Jaarverslag Neerkandia 2015-2016
Bij de start van het voetbal seizoen 2015/2016 waren er bij Neerkandia 286
leden aangesloten. Ten opzichte van het vorige seizoen is dit een stijging van
3 leden. Neerkandia telt 91 voetballende seniorenleden, 97 jeugdleden en 98 passieve
leden. Dit gegeven en vele andere wetenswaardigheden en informatie staan als altijd
vermeld in het informatieboekje 2015 – 2016 wat ook dit jaar weer door Peter Jansen en Leo
van Heugten tot stand is gekomen.
Het seizoen 2015/2016 werd gestart met 4 seniorenteams, 1 veteranen team en 9
jeugdteams (A1, B1, C1,C2, D1, E1, E2, F1, F2)
Selectie – seizoen 2015/2016
Neerkandia 1:
Ons vaandelteam begon aan haar 4e en laatste seizoen onder leiding van trainer Frans
Nijssen. Doelstelling was het behalen van de nacompetitie. Na een goede serie
overwinningen in het middelste deel ven de competitie leek deze doelstelling haalbaar. Op
de laatste speeldag werd deze deelname echter verspeeld, door te verliezen bij Rood Wit 67.
Hierdoor zal Neerkandia 1 ook in 2016-2017 in de 5e klasse uitkomen.
Kwam uit in Klasse – 5E
Eindigde als 5e met 38 punten uit 24 wedstrijden, 15 punten achter kampioen ONDO.
Neerkandia 2:
Neerkandia 2 wilde dit seizoen in de vierde klasse meedoen in de bovenste helft van de
competitie. Men eindigde uiteindelijk dan ook in de subtop op een vierde plaats,
ruimschoots achter kampioen VCH.
Kwam uit in zondag Reserve - 4e Klasse F
Eindigde als 4e met 35 punten uit 22 wedstrijden, 24 punten achter kampioen VCH 4.
Lagere elftallen – seizoen 2015/2016
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. Tegen de toppers werden regelmatig
punten gesprokkeld. Daarentegen werden tegen de mindere tegenstanders af en toe punten
verspeeld. Men eindigde dan ook in de middenmoot op een 7e plaats.
Zondag Reserve - 6e Klasse 20
Eindigde als 7e met 27 punten uit 22 wedstrijden, 23 punten achter kampioen Roggel 4
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Neerkandia 4:
De top 3 was in deze 6e klasse te hoog gegrepen. Deze tegenstanders waren te sterk voor
ons 4e. Voor de rest werden vele wedstrijden gewonnen, waardoor men verdienstelijk op
een 4e plaats eindigde.
Zondag Reserve - 6e Klasse 19
Eindigde als 4e met 35 punten uit 22 wedstrijden , 16 punten achter kampioen Merefeldia 6

De eindstand kun je vinden op onderstaande link –
http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/district-zuid-ii/19009/eindstanden-veldvoetbalseizoen-2015-16
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 in goed overleg besloten dat het contract met trainer Frans
Nijssen niet werd verlengt. Na vier seizoenen is het goed om een nieuwe trainer voor onze
selectie aan te stellen. Deze werd gevonden, en voor het seizoen 2016-2017 zal Marti
Heijmans onze nieuwe trainer zijn.
Voor het voetbalseizoen 2016-2017 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 2015 – 2016
werd het 2e 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.
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Jaarvergadering
Op donderdag 12 november 2015 hebben wij onze jaarvergadering gehouden. . Tijdens deze
bijeenkomst (54 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. Piet Slaats
werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarige lidmaatschap en benoemd tot erelid van onze
vereniging. Alfons Martens, Theo van Rijsingen, Jan van Rijt, Marco Baltussen, Frans Fransen
en Ger Creemers vierden hun 40 jarig jubileum. Mark van Bussel, Jos Manders en Sjaak
Janssen ontvingen een zilveren speld voor hun 25-jarig lidmaatschap.
Sponsoring
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 (386 stemmen), het sponsorbedrag
wordt bepaald. De opbrengst voor Neerkandia bedroeg € 1544-.
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.
Activiteiten
Op dinsdagavond 29 december 2015 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 2016 vonden plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari. Voor de
senioren werd weer een geweldige quiz georganiseerd, terwijl de jeugd op zaterdag kon
genieten van een filmavond voor de oudere junioren en een spelprogramma voor de
pupillen.
Ook in het seizoen 2015-2016 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. De dag was een enorm succes.
De seizoenafsluiting 2015-2016 tijdens het Pinksterweekend stond weer bol van de
activiteiten. (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
Frans Fransen, Vera Sauve en Emmy Pijnenburg 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
deelnemende teams was dit jaar kleiner (34) i.v.m. het voetbalprogramma voor 1e elftallen
op deze dag. De teams konden inschrijven in de volgende klasse: Prestatie, Recreatie, 30+ en
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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
Jaaroverzicht Neerkandia-Jeugd Seizoen 2015-2016
In het seizoen 2015-2016 speelde Neerkandia-jeugd met 5 elftallen en 4 zeventallen. In
totaal waren er 97 spelende leden. In het najaar van 2015 werden de E1 (JO11-1) en E2
(JO11-2) kampioen. In het voorjaar van 2016 werd de D1 kampioen (JO13).
Het nieuwe seizoen 2016-2017 is gestart met 85 leden verdeeld over 4 elftallen en 3
zeventallen. Lagere geboortecijfers in Neerkant hebben dus inmiddels wel invloed op het
aantal leden en het aantal teams.
De begeleiding afgelopen jaar werd verzorgd door 49 personen als volgt verdeeld:
-

4 personen waren zowel leider als trainer;
18 personen waren leider
23 personen trainden onze jeugdleden
4 personen vormden het jeugdbestuur.

We hebben afscheid genomen van 14 vrijwilligers bij de jeugd. Gelukkig blijven diverse van
deze persnoen wel in een andere rol betrokken bij Neerkandia. Een bijzondere vermelding
voor Mark Dielissen, die 13 jaar lid was van het jeugdbestuur, eerst als secretaris, later als
voorzitter.
In het nieuwe seizoen met minder teams hebben we ook iets minder mensen nodig. Er zijn
nu 35 personen betrokken als vrijwilliger/begeleider/trainer bij de jeugdafdeling.
Tot slot:
-

De spelers uit 1999 hebben hun spelregelbewijzen behaald.
Vanwege late vakanties en gebrek aan organisatoren is er geen E- en F-toernooi meer
gehouden.
De naamgeving van de teams is inmiddels aangepast aan internationale richtlijnen.
Het huidige jeugdbestuur: Ger Creemers, Lambert van Horen, Wesley Matheij, Jan van Rijt.

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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