
Om te beginnen hopen we dat iedereen goed de feestdagen is doorgekomen en wensen 
wij allen nog een gelukkig en gezond 2023 toe!

Een nieuw jaar en een nieuwe nieuwsbrief met het laatste en actuele nieuws vanuit de 
club en andere wetenswaardigheden. Het WK is alweer even achter de rug, de amateurs 
zitten nog in de winterstop en het profvoetbal is inmiddels weer begonnen. Het voelt als 
de start van een nieuw seizoen maar het is toch echt een herstart van het lopende. 

Na de winterstop begint voor de jeugd eigenlijk het echte werk. De teams  worden op 
sterkte ingedeeld en er volgt een langere competitie tot het eind van het seizoen.
Hapert-1 beleeft een moeilijk seizoen. Er is door de KNVB een versterkte degradatieregeling 
ingesteld omdat de voetbalpiramide weer in ere hersteld moet worden. Er zitten teveel 
clubs in de derde klasse en te weinig in de vierde en vijfde. Dit wil de KNVB met deze maatregel 
corrigeren. Maar het seizoen is nog lang en er zijn nog genoeg punten te verdienen.

In de vorige nieuwsbrief stond ook nog een noodoproep voor leden voor de kantine-
commissie. Zonder kantinecommissie kon de kantine niet open. Gelukkig is dit probleem 
opgelost en hebben we nu een prima commissie bestaande uit Jos Minkels, Stefi van Hoof 
en Bianca Kee die samen met het barpersoneel de kantine laten draaien. 
Daar zijn we uiteraard heel blij mee en opgelucht over. 

Dan hebben we op 9 december jl. ook de Algemene Ledenvergadering gehad waarin we 
officieel afscheid hebben genomen van voorzitter Gerard Straatman. Zijn rol is overgenomen 
door Hans van Roij. Het verslag staat ook in deze nieuwsbrief.

Alvast een goede voortzetting van het seizoen gewenst!

Verslag ALV 9 december 2022
Voorzitterswissel
Op vrijdag 9 december 2022 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine 
van vv Hapert voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje tegen Argentinië. Voorzitter a.i. 
Henry van Gerwen deed het woord. Na het welkom heten van alle aanwezigen werd er als 
eerste begonnen met het officieel afscheid nemen van voorzitter Gerard Straatman na een 
regeerperiode van 16 jaar. Speciaal hiervoor was er een afgevaardigde van de KNVB afgereisd 
naar Hapert om Gerard te verassen met de gouden waarderingsspeld na eerst in het kort 
zijn carrière bij vv Hapert doorlopen te hebben. 
Ook vanuit de club kwam er de nodige waardering en mooie woorden van dank, ook naar 
Ans die altijd aan zijn zijde stond en regelmatig in de bestuurskamer hand- en spandiensten 
verleende. Zoals vaak gezegd, geen sterke man zonder een sterke vrouw! Met een mooie 
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cheque van 250 euro te besteden aan een goed doel en een nieuw in 
het leven geroepen trofee met zijn naam erop werd er op een waardige 
manier afscheid genomen. Tevens werd meteen de nieuwe voorzitter 
geïnstalleerd. Hans van Roij nam de voorzittershamer symbolisch over 
en hiermee werd er een tijdperk afgesloten en een nieuw begonnen. 

Bestuursverkiezing
Hierna werd de ALV hervat met de bestuursverkiezing. De aftredende 
bestuursleden waren Henry van Gerwen, Ruud Teunissen, Paula 
Bottram en Marco van den Heuvel waarvan Henry niet meer herkiesbaar 
was. Alle overige bestuursleden werden herkozen.

Financiële rapportage
Joost van Setten presenteerde hierna de financiële cijfers. Om een lang verhaal kort te maken: 
vv Hapert is financieel gezond en we hoeven ons op korte termijn geen zorgen te maken. 
We moeten desalniettemin scherp blijven op de uitgaven. Op langere termijn zijn er 
natuurlijk nogal wat onzekerheden. Tevens hebben we nog diverse projecten die we willen 
realiseren de komende jaren. Hiervoor gaan we een investeringsplan maken en bekijken 
wat er mogelijk is. De contributie is licht verhoogd maar blijft binnen de perken.
De kascommissie bestaande uit Hans van Roij en Twan Abrahams heeft samen met Joost 
de cijfers doorgenomen en akkoord gegeven. Vanuit de aanwezigen hebben zich 2 kandidaten 
gemeld om de nieuwe kascommissie te vormen nm. Jos Huibers en Wilbert Groenen.

Vrijwilligersplan
Mike Schilders gaf een korte toelichting op het vrijwilligersplan dat we komend jaar willen 
gaan invoeren. Om het tekort aan vrijwilligers op bepaalde punten te tackelen zal het lid 
zijn van de vereniging niet geheel vrijblijvend meer zijn. 

Kunstgras
Met betrekking tot het kunstgras kunnen we mededelen dat het proces loopt. Er zijn door 
de gemeente offertes opgevraagd en er is al gekeken waar het veld evt. zou kunnen komen 
liggen. Binnen het bestuur worden de voor en tegens van de diverse locaties bekeken en 
dit wordt ook binnen de verenging gepolst. 

Henry van Gerwen
Op het eind van de vergadering werd ook Henry van Gerwen nog even in het zonnetje gezet. 
Henry stopt als bestuurslid na een periode van 13 jaar. Binnen het bestuur heeft Henry 
meerdere functies vervuld in diverse commissies. De laatste 2 jaar heeft hij daarnaast de 
functie van voorzitter a.i. met verve ingevuld. ‘Als er een nieuwe voorzitter is stop ik ermee’ 
heeft hij altijd gezegd en dat moment is nu dus gekomen. 
Maar hij gaat zich niet vervelen want naast 
voorzitter van de Pintewippers is hij ook 
toegetreden tot het bestuur van het GBOH 
waar hij de belangen van heel Hapert zal gaan 
behartigen. Henry bedankt en succes!

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten 
en kon iedereen zich opmaken voor de wedstrijd 
en de daaropvolgende vrijwilligersavond.



vv Hapert 100 jaar
Langzamerhand komt het steeds dichterbij. We zijn nu alweer beland in het jaar 2023 en 
over 2 jaar is het dan toch echt zover. Dan bestaat de club 100 jaar, om precies te zijn op 
1 september. Zoals in een eerdere nieuwsbrief reeds vermeld gaan we hier de hele club 
bij betrekken. Wel vergt dit een flinke voorbereiding en daar gaan we binnenkort ook mee 
beginnen. Er is reeds een voorbereidende commissie opgezet die in eerste instantie gaat 
brainstormen hoe zo’n jubileum aan te vliegen.. 
Hierna gaan we diverse personen benaderen binnen (en buiten) de club om te vragen 
of zij dit met ons willen doen. Hiervoor gaan we dwars door de club heen. Van links naar 
rechts en van hoog naar laag zodat straks iedereen het gevoel krijgt: dit jubileum is van 
mijn club! Uiteraard houden we u allen weer op de hoogte van de vorderingen in de volgende 
nieuwsbrief.

Even voorstellen… Mees Liebregts
Mees is ook een van de jonge spelers die zich de afgelopen 
jaren heeft laten zien en zich dit seizoen in de basis heeft 
gespeeld. Afkomstig uit een echte Hapertse familie maar 
misschien nog niet bij iedereen bekend.
Bij deze stelt hij zich even voor:

Leeftijd:    21 jaar
Werk / school:   installatiemonteur bij Aqualon van  
    Zutphen
Positie in het veld:   Centrale verdediger 
Favoriete club:   Ajax 
Favoriete speler:   Hakim Ziyech
Beste trainer:   Guardiola 
Meest geleerd van:    Sinds ik in de selectie speel heb ik vooral veel geleerd van de  
    wat oudere teamgenoten. 
Kunstgras:    Zelf vind ik het niet fijn om op kunstgras te spelen, aangezien je  
               snel kunt verstappen en snel schaafwonden krijgt. 
    Ik zeg afschaffen!
Sterke punten:   Teamspeler, kopsterk.
Nog aan werken:   Nauwkeurigheid in passing en rust aan de bal.
Ambitie als voetballer:  Met het team zoveel mogelijk punten behalen
Hapert-1 dit seizoen:  Begonnen sterk aan de competitie met winst op DBS en een  
    gelijkspel uit tegen Bladella. Daarna slechte periode met weinig  
    tot geen punten. Hopelijk na de winterstop wat meer punten en  
    goed voetbal. 
vv Hapert:    gezellige club met gezellige leden.
Wat ik nog kwijt wil:  Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken. Zonder vrijwilligers geen club.  



Het GBOH en vv Hapert
In een eerdere nieuwsbrief hebben we het al eens gehad over het GBOH en wat zij doet 
voor de Hapertse gemeenschap. O.a. de nieuwe MFA was er niet gekomen zonder de 
inspanningen van dit inspraakorgaan dat in goed overleg met de gemeente Bladel dingen 
voor elkaar krijgt in het dorp. Een onmisbare schakel tussen bewoners van Hapert en de 
gemeente. Het GBOH heeft een bestuur dat de kar trekt en het overleg met de gemeente 
en andere instanties op zich neemt. Zij krijgen weer advies en input vanuit de klankbordgroep 
bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van de diverse verenigingen uit het dorp. 

Ook is er regelmatig een Openbare GBOH vergadering waar alle inwoners van Hapert welkom 
zijn. De snelste manier om bepaalde zaken ter sprake te brengen. Maar u kunt ook de 
vertegenwoordiger vanuit de club aanspreken als u iets besproken wil hebben. Neem dan 
contact op met Marco van den Heuvel via pr@vvhapert.nl.  

Een van de onderwerpen die nu speelt is het opzetten van een CPO project, het bouwen in 
eigen beheer. Zeer interessant voor jongeren die graag in Hapert willen blijven wonen. 
Kijk op de site voor verdere informatie.

Een paar weken geleden is er een bijna volledig nieuw bestuur aangetreden met o.a.
Henry van Gerwen die na 13 jaar in het hoofdbestuur van vv Hapert nu de belangen van 
heel Hapert gaat behartigen. Dus de belangen van vv Hapert zijn wel goed vertegenwoordigd.
www.gboh.nl 
info@gboh.nl

MBO Leerbedrijf
vv Hapert is bij de vierjaarlijkse beoordeling erkent als leerbedrijf. 
We voldoen aan de voorwaarden en kunnen studenten stageplaatsen aanbieden voor 
Sport opleidingen op MBO niveau. Mocht je graag stage willen lopen bij vv Hapert neem 
dan contact op met de club via secretariaat@vvhapert.nl

Hapert-1 en trainer na dit seizoen uit elkaar
Na 1 seizoen gaan de wegen van vv Hapert en trainer-coach Tom van den Steen zich scheiden. 
In goed  onderling overleg is besloten de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. 
Tom zal er tot die tijd samen met de spelersgroep alles aan doen om Hapert in de derde 
klasse te houden. Wij wensen Tom en het team uiteraard veel succes in het rest van het 
seizoen.

Nieuwjaarsreceptie vv Hapert
Om het jaar ook in 2023 goed te beginnen en om elkaar een gelukkig nieuwjaar te kunnen 
wensen, wordt op zondag 15 januari 2023 vanaf 15.30 uur een nieuwjaarsreceptie in onze 
kantine gehouden.



De receptie zal volop in het teken staan van gezelligheid.
Tijdens deze receptie wordt ook de verenigingsman /-vrouw van het jaar bekend gemaakt 
en worden de 25, 40, 50 en 60 jarige jubilarissen van onze vereniging gehuldigd.

We willen iedereen die de club een warm hart toedraagt met zijn/haar partner dan ook 
graag van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie trapt ons eerste elftal thuis om 13:00 uur af voor 
een oefenwedstrijd tegen SDO’39 uit Lage Mierde.
Kortom redenen genoeg om aanwezig te zijn op 15 januari 2023!


