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Herpinia Nieuwsbrief 
 
Tijdens de ledenvergadering van november 2017 hebben wij aangegeven dat we 
als club voor een aantal uitdagingen staan, maar ook de nodige ambities hebben. 
We zijn nu ruim een half jaar verder en informeren jullie graag over de 
voortgang. 
 

Sportief gezien 

 
- Het seizoen loopt op zijn einde. Op zaterdag 26 mei hebben we al 

twee kampioenen bij de jeugd mogen huldigen. JO13-1 en JO11-2.  
JO9-1 is zaterdag 3 juni gehuldigd met hun kampioenschap. 

- Bij de senioren is er nog een kleine kans dat het 5e kampioen kan 
worden. Zondag 10 juni valt de beslissing 

- Onze JO11-2 wist de halve finale van de beker te bereiken. 
- Herpinia 1 speelt de halve finale van de nacompetitie op zondag 10 

juni thuis tegen Ulysses/ Herpinia 2 is hun nacompetitie uitgeschakeld 
door Nulandia. 

- Zoals het er nu voorstaat, hebben we volgend jaar een tweede 
vrouwenteam. Vrouwenvoetbal vinden we een absolute verrijking 
voor onze club. Mocht je interesse hebben, we kunnen voor volgend 
seizoen nog nieuwe leden gebruiken. 



 
Nieuwsbrief 
 

 
 
Seizoen 2017-2018 

        Juni        
                                                                             

 

Jeugdcommissie 

- Herpinia 2.0 
De nieuwe structuur en invulling van de jeugdafdeling van Herpinia voor 
het volgende seizoen is gepresenteerd door de klankbordgroep en 
akkoord bevonden door het bestuur. Redenen voor een andere aanpak 
zijn het stoppen van een aantal personen (Harry-Willie-Anton) en een 
betere aansluiting vinden bij de leiders en ouders. Uitgangspunten zijn 
spelvreugde, verbondenheid en samenwerking.  
- Hieruit is een nagenoeg nieuwe organisatie uit naar voren gekomen: 

o Voorzitter jeugdcommissie blijft René van Summeren. 
o TC jeugd gaat bestaan uit voorzitter Jurian Schoenmakers en de 

leden Joran van Geffen / Tom van Zuijlen (Bovenbouw) en 
Frans Jan van de Berg / Stijn Hoefnagel (Onderbouw). 

o Activiteitencommissie o.l.v. Mark v.d. Velden. Daarnaast neemt 
Timo van Boekel hierin zitting voor de bovenbouw. Voor de 
onderbouw zoeken we nog iemand. 

- Het technisch jeugdplan wordt op korte termijn geactualiseerd. Dit zal 
gebeuren door Mark van de Velden, Freddy van Schaik en Maarten 
Hendriks. 
 

- Het tentenkamp is zeer succesvol verlopen. Veel dank aan de vele 
vrijwilligers die hebben meegeholpen. 
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Sponsorcommissie 

- De sponsorcommissie is uitgebreid met Willem van Ras en Jelco 
Danen. 

- Het aantal sponsorcontracten is dit seizoen wederom toegenomen. 
 

Technische commissie senioren 

- De technische commissie is dit jaar uitgebreid met Sander van Dieten 
en Willy van Griensven. Zij hebben de plek ingevuld van Theo Vogels, 
die na een groot aantal jaren in november is gestopt. 

- Voor de zondag zoeken we nog versterking in het team van 
wedstrijdcoördinatoren. Belangstellenden kunnen zich melden bij 
Willy van Griensven 

 

Clubhuiscommissie 

- Hester van den Berg heeft zitting genomen in de kantinecommissie. 
- De samenwerking met de A-Jeugd is naar tevredenheid verlopen en 

zal naar verwachting ook volgend jaar worden voortgezet. 
- Hetzelfde geldt voor de inzet van een aantal leden in onze keuken. 
- We hebben concrete plannen om onze kantine aan de binnenzijde 

een facelift te geven. Binnenkort zal een projectgroep met de 
uitwerking hiervan starten.  

- De bezetting met personeel clubhuis is redelijk op peil. Wel zoeken 
we met name voor de zondagmiddag bij thuiswedstrijden nog twee 
mensen die eens per 3 thuiswedstrijden (dus 4-5 keer per jaar) 
bardienst willen draaien van 14.30 tot sluiting. 
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Gebouwen en veld 

- De energiemaatregelen zijn inmiddels volledig uitgevoerd en in 
gebruik genomen. Met dit mooie weer werken de zonnepanelen 
optimaal. 

 
- Herpinia neemt een gedeelte van het onderhoud aan het sportpark 

over van de gemeente Oss. Hiertoe wordt een aparte stichting 
opgericht, genaamd Stichting Beheer Sportpark Wilgendaal Herpen. 

- Voor het dagelijks en reguliere onderhoud aan ons gebouw en 
sportpark zoeken we nog een aantal extra vrijwilligers die het leuk 
vinden om soms een klusje te doen bij Herpinia. 

- Er raken per seizoen heel veel ballen zoek. Er ligt een plan voor om 
meer verantwoordelijkheid bij de trainers, leiders neer te leggen. Een 
kleine aanpassing aan de materialenruimte is hiervoor nodig. Dit plan 
wordt op korte termijn vormgegeven. Hulp van leden is hierbij van 
harte welkom. 
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Van de bestuurstafel 

- Arnold (Ontje) Siebers is toegetreden tot het bestuur. Hij zal samen 
met Ad van der Velden de voorzitterstaken verdelen. 

- De verplaatsing van de basisschool naar complex Herpinia is van de 
baan. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat de school te dicht bij de 
hoofdgasleiding zou komen te liggen. Als bestuur vinden we dit zeer 
teleurstellend. Of en welke consequenties dit gaat hebben voor het 
verplaatsen van tennisclub VIP naar ons sportpark weten we op dit 
moment nog niet. De gesprekken met VIP worden weer opgestart. 

- Herpinia heeft haar privacy beleid opgesteld. Dit in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer 
informatie hierover op onze website (lees verder) 

- Op 16 juni vindt de vrijwilligersfestiviteit plaats. De uitnodiging 
worden of zijn inmiddels al verzonden. 

- We zouden het bestuur nog graag uitbreiden met minimaal 1 
persoon. Taakverdeling in overleg. 

- We zoeken een beheerder sportlink / ledenadministrateur. 
 

Communicatie 

- Onze nieuwe website draait op volle toeren. 
- Club TV is gestart. 
- We willen onze communicatie verder professionaliseren. In het kader 

hiervan zoeken we nog enkele mensen die hierbij willen 
ondersteunen. 
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90 jarig bestaan 

 
- HERPINIA bestaat op 1 oktober 2018 negentig oftewel 90 jaar!! 

In het weekend van Vrijdag 28 september 2018 tot en met Zondag 30 
september 2018 zal 90 jaar Herpinia gevierd worden. Noteer dit 
weekend alvast in jouw agenda! Het bestuur stelt het erg op prijs als je 
dat weekend, regelmatig, samen met partner, aanwezig bent. Voor 
Herpinia is er dan geen voetbalprogramma. 
In samenwerking met Thekes gaan we er een mooi feestweekend van 
maken. 

 

Tot slot 

- Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, is Herpinia voor het 
nieuwe seizoen 2018-2019 nog op zoek naar een aantal nieuwe 
vrijwilligers.  

- Er zijn beslist nog meer taken, waarbij hulp nodig is. 
- Ieder lid of ouder van een jeugdlid, heeft specifieke capaciteiten, die 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan een betere organisatie 
binnen Herpinia. Op vele manieren kun je onze mooie club helpen! 

- Spreekt jou dit aan, graag een email naar: afe.siebers@home.nl 
  
 
Bestuur VV. Herpinia 

 

 
 


