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VV Wernhout, een nieuw jaar 
 
Allereerst wensen wij natuurlijk iedereen een gelukkig en gezond 2021. 
 
Voetbal is de hoofdtaak van de vereniging. We hopen daarom dat er de komende 
periode zo snel mogelijk weer getraind mag worden en hopelijk volgen er dan 
ook snel weer wedstrijden in competitieverband. Dit is echter iets wat we niet in 
de hand hebben. In de tussentijd is er nog wel het één en ander gebeurd bij onze 
vereniging. Daarover willen we jullie graag informeren. 
 
VV Wernhout gasloos 
 
In de algemene ledenvergadering van vorig seizoen hebben wij met jullie 
besproken dat we willen investeren in financiële besparingen zoals elektriciteit en 
gas. Dit met het oog voor de duurzaamheid en het milieu. Na uitleg van het 
bestuur en een toelichting door HoCoSto hebben de leden die aanwezig waren 
goedkeuring gegeven tot deze duurzame investeringen. 
 
Vanaf november 2018 tot aan nu hebben de Gemeente Zundert, HoCoSto en later  
vdBuijsInstall met VV Wernhout onderhandelingen gevoerd om tot een 
realisering te komen. De onbekendheid voor ons en ook andere partijen heeft 
ervoor gezorgd dat wij regelmatig pas op de plaats hebben moeten maken. Een 
subsidie die werd afgewezen, overeenkomsten en opdrachten die aangepast 
moesten worden, corona en het uitleveren van materialen zorgden ervoor dat er 
soms wat tegenslagen waren. 
 
Op dit moment zijn echter de grootste struikelblokken verdwenen en hebben wij 
met alle betrokken partijen overeenstemming bereikt en zijn de opdrachten 
ondertekend. De werkzaamheden op weg naar de definitieve realisatie van dit 
project zijn inmiddels ook begonnen. 
 
Helaas heeft dit tot gevolg dat wij in januari 2021 geen gebruik kunnen maken 
van onze kleedlokalen, bestuurskamer en de berging/voormalig tassenhok. 
Het tassenhok is verplaatst naar het ballenhok. De berging wordt omgetoverd tot 
technische ruimte voor de installatie. De kantine wordt later nog onder handen 
genomen. 
 
Ook zullen er op het complex diverse leidingen gelegd worden, wat mogelijk ook 
overlast met zich meebrengt op het sportpark. Wij hopen hierbij op jullie begrip. 



Mochten we, zoals we hopen, weer kunnen trainen en mogelijk ook wedstrijden 
gaan spelen, zullen wij jullie tijdig informeren over de manier waarop dit opgelost 
wordt met kleedlokalen etc. 
 
Wij hopen dat de werkzaamheden vanaf nu vlot zullen verlopen. Wanneer dit het 
geval is zou alles omstreeks 1 april 2021 gerealiseerd moeten zijn. 
 
Voetbalkooi/Pannaveld 
 
Op het veldje achter de gymzaal zal bovenop de installatie van het gasloos-project 
een voetbalkooi/pannaveld worden geplaatst. Dit mede dankzij een flinke 
financiële bijdrage van de dorpsraad, de medewerking van Gemeente Zundert en 
sponsoring van loon- en grondwerken Wil Huijbregts en Tereco Hekwerken. Een 
mooie aanvulling op ons complex waar de Wernhoutse jeugd gebruik van kan 
maken. 
 
Jaarvergadering 
 
De geplande jaarvergadering in november 2020 heeft geen doorgang kunnen 
vinden. Dit vanwege de verscherpte coronamaatregelen. Natuurlijk willen wij als 
bestuur de leden op de hoogte houden van het wel en wee in onze vereniging en 
verantwoording afleggen. Op dit moment kijken we in welke vorm en op welk 
moment de jaarvergadering georganiseerd kan worden. 
 
Jeugdactiviteiten 
 
In deze coronaperiode ligt het hele verenigingsleven nagenoeg stil. Zeker voor de 
jeugd is het niet kunnen voetballen / sporten een domper. Gelukkig hebben onze 
trainers en leiders gezocht naar alternatieven. Trainingen werden aangepast en 
zaterdagen werden gevuld met andere spelvormen zoals boksclinics, bootcamps 
en circuittrainingen. Dit werd zeer gewaardeerd door ouders en jeugdleden en is 
zeker een compliment waard voor deze leiders en trainers. 
 
Seniorenteams 
 
Door de coronamaatregelen ging er ook een streep door de competities van 
senioren. Het favoriete voetbalspelletje van de heren en dames kwam stil te 
liggen. Er ging een streep door de mooie reeks van resultaten van de selectie. 
Gelukkig hebben de fanatieke enthousiaste trainers Rudo en Joost gezocht naar 
mogelijkheden om iedereen fit te houden. Diverse aangepaste trainingen, nieuwe 
spelvormen en onderlinge wedstrijden waar individuele kwaliteiten werden 
getest kreeg de voltallige selectie voorgeschoteld. De dinsdag- en 
donderdagavonden kregen een andere maar mooie en nuttige invulling. 
Wanneer de omstandigheden aangepast worden en buiten trainen weer 
mogelijk is zullen we ook naar een dergelijke invulling kijken voor onze overige 
seniorenteams. 
 
Maandag-/Vrijdagploeg 
 
De diverse vrijwilligers / klussers hebben zeker niet stil gezeten. Naast het 
verbouwen van het kalkhok, diverse onderhoudswerkzaamheden, kappen van 
bomen en het strippen van de ruimtes i.v.m. het project gasloos werden 
opgepakt. We kunnen gewoon niet zonder deze mensen die achter de schermen 
veel werk verrichten. 



 
Kerstpakketten 
 
In de maand december hebben we de traditie, het uitreiken van een presentje 
aan de vrijwilligers, voortgezet. Ook in deze rare tijd vond het bestuur het zeker op 
z’n plaats om op deze manier hun waardering uit te spreken. Mede dankzij Jack 
Roovers verhuur & dranken werden er 140 pakketten uitgedeeld. 
 
Financiën 
 
Op het moment van stopzetten van de competitie, is ook de kantine verplicht 
gesloten. Dit is natuurlijk voor een vereniging een fikse aderlating. Buiten de 
gezelligheid, het ontmoeten van elkaar valt ook een grote inkomstenbron weg. 
Daarnaast gaan de vaste kosten gewoon door. 
In een eerder bericht hebben we al aangegeven dat we later dit seizoen nog terug 
komen op de geïnde contributie en hoe we hiermee zullen omgaan. Met de leden 
van de Club van 75 hebben we afgesproken dat het jaarlijkse uitje opgeschoven 
wordt (geen afstel maar uitstel). Wel mogen we het geld besteden voor de 
aanschaf van nieuwe dug outs voor het B veld. Dit gaan we binnenkort realiseren. 
Ook zullen binnenkort de sponsors weer benaderd worden voor de jaarlijkse 
bijdragen, wij hopen natuurlijk  we ook in deze onzekere tijden mogen rekenen 
op hun steun. 
 
Zoals je ziet gebeurt er ook in deze coronatijd van alles binnen de vereniging, voor 
en achter de schermen. Gelukkig hebben we een grote groep mensen met allerlei 
disciplines waar we een beroep op kunnen doen. Dit helpt ons om ook in deze 
bijzondere tijd VV Wernhout te besturen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VV Wernhout. 
 

 

 

 

 

 

 


