
 

  

                                                                                           Heesch, januari 2021 

Jaarverslag seizoen 2019-2020 

 

Beste leden, 

 

Het seizoen 2019-2020 kan als wel een heel bijzonder verenigingsjaar bestempeld 

worden. 

 

Het was het eerste seizoen waar we met de nieuwe bestuurssamenstelling werkten. 

Een veel kleiner bestuur dan voorheen en waarbij er meer werk en 

verantwoordelijkheden bij kaderleden of commissies kwamen liggen, die daartoe ook 

de bevoegdheden kregen. 

Na een start waarbij eenieder moest wennen en waarbij het soms zoeken was, 

werden de contouren van deze werkwijze goed zichtbaar. Ook werden er vele leden 

gevonden die een steentje bij wilden dragen aan deze opzet, zodat het bestuur 

inderdaad toe kwam aan de doelstelling: meer op afstand besturen, zich bezig 

houden met beleid maken en het controleren op de uitvoering van het beleid. 

 

Verder zijn we het seizoen sportief goed gestart. De elftalindelingen waren weer 

keurig in orde, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Een hele klus ieder jaar, 

waarvoor dank aan degene die hier aan mee gewerkt hebben om dit voor elkaar te 

krijgen. 

Maar dan gebeuren er halverwege het seizoen dingen waar niemand rekening mee 

gehouden heeft. In heel de wereld steekt het coronavirus de kop op en ook 

Nederland en Heesch ontkomen er niet aan. 

 

Het virus heeft veel leed met zich mee gebracht en ook onder de HVCH-familie zijn 

mensen die met dit leed te maken krijgen. Leed waar we bij stil hebben gestaan en 

waar nu ook de gedachten weer bij zijn. 

Uiteindelijk wordt kort na de winterstop de competitie stilgelegd en komt alles stil te 

liggen. Het sportpark wordt gesloten, een situatie die we nog nooit gekend hebben 

en ook nog nooit voorzien was. 



 

Natuurlijk is het sportieve gemis het grootst. Er kan niet meer gespeeld of getraind 

worden en competities worden niet afgemaakt, waardoor er ook geen kampioenen 

zijn en geen degradanten. Een onwerkelijk iets. 

 

Maar dit heeft buiten het sportieve ook een financiële impact op de vereniging. Het 

heeft veel bestuurlijke inspanning gekost om dit op een rij te krijgen en om hier een 

goed plan voor te maken. We zijn vooral onze penningmeester en de mensen die 

hem hier bij hebben ondersteund dankbaar dat er een duidelijk financieel plaatje 

kwam te liggen met verschillende scenario’s. Gelukkig kwamen er vanuit de KNVB 

en het rijk steunmaatregelen. Ook de gemeente heeft positief meegedacht om te 

zorgen dat we een plan hadden waarmee we de club financieel verantwoord konden 

blijven draaien . 

Dit complete plan is kort na het sluiten van dit verenigingsjaar aan de 

ledenvergadering voorgelegd ter instemming. 

 

Verder werden we geconfronteerd met de ziekte van onze secretaris Petra van 

Zoggel. Al vrij snel werd duidelijk dat dit proces onomkeerbaar was en dat Petra niet 

meer beter kon worden. Tot het laatste moment heeft ze nog een bijdrage geleverd 

aan de club en aan ons als bestuur. Helaas is Petra veel te snel, begin juli al, 

overleden. We zullen nooit vergeten wat zij gedaan heeft voor de verenging. Dat de 

persoon Petra en alles wat ze voor de club heeft betekend erg gewaardeerd 

werd door de leden, bleek wel tijdens het massale afscheid op het hoofdveld.  

We betuigen nogmaals onze steun aan haar gezin. 

 

Gelukkig hebben we ook tot aan de coronatijd ook een aantal leuke activiteiten 

gehad. Jeugdactiviteiten zoals Sinterklaas en het zaalvoetbal. We hebben een 

prachtige wildwinterkermis gehad en een heel druk bezochte nieuwjaarsreceptie. 

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie hebben we onze jubilarissen gehuldigd en werd 

Caroline Florussen benoemd tot verenigingsvrouw voor alle inspanningen afgelopen 

jaren bij HVCH. Deze inspanningen zijn met name gericht op het G-voetbal, een tak 

die mede door haar bijzonder floreert binnen HVCH. 

En naast Caroline hebben we nog zo’n 300 andere vrijwilligers bij HVCH die wij 

medio dit seizoen, op Valentijnsdag 2020, wisten te verrassen met een HVCH 



 

Valentijnskaart met daarbij de uitnodiging voor een ‘date’ in onze bekende kantine. 

Door corona is die ‘date’, gezellig samenzijn tijdens onze jaarlijkse vrijwilligers 

bedank/feest avond, er helaas bij ingeschoten. Maar deze ‘date’ blijft natuurlijk 

gewoon staan en zal hopelijk snel opnieuw ingepland kunnen worden… Bij deze 

nogmaals alle dank voor ieders inzet, zowel aan alle vrijwilligers ‘voor de schermen’ 

(leiders/trainers etc.) als ook de vele vrijwilligers ‘achter de schermen’. Samen zijn 

wij HVCH! 

 

Ook uit de realisatie van het pannaveldje blijkt dat we met gezamenlijke inzet veel 

kunnen realiseren ook deze mensen hartelijk dank  

 

Verder hebben we op het voetbaltechnisch gebied ook weer stappen kunnen zetten. 

Daarbij heeft ons nieuwe hoofd opleidingen Emiel de Haan meteen een grote rol 

gespeeld. 

We hebben een samenwerkingsverband gesloten met NEC, waardoor we gebruik 

kunnen maken van hun trainingsmethodes die zij gebruiken bij de jeugd en ook zijn 

er mogelijkheden om bij NEC op bezoek te gaan om daar kennis op te doen. 

Ook hebben we een abonnement genomen op het digitale trainingsprogramma 

VTON. Dit is een programma waar onze jeugdtrainers op een makkelijke manier veel 

oefenstof en oefeningen uit kunnen halen. 

Tijdens de coronatijd heeft de jeugd ook heel veel samen in dezelfde 

leeftijdscategorie gewerkt. Dit is heel goed bevallen en zo positief beoordeeld dat we 

dit met de nieuwe trainingsindeling ook voortgezet hebben. 

 

Tot slot willen we ook niet onvermeld laten dat we samen met initiatiefnemer Roy de 

Haan, medewerking hebben kunnen verlenen aan de opstartfase van de per het 

nieuwe seizoen (vanaf september 2020) gestarte Sport BSO, Time4Skills. Dit past 

ook helemaal in ons beeld dat we meer zijn dan alleen een voetbalclub en o.a. onze 

mooie accommodatie zodoende nog meer en breder kunnen inzetten. 

 

 



 

Op het moment van schrijven van dit verslag weten we dat het coronavirus nog 

steeds onder ons is en nog steeds voor veel leed zorgt. Ook heeft het er weer voor 

gezorgd dat het sportieve nagenoeg stil ligt binnen de vereniging. 

We hopen dat we door de genomen maatregelen weer snel aan het normale 

toekomen. Zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf gezond! 

 

Bestuur HVCH 

 

 


