
De	 feestdagen	 staan	 voor
de	deur	en	het	jaar	2022	is
bijna	 ten	 einde.	 Een	mooi
moment	om	terug	te	kijken
op	de	eerste	seizoenshelft
en	 vooruit	 te	 kijken	 naar
de	 toekomst	 van	 onze
voetbalvereniging
B.V.V.'27.	

We	mogen	 trots	 zijn	 op	 onze	 vereniging	met	 een	 groeiend	 aantal	 voetballende	 leden.
Hierdoor	 hebben	 we	 in	 de	 eerste	 seizoenshelft	 ook	 voldoende	 spelers	 en	 speelsters
gehad	om	iedere	week	te	kunnen	voetballen.	

De	resultaten	van	het	eerste	elftal	zijn	tegenvallend	met	een	11e	plaats	op	de	ranglijst	in
de	winterstop.	Het	is	echter	niet	zo	dat	we	slecht	staan	te	voetballen.	We	hebben	echter
de	pech	dat	een	aantal	bepalende	spelers	 langdurig	geblesseerd	zijn	en	we	moeilijk	 tot
scoren	 komen	waardoor	we	wedstrijden	 verliezen	waar	we	 toch	 zeker	 niet	 de	mindere
ploeg	waren.	Laten	we	hopen	dat	de	geluksfactor	in	de	tweede	seizoenshelft	meer	onze
kant	op	valt	en	er	meer	punten	gehaald	worden.	Daarvoor	roep	ik	jullie	op	om	ons	eerste
elftal	 ook	 als	 toeschouwer	 te	 blijven	 steunen	 de	 rest	 van	 het	 seizoen.	 Want	 ook	 de
twaalfde	 man	 kan	 helpen	 om	 de	 drie	 punten	 in	 Blitterswijck	 te	 houden	 of	 mee	 naar
Blitterswijck	te	nemen.	

Het	 tweede	 elftal	 draait	 een	 goed	 seizoen	 en	 staat	momenteel	 op	 de	 5e	 plaats	 op	 de
ranglijst.	 Een	 kampioenschap	 wordt	 lastig	 maar	 een	 plaats	 in	 de	 subtop	 moet	 zeker
mogelijk	zijn.	

Het	 vrouwenteam	draait	een	goed	seizoen.	De	ontwikkeling	die	het	 team	 in	de	 tweede
helft	 van	 vorig	 seizoen	 ingezet	 heeft,	 heeft	 het	 dit	 seizoen	 doorgetrokken.	 Het
vrouwenteam	staat	op	de	7e	plaats	op	de	ranglijst.	

De	tweede	seizoenshelft	start	voor	het	tweede	elftal	en	het	vrouwenteam	al	op	zondag	15
januari	 2023	 door	 inhaal	 van	 de	 afgelaste	 wedstrijden	 van	 zondag	 18	 december.	 Het
eerst	elftal	start	op	zondag	29	januari	met	een	oefenwedstrijd	in	Blitterswijck	tegen	Egchel
1.	 De	 competitie	 start	 voor	 het	 eerste	 elftal	 weer	 op	 zondag	 5	 februari.	 Binnenkort
ontvangen	de	actieve	spelers	en	speelsters	de	indelingen	van	de	kantinediensten	na	de
winterstop.	

Als	vereniging	kijken	we	ook	al	vooruit	naar	het	nieuwe	seizoen	2023-2024.	Zoals	 ieder
seizoen	zullen	er	ook	na	dit	seizoen	een	aantal	spelers	bij	het	eerste	elftal	gaan	stoppen.
Om	 als	 vereniging	 prestatief	 in	 de	 competitie	 voor	 standaardelftallen	 te	 kunnen	 blijven
spelen	zullen	we	ieder	jaar	aanvullingen	voor	de	selectie	nodig	hebben.	Wij	doen	dus	nu
al	 een	 oproep	 aan	 jullie	 allemaal	 om	 potentiële	 versterkingen	 voor	 ons	 eerste	 elftal
enthousiast	 te	maken	om	bij	B.V.V.'27	 in	het	eerste	elftal	 te	komen	voetballen	zodat	we
met	z'n	allen	trots	kunnen	blijven	op	ons	eerste	elftal	wat	in	de	prestatieve	competitie	voor
standaardteams	voetbalt.	

Binnen	 het	 bestuur	 hebben	 Richard	 Arts	 als	 wedstrijdsecretaris	 en	 Gijs	 Gooren	 als
secretaris	 te	 kennen	 gegeven	 dat	 ze	 na	 dit	 seizoen	 gaan	 stoppen	 als	 bestuurslid	 van
B.V.V.'27.	Met	de	nog	openstaande	functie	van	bestuurslid	sponsoring	zijn	wij	dus	hard	op
zoek	naar	nieuwe	bestuursleden	voor	het	aankomende	seizoen.	Heb	 je	 interesse	om	in
het	bestuur	te	komen	of	om	een	aantal	taken	over	te	nemen	buiten	de	bestuursfunctie	om
dan	horen	wij	dat	graag.	

Mede	namens	het	bestuur	van	B.V.V.'27	wens	 ik	al	onze	 leden,	supporters,	vrijwilligers,
donateurs	en	sponsoren	fijne	feestdagen	en	een	heel	gezond	en	sportief	2023	toe!!

Niels	Hendrix
Voorzitter	B.V.V.'27

Maar	liefst	67	vrijwilligers	zijn	wekelijks	in	de	weer
om	 de	 juiste	 voorwaarden	 voor	 onze	 spelers	 en
speelsters	 te	 scheppen	 zodat	 zij	 iedere	 week
kunnen	trainen	en	voetballen	bij	onze	vereniging.
Zonder	 vrijwilligers	 geen	 vereniging!	 Daarom
willen	wij	alle	vrijwilligers	van	B.V.V.`27	bedanken
voor	hun	inzet.

Nick	Arts	-	Richard	Arts	-	John	Boom	-	Jos	Claessens	-	Paul	Derikx	-	Peter	Ewalts	-
Gijs	Gooren	 -	Henk	Gooren	 -	Sraar	Gooren	 -	Wiel	Gooren	 -	Stijn	Hendriks	 -	Niels
Hendrix	 -	Ralf	Hendrix	 -	 Theo	Hendrix	 -	Marlon	Hendrix	 -	Renate	Hofmans	 -	Bart
Janssen	 -	 Henny	 Jenner	 -	 Cynthia	 Jeuken	 -	 Lars	Koster	 -	 Henk	 Lomme	 -	 Jimmy
Lucassen	 -	 Marius	 Nijsen	 -	 John	 Pijpers	 -	 Sandra	 Poels	 -	 Gerard	 Reintjes	 -	 Max
Rutten	-	Paul	Sanders	-	Luca	Schraven	-	Jimmy	Spee	-	Annie	Tax	-	Hans	Tax	-	Peter
Tax	-	Saskia	Tax	-	Jacqueline	Theeuwen	-	Jeu	Theeuwen	-	Robert	Theeuwen	-	Stan
Theeuwen	-	Arne	Thiesen	-	Ashley	Thiesen	-	Bryan	Thiesen	-	Frank	Thiesen	-	Jelle
Thiesen	-	Sjoerd	Thiesen	-	Tom	Thiesen	-	Eline	Tijmensen	-	Antoon	Tissen	-	René
Tissen	-	Hans	van	de	Water	-	Jan	van	de	Water	-	Ward	van	de	Water	-	Jan	van	den
Beuken	-	Rik	van	den	Beuken	-	Antoon	van	Heesch	-	Hay	van	Kempen	-	Lou	van
Kempen	 -	 Mieke	 van	 Kempen	 -	 Willeke	 van	 Kempen	 -	 Pepijn	 Veldink	 -	 Joost
Verberkt	-	Ard	Vissers	-	Kelly	Wijnhoven	-	Math	Wijnhoven	-	Twan	Wijnhoven	-	Kay
Wolters	-	Maurice	Wolters	-	Ramon	Wolters

Het	 bestuur	 zal	 iedere	 vrijwilliger	 deze	 week	 een	 kerstattentie	 bezorgen	 wat	 mede
mogelijk	gemaakt	is	door	veerhuys	Tante	Jet	en	voetbalvereniging	B.V.V.`27.	
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Nieuwsbrief
Het	laatste	nieuws

U	ontvangt	als	lid,	vrijwilliger		of	supporter	de	nieuwsbrief	van	onze	voetbalvereniging	B.V.V.'27.
Middels	deze	nieuwsbrief	willen	wij	u	periodiek	op	de	hoogte	houden	van	ontwikkelingen	binnen
onze	 vereniging.	 De	 nieuwsbrief	 zal	 met	 name	 gericht	 zijn	 op	 de	 seniorenafdeling	 van	 onze
vereniging.	 Wilt	 u	 deze	 nieuwsbrief	 niet	 meer	 ontvangen	 dan	 kunt	 u	 zich	 onderaan	 de
nieuwsbrief	afmelden.	

Voorwoord	van	de	voorzitter

VRIJWILLIGERS	BEDANKT	!!

Vacatures	B.V.V.'27

Zoals	op	de	jaarvergadering	al	aangegeven	merken	wij	dat	het	lastig	is	om	alle	vacatures
binnen	onze	vereniging	ingevuld	te	krijgen	waardoor	de	vrijwilligers	die	we	hebben	belast
worden	met	te	veel	taken.	Dat	baart	ons	zorgen	omdat	we	daardoor	ook	vrijwilligers
kunnen	kwijtraken.	

Daarom	hebben	wij	in	deze	nieuwsbrief	een	opsomming	gemaakt	van	vacatures	die	we
graag	ingevuld	zouden	willen	krijgen	om	zo	de	belasting	bij	onze	vrijwilligers	te	kunnen
beperken.	Kijk	dus	even	goed	naar	de	vacatures	die	er	zijn	en	denk	er	even	serieus	over
na	of	jij	zelf	een	vacature	wilt	invullen	of	dat	je	mogelijk	iemand	weet	die	dat	zou	willen
doen.	Het	is	ook	bespreekbaar	om	bepaalde	taken	uit	een	vacature	over	te	nemen
zonder	de	gehele	vacature	in	te	vullen.	

Heb	je	interesse	in	een	vacature	of	een	aantal	taken	neem	dan	contact	op	met	het
bestuur	van	B.V.V.'27.	Dat	kan	bij	de	voorzitter	of	bij	een	van	de	andere	bestuursleden.	

Niels	Hendrix
Voorzitter	B.V.V.'27
Mail:	voorzitter@bvv27.nl
Tel.	06-11486681

Lijnen	opmaken

Voor	iedere	wedstrijd	moeten	de	lijnen	op	de	velden	netjes	opgemaakt	worden.	Het	zijn
ongeveer	13	weekenden	per	seizoen	dat	de	lijnen	op	het	hoofdveld	en	tweede	veld
opgemaakt	moeten	worden.	Per	veld	ben	je	ongeveer	1,5	uur	bezig	met	deze	klus.	Dit
moet	meestal	op	de	vrijdag	of	zaterdag	gebeuren	zodat	de	lijnen	op	zondag	nog	goed	te
zien	zijn.	Voor	deze	functie	krijg	je	een	financiële	vrijwilligersvergoeding.	

Het	is	ook	een	mogelijkheid	om	dit	met	twee	personen	samen	te	doen	of	om	de	beurt.	

Lid	van	de	sponsorcommissie

Als	lid	van	de	sponsorcommissie	kun	je	meedenken	over	het	sponsorbeleid	binnen	onze
vereniging.	Daarnaast	probeer	je	samen	met	de	andere	leden	van	de	sponsorcommissie
nieuwe	sponsoren	aan	onze	vereniging	te	binden.	Deze	taak	zal	je	over	het	algemeen
niet	veel	tijd	kosten.	Mogelijk	eenmaal	per	seizoen	een	uurtje	bij	elkaar	komen	en	een
aantal	bedrijven	telefonisch	of	fysiek	benaderen.	

Bestuurslid	sponsoring

Als	bestuurslid	sponsoring	ben	je	lid	van	het	hoofdbestuur	van	B.V.V.'27	wat	één	keer	per
maand	1,5	uur	vergaderd.	Daarnaast	ben	je	het	aanspreekpunt	vanuit	het	hoofdbestuur
voor	sponsoren	en	voor	de	sponsorcommissie.	

Jij	bepaald	samen	met	de	sponsorcommissie	en	het	hoofdbestuur	het	sponsorbeleid
binnen	de	vereniging.	Jij	zorgt	voor	de	jaarlijkse	facturatie	naar	de	sponsoren	en	herinnert
sponsoren	wanneer	de	factuur	niet	tijdig	betaald	wordt.	Je	coördineert	de	aanlevering	van
logo's	voor	de	nieuwe	sponsorborden	en	zorgt	dat	de	contracten	netjes	getekend	worden.
Je	regelt	de	jaarlijkse	kerstattentie	voor	onze	vrijwilligers.	Je	zorgt	ervoor	dat	aan	het
einde	van	het	seizoen	de	kleding	ingeleverd	wordt	door	de	spelers	en	stafleden	die
stoppen	en	dat	bij	aanvang	van	het	seizoen	de	nieuwe	spelers	en	staf	hun	kleding
uitgereikt	krijgen.	

Secretaris	hoofdbestuur

Wij	zijn	voor	het	aankomende	seizoen	op	zoek	naar	een	nieuwe	secretaris	voor	het
hoofdbestuur	van	onze	vereniging.	

Je	maakt	en	verstuurt	de	agenda's	en	uitnodigingen	van	de	ledenvergaderingen	en
bestuursvergaderingen.	Je	maakt	het	jaarverslag	van	de	vereniging.	Je	beheert	de
ledenadministratie	en	zorgt	ervoor	dat	alle	aanmeldingen,	afmeldingen	en
adreswijzigingen	verwerkt	worden	in	de	ledenadministratie.	Je	verzorgt	de	berichten	in
het	dorpsjournaal,	op	de	website	en	op	facebook.	

Wedstrijdsecretaris	senioren

Als	wedstrijdsecretaris	ben	je	de	contactpersoon	tussen	de	leiders	van	BVV	1,	BVV	2,
BVV	VR1	en	de	KNVB	of	tegenstanders	om	bijvoorbeeld	wedstrijden	te	verplaatsen.	De
meeste	zaken	regel	je	tegenwoordig	via	sportlink.	Dat	is	de	digitale	applicatie	van	de
KNVB.	

Ook	zorg	je	dat	de	verenigingsscheidsrechters	ingedeeld	worden	voor	de	wedstrijden	en
dat	de	vrijwilligers	op	de	hoogte	zijn	van	wedstrijdwijzigingen	en	programma's.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	hendrixniels@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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