Grubbenvorst, mei 2018

Jaarverslag G.F.C.'33 seizoen 2017/2018
Algemeen
Dit is mijn eerste jaarverslag als secretaris van GFC’33; Ik wil Wil Crommentuyn nogmaals hartelijk
danken voor de 20 jaar die hij secretaris is geweest bij onze club.
Het seizoen 2016/2017 wordt op 29 september 2017 afgesloten met de Algemene Leden
Vergadering die door 52 stemgerechtigde leden wordt bijgewoond.
In deze vergadering treden Wil Crommentuyn en Paul Verbong af. Wil stel zich niet meer herkiesbaar.
Paul die zich herkiesbaar stelt wordt herkozen. Het hoofdbestuur bestaat dit seizoen uit de volgende
personen Leon Voeten (voorzitter), Frans Theelen (penningmeester), Peter Simons (wnd secretaris en
wedstrijdzaken), Herm Titulaer (organisatorische zaken), Paul Verbong (accommodatiezaken) en Ed
Peters (technische zaken).

Senioren
Ook in dit seizoen hebben we weer 4 senioren-elftallen actief bij de heren en één bij de vrouwen.
Voor de aanvang van het seizoen kunnen we als nieuwe hoofdtrainer Roger Ceulemans vastleggen.
Met hem start het eerste herenteam, na de degradatie vorig seizoen, in de vierde klasse.
De eerste helft van de competitie loopt moeizaam. De selectie wordt geteisterd door blessures. De
tweede competitie helft loopt beter. Het eerste speelt goed. Zodanig goed dat ze de vierde plaats in de
eindstand behalen en in de nacompetitie voor promotie mogen spelen. Helaas blijkt de eerste
tegenstander te sterk.
Tijdens de tweede helft van de competitie maakt Roger Ceulemans bekend na dit seizoen te zullen
stoppen als Hoofdtrainer. Hij wordt opgevolgd door René Peters.
Het tweede elftal komt dit seizoen in een hogere klasse uit nl. de reserve 3e klasse. Helaas blijkt deze
klasse dit keer te hoog gegrepen. Het elftal eindigt op de laatste plaats. Het nieuwe seizoen gaat men
lager spelen.
Het derde elftal, net als het vierde elftal uitkomend in de 6e klasse, kent een goed seizoen en eindigt
uiteindelijk op de 3e plaats in de eindstand.
Ook het vierde elftal speelt goed. Het elftal wordt 4e in zijn klasse.
Dit seizoen presteert het vrouwen elftal het beste. Ze worden kampioen in de 6e klasse en mogen de
finale van het KNVB beker toernooi tegen de vrouwen van Reuver spelen. Helaas blijken de Reuverse
vrouwen iets te sterk. Maar het behalen van het kampioenschap en het bereiken van de finale van de
KNVB beker is voldoende reden voor de vrouwen om het einde van het seizoen groots te vieren.
Dit seizoen is voor het eerst een topscoorders lijst van de senioren bijgehouden. De winnaar is
geworden Etienne Verhofstad met 32 doelpunten. Kim Martijn is tweede geworden met 24 doelpunten
en Frans Steegh derde met 21 doelpunten.
Het best presterende seniorenteam is Vrouwen 1. Zij behaalden 58 punten.
Gegevens senioren teams:
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Jeugd
Jeugdoverleg
Het jeugdoverleg voor het seizoen 2017/2018 bestond uit drie personen:
- Ivo Wijnen als coördinator voor pupillen.
- Twan Relouw als coördinator voor de junioren.
Daarnaast maakt ook Roy van Leeuwe deel uit van het jeugdoverleg (jongste jeugd).
Teamsamenstelling
Het seizoen is gestart met 15 teams bij de jeugd:
- 5 teams bij de junioren
- 10 teams bij de pupillen.
Helaas was er in dit seizoen geen meidenteam meer. Het aantal speelsters was te beperkt.
Voetbaltechnische ontwikkeling
Bij de jongste jeugd O8 t/m O11 hebben de wekelijkse groepstrainingen vorm gekregen hetgeen
ervoor gezorgd heeft dat de spelers van deze teams in ieder geval één maal per week op een
gestructureerde wijze getraind werden. De voorbereiding en het structureel doorgang laten vinden van
deze groepstrainingen is wel een punt van aandacht. Er zal iemand bereid moeten zijn om dit voor te
bereiden, daarnaast zullen de leiders gezamenlijk de oefeningen dienen op te bouwen voorafgaand
aan de training. Anders kan het rommelig verlopen en draagt het niet bij aan een goede ontwikkeling
van de spelers. Dank aan de leiders die deze wekelijkse trainingen hebben gecoördineerd!
Ivo Wijnen is opgeleid tot Hoofd Jeugdopleidingen, proficiat! Tezamen met een groepje
geïnteresseerden heeft hij het Technische Beleidsplan onder de loep genomen, de verdere uitrol
hiervan zal in 2018/2019 gaan plaatsvinden. Er is door hem getracht een interne opleiding op te
starten voor het jeugdkader, hier was helaas onvoldoende belangstelling voor. In 2018/2019 zullen we
deze stap toch weer proberen te zetten.
In het seizen 2017/2018 is een aantal nieuwe regels geïntroduceerd bij de jongste jeugd waardoor
deze meer aan de bal komen, minder onderbrekingen van het spel kennen en daardoor meer plezier
in het voetbal moeten krijgen alsmede technisch verder ontwikkeld worden. De standen bij deze teams
worden ook niet meer bijgehouden.
Resultaten
Helaas hebben we in het seizoen geen kampioenen mogen begroeten. We moeten hierbij wel
aantekenen dat bij de jongste jeugd de standen niet meer bijgehouden worden. Zou dat wel het geval
geweest zijn dan was dat wellicht wel het geval geweest.
Met name O9-1 heeft in de hoofdklasse hoge ogen gegooid, een generatie waar we trots maar ook
zuinig op mogen zijn!
De JO19 doen het goed. Ze doen mee voor het kampioenschap in de voorjaarscompetitie maar
eindigen uiteindelijk 2e met één puntje achterstand op de kampioen.
Top D toernooi (Under 13)
Na het stoppen van het grootste gedeelte van de Top-D commissie is het lang onduidelijk of het
toernooi doorgaat. Onder de gedreven leiding van Inge van Hasselt en Mario Broeren, de
overgebleven commissieleden, is een nieuwe commissie samengesteld, zijn er voldoende sponsoren
geworven en zijn uiteindelijk in nauwe samenwerking met VVV-Venlo 12 teams gecontracteerd voor
het toernooi. Ondanks alle opstart perikelen kunnen we terug kijken op een mooi, sportief en
financieel positief toernooi en de datum voor het volgende toernooi in 2018 staat al vast.
Accommodatie
Wat betreft de accommodatie is gestart met de grote renovatie. Alle kleedlokalen, toiletten en de
bestuurskamer worden grondig aangepakt. Er wordt hard gewerkt zodat alles voor aanvang van het
nieuwe seizoen gereed is. Een speciaal woord van dank gaat in deze naar de leden van de
maandagmorgen-groep die gedurende het hele seizoen al met veel enthousiasme alle voorkomende
werkzaamheden hebben verricht maar op het einde van het seizoen nog eens extra de armen uit de
mouwen hebben gestoken om de renovatie snel, goed en financieel gunstig voor de vereniging te
laten verlopen. Heren hartelijk bedankt hiervoor.

Op het einde van dit seizoen gaat de schop in veld 2. Ondanks dat het weer niet mee zit, we mochten
de heetste ooit gemeten zomer meemaken met een hittegolf van 29 dagen, kan het veld alweer ruim
vóór de winterstop in gebruik worden genomen. Alle velden zijn nu vernieuwd.
Vrijwilligers
Welke vereniging kan er nog zonder vrijwilligers? GFC’33 zeker niet! Echter hebben we er nooit
genoeg om alle commissies en taken binnen de vereniging in te vullen. Er zijn extra handen, oren en
ogen nodig om een vereniging als GFC’33 te kunnen blijven besturen.
Vorig seizoen hebben we een nieuw vrijwilligersbeleid opgezet en een visie document opgemaakt.
We kijken tevreden terug op de medewerking van de leden. De resultaten zijn zodanig dat we het
komende seizoen op dezelfde voet verder zullen gaan.
Uiteraard willen wij alle ouders, verzorgers, spelers en niet-leden die dit seizoen iets voor de
vereniging hebben betekend enorm bedanken! Zonder jullie was het niet mogelijk om de vereniging
draaiende te houden. We hopen dat jullie je de komende jaren voor de vereniging blijven inzetten.
Diverse activiteiten
Ook dit jaar zijn er door de activiteitencommissie van de vereniging activiteiten georganiseerd. Zowel
voor de jeugd- als seniorenafdeling. Deze extra activiteiten zorgen voor nog meer gezelligheid en
betrokkenheid binnen de vereniging. Wij hopen ook komend seizoen weer te mogen genieten van
leuke activiteiten voor jong en oud binnen de vereniging

De secretaris
Peter Simons

