bespreken.   

 

Als bestuur gaan wij ervan uit dat wij bij de jaarvergadering in september het bestuur compleet 

hebben en dat we alle taken weer ingevuld hebben.  

De technische staf is uitgebreid met onze nieuwe jeugdtrainer Rens vd Heijden. 

Co van Gelder blijft hoofdtrainer, Hans Bongartz blijft keepers- en herstel trainer en Harry van de 

Burgt blijft leider 1
e
 elftal. 

Piërre Gerrits blijft de lagere elftallen trainen op de donderdag en zal mede de technische 

begeleiding van de lagere elftallen op zich nemen. 

De leiders Martijn, Egbert en Arie gaan er ook weer een vol jaar tegenaan.  

 

Vlagger en verzorger 1
e
 elftal zijn nog niet ingevuld en ook zijn we nog op zoek naar één of  

twee leiders voor ons nieuwe elftal. Ook dit hopen we voor het seizoen ingevuld te hebben.   

 

We blijven ook altijd op zoek naar scheidsrechter voor de wedstrijden van de senioren maar ook 

voor de junioren. Voelt u zich geroepen, geef het door aan Rob Lange. 

 

Aankomende jaarvergadering zullen we u verder informeren over de stand van zaken binnen de 

diverse Commissies. 

 

Dit seizoen zullen we ons gaan voorbereiden op het aanstaande 50 jarig jubileum van VCA en op 

het VCA-complex in de toekomst (over drie jaar). Maken we een wereld spektakel van ons 

Jubileum of houden we het eenvoudig. Krijgt VCA een nieuw sport-complex in de Multifunctionele 

Accommodatie of moeten we naar de gemeente voor een face-lift van het gebouw. 

 

Beiden vergen veel energie van vrijwilligers, leden, sponsors, steunende en bestuursleden. Vele 

handen maken het echter mogelijk dat beide een succes kunnen worden. 

 

Als bestuur hebben wij geen invloed op sportieve successen binnen onze vereniging maar als 

bestuur gaan wij ervoor om te zorgen dat wij als VCA een nieuw sportcomplex krijgen en dat ons 

Jubileum opgesierd kan worden met het openen van ons 

 NIEUWE CLUBGEBOUW.  

 



Voor dit seizoen willen wij gaan voor promotie 4
e
 klas, 2 jeugdspelers in het 1

e
 elftal, een 

kampioen bij 2 t/m 5 en toestroom van jeugdleden. Maar bovenal wensen wij alle leden, 

vrijwilligers, supporters en sponsors een plezierig seizoen. 

 

Harrie Cuppen 

waarnemend voorzitter en penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actie ‘Club van Honderd’ 

 

 

Beste VCA-leden, 

 

Het nieuwe seizoen is begonnen en wij verwachten allen natuurlijk weer een succesvol seizoen 

voor alle leden. Zoals jullie gezien

bord. Helaas, zijn niet alle plekjes op het bord gevuld. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Daarom 

initiëren wij bij deze een geweldige, prestigieuze, ingenieuze actie voor alle seniorenteam om als 

team zoveel mogelijk nieuwe Club van 100 leden te werven! 

Ieder elftal probeert zoveel mogelijk mensen lid te maken van de Club van Honderd

Denk hierbij aan familieleden, vrienden, kennissen, buren, vage bekende, beroemdheden, 

huisdieren etc. De kosten voor de Club van Honderd bedragen 

hiervoor terug; gratis toegang tot alle thuiswedstrijden, VIP

met de loterij etc, etc. (De Club van 100 ondersteund de vereniging met financiële injecties 

waarvan alle leden profijt hebben. Denk hierbij aan de televisie in de kantine, de vlaggenmasten, 

rolluik in kantine, etc.) 

 

 

Het elftal wat de meeste leden aanmeld ontvangt een 

Spelregels: 

• Ingevulde inschrijfformulie

melkbus in de kantine of afgegeven worden bij Koen van den Bergh of Martijn Bardoel.

• Ieder elftal dient minimaal 8 nieuwe leden aan te melden om in aanmerking te komen voor 

het FUST BIER!!! 

• Formulieren liggen in de kantine of zijn verkrijgbaar bij Koen van den Bergh of Martijn 

Bardoel. 

Zo komt ons bordje VOL en jullie beleven een avond vol LOL.

Het winnende elftal wordt bekend gemaakt op 

Zondag 2 november 

 

Tot dan, namens de Organisatie, Sponsorcommissie en Club van 100

 

 

 

 

Het nieuwe seizoen is begonnen en wij verwachten allen natuurlijk weer een succesvol seizoen 

voor alle leden. Zoals jullie gezien hebben, hangt er sinds kort een prachtig nieuw Club van 100 

bord. Helaas, zijn niet alle plekjes op het bord gevuld. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Daarom 

initiëren wij bij deze een geweldige, prestigieuze, ingenieuze actie voor alle seniorenteam om als 

team zoveel mogelijk nieuwe Club van 100 leden te werven!  

 

De actie luidt als volgt: 

Ieder elftal probeert zoveel mogelijk mensen lid te maken van de Club van Honderd

Denk hierbij aan familieleden, vrienden, kennissen, buren, vage bekende, beroemdheden, 

de Club van Honderd bedragen € 50,- per lid per jaar. Men krijgt 

hiervoor terug; gratis toegang tot alle thuiswedstrijden, VIP-feestdag bij VCA, gratis meespelen 

(De Club van 100 ondersteund de vereniging met financiële injecties 

profijt hebben. Denk hierbij aan de televisie in de kantine, de vlaggenmasten, 

Het elftal wat de meeste leden aanmeld ontvangt een FUST BIER, geschonken door het bestuur!

Ingevulde inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden voor 2 november 2008 in de 

melkbus in de kantine of afgegeven worden bij Koen van den Bergh of Martijn Bardoel.

Ieder elftal dient minimaal 8 nieuwe leden aan te melden om in aanmerking te komen voor 

n liggen in de kantine of zijn verkrijgbaar bij Koen van den Bergh of Martijn 

 

Zo komt ons bordje VOL en jullie beleven een avond vol LOL.

 

 

Het winnende elftal wordt bekend gemaakt op  

Zondag 2 november in de kantine om 17:00 uur!! 

 

 

mens de Organisatie, Sponsorcommissie en Club van 100 

Het nieuwe seizoen is begonnen en wij verwachten allen natuurlijk weer een succesvol seizoen 

hebben, hangt er sinds kort een prachtig nieuw Club van 100 

bord. Helaas, zijn niet alle plekjes op het bord gevuld. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Daarom 

initiëren wij bij deze een geweldige, prestigieuze, ingenieuze actie voor alle seniorenteam om als 

Ieder elftal probeert zoveel mogelijk mensen lid te maken van de Club van Honderd. 

Denk hierbij aan familieleden, vrienden, kennissen, buren, vage bekende, beroemdheden, 

per lid per jaar. Men krijgt 

feestdag bij VCA, gratis meespelen 

(De Club van 100 ondersteund de vereniging met financiële injecties 

profijt hebben. Denk hierbij aan de televisie in de kantine, de vlaggenmasten, 

geschonken door het bestuur! 

ren kunnen ingeleverd worden voor 2 november 2008 in de 

melkbus in de kantine of afgegeven worden bij Koen van den Bergh of Martijn Bardoel. 

Ieder elftal dient minimaal 8 nieuwe leden aan te melden om in aanmerking te komen voor 

n liggen in de kantine of zijn verkrijgbaar bij Koen van den Bergh of Martijn 

Zo komt ons bordje VOL en jullie beleven een avond vol LOL. 



Jaarverslag V.C.A. van het seizoen 2007/2008 

 

 

VCA bestaat op 1 augustus 2008 uit 270 leden. Er zijn 94 senioren, 60 jeugdleden en 116 rustende/ 

steunende leden, waarvan 7 ereleden en 1 erevoorzitter. Zowel bij de senioren als de jeugdleden is 

het ledental iets afgenomen (- 5 senioren en -3 jeugd) ten opzichte van het vorig seizoen.  

 

Tijdens het seizoen 2007/2008 zijn er vijf seniorenteams en vijf jeugdteams actief geweest en zij 

behaalden de volgende resultaten: 

 

• VCA 1, 3
e
 in de 5

e
 klasse G 

• VCA 2, 3
e
 in de res. 5

e
 klasse 521  

• VCA 3, 5
e
 in de res. 6

e
 klasse 640 

• VCA 4, 5
e
 in de res. 6

e
 klasse 639 

• VCA 5 speelde op zaterdag een recreatieve veteranencompetitie. 

 

• VCA A1, 12
e
 in de 3

e
 klasse A01 

• VCA B1, 11
e
 in de 3

e
 klasse B03 

• VCA D1, 2
e
 in de 1

e
 klasse D01 (en bereikte de halve finale in de bekercompetitie) 

• VCA E1, 6
e
 in de 2

e
 klasse E105 

• VCA F1, 11
e
 in de  klasse F 

 

Afgelopen vijf seizoenen waren er 4 seniorenteams op zondag actief. Het eerste elftal haalde met 

de derde plaats de nacompetitie. Hierin werd één keer gewonnen en één keer verloren. De 

bezetting van de van alle elftallen was het hele seizoen goed. Door een aantal late afmeldingen 

enkele weken voor aanvang van de competitie was VCA genoodzaakt het ingeschreven 5
e
 

seniorenteam op zondag terug te trekken. De resterende spelers zijn vooral toegevoegd aan VCA 

3. 

 

Het aantal sponsors is gegroeid naar ongeveer 60. Zij hebben een Goldpakket (4), een sterpakket 

(8), een primapakket (17), een standaardpakket (5), zijn tenuesponsor (9), bordsponsor (20) en/of 

adverteerder (5).  

Hoofdsponsor is nog altijd Kepser Pro-metaal (die dit jaar haar 50-jarig bestaan vierde).  

Het ledental van de club van honderd groeide naar ruim 70.  

Bijna 80 leden zijn als vrijwilliger voor VCA actief geweest. 

 

Er zijn vele succesvolle activiteiten georganiseerd. De activiteitencommissie organiseerde 

wederom het kerstzaalvoetbaltoernooi, het 4x4 toernooi en het dorpsfeest.  

Voor de jeugd was er de seizoensafsluiting (D, E en F naar Irrland en BBQ, A en B (kloot)schieten, 

BBQ en overnachting). Samen met Quick Up en ’t Staagje is er, voorafgaand aan het  4x4 toernooi, 

een kind-ouder sportdag georganiseerd.  

VCA 4 organiseerde wederom een goed bezocht toernooi voor  lagere elftallen.  

De sponsorcommissie organiseerde een excursie voor sponsors naar het klooster/St. Sint Aegten, 

die met meer dan 50 aanwezigen erg goed werd bezocht, en een VIP-dag voor de leden van de 

club van honderd. Het bestuur hield in september haar jaarvergadering en bedankte alle 

vrijwilligers middels het jaarlijkse vrijwilligersfeest eind november. 

 

Het bestuur van VCA bedankt de leden voor hun sportieve inzet en de vrijwilligers, 

ondersteunende leden en sponsoren voor hun ondersteuning aan onze vereniging. 

Wij wensen iedereen een sportief en prettig seizoen 2008/2009 toe. 

 



Onderhoudsgebeuren 2007 – 2008 

 

Hierbij een verslag van het afgelopen jaar wat betreft groot en klein onderhoudsgebeuren. 

In en rondom het VCA complex. 

 

Gebouw: 

Het onderhoudsgebeuren dit jaar heeft veelal in het teken gestaan van  

Het klein onderhoud van de kleedlokalen en kantine, hier en daar wat schilderwerk  

En bij de scheidsrechterslokalen en ballenhok nieuwe plafonds gemonteerd. 

We hadden n.l. besloten om dit jaar niet teveel geld uit te geven  aan ons gebouw. 

Dit ook omdat de gemeente ons aangegeven heeft dat men geen geld meer beschikbaar stelt, 

totdat er is besloten wat er dadelijk in verband met de mogelijke komst van een Multifunctioneel 

gebouw staat te gebeuren. 

Hierover hopen wij januari 2009 een antwoord te krijgen, tot dan zullen wij op  

Deze wijze verder moeten. 

 

Velden: 

Onze aandacht hebben we dit jaar meer gericht op de velden en alles wat er omheen zit. 

Trainingsveld is nog 1x op ons verzoek geprikt en wij hopen dat het dit jaar weer een heel eind in 

de staat is van 2 jaar geleden voordat het opnieuw werd ingezaaid. 

Enkele punten die wij dit jaar uitgevoerd hebben zijn: 

• aan brengen speciale steunen in ballenvangers voor ophanging reclameborden 

• montagewerk voor ophanging scorebord op hoofdveld en leggen stroomkabel 

• monteren nieuwe reclameborden tussen afrastering 

• 4x ballenvangers voorzien van nieuw gaas en netten 

• Afrastering hoofd en trainingsveld voorzien van beuken heg  

• Afrastering hoofd en trainingsveld voorzien van nieuw gaas en palen  i.o.m. gemeente  

• Schilderwerk dug outs 

• Beregenen velden, zodat ze er aan het begin van het seizoen weer perfect bij liggen 

 

Diversen: 

Ook is er door Chris Gerrits en Frans Burgers een rek in mekaar gelast om de 

ballen in te leggen voor ieder team apart. 

Dit rek is zo gemaakt dat de ballen er van boven ingelegd kunnen worden, en dan 

onderin zo weer zijn uit te halen. 

Hiervoor nog onze hartelijke dank. 

Ook is er nog in tussentijd 2 aluminium goals aangekocht voor onze jeugd 

En 2 doelnetten die om het jaar vervangen moeten worden. 

 

Enkele punten die ik toch nog wel even onder de aandacht wil brengen, en waarvan  ik vind dat die 

toch wel zeker  zouden moeten verbeteren, ofwel niet zouden mogen kunnen. zijn de volgende: 

• Schoon achter laten van kleedlokalen ( jeugd en senioren ) taak van de leiders om hun     

spelers hierop te wijzen, zodat onze gasten ook in een schoon lokaal kunnen. 

• Kleding van ieder team ligt achter slot en dan nog komt het voor dat men of het slot 

doorknipt of kleding van een ander team probeert aan te trekken. 

• Blijf alstublieft van andermans spullen af . 

• Hoofd poort zoveel mogelijk dicht laten en klein poortje bij het veld dicht maken bij 

verlaten sportpark 

• Na de training meteen de verlichting uit zetten. 

• Goals na iedere training op de verharding plaatsen i.v.m. maaiwerkzaamheden 

• Dat je als lid van VCA ook de taken van andere mensen kunt vergemakkelijken 



En dat zeker onze vrijwilliggers die er toch maar voor zorgen dat er gevoetbald  kan worden 

zich met andere zaken bezig kunnen houden als alleen maar dingen herstellen. 

Die onnodig zijn als er op een andere manier mee werd omgesprongen. 

Ook jullie kunnen jullie medespelers er op wijzen, dat iets niet door de beugel kan. 

 

Alles wat betreft onderhoud wat in jullie ogen beter moet of vervangen moet worden dit 

ten allen tijden bij mij moet melden. 

Ik ben hier n.l verantwoordelijk voor en probeer hier dan een oplossing voor te vinden.   

Tot slot wil ik iedereen die op een of andere manier zich vrijwillig inzet voor het behoud en 

onderhoud van VCA heel hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar. 

Met name onze onderhoudsploeg die toch bijna het hele jaar iedere woensdagmorgen  

Tussen 9 en 12 uur hier op ons complex te vinden is, en Harrie van de Burgt die namens de 

gemeente ervoor zorgt dat wij deze taken beter en makkelijker kunnen verrichten.  En ik 

hoop dat ik jullie in het aankomende seizoen weer met net zoveel plezier kan begroeten. 

 

 

Bestuurslid onderhoud. 

 

Fons Thoonen 

0485-318541 

fonsthoonen@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportman van het seizoen 2007/2008  

 

Tijdens de seizoensafsluiting werd Jan Thoonen, speler en nestor van VCA 3, bekend gemaakt als 

sportman van het seizoen 2007/2008.  

 

Zoals in 2005 opgestart, wordt in het kader van de mentaliteitsverbetering, een sportman van het 

jaar bekend gemaakt. Deze hoort een voorbeeld voor de overige leden te zijn: hij stelt zich positief 

en constructief op, gaat met respect om met anderen en met de spullen van de club, gaat voorop 

in de strijd of het werk, neemt anderen daarin mee, is zich er van bewust deel uit te maken van 

een team, is sportief en behulpzaam, wijst niet naar anderen maar pakt het zelf op en is bereid 

iets voor een ander te doen. De één doet dat in het veld, de ander daarbuiten. 

 

Voor de sportman van het jaar nomineren alle leiders één speler uit het eigen elftal, die het meest 

voldoet aan de beschreven criteria. De leiders en trainer gezamenlijk bepalen wie van de 

genomineerden het wordt. Bij de seizoensafsluiting wordt de sportman van het jaar bekend 

gemaakt.  

 

We stelden Jan enkele vragen over zijn uitverkiezing: 

 

Wat vind je er van dat jaarlijks een sportman van het jaar, op basis van deze criteria, wordt 

gekozen? 

 

 

Hoe heb je de uitverkiezing ervaren? 

 

 

Hoe kijk jij aan tegen de mentaliteit(sontwikkeling) binnen VCA? 

 

 

Wat vind je ervan om in een team te spelen waarvan de meeste spelers je zoon hadden kun zijn, 

sterker nog: waarin je samen speelt met één van je zoons? 

 

 

Een slotvraag: hoe lang mogen we nog genieten van de prestaties van de voetballer Jan 

Thoonen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geachte sponsor, 

 

Het seizoen 2007/2008 zit er al weer op en wij staan aan de vooravond van het nieuwe 

voetbalseizoen 2008/2009, zal er dit seizoen wel een kampioenschap gevierd kunnen worden? 

Voordat de aftrap van het nieuwe seizoen gedaan is willen wij als sponsorcommissie u informeren 

over de organisatorische ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

 

In de aanloop van vorig seizoen zijn wij gestart met een nieuwe sponsorwervingstrategie zoals u 

weet. De sponsorpakketten hebben zijn intreden gedaan binnen VCA. Er is hard gewerkt door de 

sponsorcommissie en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Menig sponsors is het afgelopen seizoen 

benaderd om over te gaan op de sponsorpakketten of men werd gevraagd over te gaan op een 

nieuw reclamebord formaat. Het resultaat is duidelijk zichtbaar rond het hoofdveld en de nieuwe 

formaat reclameborden springen duidelijk in het oog. Wij hopen dan ook dat tijdens het 

aankomende seizoen nog meer trouwe sponsors overgaan op deze nieuwe reclameborden.  

 

Bij de nieuwe weg die de sponsorcommissie is ingeslagen is er ook voor het eerste een 

sponsoravond georganiseerd. Het bezoek aan het Kruisheren Klooster van Sint Aegten was zéér 

succesvol. Maar liefste 54 personen zijn op onze uitnodiging ingegaan. Dit betekend dat de 

sponsorcommissie een nieuwe uitdaging erbij heeft gekregen, want er zal dit seizoen wederom 

een nieuwe succesvolle ludieke sponsoravond georganiseerd gaan worden. 

 

Het afgelopen seizoen is enorm veel bereikt met uw sponsorbijdragen daarvoor hartelijk dank! 

Hieronder een overzicht;  

- Nieuwe tenues senioren 2
e
, 3

e
 en 4

e
 elftal 

- Nieuwe coachjassen 1
ste

 elftal 

- Nieuwe trainingspakken 2
e
 elftal 

- Nieuwe tenues junioren A1, B1 en E1 

- Nieuwe voetballen 1
e
 elftal 

- Nieuwe voetballen voor alle jeugdteam (A1, B1, D1, E1, F-puppillen) 

- Het hoofdveld is voorzien van een elektronisch scorebord 

- Het clubhuis is voorzien van een nieuw dak 

- Een aantal ruimtes/ kleedkamers binnen het clubhuis zijn opgeknapt 

- De doelen zijn voorzien van nieuwe netten 

- Twee nieuwe junioren goals 

- Er is nieuw trainingsmateriaal aangeschaft, waaronder keepersballen,  tschouknet 

voor keepers en hesjes. 

Ook voor dit seizoen (2008/2009) zal de sponsorcommissie i.s.m. het bestuur voor uw bijdrage een 

goede nuttige investering zoeken. 

 

Het seizoen 2008/2009 zal V.C.A. weer uitkomen in de 5
de

 klasse, waarin het onder andere zal 

spelen tegen Vianen Vooruit, Zwaluw Oeffelt en HBV Beers, wat zorgt voor een aantal mooie 

derby’s. Wij kijken als vereniging en als sponsorcommissie er al weer naar uit, naar weer een jaar 

met veel voetbalplezier en spelvreugde. 

 

Wij hopen dat VCA middels uw steun volgens seizoen en in de toekomst meer van deze positieve 

ontwikkelingen kan melden! Wij wensen u tenslotte een plezierige voetbalseizoen toe en hopen u 

dit jaar weer enkele malen te ontvangen op het sportpark ! 



 

 

Met vriendelijke groet, 

De Sponsorcommissie Voetbal Club Agatha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ut Twed seizoen 2007/2008 

 

Het afgelopen seizoen was een bizar seizoen met veel ups en downs! Nadat de transferperiode 

was gesloten werd de balans opgemaakt, Gert Coenen was terug gehaald omdat wij de nodige 

ervaring achterin misten (net zoals AZ bleek aan het einde van de rit), daarnaast werd er eveneens 

een oud paard of beter gezegd een oude bonkige Belgische knol van stal gehaald, genaamd Fabian 

Celissen om als törwarter te functioneren. Tevens hadden de voetbalgoden van VCA 2 eindelijk 

zijn felbegeerde toptrainer Piërre Gerrits binnen.  

 

De Amstelcup leverde meteen een leuke poule op met o.a. de 2
e
 teams SCV’68 en SIOL. Helaas 

werden de reserve kloosterheren uitgeschakeld op basis van 1 tegendoelpunt meer, maar 

desalniettemin konden wij terug kijken op geslaagde voorbereiding. Het seizoen kon wat ons 

betreft starten en na 2 wedstrijden tegen de kampioen en vice-kampioen (van lang geleden, …… 

waarschijnlijk) werd de balans opgemaakt; 16 doelpunten voor en 2 tegen!! Wij konden dus wel 

spreken over een zéér voortvarende en flitsende start. Totaal onverwacht, want de buitenwacht 

en onze trouwe supporters hadden ons vooraf weinig kans gegeven op het kampioenschap. Deze 

voortvarende start leverde zelfs direct een nieuwe shirtsponsor op, het Kuukse stierencafé hoopte 

hierdoor de reserve kloosterheren een extra impuls te geven richting het kampioenschap. De 3
e
 

wedstrijd was tegen JVC’31, een gevaarlijke outsider met enkele onbekende namen en een as met 

gelouterde voetballers die nog één seizoen willen vlammen. De supporters waren in grote getallen 

op deze wedstrijd afgekomen, vele hadden kilometers gefietst om deze wedstrijd op deze 

stralende dag te bezichtigen. Al vroeg in de ochtend liep Sint Agatha vol, de inwoners hadden voor 

deze gelegenheid zichzelf massaal in het geel gestoken. De dorpsbewoners waren echter wel 

bezorgt of er wel genoeg bier aanwezig was. Maar niets is minder waar, er was bier genoeg en de 

supporters van VCA 2 bleken echte feestbeesten te zijn. De wedstrijd begon onzeker maar al snel 

bleken de mannen van VCA 2 geen schim waren van de eerste 2 wedstrijden, ze werden totaal 

overklast, met name op het fysieke, conditioneel vlak en sluwheid. Naar mate de wedstrijd 

vorderde werd de onmacht niet alleen op het veld zichtbaarder, de supporters waren angstvallig 

stil. Het noodlot viel 5 minuten voor tijd, een scrimmage leidden bij de totaal uitgeputte en kapot 

gespeelde verdediging tot een foutieve pas van Sven Arts (tv bekendheid in België), 0-1 was het 

gevolg en dit was ook de eindstand. Totaal gedesillusioneerd liepen de mannen van VCA 2 te veld 

af. Alle meegereisde supporters moesten nog een ellendige lange weg naar huis fietsen. Hoe kon 

het toch gebeuren, er werd volop gespeculeerd door de dorpbewoners, de supporters en de 

voetbalanalisten van de regio. Was het de onervarenheid van VCA 2 coach “Terror Barrie” of was 

het de geslepenheid en de bekendheid van het VCA 2 team van coach van de tegenstander. Het is 

toch vreemd dat die JVC’31 fysiek en conditioneel VCA 2 volledige overklasten!! Waar is de FLOW 

waarin onze jongens zaten gebleven? Veel vragen reisden op, maar voor vele was het seizoen al 

verloren, want hoe moest VCA nu deze achterstand tijdens de rest van het seizoen inhalen??? 

 

De dreun van deze verloren pot is de mannen van VCA 2 nog lang blijven achtervolgen. Maar 

tijdens de winterstop kon men wel een redelijke balans op maken. Wij hadden dan wel nog 2x 

verloren waaronder de 6-0 tegen SV Venray uit, maar dat waren redelijk verklaarbare nederlagen. 

Zo bleek een VCA speler nog niet speelgerechtigd te zijn (net zoals PSV in de Amstel Cup) ten tijde 

van de wedstrijd tegen SV Venray. Tevens had men ook nog enkele geblesseerden maar het 

grootste gemis was toch echt de topscoorder Zlatan i.v.m. interland verplichtingen. Telkenmale als 

Zlatan niet meedeed voelden het team zich machteloos voorin. Niet dat het altijd aan scoringsdrift 

ontbeerde maar vooral om Zlatan toch wel een verbluffend voorkomen heeft wat respect en 

bewondering afdwingt. De mannen van VCA 2 hadden mede door Zlatan het gevoel al 1-0 voor te 

staan voordat er überhaupt een bal gerold had.   

 



Nadat er tijdens de winterstop periode voornamelijk teambuilding activiteiten georganiseerd was, 

kwamen er toch wel enkele unieke kwaliteiten van enkele spelers bovendrijven. Zo heeft T. 

Boonen bewezen dat paddestoelen niet alleen op de grond groeien. Is gebleken dat Bokito een 

broer heeft die in de gemeente Cuijk woont en aanwezig was in het “slaap”verblijf van VCA. Ko 

heeft zijn haardracht eer aangedaan door hooliganistisch gedraag te vertonen, door deuren te 

slopen. Dat Leipe shit Ouwe de nieuwe slogan is van de selectie. En dat de jongens van VCA 2 veel 

meer kunnen drinken dat die van VCA 1 (zie Harry Kepser) en dat wij nog wel overal binnen 

kwamen. Helaas, is ook gebleken dat wij geen tel wonders zijn. Op de terugweg van het stappen 

kwamen wij op het einde van de rit erachter dat Coen Johnen niet mee was gereisd. Maar de taxi 

heeft ook John weer naar huis kunnen brengen. 

 

Na deze teambuilding activiteiten kwam het geloof in het kampioenschap er weer in. De 

achterstand was overbrugbaar. Tevens werden wij versterkt door Pascal Seuntjes en zijn bijdrage 

was in de eerste wedstrijd goed zichtbaar, 2 goals en 3 assist. De concurrentie verloor duren 

punten bij enkele laagvliegers, waardoor het geloof er weer helemaal terug kwam. We hebben het 

in eigen hand. Echter, moest men wederom door interland verplichtingen Zlatan enkele malen 

missen. Het positieve van de 2
e
 seizoenshelft is dat er niet meer verloren werd, het minder 

positieve was dat er vooral punten werden verloren bij de laagvliegers, zoals de nummer laatst 

(totale aantal punten slot competitie was 5) waar wij 2x gelijk tegenspeelde. Ook presteerde wij 

eerst met 10-1 te winnen van SV Milsbeek en in de uitwedstrijd 2-2 te spelen. Tja, uiteindelijk 

hebben wij de 3
e
 plaats behaald waardoor wij aankomend jaar slechts UEFA Cup en niet de 

lucratieve Champions League spelen. Waar heeft het aangelegen??? Alles hebben wij in eigen 

handen gehad. Kwam het door de onervarenheid van “Terror Barrie” (broer van Bokito) en zijn 

rechter hand De Doeffmeister Lange?? Kwam het doordat men onze TRAINER in de steek heeft 

gelaten door NIET of NAUWELIJKS te trainen, waardoor mannen van 60 jaar o.a. Tjerry Rutten 

eruit sprinten. Of kwam het doordat Teun Boonen zijn wielrenbroekje kwijt is of heeft zijn broer, 

Tom Boonen, zijn broekje verkocht om daar wit spul van te kopen? Kwam het misschien omdat wij 

in de veronderstelling waren dat Jappie zijn weulus versleet aan pissen, maar nu toch bewezen 

heeft dat ie er nog veel meer mee kan produceren? In navolging van Jappie schijnen de 

gebroeders Coenen hetzelfde kunstje te kunnen? Het zou ook kunnen dat het heeft gelegen aan 

die oude bonkige Belgische knol, omdat hij wel eens wat langer in zijn stal heeft moeten blijven en 

daardoor niet kon komen? Kwam het doordat is gebleken dat wij echte teamverraders hebben 

zien overlopen naar het eerste team zoals Thijs is niet Lief en Tom Bevers??  

 

Het zal een lange zoektocht worden waarom wij het kampioenschap niet hebben gehaald, maar 

nadat de eindbalans is opgemaakt werd snel één ding duidelijk!! Degene met de meeste 

doelpunten heeft gemaakt heeft de minste wedstrijden gespeeld. Opvallend toch, want hiermee 

kun je het gemis van een goede knappe uitziende scherpe topspits toch wel uit opmaken. Het 

gemis van Zlatan door interlandverplichtingen mag voor VCA 2 toch wel de doodssteek van het 

seizoen genoemd worden! Met 14 wedstrijden en 16 doelpunten kan Zlatan terug kijken op een 

moyenne van 1,14 doelpunten per wedstrijd. Hier zijn legio topspitsen zoals Ruud van Nistelrooij, 

Didier Drogba, Ronaldo, Thierry Henry, Lazovic en Jozef Kiprich enorm jaloers op. Dit heeft Zlatan 

ook te danken aan o.a. Jappie en Teun Boonen omdat zij samen goed waren voor 19 assist. 

 

Laten we hopen dat VCA 2 aankomend seizoen het gemis van Zlatan tijdens zijn 

interlandverplichtingen beter kan op vangen zodat er aan het einde van dit seizoen de platte kar 

eindelijk weer eens van stal kan komen! 

 

Wij hebben er zin in!                      

Sportieve groet,  

Guus Hiddink  



Notulen van de jaarvergadering van V.C.A., d.d. 13 september 2007. 

 

Aanwezig:  Willy Thijssen (voorzitter), Hans Bloemen (jeugdcoördinator), Harrie Cuppen 

(penningmeester), Bob Thomassen (sponsoring en PR), Tiny Jilisen 

(wedstrijdsecretaris) en Fons Thoonen (onderhoud) en 40 leden. 

 

1. Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.  

 

2. Mededelingen. 

 

� De volgende leden hebben zich afgemeld: 

Ineke van Es (secretaris), Jan van Es, Mark Huntjens, Wim v.d. Heijden, Jan Thoonen, Cor van 

Elst en Allard heeft aangegeven later te komen. 

� Vorige week is het dak vernieuwd op de kantine en kleedlokalen. Door de gemeente is een 

bijdrage in de kosten toegezegd.  

� Het agendapunt jubilarissen komt net voor de pauze aan de orde. 

 

Notulen van de jaarvergadering 2006. 

 

De notulen van de jaarvergadering worden zonder aanvullende opmerkingen vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag van het seizoen 2005/2006. 

 

Het jaarverslag wordt zonder aanvullende opmerkingen vastgesteld. 

 

5. Terugkoppeling van de brainstormavond m.b.t. toekomst V.C.A.. 

 

Op 6 september is er een avond georganiseerd voor de leden van V.C.A. om te brainstormen over 

de toekomst van V.C.A.. De opmerking wordt gemaakt dat de uitnodiging en het V.C.A. 

bewaarnummer veel te laat verspreid is. 

Veertien leden hebben deze avond bezocht. De centrale vraag is gesteld, wie zijn wij als V.C.A. en 

wat willen wij als V.C.A.? 

- Betrokkenheid van de leden vergroten en meer inkomsten genereren. 

- De huidige activiteiten doorgenomen en geconstateerd dat er zaken verbeterd dienen te 

worden. 

- Supporters van V.C.A. 1 zouden na de wedstrijd langer in de kantine moeten willen blijven. 

- Het organiseren van een supportersactiviteit. 

- Een concreet voorstel, de veldverlichting eerder uitschakelen. 

- Het is opvallend dat men aangeeft dat het bestuur opdrachten moet geven om zaken op te 

pakken en uit te voeren. Dit klinkt aardig, maar zo werkt het niet. Om iets te organiseren heb je 

ook kartrekkers bij de leden nodig. 

Hoe gaan we nu verder? Het bestuur gaat de plannen op onderdelen verder uitwerken en 

oppakken. 

 

6. Financiën. 

 

6.1 Financieel verslag 2006/2007. 

 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag. 



 

 

De inkomsten: 

- De verbouwingskosten zijn 28.046 euro geweest. Hier is 18.000 euro subsidie van de gemeente 

en 8.302 sponsoring aan materialen. De verbouwing heeft de vereniging dus ruim 1.700 euro 

gekost. 

- De contributie inkomsten zijn gestegen, vooral bij de jeugd. 

- De kantine inkomsten zijn gestegen, per saldo een veel positiever resultaat. 

- De inkomsten uit de balverloting zijn gedaald. 

- Sponsoring voor het clubgebouw, jaarlijks 2.000 euro om te reserveren voor een nieuw 

clubgebouw. 

 

De uitgaven: 

- De kosten van voetbalmaterialen zijn gestegen. 

- De afdracht aan de K.N.V.B. is hoger. Dit heeft te maken met de invoering van de voetbalpas.  

- Kosten klein onderhoud zijn gestegen. 

- De energiekosten, zijn ondanks de nieuwe ketel, gestegen. Dit komt door de stijging van de 

energieprijzen en de vergoeding van de gemeente, die nog niet is verwerkt. 

- De belastingen zijn gestegen i.v.m. een naheffing van de BUMA. 

- Het vrijwilligersfeest was wat goedkoper dan vorig jaar. 

 

Het resultaat is een positief saldo van 796 euro. 

  

6.2 Begroting 2007/2008. 

 

Er is een voorzichtige begroting gemaakt. De trainerskosten zijn vergelijkbaar met de andere 

trainers in deze klasse. De waskosten zijn met 5% gestegen en de kosten van reclameborden 

stijgen door de nodige nieuwe borden. Het streven is een bedrag van 2.000 euro over te houden. 

De vraag wordt gesteld hoe lang we een contributieverhoging nog kunnen uitsluiten. 

 

6.3 Contributie. 

 

De contributie voor komend seizoen is geïndexeerd. Daarnaast wordt er door de aanwezige leden 

ingestemd met een contributieverhoging van 5 euro. Het wasgeld wordt vastgesteld op 28 euro 

voor senioren en 13 euro voor een jeugdlid. Alle actieve leden dienen een automatische incasso te 

tekenen voor de contributie (1.50 euro korting) en het wasgeld. Daarnaast wordt ook een 

machtiging voor boetes getekend. Volgend seizoen mogen de rustende/steunende leden ook 

tekenen voor automatische incasso.  

 

6.4 Kascontrole. 

 

Ronnie Graat (aftredend), Wil van Paassen en Quint Schouten zijn de leden van de kascommissie. 

Wil van Paassen geeft aan dat de boekhouding er goed uit ziet en dat hij namens de kascommissie 

niets aan het verhaal van de penningmeester heeft toe te voegen. Willy bedankt de leden van de 

kascommissie en Wilfred Bosma wordt het nieuwe lid van de kascommissie. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

 

De vacature van secretaris is halverwege het seizoen ingevuld door Ineke van Es. Tiny Jilisen wordt 

als bestuurslid herkozen. Voor de vacature van voorzitter zijn diverse mensen benaderd, maar 

niemand heeft zich kandidaat gesteld. Wanneer er een nieuwe voorzitter voorgedragen wordt, zal 



er een nieuwe vergadering uitgeschreven worden om hierover te stemmen. In de eerstvolgende 

bestuursvergadering wordt besloten hoe het voorzitterschap ingevuld gaat worden. 

 

8. Jubilarissen. 

 

Er zijn zeven jubilarissen uit de lichting 1982. Patrick Broekmans, Johan Broekmans, Mario Caspers, 

John Coenen, Gert Coenen, Henk Gosens en Rene Daanen zijn 25 lid van V.C.A. Ze worden namens 

het bestuur gefeliciteerd. Daarnaast is er een bijzondere jubilaris. Chris Kepser, hoofdsponsor van 

V.C.A.. Het voorstel wordt gedaan om Chris voor dit jubileum te huldigen tijdens de V.I.P. dag van 

de Club van 100. 

 

9. Jeugdzaken. 

 

Voor aanvang van het seizoen is er flink gepuzzeld over de teamindeling. Na aanvankelijke krapte 

zitten V.C.A. A1. B1 en D1 wat ruimer in de bezetting. Ook de bezetting van leiders en trainers is 

goed en de betrokkenheid van ouders is in zijn algemeenheid goed. Er wordt gewerkt aan meer 

betrokkenheid tussen de selectie van de senioren en spelers van V.C.A. A1. Er is nog steeds 

instroom van de jongste spelers en het is positief dat er de laatste tijd weer verschillende jongens 

in St.Agatha geboren zijn. 

Hoe om te gaan met normen en waarden komt regelmatig ter sprake in het jeugdoverleg. 

Op Zaterdag is het gezellig op het veld en in de kantine. Riek Artz heeft Marcel opgevolgd en Joep 

Elders en Wilfred Bosma bemannen ‘s middags de kantine. 

 

10. Onderhoud. 

 

Fons Thoonen geeft aan wat er op het gebied van onderhoud speelt. 

 

Klein onderhoud: 

- twee kleedlokalen opgeknapt 

- kantine is geschilderd 

- buitendeuren behandeld 

- trekkers, bezems en vegers in de kleedlokalen 

- goals geschilderd en nieuwe netten 

- vier nieuwe banken geplaatst 

 

Groot onderhoud: 

- het dak vernieuwd 

- een nieuwe verwarmingsketel 

- nieuwe kozijnen 

 

Het trainingsveld heeft vorig seizoen veel ergernis opgeleverd. Dit veld is voor de start van de 

competitie opnieuw behandeld en ligt er goed bij. Voor de toekomst staan de reparatie van de 

ballenvangers en de verharding rond het gebouw nog op de planning. Fons wenst iedereen een 

prettig seizoen en hij geeft aan netjes met de spullen van de club om te gaan. 

 

11. Sponsoring en P.R. 

 

Bob Thomassen geeft aan dat Rene Broekmans de sponsorcommissie komt versterken. 

De verschillende sponsorpakketten staan beschreven in het clubblad. Er zijn bestaande en nieuwe 

sponsoren benaderd. Dit heeft acht bordsponsorend en acht kledingsponsoren opgeleverd. 

Volgend jaar komt de nadruk te liggen op sponsoring van de jeugdafdeling en het werven van 



leden voor de Club van 100. De Club van 100  wordt bij de sponsorcommissie ondergebracht. 

Binnenkort wordt het scorebord geplaatst en mocht je nog sponsoren weten, geef dit dan door 

aan Bob. 

 

 

12. Voetbaltechnische zaken. 

 

12.1 Bezetting lagere elftallen. 

 

De bezetting van de lagere elftallen is het afgelopen seizoen goed geweest. Het is niet goed dat 

pas op het laatste moment duidelijk is geworden dat er onvoldoende spelers beschikbaar waren 

voor V.C.A. 5 en dus dit team voor de competitie terug getrokken is.  

De afstemming met de leiders van de elftallen blijft een punt van aandacht en is voor verbetering 

vatbaar. 

 

12.2 Woordje van de hoofdtrainer. 

 

Voordat de nieuwe hoofdtrainer, Co van Gelder, het woord krijgt, geeft Willy aan dat de 

randvoorwaarden goed zijn om dit jaar met V.C.A. 1 te gaan oogsten. Co geeft aan dat hij vorig 

seizoen vijf wedstrijden van V.C.A. 1 gezien heeft. Alle wedstrijden was V.C.A. heer en meester op 

het veld, toch gingen er drie verloren. Dat moet dit seizoen veranderen. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de verdediging (vier verdedigers op lijn) goed staat. 

Co traint veel op herhaling van oefenstof (kantelen en knijpen). Als de verdediging staat, gaat hij 

meer trainen op de opbouw. Ook wordt er veel in linies getraind. Tot nu toe worden er weinig 

kansen weggegeven en het vertrouwen in de opbouw moet verder groeien. De opkomst tijdens 

trainingen is redelijk goed. 

 

13. Rondvraag. 

 

- Toon Gerrits geeft aan dat de onderhoudsploeg naast het nodige werk dat ze oppakken, ook 

gaan proberen om ‘s maandags na een voetbalweekend de velden te herstellen. 

- Toon Minten vraagt zich af of i.v.m. de duurdere inkoop de consumptieprijzen niet omhoog 

moeten. Tevens vraagt hij of het financieel verslag mee naar huis mag? Dit is niet de bedoeling. 

- Binnenkort organiseert V.C.A. de bijeenkomst voor de verenigingen van 5G om zaken met elkaar 

af te stemmen. 

- Teun Thomassen gaat helpen bij de organisatie van het 4x4 toernooi. Andere teams gaan ook 

mensen afvaardigen in overleg met Johan Thoonen. Ook gaat Teun het buffet verzorgen tijdens de 

V.I.P. dag van de Club van 100. 

- Sven geeft aan dat V.C.A. 2 te kleine broeken heeft. Bob pakt dit op. 

- Als er problemen met de tenues zijn in relatie met Reba, kan dit kenbaar gemaakt worden bij 

Tiny Jilisen. Hij is de contactpersoon. 

- Piërre geeft aan dat er een arbitragecommissie bij V.C.A. is. Rene Graat, Peter Hendriks en de 

voorzitter hebben zitting in deze commissie. 

- Tiny bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen in hem om een volgende periode zitting 

te hebben in het bestuur. 

- Fons geeft aan dat het wenselijk is dat de jaarvergadering op een vaste datum plaats vindt. Het 

voorstel is de eerste donderdag na de Cuijkse kermis.  

- Weten de trainers van de oudere jeugd hoeveel trainingsballen zij elke keer in gebruik hebben? 

Rein vindt regelmatig ballen. Hans pakt dit op. 

- Rob Lange vindt het wenselijk dat alle teams op dezelfde zondag thuis spelen. 

 



 

14. Sluiting. 

 

Voordat Willy de vergadering sluit, vraagt Hans Bloemen het woord om Willy te bedanken voor 

zijn periode van zes jaar als voorzitter van V.C.A.. 

Willy heeft de organisatie van V.C.A. goed op poten gezet. De bestuursleden weten waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn en leden weten bij welk bestuurslid ze moeten zijn als men iets of iemand 

nodig heeft. 

Willy wist wat er leefde binnen de club en had oog voor het detail. Willy kan zaken heel goed 

formuleren op papier en speeches bereidde hij altijd heel goed voor. 

Daarnaast stak Willy de handen uit de mouwen als dat nodig was en staan normen en waarden 

binnen V.C.A. hoog in zijn vaandel. 

Tot slot bedankt Hans, namens alle leden, Willy voor zijn inzet als voorzitter van V.C.A. 

 

Tot slot bedankt de ex-voorzitter de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid. 

 

Hans Bloemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIOS ’38 B1   -   VCA B1        8    -    2 

 

Eindelijk is het nieuwe seizoen weer begonnen. Na 4 keer trainen met de nieuwe trainers Rens v/d 

Heijden en Bart van Kempen dachten we dat we er helemaal klaar voor waren. Niets is minder 

waar gezien de uitslag. We begonnen gehavend aan de wedstrijd omdat er in de warming-up Elroy 

al geblesseerd raakte. Ook waren er door vakanties twee basisspelers niet aanwezig. Waardoor we 

twee “uitzendkrachten” van de D1 meegevraagd hebben, Edward Lobert en Danny Angenendt, 

deze jongens hebben laten zien dat ze een leuk potje kunnen voetballen en als we weer spelers 

tekort komen zullen we weer bij hen aankloppen. 

Na het eerste fluitsignaal waren we aan elkaar gewaagd het spel ging over en weer. Maar na een 

kwartier scoorde VIOS na een geslaagde aanval. Even later werd de 2–0 binnengetikt doordat onze 

keeper een bal niet helemaal onder controle kreeg en kon worden ingetikt door de spits van de 

tegenstander.VIOS bleek de bovenliggende partij, maar toch was het Mike die een bal 

onderschepte en alleen op de keeper van VIOS af kon gaan: 2–1. Maar VIOS kwam terug en 

scoorde vlak voor rust de 3–1. 

Na wat omzettingen aan onze zijde leek het beter te gaan maar in korte tijd scoorde VIOS nog 4 

keer uit snelle aanvallen over rechts. 7-1. In de slotfase bleef VIOS maar komen en raakten er nog 

twee spelers van VCA geblesseerd, eerst kreeg Robin een elleboog in zijn gezicht van een 

teamgenoot in een duel om de bal met wat tegenstanders in de 16. Wat later kwam Dennis uit om 

een bal te onderscheppen en kwam onzacht in botsing met een speler van VIOS waardoor ze beide 

niet door konden spelen. We kregen nog een verdiende penalty mee door een handsbal in de 16 

meter van VIOS. Mike legde aan en schoot hem netjes binnen 7–2. VIOS scoorde in de laatste 

minuten nog een keer waardoor de eindstand 8–2 werd. 

Tenslotte wil ik namens de spelers en mijzelf Arjen Wolraad en Erik Broekmans bedanken voor de 

afgelopen twee jaar lol en plezier op en rond het voetbalveld. 

Ricardo ter Veen (leider B1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat: 

 

• Het nieuwe seizoen al weer voor de deur staat? 

• Het misschien nog een beetje vroeg is om alweer aan afgelastingen in het nieuwe seizoen 

te denken? 

• Tiny toch alvast wil laten weten dat je op Teletekstpagina 603 kunt zien of de KNVB Zuid II 

heeft afgelast? 

• Je ook de kantine kunt bellen (321315) om hiernaar te informeren? 

• Dit ook op de website van VCA komt te staan als deze klaar is? 

• De activiteitencommissie ook dit jaar weer het dorpsfeest heeft georganiseerd? 

• De opkomst in De Groene Driehoek een klein beetje tegenviel? 

• Het desondanks beregezellig was en er doorgefeest en doorgestookt werd tot in de vroege 

zondagmorgen? 

• Het eerste elftal afwezig was vanwege een oefenwedstrijd en een stapavond in Eindhoven? 

• De redactie nog niet op de hoogte is van de resultaten hiervan? 

• VCA (helaas) afscheid heeft genomen van de volgende leden: Jaap Hubertus, Husseyin 

Uzgun, Ali Acar, Messut Metin en Mehmet Sahinturk? 

• We hier tegenover ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen: Paul Lucassen, Joris 

van de Meulenhof, Jeroen Kromhout, Dirk Melief, Frank Joosten, Hichami Khtoura en 

Geertjan van der Heijden? 

• Er sinds 1 juli niet meer gerookt mag worden in onze kantine? 

• En uiteraard ook niet in elke andere ruimte van ons clubgebouw? 

• We nog niet gezien hebben of er buiten al asbakken geplaatst zijn? 

• Dit wellicht voor iedereen een goede reden kan zijn om dan maar te stoppen? 

• Andere copy uiteraard ook van harte welkom is? 

• We vanaf dit seizoen ook een VCA-vacaturebank willen plaatsen? 

• Aanmeldingen hiervoor bij de redactie ingediend kunnen worden met een duidelijke 

omschrijving van de gezochte vrijwillig(st)er en de contactpersoon hiervoor? 

 

 

 

 


