
Bij deze ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van dit kalenderjaar. De eerste nieuws-
brief is alweer van mei en ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en moeten we 
helaas constateren dat corona nog steeds voor een groot deel ons leven bepaalt. 
Ook de voetbalcompetities en trainingen zijn door de diverse maatregelen weer gedeeltelijk 
onderbroken. Waar we na de zomer met een goed gevoel het nieuwe seizoen waren 
begonnen zijn we helaas weer ingehaald door de realiteit. Het is niet anders, we zullen 
ermee moeten dealen. 

Wel mogen we constateren dat vv Hapert de crisis tot nu toe goed heeft doorstaan. 
Het ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven en ook financieel staat de club er goed op, 
mede door een solide financieel beleid. Het is voor het bestuur ook een uitdagend jaar 
geweest door de telkens wisselende maatregelen waardoor er constant geschakeld moest 
worden. Ook komend jaar zal er weer veel gevraagd worden van onze leden. Maken we 
het seizoen af? Kunnen we straks weer trainen en naar de kantine? Allemaal vragen waar 
wij ook geen antwoord op hebben. Wij hopen in ieder geval dat iedereen de club trouw 
blijft in deze lastige tijd en dat we na deze crisis met z’n allen kunnen doorstomen naar ons 
100-jarig bestaan in 2025!
Ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter gaat nog steeds door. 
We hopen komend jaar hier wel in te gaan slagen. Voorlopig blijft Henry van Gerwen de 
voorzitter ad interim.

Algemene Ledenvergadering wederom uitgesteld
De Algemene Ledenvergadering hadden we graag nog dit jaar fysiek willen houden maar 
ook daar is ondertussen alweer een streep doorgezet. Afgelopen jaar is het een digitale 
meeting geweest en dat was toentertijd de enige mogelijkheid. De insteek is nu om de 
ALV wanneer het weer is toegestaan zo snel mogelijk fysiek in te plannen maar als het niet 
anders kan helaas weer digitaal.
Ook het doorgaan van de nieuwjaarsreceptie zal afhankelijk zijn van de dan geldende 
regels. De nieuwjaarsreceptie stond gepland voor zondagmiddag 9 januari maar dit gaat 
door de verlengde lockdown niet lukken. Uiteraard wordt u van dit alles op de hoogte 
gesteld via onze overige mediakanalen.

Nieuw bestuurslid: Mike Schilders
Mike gaat binnen het bestuur de portefeuille Vrijwilligersbeleid en Activiteiten beheren 
wat inhoud dat hij beleid gaat maken m.b.t.  vrijwilligers en activiteiten gaat ontplooien 
die sfeerverhogend moeten gaan werken. Binnen het bestuur zijn er al langere tijd plannen 
en ideeën maar ontbeerde het aan mankracht. Dat is bij deze opgelost en wij wensen Mike 
en zijn commissie veel succes hiermee. Bij de komende ALV zal hij officieel worden aangesteld. 
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vv Hapert 1925-2025
Het lijkt nog ver weg maar over 3 jaar belanden we al in ons jubileumjaar. In 2025 bestaat 
vv Hapert 100 jaar, om precies te zijn op 1 september. 
Uiteraard gaan we daar een mooi jubileum van maken 
maar de voorbereiding zal op tijd moeten starten. Daar-
om gaat het bestuur komend jaar al beginnen met  het 
oprichten van een werkgroep / commissie die de eerste 
voorbereidingen gaat treffen. 
Het belangrijkste is dat we hierin de hele club gaan mee-
nemen. Van jong tot oud en uit alle lagen van de club. 
De op te richten commissie zal hier een doorsnee van 
gaan worden. Er zullen diverse subcommissies komen die 
allemaal een eigen project gaan krijgen. 
Zo maken vele handen licht werk en hopen we dat we er 
met z’n allen iets moois van kunnen maken straks. 
Uiteraard zal er komend jaar het nodige gecommuniceerd worden hierover.

Kunstgrasveld voor vv Hapert een flinke stap dichterbij!
Binnen het bestuur van vv Hapert en sowieso binnen 
de gehele club is het er vaak over gegaan. Is een kunst-
grasveld haalbaar voor vv Hapert? Steeds meer clubs 
in onze (directe) omgeving hebben reeds zo’n veld. 
Het bestuur is er al lang mee bezig en heeft zeker het 
laatste jaar hier flink op doorgepakt. Er is een gedegen 
document opgesteld met steekhoudende argumenten 
waarom een kunstgrasveld goed zou passen bij vv 
Hapert. 
En na een goede voorbereiding heeft de club de ge-

meente Bladel benaderd om hierin mee te denken. Omdat de gemeente Bladel hoog inzet 
op sport en beweging voor alle lagen van de bevolking werden de plannen van vv Hapert 
met interesse aangehoord en blijkt er ook voldoende draagvlak voor te zijn. De kans dat er 
een kunstgrasveld gaat komen is daarmee aanzienlijk gestegen. 
Uiteraard willen we niet te vroeg juichen maar het ziet er goed uit. We hadden in eerste 
instantie het idee om dit als een mooi geschenk voor het 100 jarig bestaan te zien maar 
uiteraard hoe eerder hoe beter! En welk veld het dan moet gaan worden? Als het zover is 
gaan we daar eens goed over nadenken en daarbij zal zeker geluisterd worden naar signalen 
uit de club.
 

vv Hapert heeft een samenwerking met Fysiocenter met als doel de spelers gezond aan 
het voetballen te kunnen houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gratis sport-
spreekuur. Dit spreekuur zorgt ervoor dat sporters snel en goed geholpen kunnen worden 
in het geval van een (dreigende) blessure. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de 
website van vv Hapert.

100 jaar!!



Nieuwe muziekinstallatie kantine
Een goede sfeer in de kantine hangt niet alleen af van de mensen maar ook van de muziek. 
Een goede muziek- en geluidsinstallatie werkt sfeerverhogend en het liefst moet deze ook 
nog simpel te bedienen zijn. Helaas hebben we de laatste tijd te maken gehad met flinke 
storingen aan ons bestaande systeem. Daarom heeft het bestuur besloten om dit eens 
goed aan te pakken en te kiezen voor een geheel nieuwe installatie die helemaal bij de tijd 
en vooral makkelijk te bedienen is. Hiervoor hebben we de firma Backline uit Bergeijk 
benaderd om dit samen met ons te bekijken. Hieruit is een overeenkomst gekomen zodat 
er binnenkort kan worden begonnen met de installatie van een nieuw systeem in de kantine. 
Tevens hebben we de apparatuur in de radiokamer en de buitenluidsprekers aangepakt. 
Een flinke investering weliswaar, maar hiermee kunnen we weer jaren vooruit. 

Robbert Verhoeven verlengt niet bij vv Hapert 
Na 2 seizoenen gaan vv Hapert en hoofdtrainer Robbert Verhoeven uit elkaar.
De oefenmeester heeft gekozen om zijn contract niet te verlengen. 
Verhoeven: “Door Corona zijn het tot nu toe hele bijzondere seizoenen. Vorig seizoen 
hebben we maar twee competitiewedstrijden gespeeld en is er lang niet gevoetbald of 
getraind en ook nu is de competitie weer stilgelegd en kan er niet getraind worden. Het 
plezier en het sociale aspect is hierdoor een stuk minder geworden. De wedstrijden zonder 
publiek, kantines die gesloten zijn en de onzekerheid hoe dit verder ontwikkelt, hebben 
mij doen besluiten niet te verlengen. Hapert is een mooie club en er staat een leuke selectie, 
daar is echt niks mis mee.” 
Hoewel we de keuze van Robbert vanuit vv Hapert heel jammer vinden, respecteren we 
deze. We bedanken Robbert voor zijn inzet en hebben er alle vertrouwen in dat dit seizoen 
succesvol wordt afgesloten. We wensen hem veel succes en gezondheid in de toekomst. 
vv Hapert is voor volgend seizoen dan ook op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. 
Geïnteresseerden kunnen reageren via secretariaat@vvhapert.nl 



Even voorstellen…Nick Bogers
19 jaar en geboren en getogen in Hapert en sinds dit seizoen 
een vaste waarde in Hapert-1. Veel mensen zullen hem misschien 
nog niet kennen dus bij deze een korte voorstelling.

Werk / school:     Ik ben tweedejaars Fontys Sportkunde student.
Positie in het veld:    Middenvelder. 
Favoriete club:    PSV.
Favoriete speler:    Heb ik niet echt.
Beste trainer en meest geleerd van: Willem van Zutphen omdat hij een aantal jaren  
      mijn trainer is geweest in de jeugd. We hadden  
      toen een erg fijn team en werden vaak kampioen. 
Kunstgras:     Ben ik niet zo weg van. Speel het liefst op gewoon  
      gras zoals bij vv Hapert.
Sterke punten:    Ik heb veel doorzettings- en loopvermogen om  
      het de tegenstanders lastig te maken.
Nog aan werken:     Ik mag af en toe nog wat meer rust aan de bal   
      houden.
Ambitie als voetballer:   Ik zou graag nog een aantal jaren in het eerste van  
      Hapert willen voetballen.
Hapert-1 dit seizoen:   Ik ben blij met hoe ik ben opgenomen in het team  
      en door Robbert. Je komt toch in een heel nieuw  
      team terecht maar ik kon al snel mijn draai vinden  
      bij het eerste. We begonnen de competitie wat  
      moeizaam maar zijn de afgelopen wedstrijden  
      goed bezig met het behalen van punten. Ik heb  
      er alle vertrouwen in dat we met ons team een  
      mooie plek kunnen behalen dit seizoen.
Wat ik nog kwijt wil:    Ik hoop iedereen zo snel mogelijk weer te zien  
      lang de zijlijn en in de kantine zodat dat we samen  
      nog veel overwinningen en mooie momenten 
      mogen vieren.

Gezocht: hulp voor schoonmaken accommodatie
vv Hapert is een vereniging die valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. Zonder al deze 
mensen die wekelijks voor de club paraat staan kunnen we niet functioneren. Elk jaar is 
het weer een uitdaging om al deze functies te vervullen. Vaak gaat dat goed maar nu even 
niet. We zijn daarom naarstig op zoek naar personen m/v/x die als individu of in een team 
ons willen helpen met het schoonmaken van onze mooie, opgeknapte accommodatie na 
het weekend (maandagochtend/middag, dinsdagochtend, kan in overleg). 



Er staat een vergoeding tegenover.
Uiteindelijk zullen deze werkzaamheden verricht moeten worden en 
als we het niet intern kunnen oplossen zijn we genoodzaakt om het 
te gaan uitbesteden. En ook dat wordt een moeilijk verhaal doordat al 
deze bedrijven kampen met veel werk en weinig personeel. 
Tevens zal het dan ook flinke consequenties gaan hebben voor de 
contributie want er hangen pittige prijskaartjes aan.
In het uiterste geval kunnen we de accommodatie dus niet meer 
schoon houden.
Interesse? Neem dan contact op met Paula Bottram via 06-36360468.

vv Hapert zoekt verzorger/verzorgster voor selectie Hapert 1
Hapert-1 op zoek naar een verzorger/verzorgster die op wedstrijddagen en evt. trainings-
avonden beschikbaar is om de spelers te behandelen bij blessures. Wij zoeken geen dokter 
(mag wel) maar iemand die sportmassages kan uitvoeren, bandages kan aanleggen en 
(voetbal)blessures kan duiden en behandelen. Ben je daar in opgeleid of ben je bezig met 
een opleiding in die richting (sportmasseur, fysiotherapie o.i.d.) dan nodigen we je graag 
uit om contact met ons op te nemen. Er staat een vergoeding tegenover en tijden kunnen 
in overleg. 
Tel: 06-1336 9759 / E-mail: h.gerwen4@upcmail.nl

Wij wensen bij deze iedereen fijne feestdagen toe 
en een gezond en gelukkig 2022!


