Veldhoven 22-10-2018
Jaarverslag s.v. Marvilde 2017-2018
Aan het begin van het seizoen telde Marvilde 550 leden (480 mannen en 70 vrouwen),
onderverdeeld in 137 actieve seniorenleden, 231 actieve jeugdleden, 174 inactieve leden en
gemiddeld 15 mini’s. Aan het einde van het seizoen telde Marvilde 637 leden (519 mannen en 118
vrouwen), onderverdeeld in 152 actieve Senioren, 271 actieve Jeugdleden, 204 inactieve leden en
gemiddeld 15 mini’s.
Hoofdbestuur:
Voorzitter a.i.
Secretaris
Penningmeester
Kantinecommissie
Sponsorcommissie
Evenementencommissie
Terreinbeheer

Erwin Zimmerman
Peter Janssens
Peter Verstappen
Mart Saris
Werner Hansems
Martijn Evers
Ton van Lierop

De Jeugdcommissie:
Jeugdvoorzitter
Vertrouwenspersoon
Technisch Jeugd coördinator
Technisch coördinator meisjesvoetbal
Hoofdleider JO19 t/m JO16 a.i.
Hoofdleider JO15 t/m JO12
Hoofdleider JO11 t/m JO8
Hoofdleider JO7 t/m JO6
Hoofdleider MO19 t/m MO15
Hoofdleider MO13 t/m MO11
Communicatie
Scheidsrechterszaken
Wedstrijdsecretaris

Erwin Zimmerman (afgevaardigde Hoofdbestuur)
Mirella Craje
Rob Vollenbroek
Leon van Gerwen
Erwin Zimmerman
Edwin van den Heuvel
Jos van de Voort
Arjan de Waal
Harry van de Ven
Tom Bartholomeus
Evert Geurts
Jurriaan Haring
Harry Hoeijmans

De Evenementencommissie:
De evenementencommissie heeft een stabiel jaar gedraaid met een mooie activiteitenkalander (later
meer in dit verslag). De commissie bestaat uit: Martijn Everts (voorzitter), Elly van Kasteren, Clarisse
Verheijden, Nikki van Olmen, Kim van Wifferen, Marcel de Jonge, Johan van Moorsel, Stef
Noordermeer, Michael Creemers, Cornel Bartholomeüs en Ed Bartholomeüs.
Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie heeft zich het afgelopen jaar meer ingezet voor consolidering van het huidige
sponsorbestand. Hierdoor zijn er een aantal bordsponsoren ge-upgrade naar stersponsor. Ook zijn er
de afgelopen periode 16 nieuwe bordsponsoren bij gekomen, mede door de inzet van het nieuwe
commissielid Paul van Bergen.
De commissie bestaat uit: Werner Hansems (voorzitter), Arjan Kole, Ad Keeris, Willem Lokhorst, Niels
van Ulzen, Jeroen van Leest en Paul van Bergen.
Competitie
Aan de verschillende competities werd deelgenomen door 7 senioren- en 22 jeugdteams (waaronder
5 meisjesteams) en 1 vrijdagavond damesteam.

Marvilde 1 seizoen 2017-2018
Marvilde 1 speelde het afgelopen seizoen in de tweede klasse F en na een perfect begin (de eerste
drie wedstrijden werden gewonnen) werd het spel enigszins wisselvallig. Omdat er drie ploegen
waren die al ruim voor het einde uit gingen maken wie er kampioen ging worden en er ook drie
waren die voor degradatie en nacompetitie speelden speelde Marvilde al snel nergens meer om. Van
de laatste zeven wedstrijden werd er slecht één gewonnen en dus eindigde Marvilde het seizoen op
een 9e plaats.
Belangrijker was het afgelopen seizoen de strijd om de districtsbeker. Door een aantal goede
overwinningen haalde Marvilde de halve finale die met 4-1 verloren werd van Uno Animo. Die halve
finale betekende een ticket voor de voorronde van de TOTO KNVB beker voor het volgende seizoen.
Marvilde 2 speelde in de derde klasse, na de degradatie in de nacompetitie tegen Steensel. Het hele
seizoen deed Marvilde mee voor de bovenste plaatsen en stond zelfs nog even bovenaan.
Uiteindelijk bleek toch WODAN te sterk en speelde Marvilde weer in de nacompetitie. Nu voor
promotie om terug te keren naar de tweede klasse. Ook dit seizoen was Steensel daarin te sterk,
door in de verlenging te winnen. Komend seizoen speelt Marvilde 2 dus weer in de derde klasse.
Teams met hun indeling en klasseringen:
team
1
2
3
4
5
6
7
JO19-1
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO15-3
JO13-1
JO13-2
JO12-1
JO11-1
JO11-2
JO11-3
JO10-1
JO9-1
JO9-2
JO9-3G
JO8-1
MO15-1
MO13-1
MO13-2
MO11-1
MO11-2
VR18+1

klasse najaar
2e klasse f
3e klasse
4e klasse
5e klasse
6e klasse
6e klasse
6e klasse

stand
9e
2e
3e
4e
7e
9e
10e

2e klasse
2e klasse
4e klasse
2e klasse
4e klasse
5e klasse
2e klasse
4e klasse
3e klasse
2e klasse
4e klasse
6e klasse
2e klasse
1e klasse
4e klasse
4e klasse
3e klasse
2e klasse-12
3e klasse
3e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse-9

8e
3e
kampioen
5e
3e
7e
kampioen
kampioen
2e
5e
7e
8e
6e

klasse voorjaar

2e klasse

stand

teruggetrokken
kampioen
3e
6e
kampioen
10e
3e
2e
7e
4e
5e
8e
3e

hoofdklasse
5e klasse
5e klasse
kampioen
5e
5e
8e
5e
2e

bijzonderheden
halve finale beker
nacompetitie

Beker

Bekerfinale

geen stand bijgehouden
geen stand bijgehouden
geen stand bijgehouden
geen stand bijgehouden

1e klasse-5

6e
3e
3e
5e

1e klasse-6

3e

Bij de senioren geen kampioenen, maar daarentegen 6 kampioenschappen, 2 bekerfinales waarvan 1
bekerwinst binnen onze jeugdafdeling!

Speler, scheidsrechter en fairplayteam 2017-2018:
Speler van het jaar is geworden Noa Vogel, het Fairplayteam JO15-2 en scheidsrechter Peace
Unabor.

Overlijden Leo van Gerven:
Op 20 oktober 2017 bereikte onze vereniging het droeve nieuws dat Leo van Gerven is overleden.
Leo heeft veel betekend voor onze vereniging en was daarom terecht erelid. Tot het laatste moment
was hij betrokken bij s.v. Marvilde. We zullen zijn gezicht gaan missen op het Jongelingsveld.
Jubilarissen en benoeming leden van verdienste:
Op 9 maart werden onze jubilarissen gehuldigd, dit waren: Toon van Gerwen (60 jaar), Jos
Trommelen (60 jaar), Christ vd Voort (60 jaar), Ruud vd Voort (40 jaar) en Ad Senders (40 jaar)
Op deze avond werden ook Jan Harks en Peter Janssens benoemd tot lid van Verdienste voor hun
jarenlange inzet voor de club.
Privatisering kleedkamers
In 2018 is er overeenstemming met de gemeente bereikt voor het privatiseren van de kleedkamers.
Door een werkgroep zijn er diverse scenario’s uitgewerkt en er is besloten om 2 nieuwe kleedkamers,
ruimte voor verzorger, toiletten en onderhoudsruimte als nieuw vrijstaand gebouw te gaan
realiseren. De bestaande kleedruimte zullen op een later tijdstip gerenoveerd gaan worden. Het
e.e.a. zal gerealiseerd gaan worden m.b.v. bijdrage van gemeente, eigen middelen en vrijwilligers. In
april 2018 zijn de werkzaamheden gestart en rond de winterstop van seizoen 2018-2019 is de
oplevering gepland van de nieuwbouw.
Activiteiten 2017/2018, een greep hieruit:
MeerveldhovenCup – vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus 2017
Aan de 12de editie van het “Toernooi om de MeerveldhovenCup” - traditioneel in het laatste
weekend van de school/zomervakantie - namen 112 teams van 53 verschillende verenigingen uit
geheel Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Limburg deel. Opmerkelijk bij deze
uitgave; maar liefst 20 “nieuwe” deelnemende teams passeerden voor het eerst de poorten van ons
Sportpark Jongelingsveld.
Heezen-Sylvester zaalvoetbaltoernooi
Het Heezen-Sylvester zaalvoetbaltoernooi – zoals gebruikelijk op 30 december - vond voor de 14de
keer plaats in de Heiberg; 's morgens voor de jeugd (ruim 140 jeugdleden) en 's middags voor de
senioren (9 teams).
Kaderavond 26 januari 2018
Omdat een vereniging niet kan draaien zonder vrijwilligers worden op deze traditionele avond in
januari deze mensen getrakteerd op een gezellige avond met een drankje en een hapje.
Carnaval (brunch)
De traditionele carnavalsbrunch op maandag was weer een druk bezocht evenement door zowel de
jeugd als onze oudere leden.

Scholentoernooi
Deels in samenspraak met de KNVB (Groepen 5 t/m 8) organiseerde Marvilde voor de 13de maal de
Scholendagen. 10 van de 11 Basisscholen uit Veldhoven vaardigden 60 teams - zowel Jongens als
Meisjes – af op 3 woensdagen in april.
De winnaars van de verschillende Groepen zouden later dit jaar in de Regionale-, Districts-, en
Landelijke Finales uit kunnen komen.
Sportieve school en Nationale sportweek
Dit jaar heeft s.v. Marvilde meegedaan aan de Sportieve school en de Sportieve Week.
Er kon aan inlooptrainingen meegedaan worden en in het Citycentrum vond de afsluiting plaats van
de Nationale Sportweek. In samenwerking met Rood Wit, RKVVO en Una stond er een
Opblaasvoetbalveld. Ook Marvil de Leeuw heeft zijn gezicht weer laten zien.
Mini Thuisblijvers Toernooi (ochtend)
Voor de allerkleinsten voetballertjes organiseerden wij voor het 6de achteréénvolgende jaar het MiniThuisblijverstoernooi tijdens de 1e zaterdag van de meivakantie. Op ons sportpark aan de
Kerkakkerstraat verwelkomde wij 14 teams van 9 verschillende verenigingen. Zij speelden deze
zaterdagochtend hun toernooi in 2 verschillende speelklasses.
MarviLadyCup vrijdagavond 1 juni 2018
Door de enorme groei van het aantal Meisjesteams bij Marvilde kon een Dames Toernooi niet
uitblijven. Deze eerste editie van de MarviLadyCup trok 22 deelnemende teams van 12 verschillende
verenigingen uit de categorieën MO11, MO13, MO15 en VR18+
Afsluiting B t/m D: Zuid Limburg 1 t/m 3 juni 2018
Het jaarlijkse uitstapje voor de B t/m D vond dit jaar plaats in het eerste ‘vrije’ weekend van juni. Vrij
van competitie; echter 2 teams van onze doelgroep ‘mochten’ nog Bekerfinales spelen. De overige
teams (JO17-1 en 2, JO15-1 en 3, JO13-1 en JO12-1) vertrokken op vrijdagavond met een
dubbeldekker naar het Zuidlimburgse Epen. Zaterdag werd er aan diverse toernooien deelgenomen
en later schoven de bekerfinalisten aan bij het buffet. Op zondag werd er wederom deelgenomen
aan diverse toernooien en in de avond werd er weer huiswaarts gekeerd, daar wachtte in de kantine
een heerlijke afsluitende maaltijd. Mede door diverse sponsoracties, veelal geïnitieerd door de eigen
jeugd, is er voor 8 teams (120 kinderen) weer een geweldig weekend
Verdere activiteiten:
De jaarlijkse voetbalclinic, Vriendinnendag, Sinterklaas voor de jongste jeugd, spelregeltoets, seizoen
afsluiting en niet te vergeten het E-kamp.
Gezien bovenstaande mag geconcludeerd worden dat we een goed jaar achter de rug hebben en een
mooie en gezonde vereniging zijn met grote betrokkenheid van onze vrijwilligers en leden.
Namens het Bestuur,
Peter Janssens
Secretaris s.v. Marvilde

