Jaarverslag Neerkandia 2014-2015
Bij de start van het voetbal seizoen 2014/2015 waren er bij Neerkandia 283
leden aangesloten. Ten opzichte van het vorige seizoen is dit een daling van 5
leden. Neerkandia telt 87 voetballende seniorenleden, 101 jeugdleden en 95 passieve leden.
Dit gegeven en vele andere wetenswaardigheden en informatie staan als altijd vermeld in
het informatieboekje 2014 – 2015 wat ook dit jaar weer door Peter Jansen en Leo van
Heugten tot stand is gekomen.
Het seizoen 2014/2015 werd gestart met 4 seniorenteams, 1 veteranen team en 9
jeugdteams (A1, B1, C1,C2, D1,D2, E1, F1, F2)
Selectie – seizoen 2014/2015
Neerkandia 1:
Ons vaandelteam begon aan haar 3e seizoen onder leiding van trainer Frans Nijssen. Door de
promotieregeling van de KNVB naar de 5e naar de 4e klasse, met 3 rechtstreekse plaatsen en
2 plaatsen via de nacompetitie, werd het de ambitie van het 1e om mee te spelen om deze
promotieplaatsen. In een sterke klasse, met veelal 4e klasse waardige teams, werd echter
een moeizaam seizoen afgesloten op een 10e plaats. Hierdoor zal Neerkandia 1 ook in 20152016 in de 5e klasse uitkomen.
Kwam uit in Klasse – 5E
Eindigde als 10e met 21 punten, 30 punten achter kampioen RKMSV Meijel.
Neerkandia 2:
Neerkandia 2 wilde na het kampioenschap van vorig seizoen in de 5e klasse, dit jaar een
stabiele factor vormen in de vierde klasse. Mooie overwinningen die veelal thuis behaald
werden, werden afgewisseld met regelmatig een flinke nederlaag in een uitwedstrijd. Zo
kende het 2e dan ook een seizoen vol ups en downs, en eindigde onderaan de middenmoot
op een 7e plaats.
Kwam uit in zondag Reserve - 4e Klasse J
Eindigde als 7e met 23 punten uit 18 wedstrijden, 16 punten achter kampioen Lierop 2.
Lagere elftallen – seizoen 2013/2014
De wekelijkse trainingen voor het 3e en 4e elftal en de veteranen werden dit jaar verzorgd
door Ruud van den Broek en Leon Mennen. De opkomst van de trainingen was in het begin
groot, maar naarmate het seizoen vorderde en het weer slechter werd, werd ook de
trainingsopkomst minder.
Neerkandia 3:
Het 3e kende een seizoen met wisselende resultaten. Tot de winterstop werden weinig
punten gehaald, waardoor men zich onderaan in de ranglijst bevond. Na een mooie reeks
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met 5 overwinningen uit de laatste 6 wedstrijden werd echter een eindsprint ingezet en
eindigde men uiteindelijk op een 6e plaats.
Zondag Reserve - 6e Klasse 36
Eindigde als 6e met 26 punten uit 20 wedstrijden, 21 punten achter kampioen Deurne 6
Neerkandia 4:
Begon het seizoen sterk en deed voor de winter mee om de bovenste plaatsen. Na de winter
zakte men echter een klein beetje weg naar een verdienstelijke 6e plaats. Men speelde een
seizoen, waarin 10 keer werd gewonnen en 9 keer verloren.
Zondag Reserve - 6e Klasse 35
Eindigde als 6e met 31 punten uit 20 wedstrijden , 15 punten achter kampioen NWC 9

De eindstand kun je vinden op onderstaande link –
http://www.knvb.nl/nieuws/district/37913/eindstanden-veldvoetbal-seizoen-20142015/zuidii
Direct na afloop van de competitie heeft een team jeugdige Neerkandia talenten
deelgenomen aan het regionaal voetbaltoernooi voor spelers onder de 21 jaar. Onder
begeleiding van de leiders van de selectie werd tegen leeftijdsgenoten een reeks van
wedstrijden gespeeld.
Vlak voor de winterstop werd besloten dat het contract met trainer Frans Nijssen voor een
jaar wordt verlengt, waardoor Frans ook komend seizoen hoofdtrainer van Neerkandia is.
Voor het voetbalseizoen 2015-2016 zijn er ook 4 seniorenelftallen ingeschreven voor de
nieuwe competitie. Voor het hieraan voorafgaande bekertoernooi hebben wij 3
seniorenelftallen aangemeld, waarbij het 3e en 4e om de beurt een wedstrijd zullen spelen.
Afgelopen jaar is ook weer de interne competitie tussen de senioren elftallen “de
Neerkandia League” bijgehouden. Winnaar van deze League voor het seizoen 2014 – 2015
werd het 4e elftal.
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Veteranen
De veteranen bestaan uit een groep van ongeveer 20 actieve spelers. Zij speelden het
afgelopen seizoen in de periode van augustus tot december en van maart tot juni veel
wedstrijden in de buitenlucht. Met veel plezier en enthousiasme werden de meeste
wedstrijden gewonnen. Tijdens de winterperiode doen de veteranen aan zaalvoetbal. Deze
onderlinge potjes zijn zeer in trek. Al met al kunnen de veteranen terugzien op een geslaagd
voetbalseizoen.
Jaarvergadering
Op donderdag 6 november 2014 hebben wij onze jaarvergadering gehouden. . Tijdens deze
bijeenkomst (45 aanwezigen) werd door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd
over het voorbije voetbalseizoen. Voorts gaf het bestuur een toelichting op recente en
toekomstige ontwikkelingen.
Naast de bovengenoemde zaken werd er ook een aantal jubilarissen gehuldigd. Erick Nooijen
werd gehuldigd vanwege zijn 40-jarige lidmaatschap. Geert van Bussel, Ted Fransen en Roel
van de Mortel ontvingen een zilveren speld voor hun 25-jarig lidmaatschap.
Sponsoring
In oktober 2014 is heeft onze selectie van hoofdsponsor Kuijten Administratiebureau nieuwe
tenues ontvangen. Deze werden op zondag 18 oktober door Laurens Kuijten gepresenteerd.
Dit jaar gaf Rabobank Peelland Zuid een vervolg aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het
betreft een sponsorsystematiek voor leden van de Rabobank, waarbij op basis van de
hoeveelheid op een vereniging uitgebrachte stemmen (338 stemmen), het sponsorbedrag
wordt bepaald. De opbrengst voor Neerkandia bedroeg € 1690,-.
Langs deze weg wil het bestuur alle sponsors (hoofdsponsor, subsponsors en bordsponsors)
bedanken voor hun bijdragen, zonder hun bijdragen kunnen wij als Neerkandia niet bestaan.
Verbouwing
In het seizoen 2014-2015 zijn de bestuurskamer en de kantinekeuken opnieuw ingericht.
De bestuurskamer is geheel gerenoveerd. Het interieur en exterieur zijn weer aan de maat
gebracht. Er is een nieuw bureau geplaatst met meer ruimte voor onze laptops, i.v.m. het
invullen van wedstrijdformulieren.
Daarnaast is de kantinekeuken onderhanden genomen. De oude keuken is vervangen,
apparatuur is waar nodig vernieuwd, en het oude plafond is vervangen door een
systeemplafond.
Activiteiten
Op maandagavond 29 december 2014 heeft de jaarlijkse bedankavond voor de
sportparkvrijwilligers plaatsgevonden. Deze activiteit betreft een blijk van waardering voor
het vele werk dat deze mensen wekelijks voor onze vereniging uitvoeren.
De nieuwjaarsactiviteiten 2015 vonden plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari. Voor de
senioren werd weer een geweldige quiz georganiseerd, terwijl de jeugd op zaterdag kon
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genieten van een filmavond voor de oudere junioren en een spelprogramma voor de
pupillen.
Ook in het seizoen 2014-2015 werd het de laatste wedstrijddag weer gezamenlijk gevierd
met al onze seniorenteams in de kantine. Met een BBQ en de nodige drankjes werd het
actieve seizoen sfeervol afgesloten. Deze dag was een enorm succes.
Voor de seizoenafsluiting 2014-2015 tijdens het Pinksterweekend is een aantal activiteiten
geclusterd (o.a. Neerkandia cup, penaltybokaal, fietstocht). Ook de senioren speelden aan
het begin van de avond hun wedstrijden voor de Copa del Neerkandia. Aansluitend aan de
activiteiten werden in de feesttent de kampioenen gehuldigd. Tevens werden op deze avond
Bart Ugen en Irma van Teeffelen benoemd tot verenigingsman en vrouw van het jaar.
De dag werd afgesloten in de feesttent met muziek van DJ Jannes.
Op tweede Pinksterdag vond het traditionele microvoetbaltoernooi plaats. Het aantal teams
in dit jaargang was 53. De deelnemende teams konden inschrijven in de volgende klasse:
Prestatie, Recreatie, 30+ en Dames. Alle teams speelden meerdere wedstrijden en de sfeer
was dan ook prima. De organisatie was in handen van Ruud Gielen, Pieter Ernst en Bart
Ugen.

Jeugd

Slotwoord
Nog belangrijker dan de prestaties is het plezier dat er wekelijks aan het voetballen bij
Neerkandia wordt beleefd. Maar ook aan sportiviteit wordt bij Neerkandia grote waarde
gehecht. Vooral dankzij de inzet van veel vrijwilligers is het goed toeven bij Neerkandia.
Daarom wil het bestuur en het jeugdbestuur haar dank uitspreken naar alle vrijwilligers die
hun vrije tijd in Neerkandia steken, want zonder deze mensen kunnen onze leden niet hun
wekelijkse wedstrijden spelen.

Bestuur v.v. Neerkandia
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