
 



                                                                                          
 

 
   Oktober 2019  

Beste Hezianen, 

 

Het seizoen is weer in volle gang en het lijkt erop dat veel hetzelfde blijft. We gaan nog steeds met 

grote getalen naar de (uit)wedstrijden van ons fantastische eerste elftal kijken. De feesten zijn 

weer ouderwets gezellig en de sfeer binnen de vereniging is geweldig. Niet alleen wij als leden van 

de club ervaren dit, ook anderen spreken hierover. Overal waar je komt hoor je dat het zo leuk is 

bij Hees.  

 

En we willen de leukste en gezelligste club in de regio blijven. Dit hebben we ook verteld bij de 

ingelaste ALV-vergadering. Tijdens deze bijeenkomst heeft Peter Teunis namens de 

kwartiermakers aangegeven wat we willen met onze nieuwe sportaccommodatie. De plannen zijn 

door jullie ontzettend goed ontvangen. Een groot deel van jullie heeft ons suggesties gegeven die 

1 op 1 verwerkt kunnen worden in de plannen. Ook hebben jullie akkoord gegeven op de koers die 

momenteel gevaren wordt. Dankzij dit akkoord heeft het hoofdbestuur van Hees inmiddels 

besloten dat we door kunnen gaan naar de volgende fase. Het totale proces verloopt hierdoor nog 

steeds volgens planning.  

Het doel is dat we onze sportaccommodatie eind 2020 gerealiseerd willen hebben. Een nieuwe 

accommodatie waarbij alles weer schoon, modern, fris en nieuw is. Een accommodatie met nog 

steeds het gezelligste clubhuis van de regio. 

 

Het jaar 2020 wordt ons jaar. Het zal het jaar worden waarin we 70 jaar bestaan. Dit zal goed 

gevierd worden (want we zijn goed in het vieren van feestjes) met allerlei activiteiten door het jaar 

heen. Aan het einde van dit feestjaar hopen we onszelf het mooiste cadeau te kunnen geven wat 

mogelijk is. Met elkaar werken we er hard aan en namens het bestuur wil ik alle mensen die zich 

hier extra voor inzetten ontzettend bedanken. Wat er aan vrijwilligerswerk gedaan wordt maakt 

ons als club groot. Mooi! 

 

Naast al het extra werk dat gedaan wordt genieten we ook van alle wedstrijden die er op zaterdag 

gespeeld worden. Bij de kleinste die deelnemen aan het ‘Voetjebal’, de jongens en meiden in de 

jeugd, de senior vrouwen en mannen, we zien allemaal hetzelfde plezier terug en daar gaat het 

om. Met elkaar een leuke wedstrijd spelen en genieten van dit mooie spel. 

Voor nu veel leesplezier bij dit clubblad, we zien en spreken elkaar weer langs de velden of in de 

(gezelligste) kantine. 

 

Met een groet en namens het bestuur 

 

Ed Knies 

Voorzitter Hees 
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Een fantastisch nieuw clubgebouw gloort aan de horizon…. 
 
Nog voor het nieuwe seizoen 19-20 een aanvang vond, verraste het Heesbestuur en 
de nieuw opgerichte bouwkommissie tijdens een ingelaste ledenvergadering op 16 
september haar onderdanen met een compleet uitgewerkt bouwplan voor een 
nieuw Heziaans thuishonk. Na zoveel jaren van strijd met de gemeente Soest is nu 
eindelijk toch een rijkgevulde portemonnee getrokken en gaan we aan het einde van 
dit seizoen beginnen met het realiseren van dit zeer fraaie project. Hoewel de 
aanbesteding volgens de Europese regelgeving diende te geschieden, hebben de 
Heziaanse boeren toch hun zin gekregen dit nieuwe clubhuis zelf te mogen bouwen. 
Er dreigde daarna toch weer roet in het eten te worden gegooid door de nieuwe 
stinkstofregels, die ons door Brussel werden opgelegd, maar de Heziaanse boeren 
zijn toen met 2500 trekkers een maand op de stoep gaan staan bij het Provinciehuis 
in Utrecht en hierdoor werd mede voorkomen dat onze veestapel niet gehalveerd 
werd en er dus toch 2 Schapen in plaats van 1 op het veld mogen blijven staan en 
tevens het faillissement van biljartclub Libre werd voorkomen, want je zou toch 
maar de helft van je keuen moeten missen! 
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Belangrijk voor het verkrijgen van een bouwvergunning was de manier hoe om te 
gaan met het stinkstofprobleem, dat op Heziaanse sappige weiden wel degelijk een 
probleem vormde. Immers gedurende een jaartje of vijftig in de vorige eeuw was de 
plek waar nu het nieuwe clubgebouw is gepland een openbare waterplaats, waar 
alle mannelijke Heziaanse voetjeballers hun overvloed aan vloeibare afvalstoffen 
loosden en dit ging rechtstreeks de grond in. Geen probleem toen, van stinkstof had 
men nog nooit gehoord. Anno nu is stinkstof een hot item en zou bedreigend zijn 
voor de natuur en daar zitten wij op Hees natuurlijk dik in! Echter we prijzen ons 
gelukkig in het ledenbestand van de voetbalvereniging Hees de heer Donald J. 
(Nobelprijswinnaar Bioweten-schappen 1946) te hebben, die met een unieke 
oplossing op de proppen is gekomen. Middels een ondergronds buizensysteem tot 
op 50 meter diepte zal de stinkstof worden afgezogen en bij de huizen aan de 
Wieksloterweg worden afgeleverd , zodat die bewoners gratis gas krijgen 
aangeleverd om de choco-lademelk te verwarmen. Probleem opgelost en laat de 
bouw maar starten! De bouwtekeningen laten een prachtig clubgebouw met alles 
erop en eraan. Acht kleedkamers, waarvan twee extra groot voor de eerste elftallen 
(verplichting van de KNVB) met extra ruimte voor een bubbelbad na afloop. De 
kantine zal iets groter worden dan nu en ook voor de ruimtes voor opslag, 
scheidsrechters en werkploeg is een goeie plek gereserveerd. Nieuw is een ruimte 
op de eerste verdieping, waar het bestuur zich in luie stoelen mag neervlijen en het 
wedstrijdsecretariaat wordt gevestigd. Een speciale (geheime) ruimte in het dak zal 
worden gecreëerd voor het witwassen, want hoe moeten we anders onze dik 
betaalde voetjeballers van een eerlijke boterham voorzien!  
 
Volgend jaar, het 70-jarig jubileumjaar van de voetbalvereniging Hees gaat het dus 
allemaal gebeuren en dat gaat ongetwijfeld een happening worden, misschien ook 
nog op sportief gebied, want het vlaggenschip voert momenteel een zodanige koers, 
dat een verrassing naar hogere sferen (periode, of de nr.1) beslist niet tot de 
onmogelijkheden hoeft te worden gerekend! We gaan het zien, en voor nu…geniet 
nog verder van dit blaadje, 
                                                              
 
Groeten, Donald J.Luizenbosch                                          
(nog niets gelogen vandaag) 
 

 



 

                                                  

 

 

 

C. Overhees - Soes t . W 

dinsdagochtend van 10.00 - 13.0 0 

vrijdag van 9.00 - 18.00 

l.: 033 - 29 81 96 1 e T 

       Mob.: 06  - 222 39 101 
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Vrijwilligers zijn noodzaak voor onze club 

 

Wat zijn wij blij dat Petra Ophuijsen het stokje van Marloes van der Meer heeft overgenomen als nieuwe 

redacteur van ons clubblad.  

Ga er maar aanstaan het maken van een clubblad. Petra kan dat niet alleen die heeft de input nodig van 

alle leden en daar start eigenlijk ook mijn betoog betreffende mijn aanhef van dit stuk, “Vrijwilligers zijn 

noodzaak voor onze club!”. 

 

Want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Nu zijn wij als vereniging blij met al onze 

vrijwilligers, maar er blijven toch veel zaken liggen omdat we man/vrouwkracht tekort komen. 

Geef je op bij het bestuur om als vrijwilliger wat te doen. 

 

Als verantwoordelijke voor de bar en keuken merk ik dat het steeds moeilijker wordt de keuken en bar 

goed te bemannen. De bar is nog redelijk op te vangen, maar de keukendiensten zijn bijna niet meer in te 

vullen. De keuken draait op dit moment eigenlijk maar op ongeveer 3 jeugdige personen, waar we heel blij 

mee zijn, maar die het door de drukte niet alleen aan kunnen. 

We willen voorkomen dat we de keuken moeten sluiten omdat er geen bezetting is. 

We zijn dan ook op zoek naar personen ouder dan 15 jaar die op zaterdag de keuken willen bemannen.  

Hoe meer mensen zich opgeven des te makkelijker zijn de roosters in te vullen en hoef je als vrijwilliger niet 

elke week ingeroosterd te worden. 

Geef je op bij Ellen van Emst of ondergetekende. 

 

Wees zuinig op ons complex 

Sinds ik een aantal jaren geleden zitting heb genomen in het bestuur, schrik ik soms van hoe wij leden van 

de vv Hees omgaan met ons mooie maar oude complex. 

Kleedkamers laten we na trainingen en wedstrijden achter als een varkensstal. Er staat een trekker in de 

kleedkamer welke moeite kost het om alles schoon achter te laten voor de volgende. Muren worden 

gebruikt om de schoenen schoon te slaan, doucheknoppen worden met weet ik niet wat bewerkt en de 

modder zit soms tot aan het plafond. 

Daarnaast het schrijven van namen in de kleedkamers maar ook op de palen in de kantine is voor mij een 

onbegrijpelijk iets. Dat doe je allemaal thuis ook niet dus waarom wel bij onze club. 

Elkaar aanspreken op de gedragingen of corrigeren mag en is geen schande.  

 

Daarnaast verbaas ik me over al het zwerfafval wat ik op ons complex tegenkom. Er staan overal 

afvalbakken, waarom gooien we alles maar van ons af. Of het nou patatbakjes, koffiebekers, blikjes, lege 

flesjes of glazen zijn, alles treffen de schoonmakers aan.  

Onze schoonmakers zijn al zo druk, maak het ze gemakkelijk. Dit geld ook voor de sigarettenpeuken. 

Waarom moeten die allemaal op de grond worden gegooid, terwijl er genoeg asbakken zijn. Een meter of 

twee lopen naar een asbak is toch niet zoveel moeite. 

 

Soms houd ik mijn hart vast met de komst van onze nieuwe accommodatie. 

 

Laten we met elkaar afspreken dat we ons complex mooi houden en elkaar aanspreken op de slechte 

gedragingen. 

 

Sportieve groet 

Hans Uit den Bogaard 
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Na een prachtig kampioenschap in het seizoen 2017/2018 was het een hele opgave om weer hetzelfde 

niveau te halen. Toch lukte het ons om wederom voor de prijzen mee te doen in het seizoen 2018/2019. 

Helaas redden we het net niet om weer kampioen te worden maar toch de tweede plaats was dik verdiend. 

Helaas besloten aan het einde van het vorige seizoen een aantal spelers hun eigen verantwoordelijkheid in 

te leveren. Hun zeggenschap in huiselijke kring werd verkleind en zo kon het plots gebeuren dat er een 

aantal spelers ineens op zaterdagen en donderdagavonden niet meer aanwezig konden zijn. Met als gevolg 

dat zij hun lidmaatschap bij Hees moesten beëindigen om zo op zaterdag boodschappen met het meisje 

samen konden gaan doen. Quintus en Robert, fijne zaterdagen gewenst. 

 

Verder hebben we ook afscheid moeten van onze lijnensnuivers Danny O. en Martijn B.. Betere faciliteiten 

en uitdagingen maakten dat zij besloten om bij SEC is te gek krijg het niet uit mijn bek de witte lijnen op te 

snuiven. De wijze waarop zij weggingen verdient van hun kan geen schoonheidsprijs. Een dolksteek in de 

rug na alles wat wij als team voor hen hebben gedaan. Maar toch succes mannen bij dat mini clubje. 

 

Echter er gloorde ook hoop aan de horizon. Waar je er twee verliest aan dat mini clubje krijg je ook twee 

jongens met groot verstand, voetbalhart en gezelligheid terug. Kevin R. en Michael O. kwamen over van de 

groenen van de Bosstraat. Om met hun woorden te spreken: ”Dit hadden we jaren eerder moeten doen!” 

Gelukkig, verstand komt met de jaren. Kevin en Michael welkom, fijn dat jullie er bij zijn gekomen.  

 

Na al deze wisselingen moest er hard gewerkt worden aan een nieuw elftal. Door organisatorische plannin-

gen werd besloten dat wij geen Hees 3 maar vanaf nu Hees 4 zijn. Naamwisseling, geen probleem voor ons. 

Echter hierdoor nog wat extra uitbreiding voor ons team. Youri V, Vigo vd M en Sjoerd B die elders geen 

plek konden krijgen/vinden werden door ons met liefde omarmd en opgenomen in onze warme spelers-

groep. Verder namen onze worstenmakers Rik A en John S nog een 

speler mee vanuit het Baarnse. Leon B, ook jij van harte welkom.  

Seizoen 2019/2020 dan eindelijk van start. Sonny R. die wederom 

het middenveld moest betstieren was vanaf het begin weer bloed 

fanatiek. Niet alleen op de trainingen en tijdens de wedstrijden 

maar overal laat hij van zich horen. Zo had hij ook wensen m.b.t. 

het Heesblad. Te weinig kwam zijn naam voor. Sonny R. wil dan 
ook bij alles het optimale uit zichzelf. Sonny R. wil weten dat 
hij bestaat, wil dan ook regelmatig van zich laten horen of 
anderen laten weten dat hij bestaat.  
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Na verhitte discussies tussen Sonny R en ondergetekende is dan ook besloten dat zijn naam mini-
maal vier keer vermeld moest worden. Bij deze ben ik dan ook mijn afspraak nagekomen Sonny R! 
Jij hebt eind vorig seizoen gezegd dat jij vanaf het nieuwe seizoen elke donderdagavond na de 
training zou blijven om gezellig een biertje te blijven drinken. Sonny R. na twee trainingsavonden 
viel je weer terug in je oude patroon, direct naar huis. Sonny R wat zou het mooi zijn wanneer jij je 
belofte na zou komen zoals ik dat ook heb gedaan. 
 
Na een korte voorbereiding mochten we op 21 september aantreden voor onze eerste competi-
tiewedstrijd tegen VVZA. Na 5 minuten in de tweede helft besloot Sheridan om eens te kijken hoe 
het is om je voet naast je been te leggen. Niemand in de buurt en hij legt zijn voetje dwars. Nu is 
Sheridan altijd al een dwarsligger geweest maar toch. Na een minuut of twintig verscheen de am-
bulance. Een heerlijke shot ketamine bevond Sheridan zich in een compleet andere dimensie. Wat 
een genot, prima spul voor een avondje uit volgens onze Sher. In het ziekenhuis werd het pootje 
weer recht gezet en gegipst. Moet gezegd, we hebben Sher geen kik horen geven. Helaas betekent 
dit voor hem wel dat hij de komende 9 maanden geen balletje zal trappen. 14 Oktober moet hij 
helaas onder het mes omdat het bot scheef op elkaar staat. Sheridan succes namens ons allen. 
Op 19 oktober wordt het restant van deze wedstrijd gespeeld. De 1-0 achterstand moet dan in 40 
minuten weggepoetst worden.  
 
28 September mochten we thuis tegen Achterveld. Hier lieten we gelukkig ons oude spel weer zien 
en konden we na een 4-2 winst met een goed gevoel terugkijken op een heerlijke zaterdagmiddag. 
De week daarop stond de zware uitwedstrijd tegen Valleivogels op het programma. De uitslagen 
van deze tegenstander logen er niet om. Een goed en vooral veel scorende spits. Besloten werd 
om de bus te parkeren voor het eigen doel. Dit ging het eerste uur prima, helaas bleek maar weer 

dat sommige spelers maar 1 kansje nodig hebben. De spits scoorde 
dan ook uit hun enige mogelijkheid. Een kwartier voor tijd weer 
volop de aanval om eventueel de gelijkmaker te maken, helaas voor 
ons lukte het niet en maakten zij de 2-0. 
Complimenten aan iedereen want wat is er hard gevochten en goed 
gespeeld. Soms moet je gewoon toegeven dat de tegenstander be-
ter was. Nu dus het geval. 
 
Zaterdag 12 oktober thuis tegen VOP. Na 45 minuten stond er al 4-0 
op het scorebord. Dit leek dan ook een enorme walk-over te wor-
den. De tweede helft werd wat rommelig gestart waardoor VOP 
nog weer in de wedstrijd kwam. Gelukkig kwamen we niet echt in 
de problemen en sloten we af met een keurige 5-2 overwinning. 
Wat een heerlijke zaterdag. Alle seniorenteams gewonnen en daar-
na een super gezellig “Oktoberfest”!  
 
Mannen wat een super start van het seizoen. Om de saamhorigheid 
te vergroten ff allemaal blijven voor een drankje op de donderdag-
avond. Goed voor de teamspirit en de kas van de club! 

Mannen, we gaan op voor wederom top 2 en als het even kan weer een kampioenschap!!! 
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vv HEES: 
één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

Schrijf je nú in bij de leukste en gezelligste 
voetbalclub van Soest!

Of kom eerst 5x gratis meetrainen.

Hees is op zoek naar jongens en 
meisjes vanaf 4 jaar:

die houden van voetbal en plezier maken
die met plezier het beste uit zichzelf willen halen

Hees biedt onder andere:
een gezellige vereniging waar leden elkaar kennen

ervaren trainers voor iedereen
mooi en beschut gelegen velden in de bossen

leuke activiteiten en toernooien 

Voor meer informatie of inschrijfformulier:
 www.vv-hees.nl
info@vv-hees.nl
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Even voorstellen 
Bestuur, penningmeester  
 
Naam: André van Arnhem 
Leeftijd: 39 
Geboortedatum: 12-06-1980 
Geboren: Tiel, maar half Fries 
Vader: bekend meubelmaker/architect 
Moeder: jong overleden, ik was 12, een Friezin, 
dat stugge heb ik helaas niet of een beetje? 
Broer: Ja 1, Robin (6 jaar ouder)  
Relatie: mijn vriend is in 2016 overleden. 
Kinderen: geen. 2 poezen, Meta (7) en Buufje (1). 
Ja die laatste komt uit een nestje van de 
buurvrouw, vandaar!  
Mobiel: 06-22541522 

E-mailadres: andrevanarnhem@outlook.com  
 

Wie ben ik? 
Mijn naam is André van Arnhem en ik ben 39 jaar oud. Oftewel de baby van het bestuur. Ik kom 
uit Tiel, opgegroeid in Everdingen, opleiding via lts (Culemborg), naar mbo en hbo Management, 
Economie en Recht in Utrecht. 
 
Vanaf jonge leeftijd gevoetbald bij SC Everstein (Everdingen) en ik woon nu al lange tijd in Soest. In 
het dagelijks leven ben ik PA/directieassistent & office manager bij het Nederlands Filmfonds in 
Amsterdam. Leuke maar hele drukke baan. Het Nederlands Filmfonds is de financier achter 
speelfilms en tv series die jullie allemaal wel eens hebben gezien. Recent: Instinct, Bumperkleef, 
documentaire De Keeper, Baantjer de serie, Bon bini Holland, God only knows, Borgman, Costa 
etc. In 1999 begonnen als 19 jarige via een stage en blijven hangen. Ja dat kan echt! Met heel veel 
plezier, nog steeds iedere dag!  
Stiekem wilde ik loodgieter of zoiets worden, die handigheid heb ik van mn vader, zeggen ze. Niet 
doorvertellen! 
 
Waar ik graag privé mee bezig ben, naast mijn drukke baan: Gezelligheid met vrienden, spelletjes 
en goede gesprekken. 
  

Wat is mijn functie binnen het bestuur? 
Als penningmeester beheer ik de geldstroom van de vereniging. Ik maak aan het begin van het jaar 
een begroting, hierin staan alle verwachte inkomsten en uitgaven. Ook beheer ik de rekeningen, 
help ik bv. Jeffrey Dorrestein bij het maken van de contributiefacturen, zorg dat de administratie 
op orde is en declaraties en facturen kunnen bij mij worden ingeleverd. Penningmeesterschap is 
een drukke functie met veel verantwoordelijkheden, en deadlines maar ik doe het met veel 
plezier. En dit alles overgenomen en nog steeds met een beetje hulp van Sander Rijnja! 

mailto:andrevanarnhem@outlook.com
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Bericht aan de leden 
Hees is er voor iedereen. En ik ben apetrots!!!! dat ik bij Hees mag aansluiten. 
 
Toekomst HEES 
Ik denk dat we in Soest nu ook echt aan toe zijn om de slag van vernieuwing en upgrade van Hees 
met elkaar te kunnen maken, met elkaar, open en met respect.  
O.a. investering in de jeugd, die heeft de toekomst. Ons bestuur met in de frontlinie Ed Knies heeft 
daar de leiding in en doet dat graag. Geheel vrijwillig allemaal. Daarom ook hier ook een woord 
van dank daarvoor. En nog belangrijker voor alle vrijwilligers (noem een trainer, scheidsrechter, 
een vrouw/man van de dag, de schoonmaakploeg, etc etc. allemaal verdienen jullie een heel 
GROOT woord van dank en respect. Zonder jullie (onze Hees familie) bestaan we niet! 
Dankjulliewel!!!!!!! 
 
En verder 
Als het ooit kan, is het nu! Samen als Voetbalvereniging Hees zeg ik namens het bestuur: Geniet, 
ontspan, sport en ga samen ervoor. Neem je team en vrienden mee, doe het samen, voor Hees, 
met Hees en door de Hezianen!  
 
EN, denk hieraan, Hezianen zijn een familie, lief/leed, hetzelfde of verschillend, respect voor 
iedereen afzonderlijk. Met natuurlijk winst bij iedere wedstrijd, als dat even kan ☺ 
 
Met sportieve groet, 
Jullie Penningmeester, 
 
André van Arnhem 



ZATERDAG  

23 NOVEMBER 2019  

 

NA AFLOOP VAN DE 

WEDSTRIJD  

HEES 1 – ’T GOOI 1 

VAN 16:30 – 20:30 UUR  

 

EEN GEZELLIGE  

3
E

 HELFT MET 

ENRICO MOES EN 

JEFFREY BRONS 

 

“HEES IS MEER  

DAN VOETBAL  

ALLEEN” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil5Zze853lAhVDhqQKHWo4Db4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.roodhitblauw.nl/artiesten/enrico/&psig=AOvVaw2oCGVO8u6fq9Cgy9f_5lp2&ust=1571216499367672
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Meiden 35+ gaan fris van start 
 
De meiden 35+ van Hees zijn na de zomerstop weer begonnen…en HOE? 
Naast trainer Frits, doet Roel nu ook zijn best de meiden flink te laten zweten op de 
donderdagavonden. Er wordt flink ingezet op positiespel; vrijlopen, vlot spelen, aanbieden, 
opendraaien, veld klein en groot maken. Tijdens de trainingen wordt het spel regelmatig stil 
gelegd om even te horen wat er beter kan. 
 
Tijdens de competitie proberen de meiden 35+ alle aangeleerde technieken en tips in praktijk te 
brengen. Dit levert een mooi spelletje op. “We spelen veel op de helft van de tegenstanders, 
hebben veel kansen, maar weten deze nog niet altijd te benutten”. Toch voelen de dames van 
Hees dat het erin zit…..geef ons nog even de tijd en dan vliegen de ballen uiteindelijk ook in het 
doel. Er zijn voldoende meiden, iedereen is enthousiast en met deze twee kanjers van trainers 
zullen de dames van Hees u nog wel eens kunnen verrassen! 
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ervaren trainers voor iedereen
mooi en beschut gelegen velden in de bossen

leuke activiteiten en toernooien 

Voor meer informatie of inschrijfformulier:
 www.vv-hees.nl
info@vv-hees.nl

SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3

3763 LP Soest

DE GROOTHANDEL IN KENNIS!
Scholte & de Vries - Estoppey b.v. 

En vele andere productgroepen welke van toepassing zijn voor 
de professionele bouw en industrie.

U kunt bij ons terecht op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 17.00 uur
Bezorging door heel Nederland

Tel. nr. 088 - 006 50 36  -  Fax. nr. 035 - 601 64 47
info@sv-e.nl  -  www.sv-e.nl  -  www.ijzerwarenunie.nl (webshop)

•	 Gereedschappen

•	 Werkplaatsinrichting

•	 Machines

•	 Toegangscontrole

•	 Bevestigingsmiddelen

•	 IJzerwaren

•	 Ladders en steigers

•	 Bedrijfswageninrichting

•	 Hang- en Sluitwerk

•	 Werk- en bedrijfskleding (bedruk)

•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen

•	 Verf en schilderbenodigdheden

AMSTELVEEN
Langs de Werf 17

3763 LP Amstelveen

DIEMEN
Stammerhove 5
1112 VA Diemen

BEVERWIJK
Steenkade 2

1948 NH Beverwijk

Goudvink 89 Tel./faxTel./faxT 035-6027372
37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecycecy linclinc glinglin bvbvb

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.

Speciale containerservice

Nijverheidsweg 4 
3762 ER Soest 
T 035 - 6013397
T 035 - 6026719

Postbus 263 
3760 AG Soest
soest@korlaarrecycling.nl
www.korlaarrecycling.nl
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Voorwoord van de jeugdcommissie 
 

 

Najaarscompetitie. 
 

Onze jeugdteams zijn al weer een aantal weken aan het voetballen en hebben de eerste bekerronde en een 

aantal competitiewedstrijden al weer achter de rug. 

 

De resultaten van alle teams zijn mooi te volgen via voetbal.nl. Een aantal teams zijn een bekerronde 

verder gekomen, JO19-1 en de JO17-1, en de JO12-1 is zelfs kampioen geworden in hun bekercompetitie. 

Gefeliciteerd en veel succes in de nieuwe competitieronde die binnen kort zal starten. 

De competitie verloopt bij de andere teams verder zoals het elk jaar gaat, met een aantal gewonnen 

wedstrijden maar ook met helaas wat verloren wedstrijden.    

 

Maar voordat we met de teams van start gaan zijn wij binnen de club altijd erg druk om alle zaken goed 

proberen te organiseren. Denk dan aan de indeling van teams, trainingsschema maken, kleding voor elk 

team klaarmaken, leiders en trainers bij de teams krijgen en informeren, ballen klaar leggen en eventueel 

bij bestellen en ga zo nog maar door. Dit kost de nodig inspanning voor ons jeugdbestuur, maar als alles 

dan begint te voetballen en iedereen kan zijn wedstrijden spelen dan ben je dit weer snel vergeten. 

Kortom, er komt best veel bij kijken om de zaken rondom het voetbal bij een vereniging te organiseren.  

Dit moeten wij realiseren met de vrijwilligers die wij op dit moment hebben. Maar er zijn nog wel wat 

plekjes binnen onze jeugdcommissie die nog ingevuld moeten worden. Denk dan aan een vrijwilliger die de 

scheidsrechters wil plannen voor de jeugdteams en een commissielid voor de jongste jeugd als 

aanspreekpunt. Lijkt dit je leuk om te doen laat het on dan even weten. 

 

Verder is het ook leuk om te vertellen dat wij met onze allerjongste jeugd het ook goed doen.  We hebben 

al weer aardig wat pupillen teams bij ons voetballen.  Maar heeft u ook wel eens gezien hoe er op zaterdag 

ochtend voetjebal gespeeld wordt onderleiding van Yvonne en Ed. Zij zijn de dragende personen achter 

voetjebal.  Als jullie een keer in de gelegenheid zijn om te kijken, is het leuk om te zien hoeveel schik de 

kinderen hebben op deze ochtend. Klasse Yvon en Ed! 

En we hopen natuurlijk dat de kinderen het zo leuk vinden zodat ze straks kunnen aansluiten bij de 

kabouters.  

Verder wens ik namens de jeugdcommissie iedereen veel voetbal plezier en we zien elkaar langs de velden.  

 

 

Met een sportieve groet, 

  

 

Namens de jeugdcommissie 

Sander Rijnja 
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Op zaterdag 4 mei jl. is de v.v. HEES gestart met VOETJEBAL. Een initiatief van Yvonne Hartman en Ed de 

Jager om op de zaterdagochtend van 09:30 – 10:30 uur met de allerkleinste er een gezellig uurtje van te 

maken. Het VOETJEBAL is voor kinderen van 2 t/m 5 jaar en het is vooral de bedoeling om veel lol te maken 

maar ook om al kennis te maken met de bal. De intentie is natuurlijk om op jonge leeftijd al de kids naar 

onze gezellige clubje te trekken zodat als ze groot genoeg zijn kunnen doorstromen naar de Kabouters en 

wij zo weer nieuwe leden krijgen. We moeten zeggen dat iedereen zeer enthousiast was over het idee en 

zo waren er de eerst training ruim 20 kindjes aanwezig. Op zaterdag 1 juni jl. was er de laatste training van 

het seizoen en deze werd afgesloten met ranja en frietjes. Inmiddels zijn we op 7 september jl. weer gestart 

en is er gelukkig nog steeds voldoende animo. Omdat de weersverwachtingen minder worden is er 

besloten om op zaterdag 26 oktober a.s. nog één keer een ochtend te organiseren en dan tijdens de 

wintermaanden even te stoppen. Maar in maart 2020 gaan we zeer zeker het VOETJEBAL weer oppakken 

en is iedereen weer van harte welkom!  

 

Yvonne Hartman en Ed de Jager  
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SINTERKLAASFEEST 
Sinterklaas en zijn pieten 

komen ook dit jaar weer naar 

HEES. 

Op vrijdag 29 november 2019  

van 16:00 – 18:00 uur 

 

Deze middag is voor de kabouters-J07-

J08-J09 en voor niet leden t/m 8 jaar. 

Voor leden is deze middag gratis en 

niet leden betalen een eigen bijdrage 

van € 5,00 p.p. (graag  gelijk betalen 

bij aanmelding) 

 

Opgeven voor zaterdag 23 november a.s. bij 

Petra Ophuijsen (petra_steigerwald@live.nl 

of 06-31383216)  
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Als de huidige vloer niet naar uw zin is, om welke 
reden dan ook, begin dan in uw nieuwe huis met 
een nieuwe vloer.

Gratis ondervloer, plinten en een onderhoudsbox bij 
aanschaf van een nieuwe vloer*.

*Geldig b.a.v. een Houten Vloer, Parket, Laminaat of PVC vloeren.

Ligt er nog een mooie vloer, dan is het niet nodig 
om die te vervangen. Laat hem dan opknappen of 
wellicht is een onderhoudsbeurt al voldoende. 

Wij bieden u voor € 199,- een jaarlijks onderhoudscontract
aan en komen ieder jaar langs om uw vloer mooi te houden.

Of laat uw houten vloer éénmalig schuren en olieën en ont-
vang een gratis onderhoudsbox.

Een nieuwe vloerEen nieuwe vloer òfòfòfòf opgeknapte vloer

Gefeliciteerd 
met uw nieuwe huis

Koningsweg 2-03, Soest
tel. 035 - 656 40 24
info@houtenvloerenpaleis.nl

www.HoutenVloerenPaleis.nl

Is de vloer in het nieuwe huis naar uw zin? Nee? Wij 
adviseren u graag over het opknappen, onderhoud 
of vervangen van de vloer.

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 
Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
     

               1 5
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JO9-1 
 So Soest     VV Hees  
 
Zaterdag 12 oktober moesten we tegen soest voetballen.  
De jongens en meisjes hadden er zin in, de papa’s en mama’s vonden het wel vroeg om om half 
negen te voetballen. Na een lekker kopje koffie gingen we naar soest toe.  
Waar we hartelijk verwelkomd werden, we waren snel omgekleed om te gaan warm schieten.  
 
Na het rond vragen of er een ouder wou fluiten, hadden ze toch iemand in het eigen kamp 
gevonden. De wedstrijd kon beginnen.  
 
Het was meteen een open wedstrijd, kansjes aan twee kanten. Soest had als eerste de verdediging 
op de knieën, en onze keepster kon er ook niks aan doen 1-0. Hees liet de kop niet hangen en 
gingen met zijn alle voor de gelijkmaker. Hierdoor vergaten we nog wel eens te verdedigen, soest 
speelde goed op de counter maar kwamen niet langs onze sluitpost.  
 
Hees ging in de aanval en maakte de 1-1. De jongens en meisjes zetten soest goed vast ,na het   
veroveren van de bal werd het 1-2. Even daarna werd het 1-3  na een hoop woorden over en weer 
werd de VAR ingeschakeld . GOAL  
 
Het was meteen rust. Na de rust vergaten we te verdedigen en soest maakte de aansluitingstreffer 
2-3. Het was een echte derby, op het randje ging het soms. Hees gooide het tempo omhoog en 
maakte met goed voetbal de 2-4. Soest ging er nog voor en kwamen nog een puntje dichterbij, het 
laatste woord was voor hees, en de eindstand was 3-5. 
 
Allemaal super gevoetbald, de ouders hebben genoten van jullie. 
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Bestaat uit 10 spelers. Het is een leuk en gezellig team. 
De eerste competitiehelft zit erop. 
We zitten in een leuke poule waar winnen en verliezen bij hoort. 
 
We zijn aan het kijken wat voor iedereen een goede positie plek is in het veld en dat werpt z’n 
vruchten goed af want iedereen pikt zo z’n doelpuntje wel mee. 
 
De volgende competitiehelft staat alweer voor de deur. 
En we gaan er met z’n allen weer met veel plezier weer tegenaan! 
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JO11-1 (Jongens én meisjes onder 11) 

 
Een nieuw seizoen 
Ik zag een beetje op tegen dit voetbalseizoen. Want groter veld, dat wordt meer lopen met 
en zonder bal. Moeten we nog extra aan de conditie gaan werken in de zomer, nee toch? 
En dan ook nog drie spelers uit ons team die stoppen bij Hees, 1 stopt helemaal met 
voetbal, 2 naar de concurrent. Ja dan blijf je maar met 6 over. Zelfs na 1 week in het nieuwe seizoen blijkt 
dat er nóg 1 stopt met voetballen dus nog maar 5 spelers uit de vorige seizoenen die in ons team willen 
blijven voetballen. We komen er zeker 3 tekort. Nou dat wordt nog wat! 
  
Aankopen 
Wat komt daar dan voor terug? Op basis van de ledenlijst blijken er in een lager team 2 spelers, Bruce en 
Khyam te voetballen die van het zelfde geboortejaar zijn als de andere in het team. Da’s mooi werk. Niek 
kwam over van SO Soest en Bas kwam over van SEC. Bijzonder we hebben opeens weer 9 spelers. En dan 
een week voor de eerste wedstrijd, verscheen Abby ook nog eens dus, met z’n 10en lekker voetballen en 
met deze spelers gaan we het nieuwe seizoen in.  
 
De training 
De sfeer op de training is meteen goed, er is veel lol, daarbij vergeten we wel een beetje serieus mee te 
trainen; dat kan beter jongens en meiden!  
Ook nieuw dit seizoen; alle jeugdteams die onder Wiebe vallen, trainen tegelijkertijd. Hartstikke leuk 
natuurlijk, maar ook wel even wennen in het begin. Gelukkig  zijn er nogal wat stagiaires, André, Henny, 
Olaf en natuurlijk Milan en Wouter. Zij zorgen ervoor dat alle spelers lekker kunnen trainen. Zo beginnen 
we lekker 10 minuutjes als warming-up dribbelen, scharen, schijnbewegingen. Daarna weer spelenderwijs 
oefeningen waarbij we de bal meenemen, Milan en Wouter zorgen voor mooie oefeningen, waarbij ze 
zorgen dat het iedere keer een wedstrijdje wordt.  
 

 
 
Voetballen 
Nou dan maar beginnen met het echte voetbal en meteen 
de bekercompetitie in. We begonnen goed; de eerste 
wedstrijd in maanden maar nu op een half veld met spelers 
die elkaar maar 1 x hadden gezien op de training: 4-6 
overwinning op COBU Boys. We zagen het weer zonnig in.  
Tot de 2e wedstrijd; een wel verdiende nederlaag tegen SO 
Soest. Jammer toch weer met beide benen op de grond 
allemaal.  
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In de volgende wedstrijd thuis tegen Roda werd er lekker 
gevoetbald en liepen we weer tegen een nederlaag aan, 
maar we hadden deze wedstrijd kunnen winnen.   
 
De derde wedstrijd uit tegen Hoogland, leuke tegenstander, 
leuke wedstrijd met weer verschillende doelpunten makers, 
waaronder 3 van onze nieuwe aankopen: 2-6 overwinning.  
 
Nu nog een keer extra thuis, onze tegenstander KVVA was 
goed en maakten de kansen beter af dan wij deden; 4-8 
nederlaag.  

  
Daarna uit naar IJsselmeervogels. Jammer dat jeugdvoetbal niet overal de juiste opvatting heeft; hakken en 
zagen daar doen wij niet aan bij Hees en al helemaal niet op deze leeftijd, dus maar goed dat de spelers 
hier van te voren over waren ingelicht, weet je tenminste wat erop je af komt. Wel een 7-3 nederlaag, maar 
sportief blijven spelen, is veel belangrijker.  
 
En dan de laatste wedstrijd thuis tegen Hooglanderveen een 4-4 uitslag na 4-2 voorsprong. Jammer dat we 
nog 2 goals tegen krijgen, maar het laatste kwart kon het alle kanten op en allemaal hard 
blijven werken. Complimenten gekregen van de tegenstander dat er zo lekker gevoetbald 
werd, is ook wat waard hoor.  
 
Conclusie tot nu toe: er wordt goed getraind, bijna iedere keer zijn we compleet, houd 
dat vol! De wedstrijden: aan de inzet ligt ’t niet die is goed, onze tegenstanders waren net 
iets te goed of we hadden wat pech in de afronding.  
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Schoolvoetbaltoernooi groep 4 bij vv Hees 
 
Elk jaar is er bij Hees een schoolvoetbaltoernooi, dit jaar mocht ik Hans Post helpen met het toernooi voor 
groep 4. Omdat we in april dit jaar zoveel enthousiasme hebben gezien bij het fluiten van het 
kleutervoetbaltoernooi, leek het mij een goed idee om de spelers van de JO11 en JO12 weer te vragen om 
te assisteren als wedstrijdbegeleider bij de wedstrijdjes. En dan met z’n tweeën naar één wedstrijd; de één 
hanteert de fluit, de ander turft de doelpunten.  
Wat mooi om al deze spelers te zien die zich zo inzetten en Hees zo presenteren. Spelers van onze club in 
het clubtrainingspak, herkenbaar zijn voor het publiek en voorbeeldig gedrag vertonen. Veel positieve 
reacties hierover ontvangen op jullie aanwezigheid, hier kunnen we trots op zijn! 
  

 
  
Pannenkoeken eten  
Een traditie is het aan het worden; de laatste woensdag voor de herfstvakantie, pannenkoeken eten na de 
training in de kantine. Dit jaar ook samen met de andere teams waar we mee trainen, JO9-1, JO9-2 en 
JO10-1 en natuurlijk de JO12-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen Hans ud Boogaard was niet zo tevreden; mijn excuses Hans, volgende keer zal ik het afval in de 
container plaatsen. 
 
 
Mijn naam is Arnoud, vader van Lisa en Mike en coördinator bij de JO-12 en JO-11 van vv Hees 



Heeft u iets te vieren?

Huur onze ijskar eens.
Bestel een ijstaart, 

ijsgebakjes of een ijsbuffet.
Of kom langs voor een ijsje.

Nieuwerhoekplein 6
3761 HD  Soest
035 60 127 74

KONINGINNELAAN 27 - SOEST

vv HEES: 
één-tweetje 

tussen PLEZIER en PRESTATIE 

Schrijf je nú in bij de leukste en gezelligste 
voetbalclub van Soest!

Of kom eerst 5x gratis meetrainen.

Hees is op zoek naar jongens en 
meisjes vanaf 4 jaar:

die houden van voetbal en plezier maken
die met plezier het beste uit zichzelf willen halen

Hees biedt onder andere:
een gezellige vereniging waar leden elkaar kennen

ervaren trainers voor iedereen
mooi en beschut gelegen velden in de bossen

leuke activiteiten en toernooien 

Voor meer informatie of inschrijfformulier:
 www.vv-hees.nl
info@vv-hees.nl

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 
Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
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Hallo ik ben Mike van de JO11-1. 
 
Ik voetbal bij hees sinds 2014.  
Bij de onderste foto zie je dat Bruce net had gescoord bij de wedstrijd uit tegen Hoogland, en daar 
waren we heel blij mee! 
Op de linker foto zie je Niek en mij bij de uitwedstrijd tegen de Cobu Boys, deze wedstrijd wonnen 
we met 4-6! 
Op de rechter foto zie je Bruce en mij samen in de wissel ook bij de wedstrijd tegen de Cobu Boys. 
Ik vind het jammer dat we maar 6e zijn geworden in de bekercompetitie maar vanaf 2 november 
gaan we ons stinkende best doen om in de gewone competitie hoger te eindigen! 
 
Verder kom ik altijd kijken bij de wedstrijden van Hees 1 met onze bekende toeters!  
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Yeaaaaaahhhh we did it! Zaterdag 12 oktober zijn wij door hard werken en doorzetten, officieel 

ongeslagen eerste geworden van de bekerpoule en dat voelt als kampioenen!!!!! Kortom 1 groot feest! 

Reden voor patat en limo!! Op naar de volgende ronde💪🏻💪🏻💪🏻  
Dit jaar zijn er 3 rondes waarvan de eerste een lange bekerronde is. Vanaf november gaat de 
eerste competitieronde van start. 

 

 

 

#hezianen #kampioenen #bekerwedstrijden #dreamteam #      
1grootfeest#trainersbedankt #supportersbedankt# 
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https://www.facebook.com/hashtag/dreamteam?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjCLFJmE7baxsUta-eGlTtwMIMAKkPSbtTABOlcPVlTUCpu_k0UbZHw5KlJbj-4f-KDF0k7H9s1ll625NhPhINOuVjrzkOp3VxzvhnE6xNZGqazZ5Ua2g_XS3afsFWUwWPy95LDWow_KuC8mVR4HW-Dm-049EDysYzVDVB4aZNCC5WyzVu9wAvnzYIYbctjbiiwYgNSQprQ0or76yvVsb86rIqh_SCFP0WQQZP6_sxumwLdxQMkwzqeA_jW0cT1iFFGaZStwQJNErcDOutEJT2rnmLS4fUZKJMRB8Vb9LrDbetL62QJwP471DYQs5J6LaF6b0B1Q0L7xKikMsj1KpSBQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1grootfeest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjCLFJmE7baxsUta-eGlTtwMIMAKkPSbtTABOlcPVlTUCpu_k0UbZHw5KlJbj-4f-KDF0k7H9s1ll625NhPhINOuVjrzkOp3VxzvhnE6xNZGqazZ5Ua2g_XS3afsFWUwWPy95LDWow_KuC8mVR4HW-Dm-049EDysYzVDVB4aZNCC5WyzVu9wAvnzYIYbctjbiiwYgNSQprQ0or76yvVsb86rIqh_SCFP0WQQZP6_sxumwLdxQMkwzqeA_jW0cT1iFFGaZStwQJNErcDOutEJT2rnmLS4fUZKJMRB8Vb9LrDbetL62QJwP471DYQs5J6LaF6b0B1Q0L7xKikMsj1KpSBQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/1grootfeest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjCLFJmE7baxsUta-eGlTtwMIMAKkPSbtTABOlcPVlTUCpu_k0UbZHw5KlJbj-4f-KDF0k7H9s1ll625NhPhINOuVjrzkOp3VxzvhnE6xNZGqazZ5Ua2g_XS3afsFWUwWPy95LDWow_KuC8mVR4HW-Dm-049EDysYzVDVB4aZNCC5WyzVu9wAvnzYIYbctjbiiwYgNSQprQ0or76yvVsb86rIqh_SCFP0WQQZP6_sxumwLdxQMkwzqeA_jW0cT1iFFGaZStwQJNErcDOutEJT2rnmLS4fUZKJMRB8Vb9LrDbetL62QJwP471DYQs5J6LaF6b0B1Q0L7xKikMsj1KpSBQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trainersbedankt?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjCLFJmE7baxsUta-eGlTtwMIMAKkPSbtTABOlcPVlTUCpu_k0UbZHw5KlJbj-4f-KDF0k7H9s1ll625NhPhINOuVjrzkOp3VxzvhnE6xNZGqazZ5Ua2g_XS3afsFWUwWPy95LDWow_KuC8mVR4HW-Dm-049EDysYzVDVB4aZNCC5WyzVu9wAvnzYIYbctjbiiwYgNSQprQ0or76yvVsb86rIqh_SCFP0WQQZP6_sxumwLdxQMkwzqeA_jW0cT1iFFGaZStwQJNErcDOutEJT2rnmLS4fUZKJMRB8Vb9LrDbetL62QJwP471DYQs5J6LaF6b0B1Q0L7xKikMsj1KpSBQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/supportersbedankt?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjCLFJmE7baxsUta-eGlTtwMIMAKkPSbtTABOlcPVlTUCpu_k0UbZHw5KlJbj-4f-KDF0k7H9s1ll625NhPhINOuVjrzkOp3VxzvhnE6xNZGqazZ5Ua2g_XS3afsFWUwWPy95LDWow_KuC8mVR4HW-Dm-049EDysYzVDVB4aZNCC5WyzVu9wAvnzYIYbctjbiiwYgNSQprQ0or76yvVsb86rIqh_SCFP0WQQZP6_sxumwLdxQMkwzqeA_jW0cT1iFFGaZStwQJNErcDOutEJT2rnmLS4fUZKJMRB8Vb9LrDbetL62QJwP471DYQs5J6LaF6b0B1Q0L7xKikMsj1KpSBQ&__tn__=%2ANK-R
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Na afloop gezellig samen patat 

eten Vroeger had je de beer uit de 

meer nu hebben we Renzo! 

De verdediging staat als 

een huis! 

Dank aan onze vaste 

scheidsrechter Suleyman 

7 wedstrijden, 31 doelpunten 
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Hees JO16-1 

 

 

v.v. Hees JO16-1 is dit jaar een team van 17 spelers van verschillende leeftijden wat voetbalt in de 

2e klasse.   

 

De spelers hebben aan het begin van het voetbalseizoen nieuwe voetbaltassen, trainingspakken, 

inloopshirts en voetbaltenues mogen ontvangen van sponsor: COVEBO Nijkerk Metaal & Techniek. 

Namens spelers en begeleiding ontzettend bedankt hiervoor, het is prachtig! 

 

Het voetbalseizoen zijn we begonnen met mooie bekerwedstrijden tegen teams uit de 1e Klasse: 

Kampong JO16-2 en DESTO JO16-1 en uit de 2e Klasse Houten JO16-1. Helaas werd er alleen van 

Kampong verloren. 

 

De competitie loopt op dit moment wat stroef, van de 4 gevoetbalde wedstrijden hebben we er 

pas 1 gewonnen. We verliezen op dit moment helaas vaak door tegendoelpunten tegen het einde 

van de 2e helft. (Misschien verkeerde wissels/ pijnlijke blessures of persoonlijke fouten!!) 

We proberen hier met zijn allen aan te werken zodat de volgende wedstrijden als team, met veel 

teamgeest en veel energie en felheid de punten weer binnengehaald gaan worden.  

 

Jeroen en Sander 
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JO19-1 
 

De competitie is weer begonnen. 

 

Na een fantastisch weekend in de Ardennen waar we alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt  

nogmaals ontzettend voor willen bedanken, hebben we vorig seizoen afgesloten. op de mountainbike, in de 

kano, te voet, en in het pak paintballen…… lekker gegeten, gedronken, kampvuurtje, kortom het was een 

fantastisch weekend!  Hierna hebben we allemaal genoten van een heerlijke vakantie. 

 

Met de bekercompetitie werd gestart vol goede moed. Nog iets onwennig en totaal onnodig werd de 

eerste wedstrijd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Hercules. De tegenstander de week erna durfden 

waarschijnlijk  niet te komen en trok zich terug uit de competitie. De week erna mochten we het thuis 

opnemen tegen onze eeuwige rivalen van SO-Soest.  De begeleiding van SO-Soest, in compleet sporttenue, 

pakte serieus uit met een bijzondere warming-up met compleet uitgezet parcours. Onder de indruk waren 

we hier niet echt van met een klinkende 3-1 overwinning als prima resultaat! Een ronde verder!  Op 19 

oktober wordt de tweede ronde gespeeld en wel uit tegen OSM Maarssen een 1e klasser.  Met vertrouwen 

in een goed resultaat reizen we hier naar toe. 

 

Ook in de reguliere competitie draaien we lekker mee. Een klasse hoger, dus wat zal ons dat brengen?         

2 wedstrijden gewonnen en eentje verloren. Een 4e plek op de ranglijst met een wedstrijd minder gespeeld 

is een keurige tussenstand!  Het team begint het ouderwetse niveau aan te tikken met soms ontzettend 

mooie aanvallen en doelpunten als resultaat. 

Als we deze lijn doortrekken voorspel ik dat we nog een mooie seizoenshelft tegemoet gaan. Wie weet 

waar dit gaat eindigen? Zolang we als team onze schouders eronder zetten en spelen, kunnen er mooie 

dingen gebeuren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3

3763 LP Soest

DE GROOTHANDEL IN KENNIS!
Scholte & de Vries - Estoppey b.v. 

En vele andere productgroepen welke van toepassing zijn voor 
de professionele bouw en industrie.

U kunt bij ons terecht op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 17.00 uur
Bezorging door heel Nederland

Tel. nr. 088 - 006 50 36  -  Fax. nr. 035 - 601 64 47
info@sv-e.nl  -  www.sv-e.nl  -  www.ijzerwarenunie.nl (webshop)

•	 Gereedschappen

•	 Werkplaatsinrichting

•	 Machines

•	 Toegangscontrole

•	 Bevestigingsmiddelen

•	 IJzerwaren

•	 Ladders en steigers

•	 Bedrijfswageninrichting

•	 Hang- en Sluitwerk

•	 Werk- en bedrijfskleding (bedruk)

•	 Persoonlijke beschermingsmiddelen

•	 Verf en schilderbenodigdheden

AMSTELVEEN
Langs de Werf 17

3763 LP Amstelveen

DIEMEN
Stammerhove 5
1112 VA Diemen

BEVERWIJK
Steenkade 2

1948 NH Beverwijk

Goudvink 89 Tel./faxTel./faxT 035-6027372
37663766 WK  SoestWK  Soest MobielMobiel 06-5430258406-54302584

KORLAAR RecyRecyR cecycecy linclinc glinglin bvbvb

Groothandel in ijzer, papier
en metaal afvallen.

Speciale containerservice

Nijverheidsweg 4 
3762 ER Soest 
T 035 - 6013397
T 035 - 6026719

Postbus 263 
3760 AG Soest
soest@korlaarrecycling.nl
www.korlaarrecycling.nl

Nieuwbouw appartementen De Stadhouder Soest 

 

 

Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 
Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
     

               1 5
4

3
2

www.vv-hees.nl Voetbal strippenkaart 

Hou je van voetballen? Ben je tussen de 4 en 6 jaar oud? 
Kom dan 5x gratis mee trainen bij de Kabouters van 
vv Hees! Iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Bij een volle strippenkaart ontvang je een leuke verrassing!

Kijk voor meer info op: www.vv-hees.nl
     

               1 5
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JAARVERSLAG 2018-2019 
 

Een jaarverslag is een verslag over wat er in een jaar gebeurd is en wat er aan resultaten bereikt is. Dit zorgt 

voor transparantie en een stuk betrokkenheid. Graag willen wij u hierin meenemen. 

 

Eindelijk is er uitspraak gekomen vanuit de gemeenteraad dat mogen verbouwen! Het heeft even geduurd en 

ons geduld wordt beloond. 

Het afgelopen jaar is er een team opgezet voor de voorbereidingen- de kwartiermakers. Zij hebben met zeer 

regelmaat bij elkaar gezeten om alles voor te bereiden, om zo beslagen ten ijs te komen. Zo heeft er inmiddels 

een tussentijdse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden met betrekking tot de nieuwbouw. Hierin 

is inzicht gegeven in waar we staan en is leden de mogelijkheid gegeven mee te denken in dit geheel. Want dat 

is onze basis waaruit we denken, we doen alles met elkaar. Achter de schermen gaat alles gestaag door. 

Uiteraard stellen wij iedereen op de hoogte via de website, clubkrant en dergelijke. 

 

Wij mogen terugkijken op een goed seizoen en trots zijn op onze spelers. Hieronder een kleine greep uit de 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Uiteraard kunnen we niet alles uitlichten. 

 

Alle jeugdteams speelden het hele seizoen niet onverdienstelijk en wonnen regelmatig hun partijtje voetbal. 

Tevens hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden door het seizoen heen. 

 

• Het vertrek van Harold Valkenburg en de komst van Rob van Garderen. 

 

• Harold heeft een mooi afscheid gehad, dank voor degene die hieraan hebben meegewerkt. 

 

• JO19-1 Najaarskampioen 3e klasse en ook nog eens Voorjaarskampioen in de 2e klasse, proficiat 
mannen! 

 

• JO17-1 Najaarskampioen, zonder verlies punten. 

 

Een woord van dank aan de trainers, leiders, supporters en ouders die voor het vervoer van en naar de 

wedstrijden zorgden is hier meer dan op zijn plaats. 

 

Traditioneel werden er gedurende het seizoen een groot aantal activiteiten voor zowel de jeugd als senioren 

georganiseerd. Hierin hebben we een betere verdeling gemaakt en waren de activiteiten goed bezocht. 

 

Vertrouwenspersoon 

Het afgelopen jaar is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon en inmiddels heeft Pamela Rijnja er al een 

seizoen op zitten als vrouwelijk vertrouwenspersoon. Job en Pamela hebben zich afgelopen seizoen (weer) 

bijgeschoold, om zo – indien er beroep op hen wordt gedaan- juist te kunnen handelen. 

 

Bestuur 

Het Hoofdbestuur (bestaande uit voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid hoofd 

jeugdcommissie, bestuurslid sponsorcommissie en bestuurslid technische zaken senioren) vergadert 

maandelijks met als hoofdtaak de vereniging in goede banen te leiden.  

 

Duidelijkheid creëren wij door goede spelregels en een goede speelwijze. Beide onderdelen komen terug in het 

handboek van Hees, in te zien via de website. We beschrijven hoe de structuur van voetbalvereniging Hees er 
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uit ziet, maar ook zeggen we wat over de speelwijze. Dit laatste komt vooral terug in het hoofdstuk ‘Normen en 

Waarden’. Met het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’ willen we voorkomen dat de leden van voetbalvereniging 

Hees het gevoel krijgen dat we met een wijsvingertje iedereen vertellen wat wel en niet mag. Wat we willen 

bereiken is dat voetbalvereniging Hees die club blijft die het is en waar we met veel plezier komen om plezier 

te beleven aan onze sport, voetbal. 

Er is gekozen een aantal jaar geleden voor het waarschuwingssysteem/ gele- kaarten systeem, dit is, omdat wij 

geen geweld tolereren. Het afgelopen seizoen heeft het hoofdbestuur 3 meldingen moet behandelen en hierbij 

een passende sanctie uitgegeven.  

En uiteraard is het bestuur druk, in samenwerking met de gemeente Soest, met de toekomstplannen voor v.v. 

Hees.  

 

Jeugdcommissie 

Vorig jaar spraken wij nog over dat de aanwas van onderaf niet genoeg was. Er wordt veel door de 

activiteitencommissie georganiseerd, dit is terug te zien in het ledenaantal (totaal)! Afgelopen jaar is het 

‘Voetjebal’ opgezet en met groot succes. Er zijn weer veel nieuwe asparant spelers actief op de vroege 

zaterdagochtend. 

En er met regelmaat ook een voetbalclinic georganiseerd wordt. Al deze acties allemaal met groot succes. 

 

Ledenbestand 

  

Sept. 2015 

 

Sept. 2016 

 

Sept. 2017 

 

Sept. 2018 

 

Sept. 2019 

Senioren 79 67 59 56 57 

Jeugd 135 * 134 * 119* 113* 110* 

35+ en 45+ - 25 32 30 (15/15) 31 (16/15) 

leden/ 

Leiders/ 

vrijwilligers 

 

83 

 

44 

 

61 

 

114 

 

126 

Niet spelend 

lid (jeugd en 

senioren 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23 

Totaal 297* 270* 271* 313* 347* 

            *  exclusief kabouters -2019: 6 spelers 

 

Trainers 

Er zijn aardig wat wijzigingen geweest bij de trainers, hierbij een kleine greep: 

• Rob van Garderen selectie trainer Hees1 

• Assistent trainer Hees 1, Timo Timmer 

• Assistent trainer Hees 2, Sander Gommesbach 

• Roel Roest traint de dames 35+ 
 

Kantine 

De omzet van de kantine is en blijft de ‘levensader’ van onze vereniging. Onze dank gaat uit naar het vaste team van 

de kantine en al die vrijwilligers die assisteren om leden en bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien. 
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Afgelopen seizoen hebben het niet voor elkaar gekregen om de kantine bemand te krijgen op de maandagavond en 

woensdagavond. Wij begrijpen ook dat dit geen visitekaartje is, maar dit noodzakelijk is vanwege geen invulling van 

barpersoneel. Indien zich iemand wilt inzetten, vernemen wij dat graag. 

 

Ook afgelopen jaar zijn er een aantal zaterdagen geweest dat er een zanger was georganiseerd, wat voor Hees een 

gezellige aangelegenheid was en daardoor de inkomsten voor de vereniging aangenaam verhoogd werden. Vanwege 

dit succes, zal dit ook komend jaar op de activiteitenagenda staan. 

 

Toch merken wij op dat er niet altijd gehoor wordt gegeven aan het regelement en is herhaling hiervan belangrijk, 

dus: 

Er mag buiten de kantine en het terras geen alcohol genuttigd worden. Ook is het niet toegestaan om met glaswerk 

langs het veld te staan. 

 

Vrijwilligers 

 

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar…..omdat ze onbetaalbaar zijn!  

Omdat een vereniging geen bestaansrecht heeft zonder vrijwilligers, werd ook dit afgelopen seizoen alle vrijwilligers 

bedankt door middel van een hapje en een drankje. 

Wel hebben wij geconstateerd (zie ledenbestand schema) dat het weer oploopt, waar wij erg blij mee zijn. Toch nog 

niet alle functies ingevuld kunnen worden en zo ook het werven van vrijwilligers een aandachtspunt zal blijven zijn. 

 

Sponsoren en sponsorcommissie en Club van Honderd 

De sponsorcommissie zet zich in om sponsoren te werven, maar ook om hen te onderhouden. Dit zorgt voor extra 

financiële middelen die we goed kunnen gebruiken en ons als club erg gezond maken. Wij zien een stabiele 

inkomstenstroom, daar zijn wij zeer dankbaar voor. Dankzij onze sponsoren lopen al onze teams er allemaal weer 

netjes bij. 

Ook de Club van 100 heeft het afgelopen jaar de vereniging ondersteund in de vorm van financiering van aankopen 

en/ of het sponsoren/ organiseren van evenementen, zoals: voetbalquiz, bingo, klaverjassen. Voor de leden een 

fantastisch dag werd georganiseerd Soest bezichtigen op de fiets aansluitend met een heerlijke BBQ. Het was weer 

een geslaagde dag. Gaandeweg melden zich er weer nieuwe leden aan en blijft dit een begrip binnen de vereniging. 

Het ledenbord is onlangs vernieuwd, wat zal dat mooi staan in het nieuwe complex. 

 

Tot slot 

Zoals in het voorwoord reeds benoemd is, is het onmogelijk om alle gebeurtenissen en feiten te vermelden in een 

paar pagina’s. Mocht u belangrijke feiten missen, laat het ons weten. Het hoofd- en jeugdbestuur zijn ook in het 

seizoen 2018/2019 voornemens optimale sportcondities voor zowel jeugd als senioren te creëren. Ook u kunt hierin 

bijdragen door onze vereniging positief te promoten middels uw gedrag op het veld en langs de lijn (ook bij 

uitwedstrijden). 

 

Oktober 2019 

 

Namens het bestuur van v.v. Hees 

Rolinka Reumer, secretaris 
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UITNODIGING 
Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Hees 

 
Het bestuur van de v.v. Hees nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene 
LedenVergadering (ALV) die zal worden gehouden op: 
 

Maandag 18 november 2019 
Aanvang: 19.45 uur, start om 20.00 uur in de kantine van de v.v. Hees 

 
De agenda van de vergadering is als volgt: 

1. Welkom door de voorzitter (zie toelichting) 
2. Vaststellen en goedkeuren van de notulen van de ALV van 19 november 2018 (zie toelichting) 
3. Jaarverslag van de secretaris m.b.t. het verenigingsjaar 2018/2019 (zie toelichting) 
4. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
5. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. het boekjaar 2018/ 2019 
6. Verslag en advies van de kascommissie 
7. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor 2019/ 2020 
8. Verkiezing kascommissie (zie toelichting) 
9. Ingekomen stukken en mededelingen 

PAUZE 
10. Visie van het bestuur m.b.t. de toekomst van de v.v. Hees 
11. Rondvraag (zie toelichting) 
12. Sluiting van de Algemene LedenVergadering 

 

Toelichting op een aantal agendapunten: 
bij 1:  -Na opening van de vergadering stelt de voorzitter, aan de hand van de presentielijst, vast of er 

voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. 

 

bij 2:  -Notulen van de ALV van 19 november 2018. De notulen worden niet voorgelezen. Vaststelling en 

goedkeuring is voldoende. 

 

bij 3:  -Het jaarverslag m.b.t. tot het jaar 2018/ 2019. Het verslag wordt niet voorgelezen. Vaststelling en 

goedkeuring is voldoende. 

 

Bij 4: - Het bestuur vraagt aandacht voor de openstaande functies: 
- Vacant: Coordinator scheidsrechters. 
- Vacant: Leider Peter Brehler 
- Vacant: Jeugdcoordinator kabouters, JO7 
- Vacant: Keeperstrainer overige JO’s 

 

Bij 8 :  -De kascommissie, bestaande uit J. Jansen, Ben Kuijer en C. Uit den Bogaard 

 

bij 11 :  -Volgens het besluit van de ALV op 4 oktober 1993, dienen punten voor de rondvraag schriftelijk en 

tot een half uur voor aanvang van de ALV bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend: 

secretariaat@vv-hees.nl. 

Uitzonderingen kunnen voorkomen naar aanleiding van op- of aanmerkingen m.b.t. agendapunten. 

 

mailto:secretariaat@vv-hees.nl
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2020 
We hebben er zin in!! 
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