
Bij deze presenteren wij de eerste digitale nieuwsbrief van vv Hapert.
Middels deze weg willen wij u 4x per seizoen op de hoogte brengen van het wel en 
wee binnen onze vereniging. 

Waarom een nieuwsbrief?
vv Hapert heeft veel communicatiekanalen waar gebruikt van wordt gemaakt: 
De presentatiekrant, PC55, de website, Facebook, Instagram, e-mail, Club-TV, App-
-groepen, het publicatiebord op het sportpark, het Voorzetje en de voetbal.nl app.

Al deze mediums vervullen een rol in de communicatie naar de leden. Nadeel is 
dat de berichten erg versnipperd zijn over deze diverse kanalen. Komt hetgeen dat 
we als voetbalclub willen communiceren wel aan bij de juiste mensen? Niet ieder-
een kijkt op de website en op Facebook komen zoveel berichten voorbij dat het 
meestal niet lang blijft hangen.
Daarom willen we de belangrijkste berichten en mededelingen bundelen in een 
nieuwsbrief. 

Hebt u suggesties of opmerkingen waar we ons voordeel mee kunnen doen? 
Mail het naar pr@vvhapert.nl

Renovatie catacomben voltooid
Elk nadeel heb z’n voordeel. 
De coronacrisis heeft de werkploeg 
alle gelegenheid en tijd gegeven om, 
samen met de gemeente, grootschalig
onderhoud te plegen en daarbovenop 
nog wat extra werkzaamheden te 
verrichten. Het resultaat mag er zijn: 
nieuwe vloeren in de kleedkamers, 
gangen en ’t Honk, tribune-ingang 
verruimd, nieuw plafond in gangpaden, 
nieuwe verlichting, kozijnen en deuren 
en leidingen geschilderd. 
Alles is weer tiptop in orde en het 
geheel heeft een frisse uitstraling 
gekregen. 
Een enorme prestatie van de werkploeg!

Nieuwsbrief #1 vv Hapert mei 2021



Even voorstellen, de nieuwe kantinebeheerster!
Ik ben Linda Keeris, 39 jaar en woon met mijn man en kinderen in 
Hapert. Mijn kinderen, Tim en Maud, voetballen beide bij vv Hapert, 
dus ik ben regelmatig langs de lijn te vinden. Via die weg kwam de 
vraag of ik kantinebeheerder wilde worden. 
Ik heb er heel veel zin in en zodra het weer mag gaan we van de 
kantine weer de gezelligste plek van het sportveld maken!

Het GBOH en vv Hapert
Het Georganiseerd BurgerOverleg Ha-
pert is een stichting, opgericht in 2008, 
die zich inzet voor de leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid van Hapert. Het 
GBOH zet zich in voor een leefbaar dorp 
met voldoende voorzieningen voor haar 
inwoners op het gebied van wonen, 
zorg, onderwijs, infrastructuur, dienst-
verlening, veiligheid, verenigingsleven 
en ontspanningsmogelijkheden.

De visie daarbij is dat het GBOH niet 
wil afwachten, maar in een vroegtijdige 
fase wil meedenken. Zij wil een volwaar-
dige overlegpartner zijn en op basis van 
argumenten, gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen en communiceren 
met het gemeentebestuur en gemeen-
telijke organisaties. Het GBOH beperkt 
zich tot het behartigen van algemene 
belangen.

Tijdens de openbare bijeenkomsten 
worden door het college van Burge-
meester & Wethouders van de ge-
meente Bladel, in samenspraak met 
het GBOH, de actuele ontwikkelingen in 
Hapert toegelicht. De aanwezigen wor-
den in de gelegenheid gesteld om het 
college hierover te bevragen en daar-
naast datgene wat er leeft in de Hapert-
se samenleving bij het college onder de 
aandacht te brengen.
Sinds haar oprichting bestaat het GBOH 

uit een selectie van groeperingen uit 
de dorpsgemeenschap Hapert. Ver-
tegenwoordigers van culturele- en 
sportverenigingen, uit het onderwijs, 
de gezondheidszorg, winkeliers en 
industriële ondernemers, het platform 
voor gehandicapten, ouderen- en jeug-
dorganisaties enz. zijn op persoonlijke 
titel uitgenodigd in het overlegplatform 
plaats te nemen. Samen vormen zij de 
GBOH Klankbordgroep, bestaande uit 
ongeveer 25 personen.
Voor de coördinatie en behandeling 
van de operationele zaken afkomstig 
uit de klankbordgroep is het GBOH be-
stuur samengesteld.

Ook vv Hapert heeft zitting in de klank-
bordgroep in de persoon van bestuurs-
lid Marco van den Heuvel (commissie 
PR/communicatie).
Dus mochten er vragen, suggesties of 
opmerkingen hebben waarvan u denkt 
dat het binnen het GBOH besproken 
dient te worden dan kunt u een mail 
sturen naar pr@vvhapert.nl. Er wordt 
dan bekeken of dit een zaak van het 
GBOH is en zo ja dan wordt dit in de 
eerstvolgende bijeenkomst van de 
klankbordgroep besproken waarna 
dit weer wordt teruggekoppeld aan de 
vraagsteller. U kunt natuurlijk ook naar 
de openbare bijeenkomst gaan en daar 
uw vragen stellen. Kijk voor meer infor-
matie op de website: www.GBOH.nl



KNVB zet streep door Regiocup voor senioren amateurs
De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Volgens de voetbal-
bond is het evenement door tijdgebrek niet meer haalbaar. Of de Regiocup voor 
de jeugd nog doorgaat wordt later beslist.
 

Ledenvergadering
Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering vrijdag 23 april
Vrijdag 23 april heeft vv Hapert voor de eerste (en hopelijk laatste) keer in haar 
bestaan de algemene ledenvergadering digitaal gehouden. Normaal  zou deze ver-
gadering ergens in oktober vorig jaar in ’t Huukske hebben plaatsgevonden maar 
dat was uiteraard niet mogelijk. Omdat de ALV volgens de statuten wel  binnen een 
bepaald tijdsbestek moet plaatsvinden moest het dus digitaal. Iedereen die zich 
had aangemeld kon via Teams de vergadering volgen. De ALV werd voorgezeten 
door Henry van Gerwen en niet zoals de laatste 13 edities door onze officiële voor-
zitter Gerard Straatman. Gerard heeft vorig jaar al aangegeven de voorzittershamer 
te willen gaan neerleggen en sindsdien is de commissie Voorzitter hard op zoek 
naar een opvolger. Die is helaas, mede ook door de huidige omstandigheden, nog 
niet gevonden. Tot die tijd zal Henry van Gerwen als voorzitter a.i. de honneurs 
waarnemen.

Financieel verslag.
Penningmeester Joop van Dingenen presenteerde de financiële stukken en dat was 
wederom een heel helder en overzichtelijk verhaal waarin duidelijk werd dat vv 
Hapert de financiën prima op orde heeft. Dit werd ook nog eens bevestigd door de 
kascommissie die de stukken heeft goedgekeurd.

Joost van Setten volgt Joop van Dingenen op als penningmeester 
vv Hapert.
Joost van Setten werd verkozen tot nieuwe penningmeester van vv 
Hapert. Joost volgt Joop van Dingenen op die deze functie 6 jaar 
met verve heeft vervuld. Onder leiding van Joop en zijn financiële 
commissie is de zorgelijke financiële situatie van toen omgezet 
naar een solide en gezonde situatie nu. Door transparantie, dui-
delijkheid en een solide begroting staat vv Hapert er financieel 
goed voor. Het bestuur dankt Joop hier enorm voor. 



Bij deze wensen wij Joost veel succes toe.
Tevens werd Joris van Buul herkozen als secretaris.

Contributie seizoen 2021-2022.
Het volgende punt in de vergadering was de vaststelling van de contributie voor 
komend seizoen. Ondanks het feit dat we nog niet weten wat de Coronacrisis 
uiteindelijk voor (financiële) gevolgen gaat hebben voor onze vereniging leefde 
binnen het bestuur toch het gevoel dat we iets aan compensatie moesten doen 
gezien het feit dat er amper is gevoetbald. Wel werd er op gewezen door het be-
stuur dat je bij vv Hapert lid bent van een vereniging en niet van een sportschool. 
Diverse scenario’s zijn 
besproken waarbij we ook 
rekening moesten houden 
met financiële onzekerhe-
den in de toekomst. Uitein-
delijk hebben we besloten 
om niet te indexeren maar 
een korting te geven op de 
contributie voor komend 
seizoen. Hierbij hebben we 
gekeken naar wie het min-
ste en meeste last hebben 
gehad van de lockdown. 

vv Hapert houdt 45+’ers aan het voetballen!
Geen pijlsnelle jonge aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op 
buitenspel, maar gewoon lekker een potje voetballen met en tegen leeftijdsge-
noten. Dat is het 7x7 45+ voetbal, vanaf volgend seizoen een welkome aanvulling 
op de bestaande competities waarin de senioren elftallen van vv Hapert in verte-
genwoordigd zijn. Bij deze voetbalvorm spelen 
de teams in zeventallen, op een half speelveld 
tegen spelers die minimaal 45 jaar oud zijn. 
Onbeperkt wisselen is toegestaan en de buiten-
spelregel is afgeschaft!

Voor komend seizoen gaat vv Hapert het eerste 
7x7 45+ team inschrijven voor de na- en voor-
jaarreeks. Deze vorm kent een reeks van mini-
maal 4 speelavonden op vrijdagavonden. 
Een vereniging is tijdens de reeks eenmaal gast



heer en speelt de overige momenten bij de andere verenigingen in de poule. 
De speelavonden zijn om de 3 weken.

7x7 voetbal is de laatste jaren steeds populairder geworden bij senioren voetbal-
lers en nu dus ook bij vv Hapert. Een aantal 45 plussers die ook deelnemen aan de 
reguliere competities op de zondagmorgen hebben zich al aangemeld evenals een 
aantal leden van het veteranen traingingsgroepje op donderdagavond. Voldoende 
spelers om te starten maar nieuwe 45 plussers zijn altijd welkom. Dus ben jij die 
oud eerste speler of voetbalvader die weer eens graag met leeftijdgenoten op de 
vrijdagavond tegen een balletje trapt en van een derde helft met een biertje en 
bitterballen houdt, meld je dan nu aan door een mail te sturen naar secretariaat@
vvhapert.nl of bel/app Joris van Buul (06-11442609). Dit geldt ook voor vragen naar 
andere competitievormen zoals 7x7 35+ m/v.

VACATURE!!!
vv Hapert is op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Een spilfunctie 
binnen onze jeugdafdeling! Heeft u interesse of wilt u er gewoon eerst wat meer 
van weten? Neem dan contact op met onze jeugdvoorzitter Ruud Teunissen:
jeugdvoorzitter@vvhapert.nl

Programma seizoen 
2021-2022
5 sept.:  start beker senioren
11 sept.:  start beker jeugd
18 sept.:  start competitie jeugd
26 sept.:  start competitie senioren


