JAARVERSLAG 2016-2017 SVC2000
1. ALGEMEEN
Een seizoen ging voorbij: het seizoen 2016-2017. In dit jaarverslag berichten we over deze periode in het
bestaan van onze vereniging. Een jaar, 12 maanden, 365 dagen, waarin honderden vrijwilligers samen –
ieder in hun eigen rol en betrokkenheid - in staat blijken weer een groot aantal leden aan SVC2000 te binden.
Dat stemt tot tevredenheid en grote erkentelijkheid naar ons vrijwilligerscorps. Wat zouden we doen zonder al
die mensen, die zich belangeloos voor onze vereniging en zijn teams en leden inzetten!
2. BESTUUR
In het seizoen 2016-2017 bestaat het bestuur uit:
Naam
Arno Bendermacher
Hanneke Spee (tot en met 16 december 2016)
Miranda Janssen-Beeren
Jo Strous
Mohamed Jabouri; per 1 april 2017: Bart Knoops
Maurice Voestermans
John Duisters
Ruud Beurskens

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter senioren
Voorzitter jeugd
Voetbaltechnische zaken
Accommodatiezaken
Sponsoring en PR

Het bestuur kent ook dit seizoen een verloop. Secretaris Hanneke Spee stelt zich tijdens de algemene
vergadering niet meer herkiesbaar als secretaris, al is ze - vanwege het ontbreken van een opvolg(st)er –
bereid het post- en emailadres van de vereniging te blijven. Het lukt in dit verslagjaar helaas niet om een
waardige opvolger te vinden. Dit lukt wel voor de vacature van voorzitter jeugd, die ontstaat als Mohamed
Jabouri terugtreedt; Bart Knoops wordt gekozen en zet zich vanaf 1 april volop in als voorzitter jeugd.
Hanneke en Mohamed hebben zich geruime tijd ingezet voor onze vereniging, waarvoor dank. Het
secretariaat wordt qua agendering, notulering en correspondentie voorlopig door de voorzitter waargenomen.
In de zomerperiode 2016 investeren we in een nieuwe horecakeuken en een nieuw kassasysteem en starten
we met het zogenoemde Lekker Bezig project, in samenwerking met Sligro, KNVB en SVC2000. Een deel
van de minder gezonde gerechten wordt van de menukaart afgehaald en we gaan onze leden stimuleren om
gezonder te eten en te snoepen. Elke week krijgen onze teams en hun tegenstanders een teambox met fruit.
Er wordt heerlijk gesmuld en het project heeft een goede start. Een groep van ruim 30 vrijwillig(st)er staat
garant voor gezelligheid en sfeer in de kantine tijdens de trainingsavonden vanaf 18.00 uur en de weekenden.
Onze gezonde kantine levert meer omzet maar ook de nodige publiciteit op, bijvoorbeeld door het winnen van
de Vullen-of-Voeden-prijs (€ 500) van Voetbal Inside.
Over goede start gesproken: het seizoen gaan we met zijn allen van start tijdens een geslaagde
voetbalzondag eind augustus, speciaal door het optreden van straatvoetballer en rapper Soufiane Touzani.
Leden staan binnen onze vereniging centraal. Vanaf dit seizoen roepen we daarom ook een Speler en
Speelster van het Jaar uit, vanwege een bijzondere prestatie. Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsinstuif
2017 wordt jeugdspeelster Arwen Heijnen tot Speelster en Seniorenspeler en veteraan Roy Sahusilawane tot
Speler van het Jaar uitgeroepen. Tijdens deze Nieuwjaarsinstuif wordt bovendien een aantal jubilarissen
gehuldigd vanwege hun langdurige lidmaatschap: Peter Janssens, Rob Deussen, Wim Kemp en Wim
Schalley vanwege hun 40-jarig en Patrick Eijckelhardt vanwege zijn 25-jarig trouw lidmaatschap.
Op 14 januari 2017 vindt een Kaderdag plaats: bestuurs- en commissieleden zitten samen en bespreken
enthousiast wat we in het nieuwe jaar allemaal gaan oppakken. Er is genoeg werk in allerlei projecten. Zo
geven we samen handen en voeten aan onze Toekomstvisie 2019.
Vrijwilligers zijn bijzondere leden, die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging in uiteenlopende
functies. Deze mensen waarderen we op gezette momenten. Joke Bendermacher-Bethbeder wordt tijdens de
jaarlijkse Vrijwilligersavond uitgeroepen tot Vrijwilligster van het Jaar, vanwege haar bijzondere verdiensten in
het Lekker Bezig project en de kantine. Roy Timmermans geven we voor een seizoen de statuur van Jong

Talent van het Jaar, vanwege zijn werk voor de Commissie Sponsoring en PR. Ook de KNVB toont dit
seizoen weer waardering voor onze mensen: Bert Duda, Marielle Jereskes, Jos Janssen, Frans Baltissen en
Wim Kemp ontvangen de zilveren KNVB waarderingsspeld. Vanzelfsprekend zijn we trots op deze kanjers,
die hun onderscheiding dik verdiend hebben.
Het bestuur vergadert in dit seizoen 8 maal en het dagelijks bestuur iets vaker. Natuurlijk wordt er veel
gesproken over kansen en uitdagingen maar kent het bestuur ook zorgpunten. Zo is er in december 2016
veel commotie binnen het amateurvoetbal over de risico’s van voetballen op kunstgras. Als bestuur kiezen we
ervoor om ruimte te bieden en respect te hebben voor ieders individuele keuze (bijvoorbeeld van ouders) om
wel of niet te (laten) spelen op kunstgras bij uitwedstrijden. Ook het ophalen van oud papier blijkt een
zorgpunt. We besluiten ‘Mister Oud Papier’ Jos Janssen te helpen met het organiseren daarvan.
De ledenvergadering wordt slecht bezocht en daarmee ontneemt een aantal leden zich de kans om met ons
in gesprek te komen. En toch blijkt dat gesprek zinvol. Zo leeft er ongenoegen over het ontbreken van
voetbalfoto’s in onze kantine. Dat bespreken we, er wordt een werkgroepje geformeerd en samen met de
leden lossen we dat snel op. In deze ledenvergadering worden ook de gescreende statuten en reglementen
vastgesteld, met dank aan de ad hoc commissie, bestaande uit Wim Kemp, Ad Jereskes en Arno
Bendermacher, die hiermee waren belast. De statuten worden in het voorjaar vastgelegd bij de notaris.
Het pijndossier ‘doorbelasting energielasten’ wordt afgesloten; we komen met de gemeente Roermond een
11-tal afspraken overeen waarmee we kunnen leven. Het wordt wel duurder in de toekomst, maar de
gemeente is bereid eerst te investeren in maatregelen die het verbruik goedkoper zullen maken.
In het voorjaar 2017 besluiten we tot de bouw van een eigen opslagruimte kantine. Dat zullen we in eigen
beheer doen. De lelijke zeecontainers zullen bij aanvang van het nieuwe verslagjaar worden vervangen door
een heus stenen gebouw van 9x7 meter, hetgeen de investering door onze vereniging waard is.
In de loop van dit seizoen ontvallen ons dierbare voetbalvrienden, waarmee we een mooi clubverleden delen.
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Met respect blijven we herinneringen aan hen koesteren.
3. FINANCIEN EN ADMINISTRATIE.
Naam
Miranda Janssen

Functie
Bestuurslid - Penningmeester

De commissie financiën en administratie bestaat dit seizoen, naast Miranda Janssen als voorzitster, uit Peter
Tobben, Marcel Paulussen, Piet Jereskes en Roel Spee.
Het ledenaantal was per 1 juli 2016 690 leden en 30 juni 2017 724 leden.
Het seizoen 2016-2017 is financieel gezien een beter jaar, in vergelijking met de voorgaande verliesgevende
seizoenen. We hebben geïnvesteerd in maar liefst 69 zonnepanelen op het dak van de kantine en dat levert
een flinke reductie aan kosten op. Onze hypotheeklasten vervallen omdat we die in een keer aflossen en we
hebben gesneden in een aantal uitgaven, onder meer door het terug geven van een voetbalveld en een
afname van vrijwilligersvergoedingen. Ook ontvangen we maandelijks extra inkomsten uit de verhuur aan de
buitenschoolse opvang en het ruimer openstellen van de kantine.
We zijn in staat zelf te investeren zonder een beroep te doen op vreemd vermogen, omdat we een meevaller
hebben: de Turkse BVO Mersin is na een langslepende procedure gestart met het in termijnen betalen van
een vordering voor opleidingskosten. Dit zijn natuurlijk incidentele inkomsten en daarmee kun je nooit
structurele verplichtingen aangaan. Ons motto blijft derhalve om zorgzaam om te gaan met onze middelen.
Het secretariaat wordt tot de ledenvergadering wederom vakkundig verzorgd door onze secretaris Hanneke
Spee. De ledenadministratie is in handen van Piet Jereskes. Een aantal commissies heeft binnen de eigen
geledingen een taak rondom financiën toebedeeld aan een specifieke persoon. Dankzij het accurate werk van
deze mensen kunnen we binnen SVC2000 spreken van een gedegen administratie.
4. SENIOREN
Naam
Jo Strous

Functie
Voorzitter senioren

Het aantal spelende seniorenleden was dit seizoen: 138 mannen en 39 vrouwen.
De seniorencommissie bestaat uit Jo Strous (voorzitter), Hanneke Spee, Peter Tobben, Max Huybregts, Chrit
Deltrap, Roger Tissen en Ad Jereskes
Aan het begin van het seizoen 2016-2017 bestaat de seniorencommissie uit dezelfde leden als het seizoen
ervoor. Het is een druk seizoen, waarin de commissie hard moet werken om alles lopend te krijgen en te
houden, hetgeen niet altijd even gemakkelijk is. De koppeling van een commissielid aan een seniorenteam
blijft bestaan; dit werkt goed.
Als trainer voor de mannenselectie is voor dit seizoen aanvankelijk Marco Laumen aangesteld. Door zijn
onverwachte overlijden worden we genoodzaakt om aan de vooravond van het nieuwe seizoen een nieuwe
trainer te vinden. Gelukkig slagen we hierin door het aanstellen van Ricardo Wassenberg.
In het Walking Football (voor zestigers) is het aantal leden stabiel; helaas is nog geen sprake van een groei
waardoor op meerdere accommodaties door meerdere teams zou kunnen worden gespeeld. Vanaf het
voorjaar 2017 traint de groep walking footballers een keer per maand op sportpark De Wijher.
MANNEN
Competitie
We nemen met zes elftallen en een 7x7 35+ team deel aan de reguliere competitie. De eindstanden van de
teams, uitkomend in de KNVB competitie, zijn als volgt:
e

>

3 klasse B

e

>

4 klasse 07

e

>

4 klasse 05

e

>

6 klasse 15

e

>

6 klasse 14

2 plaats

e

>

Veteranen 35+

8 plaats

e

>

7x7 reeks 35+ 1 klasse 3

e

>

7x7 reeks 35+ 1 klasse 1

1
2
3

4
5

6
7
7

e

Categorie A

2e plaats (via nacompetitie niet gepromoveerd)

e

Categorie B

11 plaats; gedegradeerd

e

e

3 plaats

e

e

10 plaats

e

e

e
e

E

e

e

najaar 2 plaats
e

voorjaar 1 plaats

Het eerste elftal presteert goed in de competitie, maar haalt de promotie via de nacompetitie helaas niet. Ook
het tweede elftal degradeert. Het 7x7 team behaalt het kampioenschap in de voorjaarsreeks.
Beker
e
e
e
e
Aan de bekercompetitie wordt deelgenomen door het 1 , 2 en 3e elftal. Het 1 en 2 elftal wordt in de 4e
e
e
ronde en het 3 elftal in de 1 ronde uitgeschakeld.
Recreatief.
Op de zaterdagen neemt een veteranenelftal aan een onderlinge competitie deel. Dit team regelt de zaken
min of meer zelfstandig, dankzij de inzet van een aantal eigen vrijwilligers.
VROUWEN
Vrouwen 1 loopt helaas het hele seizoen achter de feiten aan. Als gevolg van zwangerschappen,
werkzaamheden, buitenlandse stages, langdurige blessures en vakanties is het wekelijks puzzelen om een
team op de been te krijgen. Door uit de laatste 5 wedstrijden toch nog 10 punten te pakken weet dit team
rechtstreekse degradatie te voorkomen, maar moet het - als gevolg van (wederom) het missen van een
aantal speelsters in de finale van de nacompetitie - de eer aan Leveroij laten, met degradatie tot gevolg.
Vrouwen 2 weet zich toch in de subtop, tussen allemaal standaardteams, te handhaven met een 4e plaats in
de eindrangschikking. De veterinnen nemen weer deel aan de najaars- en voorjaarscompetitie van het 7x7

30+ competitie. In de najaarsreeks behalen ze een 3e plaats en in de voorjaarsreeks worden ze 2e op de
ranglijst.
Competitie
Vrouwen 1 >

2 klasse G A-Categorie

Vrouwen 2 >

6 klasse 04

Veterinnen

7x7 reeks 30+ 1 klasse 4

e

> 10 plaats

e

e

> 4 plaats

via nacompetitie degradatie

e

e

e

7x7 reeks 30+ 1 klasse 5

e

> 3 plaats (najaar)
e

> 2 plaats (voorjaar)

Beker
e
e
Aan de bekercompetitie wordt deelgenomen door het 2 vrouwenteam. Ze worden in de 1 ronde
uitgeschakeld.
5. JEUGD
Naam
Mohamed Jabouri/vanaf 1 april: Bart Knoops

Functie
Voorzitter jeugd

De jeugdcommissie bestaat, naast de voorzitter, uit Bert Duda, Caroline Janssen, Piet Jereskes, Ad Jereskes
en Marcel Paulussen. Er wordt gekeken naar uitbreiding van de commissie die een omvangrijk takenpakket
heeft.
In de jeugdafdeling zijn dit seizoen maar liefst 50 jeugdleiders actief. Wij vragen aan alle mensen die met
jeugd werken om vanaf dit seizoen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen. Elke
functionerende jeugdleider voldoet hier aan.
De jeugdafdeling bestaat per 30 juni 2017 uit ruim 300 jeugdspelers. De jeugdafdeling bestond uit 90 jongens
en 16 meisjes in de junioren en 162 jongens en 24 meisjes in de pupillen. In dit verslagjaar een groei met
ongeveer 30 jeugdspelers, maar we had meer kunnen groeien. Het ontbreekt ons aan voldoende begeleiders.
Daardoor moeten we een wachtlijst hanteren waarop veel jongens/meisjes wachten op een plek bij SVC2000.
Het meidenvoetbal zit in de lift: zo starten we in oktober 2016 met een trainingsgroep op vrijdag, onder leiding
van speelsters uit onze vrouwenteams. Ook gaat in het voorjaar 2017 een team met jonge meiden van start.
Een onderzoek vanuit Fontys Sporthogeschool overtuigt ons van de kansen om meer meiden te interesseren
voor onze vereniging, maar we zijn niet in staat die kans dit seizoen te verzilveren. Zo laten we de
mogelijkheid van een samenwerking met een viertal basisscholen helaas liggen. We zetten nu in op het
nieuwe seizoen 2017-2018.
Veel aandacht gaat uit naar nieuwe wedstrijdvormen in de pupillen. Voorbereidingen worden getroffen, leiders
en kader wordt geïnstrueerd. In het nieuwe seizoen zal een eerste deel van deze nieuwe competitievormen
worden uitgerold in het gehele amateurvoetbal. Ditzelfde geldt voor de introductie van een Mobiel Digitaal
Wedstrijd Formulier, een app waardoor we voor de jeugd JO13 t/m JO19 voortaan geen wedstrijdformulier
meer hoeven in te vullen. Dit maakt het ons kader makkelijker en eenvoudiger.
De jeugdafdeling fungeert vanuit het principe de jeugd met plezier te laten voetballen. Als iedereen op en
rond het veld meewerkt aan de naleving van de sportiviteitsafspraken ‘dan blijft het fijn langs de lijn!’. Een
boarding wordt wekelijks langs de velden geplaatst om de ouders hieraan te herinneren. Piet Jereskes heeft
in zijn werkzame verleden veel kennis op pedagogisch vlak opgebouwd. Dit leidt bij SVC2000 tot een project
over het pedagogisch verantwoord begeleiden van onze jeugd, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) en de gemeente Roermond met als doel dat kinderen “ aan de bal blijven”: we proberen te
voorkomen dat kinderen afvallen vanwege - laten we maar zeggen - “opvallend gedrag”. In februari starten
we met een avond voor onze coaches, getiteld: Positief Coachen”. Inmiddels boeken we op bescheiden
schaal vooruitgang: kinderen verlaten niet meer, zoals voorheen vaak gebeurde, bij afwijkend gedrag de club.
Een unicum voor Roermond en een nieuwe dimensie in het begeleiden van spelers, ouders en leiders in het
verantwoord omgaan met jeugd.
Natuurlijk wordt er ook gevoetbald om te winnen. Met trots maken we melding van de volgende kampioenen
binnen de jeugd:

Voorjaar/seizoen 2016-2017
JO9-3 (F3)
voorjaar 3e klasse
JO11-3 (E3)
voorjaar 2e klasse
JO15-2G (C2) voorjaar 4e klasse

Najaar/seizoen 2016-2017
JO11-2 (E2)
najaar 2e klasse
JO11-3 (E3)
najaar 2e klasse
JO9-5 (F5)
najaar 3e klasse
JO9-6 (F6)
najaar 3e klasse (Fairplay)

Binnen onze jeugd wordt prettig samengewerkt met de keepersopleiding Keep it Cool, in handen van keeper
Siem Nijssen. Ook wordt prettig samengewerkt met de BVO VVV-Venlo. We mogen met een grote groep
spelers naar een betaald voetbalwedstrijd. Jeugdspelers van SVC2000 lopen mee met de ‘players escort’ van
VVV-Venlo en doen mee aan de penaltybokaal tijdens de rust.
6. TECHNISCHE ZAKEN
Naam
Maurice Voestermans

Functie
Bestuurslid Technische Zaken

De voetbaltechnische commissie bestaat dit seizoen, naast Maurice Voestermans, uit Ricardo Wassenberg,
Hans Toonen, Bert Duda en Wim Kemp.
e

SVC2000 kent een stabiel 1 elftal bij de mannen, onder leiding van Ricardo Wassenberg. Na drie jaar gaat
vanuit de selectie maar één speler weg om te gaan voetballen bij de BVO VVV Venlo. De rest van het eerste
elftal blijft en dat is een goed teken.
Het ‘Coach de coach’-traject wordt door Hans Toonen naar tevredenheid opgepakt en betekent een nuttige
stap in de ontwikkeling van ons kader. Ook de JVTC cursus wordt door 13 startende (jeugd)trainers met goed
gevolg afgerond. Dat geldt ook voor een pilot loopscholing voor D pupillen.
Onze verenigingsscheidsrechters zijn ook dit seizoen weer onder de hoede van coördinator Wim Kemp, die
drie bijeenkomsten organiseert voor deze vrijwilligers om kennis over te dragen en afspraken te maken.
Aansturen en plannen van scheidsrechters blijkt een intensieve klus en het is niet altijd even gemakkelijk om
wedstrijden bezet te krijgen.
Gekozen wordt voor een nieuw systeem met de naam Talento. Dit moet ons helpen de spelers beter te
volgen en in te delen op ieders eigen niveau. Gestart wordt met het introduceren en vullen van dit nieuwe
seizoen, hetgeen de komende seizoenen een vervolg krijgt en zijn vruchten moet gaan afwerpen.
7. SPONSORING EN PR.
Naam
Ruud Beurskens

Functie
Bestuurslid - Sponsoring & PR

De commissie sponsoring en PR bestaat in het verslagjaar uit Ruud Beurskens als voorzitter en Ger
Spooremakers, Ron Wouters, Roel Spee, Glenn Huybregts, Ronnie Huffmeijer, Quin de Jong, Roy
Timmermans, Guillaime Janssen en Patrick Eijckelhardt.
Voor het eerst is de Sponsorloterij succesvol met de verkoop van 16 loten en een opbrengst van € 4.000.
Schildersbedrijf Selder komt als winnaar uit de bus gekomen. Ook het seizoen 2017-2018 zal deze
sponsorloterij voor de shirtsponsoring van het eerste mannen elftal worden herhaald.
Onze jeugdleiders worden allemaal in het nieuw gestoken, dankzij drie sponsoren: ”KeukenHal, Brummelhuis
en Neel Drinks. Het grootste deel van de kosten van deze kleding worden uit deze sponsoring gehaald. De
uitlevering van deze kleding zal aan het begin van het nieuwe seizoen plaatsvinden.
Schildersbedrijf Selder en Ascon Automatisering worden sponsor van de keeperstraining van SVC2000.
Daarmee worden een groot deel van deze kosten gedekt. Beide bedrijven verbinden zich in ieder geval om dit
seizoen en het seizoen 2017/2018 de keeperstraining door Keep It Cool te sponsoren.
Achter de schermen wordt de nieuwe website van SVC2000 ontwikkeld, die aan het begin van het nieuwe
seizoen zal worden gepresenteerd.

Het seizoen 2017-2018 staat voor de Commissie Sponsoring & PR in het teken van:
• Vernieuwen van de wedstrijdshirts van de teams (zowel jeugd als senioren) die nog niet over de nieuwe
Masita shirts beschikken
• Werven van nieuwe bordsponsoren en op orde brengen van de reclameborden langs het Hoofdveld
• Vernieuwen van de kleding van het senioren kader en werven van sponsoren daarvoor
8. ACCOMMODATIEZAKEN
Naam
John Duisters

Functie
Bestuurslid

De onderhoudsploeg bestaat dit seizoen uit Teun Smeets, Rob Deussen, Paul Cox, Jo Naus, Neer Burhenne,
Frans Opbroek, Frans Baltissen, Lei Geraedts, Peter Baltissen en John Duisters.
De vrijwilligers van het onderhoud zorgen er wekelijks voor dat de kleedlokalen schoon zijn en er weer lijnen
op de velden staan. Veel waardering bestaat voor deze groep vrijwilligers die vaak door weer en wind van de
partij zijn.
Door de gemeente wordt het schapenraster vervangen door een definitief raster rondom het totale complex.
Dit is deels in de grond is ingegraven, om zodoende de dassen en konijnen te weren van de velden. De
bevers blijven problemen opleveren
9.OVERIGE COMMISSIES
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit mensen vanuit de jeugd en senioren en staat onder leiding van Jo
Strous. Dit seizoen zetten zich hiervoor in: Jo Strous, Caroline Janssen-Timmermans, Remi Janssen, Huub
Janssen en Leon van de Bosch. Nauw samengewerkt wordt met de jeugd- en seniorencommissie en de
mensen van de kantine. De activiteitencommissie lukt het enkele geslaagde game-avonden voor de jeugd te
organiseren alsook de traditionele sinterklaasmiddag. Tijdens een vasteloavend-middag wordt jeugdspeelster
Amy Cox uitgeroepen tot Prinses van SVC2000. De eveneens traditionele Snertavond gaat niet door
vanwege een te geringe belangstelling.
Sanctiecommissie
Deze nieuwe commissie beoogt het sanctiebeleid van de vereniging uit te voeren. Zodra er een melding via
de website wordt gedaan van gedrag, dat in strijd is ons sanctiebeleid, dan komt deze commissie in stelling.
De commissie bestaat uit: Arno Bendermacher, Wim Kemp en Marcel Paulussen. De commissie spreekt in
een viertal zaken een straf uit. Ook probeert de commissie te bemiddelen en denkt mee over het, in bredere
zin oplossen van een probleem.
10. SLOTWOORD.
Een seizoen ging voorbij. Een seizoen waarin we met velen werkten aan een toekomst. Naar de toekomst
baart ons de bereidheid van leden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren wel zorgen. Er zijn momenteel te
veel taken voor te weinig mensen en dat trekt een wissel op hen. Niettemin spreken we ook nu het
vertrouwen uit naar de toekomst. Het werven van nieuwe vrijwilligers is dan ook van groot belang om onze
vereniging een stabiele toekomst te kunnen bieden.
SVC2000 is in beweging en groeit toe naar een moderne open vereniging waarin we samen iets moois
presteren. Op sportief vlak maar ook maatschappelijk. We doen een beroep op alle leden om mee te gaan in
die nieuwe beweging. Help ons en stop ook energie in het samen werken aan die toekomst. Dan zijn we een
vereniging waarin we met plezier voetballen maar er ook zijn voor elkaar. Voetbal als doel maar ook als
middel; daar gaan we voor!
Het is ons gelukt om weer velen te verenigen. En daar zijn we als bestuur trots op!
Roermond, november 2017

