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48e jaargang
No. 2
Oktober 2017

door Jack Rasenberg
Alle elftallen zijn weer begonnen met het spelen van hun wedstrijden.
De beker- en vriendschappelijke wedstrijden zijn gespeeld en
iedereen is begonnen met de competitie. Als bestuur zijn we, soms
op de achtergrond, bezig om allerlei zaken te regelen en organiseren
om uiteindelijk het mogelijk te maken dat jong en oud kunnen
voetballen. Daarvoor bestaat VCW. Goed dus dat iedereen weer
aan het voetballen is!

Eindredactie
P. de Graaf, Vlasselt 6, 4845 EW Wagenberg
Redactie – Drukwerk - Distributie
R. Groeneveld – P. Hessels – J. Huijbregts –
C. Loonen – M. Moerbeek – F. Vrolijk
Inleveren kopij via E-mail:
sinjaal@vcw-wagenberg.nl

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 5 november 2017

De voorbereiding van de algemene ledenvergadering (vrijdag 3
november) is in volle gang. Dan geven we terug wat we afgelopen
seizoen gedaan hebben en wat de financiële consequenties zijn.
Ook kijken we vooruit wat we gaan doen en wat dat gaat kosten door
de begroting vast te stellen. Inbreng van de leden tijdens deze
vergadering is gewenst en waardevol. De opkomst bij deze avond
loopt de laatste jaren wat terug, al hebben we niet te klagen als we
naar omliggende verenigingen kijken, maar is wel jammer. Ik zie het
ook als een blijk van waardering als er veel leden komen en hun
bijdrage leveren, die ook kritisch mogen zijn. Uiteindelijk om het nog
beter te doen. Ik zie u graag op vrijdag 3 november in ons clubhuis.
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Digitaal jaarboek
Het jaarboek voor de Algemene Ledenvergadering is alleen digitaal
beschikbaar.
Te raadplegen vanaf 20 oktober op de site www.vcw-wagenberg.nl.
Voor degenen die hier moeite mee hebben bestaat de mogelijkheid
om een uitgeprinte versie op te komen halen in de bestuurskamer
van het clubhuis.

Van de bestuurstafel
door secretaris
Anita Diepstraten

Piet en Adrie van der Korput
Piet en Adrie 55 jaar getrouwd en Piet is 80 jaar geworden.
Proficiat met deze mooie mijlpalen en nog veel gelukkige jaren
toegewenst.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft de datum voor de jaarvergadering 2017
vastgesteld op vrijdagavond 3 november a.s. aanvang 20.30 uur.
Wij nodigen alle leden van harte uit om de ledenvergadering bij te
wonen en mee te beslissen over de toekomst van onze voetbalclub.
Elders in dit blad vindt u de agenda.

Contributie 2017-2018
De contributie voor het seizoen 2017-2018, dat loopt van 1 juli 2017
tot 30 juni 2018, is op de jaarvergadering van 28 oktober 2016 als
volgt vastgesteld:
Pupillen (JO7 t/m JO13)
€
78,00
Junioren (JO15 t/m JO19) €
98,00
Senioren
€
148,00
45+ leden
€
60,00
Rustende leden
€
40,00
Kaderleden
€
20,00
Inning contributie
September/oktober
November
Februari
Mei
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: jaarcontributie, 1e halfjaar en 1e kwartaal
: 2e kwartaal
: 2e halfjaar en 3e kwartaal
: 4e kwartaal
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Agenda Algemene Ledenvergadering

7. Vaststellen contributie 2018 – 2019
8. Vaststellen begroting 2017 – 2018

Geacht V.C.W. lid,

9. Benoeming kascontrolecommissie

Op vrijdag 3 november 2017 zal de jaarlijkse

10. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Jack Rasenberg

Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. V.C.W.
worden gehouden in het V.C.W.-clubhuis, aanvang 20:30 uur.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Frank Vrolijk en Jeroen Moerbeek

Het bestuur nodigt U uit om deze vergadering bij te wonen.

Het bestuur draagt de volgende persoon voor als nieuw
bestuurslid:
Rob van den Berg.
Tegenkandidaten en kandidaten kunnen zich melden bij
secretaris Anita Diepstraten.
De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund
door minimaal 10 leden.

Inzage van de financiële stukken is mogelijk na afspraak met
penningmeester Jeroen Moerbeek.
De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:
1. Opening door voorzitter Jack Rasenberg
2. Vaststellen van de notulen van 28 oktober 2016 door de
Algemene Ledenvergadering
3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:
Secretaris, Penningmeester, Jeugdbestuur,
Ondersteuningscommissie, Engelandcommissie, Sinjaal,
Clubhuiscommissie, Sponsorcommissie, Feestcommissie en
Webmasters

11. Rondvraag
12. Sluiting
Het V.C.W.-bestuur

4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Pauze
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Activiteitenkalender V.C.W.
Datum

Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij

Activiteit

Mededelingen
OKTOBER
13 oktober
20 oktober
27 oktober

Bestuursvergadering
Kaartavond
Bestuursvergadering

Het seizoen 2017-2018 is gestart! De maand september zat vol
voetbal. Eerst waren er de bekerwedstrijden, de Drimmelencup
(VCW werd overall verdienstelijk 3e), en inmiddels is ook de
competitie gestart.

NOVEMBER
03 november
10 november
17 november
17 november

Algemene ledenvergadering
Kaartavond
Kaartavond
Bestuursvergadering

DECEMBER
01 december
08 december
15 december
15 december
30 december

Kaartavond
Bestuursvergadering
Kaartavond
Bloemenactie
Kersttoernooi

Bij de thuiswedstrijden hebben we wel een uitdaging (of in “goed
Nederlands” een PROBLEEM!!!) om voldoende scheidsrechters op
het veld te krijgen. Oorzaken zijn blessures en vrijwilligers die minder
tijd hebben vanwege bijvoorbeeld werk. De resterende vrijwilligers
die aangegeven hebben te willen fluiten, moeten nu te vaak fluiten.
Ook de reservescheidsrechters moeten te vaak ingeroepen worden.
Daarom wil ik bij deze aan iedereen een dringend beroep doen om
ons te komen helpen de wedstrijden te leiden. Aanmelden kan bij
ons zelf, bij de bestuursleden of via de e-mail op jeugdbestuur@vcwwagenberg.nl. Als er een paar mensen extra bereid zijn om op de
zaterdagen ook onze jeugd te wille fluiten, is het PROBLEEM
opgelost.

JANUARI
05 januari
19 januari

Bestuursvergadering
Voetbal Quiz

MAART
16 maart

BINGO

Mail Service

Op vrijdag 29 september vond de eerste bloemenactie van dit
seizoen plaats. De spelers JO10-1, JO9-1 en JO7-1 waren onze
verkopers, hierbij enthousiast ondersteund door leiders, trainers en
ouders/ verzorgers. Al met al werd er weer voor een mooi
totaalbedrag aan plantjes verkocht. Dank aan alle verkopers én
iedereen die een of meerdere plantjes heeft gekocht.
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•

•

•
Het gebruik van de nieuwe app voor de wedstrijdformulieren begint
inmiddels ook goed ingeburgerd te raken. Van veel mensen horen
wij, dat als je er eenmaal mee werkt, het eigenlijk vrij eenvoudig is.
Indien
gewenst,
kunnen
leiders,
scheidsrechters
en
wedstrijdcoördinatoren hierover natuurlijk nog steeds informatie of
hulp bij het Jeugdbestuur opvragen.
•

•

•

•

Ook dit seizoen is er weer de “Pupil van de week.” Het schema
met de indeling wordt door Bob de Hoop naar de leiders gestuurd
met het verzoek dit door te sturen naar alle kinderen en ouders/
verzorgers;
Dit seizoen worden ook weer de traditionele bloemenacties
gehouden. Op vrijdag 15 december a.s. JO15-1, JO13-1 en
JO11-1 aan de beurt. Leon van Efferen coördineert de acties
namens het jeugdbestuur;
Bij het schrijven van dit stukje is het nog onbekend wanneer de
eerstvolgende BINGO-avond plaats vindt. De baten van de
BINGO-avonden komen ten goede aan de Engelandcommissie;
Ook dit jaar wordt er weer een beroep worden gedaan op de
leiders, trainers en spelers om een bijdrage te leveren aan het
Sinjaal. Het is altijd leuk als er van de jeugd stukjes in het Sinjaal
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verschijnen. Hiervoor is een schema gestuurd naar alle leiders
en trainers. Als jullie team aan de beurt is, krijgen jullie hierover
tijdig bericht van je leider;
Zijn er mensen die als scheidsrechter, eider of (assistent) trainer
ons willen helpen? Wil je dit zelf doen, of ken je iemand, laat het
ons weten! Graag willen we al onze teams zo goed mogelijk
faciliteren. Voetbal is een teamsport en doe je samen met je
teammaatjes en ook met je trainers, leiders, ouders/ verzorgers.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
Zorg ervoor dat de ballen die meegenomen worden naar het veld
ook terugkomen in het ballenhok. Mocht je een bal kwijtraken,
meld dit even aan Piet v/d Korput. Wees zuinig op de spullen van
onze club!
Voor wedstrijdinformatie en overige zaken raadpleeg de website
www.vcw-wagenberg.nl.

Heeft u een vraag, tip, of een klacht?
Uw kind sport bij onze vereniging. En daarom is het voor ons
belangrijk hoe u over ons denkt. Kunnen wij zaken nog beter doen?
Ziet u iets dat niet zo loopt zoals het zou horen? Schroom niet om
ons dat te vertellen. Door het uiten van deze gedachten kunt u
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze
sportvereniging. Laat het ons daarom altijd weten als u een vraag,
tip of een klacht heeft. De vereniging is daar alleen maar mee
geholpen.
Bij wie kunt u terecht?
U kunt met vragen, opmerkingen en problemen gaan naar de leden
van het jeugdbestuur Guus Boel en/ of Giel Baaij (voor de JO19-1,
JO17-1 en JO15-1), Leon van Efferen en/ of Bob de Hoop (voor de
JO13-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO7-1 en Mini’s), dan wel diegene
die er het dichtste bij staat, of wie het probleem betreft. Ouders en/
of verzorgers kunnen op zaterdag bij de jeugdwedstrijden altijd in de
bestuurskamer terecht voor het stellen van vragen aan de
wedstrijdcoördinator. Daarnaast kunt u altijd terecht via de mail:
jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl
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Rayonhoofd
Rayonhoofd van
Heesterbosch
Gebelgd
door Jan Huijbregts
Wij, Brabanders, hebben een probleem. Sinds mensenheugenis
worden we gekleineerd door de Hollanders en anderzijds zien de
Vlamingen ons aan voor “dikke nekken”.

Aangezien we er geografisch tussenin liggen, hebben we te pas en
te onpas te maken met datgene wat ons door de beide kampen wordt
aangepraat en dat maakt het verdraaid ingewikkeld. Complex is in
dit verband het juiste woord. Je hoeft de Moerdijkbrug maar over te
gaan, en je wordt al bestempeld als halve Belg en dat is dan niet
vleiend bedoeld. Hadden Jantje Koopmans en Vader Abraham de
grootste moeite om het publiek via de media te bereiken, De Toppers
werden bewierookt met al hun grappen en grollen. Meer dan ruime
aandacht. Aan de wieg van het opkomend voetbalsucces stonden
Cruijff, Keizer. Swart, Rep, Suurbier en natuurlijk Michels en van
Gaal. Laten we zeggen, dat het breed uitgemeten werd Van der
Kuilen, de gebroeders van de Kerkhof, van Aerle en Kees Rijvers
daarentegen waren eigenlijk maar minkukels. Beetje de boertjes die
je voor de gek kon houden. In ieder geval niet al te serieus nemen
die handel. Een kleine bijrol. Tegenwoordig is er landelijk nogal wat
te doen om vraagstukken als discriminatie en pesten en lijkt het
probleem, toeval of niet, iets minder actueel. Frans Bauer mocht in
Ahoy, Marc Marie schuift wekelijks aan bij DWDD en om Guus
Meeuwis kunnen ze ook niet heen. Uitgeroeid is de misprijzende
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gedachte absoluut nog niet. We zitten in het stadium dat we als de
gemoedelijke mensen met de zachte gee te boek staan. Een
zogenaamde vriendelijke vorm van gedogen. Niet meer dan dat. Dat
we door de Vlamingen voor Hollander worden aangezien, is daarom
des te pijnlijker. Onbegrijpelijk ook. Voor mij in ieder geval wel, omdat
ik in de loop der jaren best veel op het Belgische georiënteerd ben
geweest. Die gekwetste gevoeligheid heeft er toe geleid, dat ik naar
een typisch verschil ben gaan zoeken tussen de Hollander en de
Vlaming. Op sportgebied heb ik iets gevonden dat opvallend te
noemen is. De Hollanders zijn van bovenaf altijd bezig geweest met
successen na te streven die internationaal aanzien verschaffen, de
Vlaming was daar minder alert op. Zat ik op zondagmiddag naar
Sporza te kijken, dan waren ze daar voor duizenden enthousiaste
mensen bezig met crossen op een motor of fiets, of ze waren door
de modder aan het rennen. Schakelde ik over op de Nederlander
dan werd er weer een schaatswedstrijd voor een nulkoppig publiek
uitgezonden. Bij de sportberichten op den Bels heb je kans dat er
gewag gemaakt wordt van het lossen van de duiven, of van uitslagen
van het kruisboogschieten, terwijl wij via de NOS op de hoogte
blijven van de gezondheid van het paard van Anky van Grunsven.
Het verschil zit hem in het accent. De sportonderdelen die
Olympische roem kunnen brengen, daar gaat vooral de aandacht
naar uit bij de NOS. De BRT was meer bezig met een verslag van
wat onder de mensen leeft. Op het gebied van voetbal, volleybal,
hockey, zwemmen en tal van andere Olympische disciplines hadden
de Belgen het nakijken, kijk er de medailleklassementen maar op na.
Die tijd is misschien wel geweest, maar de Vlaming heeft de doelen
schijnbaar bijgesteld en is van plan fier op zichzelf te worden. Zo kan
het gebeuren, dat er een inhaalslag aan de gang is op meerdere
fronten. Wat betreft het voetbal zijn de zuiderburen zelfs veruit de
baas en het laat zich aanzien, dat het voorlopig zo zal blijven.
Jarenlang steunde “hup holland hup” op een brede groep die voor
een belangrijk deel bestond uit nakomelingen van de koloniale tijd en
telgen van gastarbeiders. Datzelfde is momenteel het geval bij de
Belgen. Als die parallel maar niet gaat uitgroeien tot hetzelfde wat
Oranje overkwam. We hadden de beschikking over te veel sterren
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en er moesten keuzes gemaakt worden. Ik kan me herinneren tot
wat voor ellende dat steeds leidde. Ik mag hopen, dat de
gemoedelijkheid die ons, Brabanders, zo wordt toegedicht bij de
Belgen dubbel aanwezig zal zijn. Wij zijn tenslotte maar halve Belgen
en zij hele. Het zou mee kunnen helpen om iets moois te bereiken.
Ik gun het ze van harte. Dat is dan niet uit pure afkeer voor de
Hollanders. Nee, dat niet. Maar het is inderdaad wel zo, dat ik me
door het misplaatste Hollandse superioriteitsgevoel nog regelmatig
behoorlijk gebelgd voel.

Jurgen Dudok
Wessel Norbart
Sanne Rasenberg
Lars Prinse
Wesley van den Ouweland
Jens Prinse

18-nov
20-nov
21-nov
27-nov
29-nov
30-nov

VoetbalQuiz 2018
2018

Verjaardagen in de
maand november
Naam
Arthur van der Nat
Mitchel Philippa
Henk Kokke
Uncas Rasenberg
Werner Voermans
Mick Janssen
Guido de Vries
Frans-Jan Wagemakers
Diego Nous
Christ Simons
Wouter Philippa
Piet Simons
Frank Rooijakkers
Remco Markestein
Ron Kerremans

Datum
1-nov
3-nov
6-nov
6-nov
7-nov
8-nov
10-nov
11-nov
11-nov
13-nov
13-nov
13-nov
15-nov
16-nov
17-nov

Vrijdag 19 januari 2018 in het CLUBHUIS.
Aanvang: ongeveer 21.15 uur, na de training van de selectie.
Net als de laatste paar jaar spelen we in tweetallen en gaan de
vragen over Nederlandse voetballers in binnen- en buitenland,
buitenlanders in Nederland, Nederlandse clubs en het Nederlands
elftal. Dus geen vraag over Cristiano Ronaldo of Messi, maar wel
een vraag als de volgende: Wat was de laatste tegenstander van
NAC Breda in een Europa Cupwedstrijd?
Weet je het antwoord op deze vragen en denk je nog meer te weten
over voetbal, doe dan mee aan de VOETBALQUIZ, die dit jaar voor
de veertiende achtereenvolgende keer plaats zal vinden in het
clubhuis van VCW.Deelname is gratis.
Deelnemen kan in tweetallen. Aanmelden hoeft niet; ik zie wel wie er
verschijnt. Breng wel een pen mee.
Jan Schoonen
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BESCHOUW 204
Eigen volk eerst
door Jan Schoonen
Toen in juni 2017 jeugdspeler Bart Meijers uit Etten-Leur met NAC
Breda een tweejarig contract overeenkwam met een optie voor een
derde seizoen toonde technisch directeur Hans Smulders zich erg
verheugd. ‘Wij zijn erg blij dat een jeugdspeler zich op deze wijze
manifesteert en we een jongen uit de regio langer aan ons kunnen
binden’, liet hij optekenen. Maar jongens zoals Bart Meijers zijn er bij
NAC niet al te veel. Hij is een van de weinige selectiespelers uit de
streek. Wedstrijden in het eerste elftal heeft hij op het moment van
schrijven overigens nog niet gespeeld, dit seizoen. Mounir El
Allouchi, 23 jaar geleden geboren in Roosendaal heeft dat wel. Hij is
basisspeler. Mounir speelt al zijn hele leven bij NAC. Ook is er nog
Richelor Sprangers, geboren in Haiti, op 4-jarige leeftijd geadopteerd
door Nederlandse ouders en via DIA uit Teteringen bij NAC
terechtgekomen. Tot eind september dit jaar speelde Richelor 2
wedstrijden in het eerste elftal. Body Brusselers, spelend bij NAC
Breda in de Onder 19 is ook een jongen uit de streek. Hij is geboren
in Bavel. En Diego Snepvangers, eveneens een speler van Onder
19 komt uit Bergen op Zoom. In dat zelfde elftal speelt ook Thomas
Marijnissen. Thomas is de enige echte Bredanaar in de selectie die
verder bestaat uit jongens uit alle windstreken. Zo heeft NAC Breda
het seizoen 2017-2018 met Pablo Mari, Angelino, James Horsfield,
Manu Garcia, Thomas Agyepong, Pablo Fernandes en Thierry
Ambrose zeven huurlingen van Manchester City in huis. Daarnaast
zijn er nog selectiespelers uit Ierland (Mark Birighitti), Estland (Karol
Mets), België (Chiro N’Toko, Arno Verschuren, Olivier Rommens en
Robbie Haemhouts) en Denemarken (Thomas Enevoldsen). Karol
Niemczycki is een jeugdig Pools keepertje, die na een tip van oud-
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Heerenveenvoetballer Arek Radomksi, door NAC ingelijfd is. Blijven
over 4 Nederlanders. Ze komen afgezien van Bart Meijers, Mounir El
Allouchi, Diego Snepvangers, Body Brusselers, Richelor Sprangers
en Thomas Marijnissen uit alle hoeken van ons land. Als je alles op
een rijtje zet en de basisopstellingen van de competitiewedstrijden
tot nu toe bekijkt, heeft NAC Breda dit seizoen alleen in Mounir El
Allouchi en Richelor Sprangers streekspelers in het eerste elftal en
dan is de laatste niet eens vaste waarde. Dat was vroeger wel
anders. Toen puilde NAC uit van de Brabanders. Waar zijn de
Brabanders bij NAC? Het is tegenwoordig trouwens overal hetzelfde.
Bij Willem II en PSV zie je ook nauwelijks Brabanders in de ploeg.
Groningers bij FC Groningen, Friezen bij Heerenveen, Utrechters bij
FC Utrecht? Ze zijn er haast niet. Het is overal hetzelfde. Zulke
ploegen speelden vroeger haast altijd met jongens uit de eigen stad
of streek en nu dus niet meer. Hoe kan dat nou? Waar is de
herkenbaarheid? Kunnen streekvoetballers tegenwoordig niet meer
voetballen? Dat kan toch niet waar zijn? Ik ben helemaal geen
pleitbezorger van Geert Wilders en consorten, verre van dat. Maar ik
zou de betaaldvoetbalclubs wel willen vragen hun scouts eens naar
de voetbalvelden in de nabije omgeving te sturen in plaats van naar
verre buitenlanden. En wat doen al die huurlingen hier? Die
vertrekken aan het einde van het seizoen toch allemaal weer. Nee,
kijk in de buurt. Kijk in Breda en de nabije omgeving. Eigen volk eerst,
dus. Vroeger speelden bij NAC spelers als Addy Brouwers, Gerrie
Damen, Ton Lokhoff, Tom Smits, Anton Joore, Ton Cornelissen,
Theo Dierckx, Bertus Quaars, Benny Kerstens, Alex Schalk, Ad
Krijnen, Daan Schrijvers, Kees Rijvers, Guus van der Borgt, Wanny
van Gils, Pierre van Hooijdonk, Martien Vreijsen, Frans
Bouwmeester en Rat Verlegh, de man waar het stadion naar is
vernoemd. Ze zijn allemaal geboren en getogen in Breda of in de
directe omgeving.
Ik weet zeker dat er in en rond Breda ook nu nog steeds voetballers
te vinden zijn die mee kunnen komen in de eredivisie. Om dat niveau
te halen hoeft een voetballer tegenwoordig trouwens helemaal niet
zo heel goed meer te zijn, maar dat is een ander verhaal.
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Even voorstellen……..

Samenstelling bestuur en commissies

Sommigen hebben mij wellicht al gezien bij de wedstrijden of
trainingen van het team JO19. Vanaf dit seizoen ben ik namelijk de
coach/leider van dit team. Dit lijkt mij een uitstekende gelegenheid
om me even voor te stellen. Mijn naam is Patrick Kavelaars, 47 jaar,
getrouwd met Simone en woonachtig in Hooge Zwaluwe. De
afgelopen jaren ben ik wel vaker te vinden geweest langs de lijn bij
VCW maar dan als toeschouwer. Mijn beide zoons spelen namelijk
bij VCW. Niels speelde destijds in het combinatieteam VCW/HZ’75,
is daarna lid geworden bij VCW en speelt inmiddels bij VCW 3.
Stef speelt nu zijn derde seizoen bij VCW en maakt deel uit van het
team JO19. Zelf ben ik mijn actieve voetbalcarrière begonnen bij VV
Zwaluwe. Na de jeugdteams nog een paar jaar in de selectie en
daarna in het derde. Vervolgens nog een paar seizoenen bij HZ’75
om daar mijn actieve carrière te beëindigen. Ongeveer 10 seizoenen
heb ik bij HZ’75 nog verschillende jeugdteams getraind en gecoacht
om daarna alleen nog naar het voetbal te gaan kijken. En nu dus
coach bij VCW JO19. Toen ik hoorde dat Miranda en Willy stopten
als begeleiders en dat het jeugdbestuur op zoek was naar
vervanging, heb ik laten weten dat ik het graag over wilde nemen.
Indien nodig assisteer ik Johan met de trainingen en ik moet eerlijk
zeggen dat het wel weer lekker is om op het veld te staan. We zijn
nog wel op zoek naar iemand die mij wil assisteren als grensrechter
dus mocht je interesse hebben, laat het me dan snel weten.

Bestuur: (secretaris@vcw-wagenberg.nl)

Inmiddels zijn we het seizoen aardig gestart en hebben de tweede
ronde van de bekercompetitie al weten te bereiken. De competitie is
voor ons nog niet goed van start gegaan met 2 verliespartijen.
Ik ben er echter van overtuigd dat we met deze talentvolle en
gezellige gasten zeker de nodige punten gaan pakken in de tweede
klasse!

Clubhuis managementteam

Naam

Functie

Jack Rasenberg

Voorzitter

076 – 593 43 13

Anita Diepstraten

Secretaris

076 – 593 44 25

Jeroen Moerbeek

Penningmeester

076 – 513 88 55

Pierre van der Korput

Wedstrijdsecretaris senioren

076 – 593 55 60

VACANT

Accommodatie en materialen

VACANT

Voetbaltechnische zaken

Frank Vrolijk

IT, social media en website

VACANT

PR en sponsors
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076 – 593 83 83
076 – 593 36 76

Clubhuis
Jeugdbestuur: (jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Giel Baaij

Jeugdvoorz. / Techn. zaken junior.

Telefoonnr.
06 – 21 27 33 52

Bob de Hoop

Jeugdsecret. / Techn. zaken pupil.

06 – 23 92 93 27

Dennis Segers

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 42 87 76 11

Johan Raesen

Jeugdcoördinator Techn. zaken

06 – 52 01 11 93

Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Naam

Functie

Telefoonnr.

Jan Gelens

076 – 593 11 86

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Piet de Graaf

Ik zie jullie graag langs de lijn!
Patrick Kavelaars.

Telefoonnr.
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Sinjaal

Sinjaal

Samenstelling bestuur en commissies

Samenstelling bestuur en commissies

Sponsorcommissie (sponsors@vcw-wagenberg.nl)
Consul
Naam

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Telefoonnr.
076 – 593 34 49

Vacant

Functie

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

Erik Diepstraten

Commissielid

Rilana Moerbeek

Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Telefoonnr.
076 – 593 38 72

Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)

Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Naam

Naam

Functie

06 – 22 86 82 87

Bart van der Sanden

Webmaster

076 – 593 33 52

076 – 593 34 49

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Telefoonnr.

Telefoonnr.

Jubileumcommissie 2020: (jubileum2020@vcw-wagenberg.nl)

Ondersteuningscommissie
Telefoonnr.

Naam

Functie

Peter Reniers

Voorzitter

06 – 12 96 28 73

Anne-Marie van Dongen

Secretaris

06 – 51 40 14 41

Frans Lodewikus

Penningmeester

06 – 30 20 18 78

Commissielid

Naam

Functie

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

Guus Boel

Jurgen Dudok

Commissielid

076 – 587 02 72

Marjolein Ravesloot

Commissielid

Janneke de Kanter

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88

Telefoonnr.

Website
www.vcw-wagenberg.nl
Algemeen emailadres: info@vcw-wagenberg.nl

Feestcommissie
Naam

Functie

Madelon Schippers

Commissielid

Esther Bouwens

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Telefoonnr.

Twitter

06 – 15 33 65 60

https://twitter.com/vvVCW

Facebook
https://www.facebook.com/VCW-Wagenberg-618398471538751/

19

20

