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Een woordje vooraf .....
De voetbalgids voor het seizoen 2018-2019 van onze verenging is klaar. De gids
van een vereniging die als jarenlang midden in de Hankse samenleving staat.
En één en al voetbal is, in veel facetten. Volop activiteiten zowel bij de senioren
als bij de jeugd illustreren en bevestigen deze stelling.
Voor het seizoen 2018-2019 is de technische en medische begeleiding van de
seniorenteams compleet.
Be-Ready 1 komt ook dit seizoen ( 6e keer op rij) uit in de 4e klasse van de
KNVB. Ook dit seizoen onder leiding van Arno de Vries.
Martien Victoria wordt trainer van Be-Ready 2 als opvolger van Wesley Roks.
Arno van den Bosch blijft trainer van de overige heren-senioren.
Patrick Marcelissen blijft onze keepers trainen en Wim Noordzij blijft trainer
van de dames selectie.
Anton Versluis gaat zijn 5e seizoen in als verzorger.
We starten met 5 seniorenteams (4 heren en 1 vrouwen) op zondag,
1 dames 7-tal en 2 heren 7-tallen.
Het zal net als voorgaande jaren veel energie, inzet en goede wil vergen om
alle teams iedere wedstrijddag weer op pad te krijgen, maar we zijn een
vereniging en dat betekent dat we het SAMEN moeten doen.
Bij de jeugd starten we met 14 teams. Kijk voor de begeleiding en indeling
op onze website. Vorig seizoen zijn de jongens en meisjes onder 8 en 9 gestart
met de nieuwe KNVB-spelvormen en spelregels, nu volgen de jongens en
meisjes onder 10, 11 en 12. Even wennen, maar het wordt er alleen maar
leuker op!
We gaan er met z’n allen een succesvol seizoen 2018-2019 van maken.
Sinds de start van dit seizoen beschikken we over een compleet nieuw
hoofdveld, en wel van kunstgras. Ben er zuinig op, dan hebben we er allemaal
heel lang plezier van. De regels voor het gebruik van dit veld staan op de site.
Lees deze gids eens met een wat andere blik. Het is voor iedereen duidelijk dat
het veel energie, tijd en moeite kost om onze mooie vereniging te laten
bloeien. Vraag jezelf daarom eens af wat JIJ voor Be-Ready wilt betekenen.
Heb je aanvullingen op dit jaarboek, dan kun je deze doorgeven aan de
secretaris via bestuur@be-ready.nl
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v.v. Be-Ready
Voetbalvereniging Be-Ready is opgericht op 1 mei 1927
Bank:
Rabobank Altena v.v. Be-Ready: IBAN NL82 RABO 0118993038
ING-Bank
v.v. Be-Ready :IBAN NL83 INGB 0002567959
Kamer van Koophandel: 40271249
Accommodatie:
Sportpark De Schiethoek
Kurenpolderweg 15, 4273 LA Hank
telefoon: 0162 - 402653 (kantine)

KNVB
vv Be-Ready is aangesloten bij de KNVB en komt uit in district ZUID 1.
Het relatienummer van de vereniging is BB HV 41 Y

Voorzitters
Frans Hanegraaf



1927 - 1970

Tonnie Leeggangers

1970 - 1983

John van Schellebeek 


1983 - 1988

Paul Sengers

1988 - 2000

Jo Bouwens

2000 - 2012

Geen voorzitter

2012 - 2013

Jeroen Stevens

2013 - 2016

Willy Schelle

2017 - 2017

Frans Gemen

2017 -
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Bestuur vv Be-Ready seizoen 2018-2019
Voorzitter:

Frans Gemen
06 - 53 23 29 15
bestuur@be-ready.nl

Penningmeester:

Judith Akkermans
06 - 12 19 98 89
penningmeester@be-ready.nl

Secretaris:

Jeroen Stevens
06 - 51 93 53 32
bestuur@be-ready.nl

Wedstrijdsecretaris:

Lendie Wintermans
06 - 20 05 10 30
wedstrijdsecretariaat@be-ready.nl

Bestuurslid Jeugdzaken:

Anger van Oord (a.i.)
06 - 22 99 10 22
jeugd@be-ready.nl

Bestuurslid Technische zaken:

Cees Molenaar
06 - 47 18 83 15
technischezaken@be-ready.nl

Bestuurslid Kantine:

Bert Littel
06 - 22 79 83 84
kantine@be-ready.nl

Bestuurslid Accommodatie:

Paul Sengers (a.i)
06 - 37 17 63 22
accommodatie@be-ready.nl
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Commissies
Jeugdcommissie

Anger van Oord
Johan Fijneman, jeugdwedstrijdsecretaris
Patrick Akkermans
…
jeugd@be-ready.nl

Activiteitencommissie

Arion Stevens
0162 - 402505 of 06 - 37 73 14 62

Kantine commissie

Bert Littel
kantine@be-ready.nl

Accommodatie commissie

Paul Sengers
Frans van Seters
Johan Wintermans
accommodatie@be-ready.nl

Technische commissie

Cees Molenaar
Donald Hijmans
technischezaken@be-ready.nl

Sponsorcommissie

Mark Leeggangers
Werner Thomas
sponsorcommissie@be-ready.nl
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Clubverzorger

Anton Versluis
0162 - 403449
ant.versluis@ziggo.nl

Aanstellen scheidsrechters - senioren
Bert Littel

35+ Heren 1

Marco Verhoeven
06 - 22 77 45 36
marcoverhoeven@hotmail.com

35+ Heren 2

Ron de Kwant
06 - 20 38 43 83
angela-ron@kpnplanet.nl

30+ Dames 1

Esther Staal
06 - 30 79 64 61
escostaal@ziggo.nl

Sportpark De Schiethoek
Kurenpolderweg 15
4273 LA Hank
0162 - 40 26 53 (kantine)
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E mailadressen:
Clubblad De Aftrap :
Kopij lokale en regionale pers:
Radio AFM en SLOG:
Sponsoring:

Website:

deaftrap@be-ready.nl
bestuur@be-ready.nl
bestuur@be-ready.nl
sponsorcommissie@be-ready.nl

www.be-ready.nl
Aanleveren stukken voor website: brit@be-ready.nl

Accommodatie
Keuren van de velden:
Wim Domenie (consul), Johan Wintermans en Alfred Wagemakers

Kleding :
Mariëlle Smits

Verkoop Be-Ready tassen:
Ton Leeggangers 0162 - 403391 en 06 - 45 66 27 44

Toewijzen van de velden en materiaalbeheer:
Alle trainingsavonden is een vrijwilliger aanwezig om de velden toe te wijzen en
het materiaal te beheren. Dit is/zijn niet altijd dezelfde persoon/personen.
Uitgangspunt is dat je de aanwijzingen van deze vrijwilliger opvolgt.
Zaterdag
Zondag

: Ton Leeggangers en Jos Boom ( 0162-402703)
: Jos Boom

Graag de aanwijzingen van de veld/materiaalbeheerder strikt opvolgen!
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Vriendschappelijk voetbal
Vriendschappelijke wedstrijden worden (zowel voor de jeugd als de senioren)
uitsluitend vastgelegd door of in overleg met de (jeugd)wedstrijdsecretaris.

Trainingen
Op trainingsavonden liggen ballen en hesjes klaar voor gebruik. Overige
spelmaterialen kunnen door de trainers worden meegenomen uit het
ballenhok. Dit onder supervisie van de dienstdoende veld/materiaalbeheerder.
Gebruikte spullen worden na afloop door de gebruikers teruggebracht en
teruggelegd op de daarvoor bedoelde plek.
De trainers krijgen een veld of een deel ervan toegewezen waar zij kunnen
trainen. Afhankelijk van het aantal teams dat traint is er meer of minder ruimte
beschikbaar.
We steken veel energie in het bespeelbaar houden van alle velden.
Bepaalde (loop) oefeningen kunnen vaak ook buiten de velden worden
uitgevoerd. Graag aandacht hiervoor.
Wat voor de één een trainingsveld is, is voor anderen een wedstrijdveld.
Keeperstraining (en)
Alle soorten van keeperstraining vinden uitsluitend plaats op veld D.
Alleen na goedkeuring van de dienstdoende veldbeheerder kan hiervan worden
afgeweken.

Voetbalschoenen
Voetbalschoenen maken we schoon op de velden of met de borstels die bij de
kleedkamers staan. Dus NIET tegen de muren, ook NIET in de kleedkamers.
Afval
Afval gooien we in de afvalbakken op het sportpark. Er staan er genoeg!

De kleed-/doucheruimten worden door de gebruikers zelf schoongemaakt!!!
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Trainingsschema vv Be-Ready teams seizoen 2018-2019

Team
Heren 1
Heren 2
3, 4, 5, 35+
Vrouwen
Vr. 30+
JO19
MO17
JO16
JO14
JO13
JO12
JO11-1
JO11-2
MO11
JO10
JO9-1
JO9-2
JO8
JO7

Tijd
20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
19.30 - 21.00
20.00 - 21.30
19.30 - 20.30
20.00 - 21.15
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30
19.30 - 20.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30
18.30 - 19.30

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Dag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

Bovenstaand schema is onder voorbehoud. Dit heeft o.a. te maken met
veldbezetting, extra te spelen wedstrijden en de toestand van de velden.

Graag de aanwijzingen van de veld/materiaalbeheerder strikt opvolgen!
Zie ook het mededelingenbord.
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OUDERS
Ouders langs de lijn, fijn dat je er bent. Ben je wel bewust van je
voorbeeldfunctie, dus:
…

Toon belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de club
met je zoon/dochter

…

Mocht je gevraagd worden voor vervoer te zorgen, stel dan de leiders
niet teleur

…

Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en die van de
assistenten. Zij doen ook hun best

…

Wees enthousiast, stimuleer je zoon/dochter en hun medespelers

…

Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg
met de bal, zichzelf en de tegenstander

…

Laat het coachen over aan de leider of trainer

…

Blijf positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter

…

De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu
eenmaal bij het voetbal

…

Gun je kind het KIND zijn, want hij/zij moet nog zoveel leren

…

Als je kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt

…

Wilt je echt met voetbal “bezig “ zijn? Volg dan een (verkorte) cursus van
de K.N.V.B. of geef je op als leider / trainer / scheidsrechter / vrijwilliger
bij onze vereniging.

…

Bedenk dat alle leiders, trainers en anderen die ervoor zorgen dat je kind
lekker kan voetballen, dit doen op vrijwillige basis

Wij wensen jullie veel P L E Z I E R langs de lijn
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AFGELAST…?
Als op NOS teletekst pagina 603 een kruis staat achter Zuid 1, dan zijn alle
wedstrijden voor deze dag afgelast. Bij een algehele afgelasting worden de
leiders hiervan niet op de hoogte gebracht. In ieder ander geval wordt per
team een leider op de hoogte gebracht, waarna deze verder actie richting
teamleden, medebegeleiders en scheidsrechters onderneemt. Dit wordt per
team geregeld.
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd raadpleeg je de
wedstrijdsecretaris. Voor de senioren is dit Lendie Wintermans, voor de jeugd
Johan Fijneman. Bijna alle teams vallen onder categorie B.
Be-Ready 1 en Vr. 1 behoren tot categorie A!
We proberen eventuele afgelastingen ook zo snel mogelijk op de Be-Ready
website en op die van de K.N.V.B. te plaatsen. Staat achter een wedstrijd op de
KNVB site Voetbal.nl (programma deze week) dat deze is afgelast, dan is hij ook
echt afgelast.
Staat er niets achter dan wil dat niet zeggen dat de wedstrijd ook daadwerkelijk
doorgaat. Niet alle verenigingen maken digitaal melding van afgelasting,
vandaar.
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Communicatie
Steeds meer zaken verlopen tegenwoordig digitaal.
Ook voor vv Be-Ready is dit van toepassing. Zo is het van groot belang voor het
soepel verlopen van de informatievoorziening dat wij van alle leden (of hun
ouders) het juiste email-adres en mobiele telefoonnummer hebben.
Daarom ook op deze plaats het verzoek om het juiste email-adres en
06-nummer, van jezelf en/of je kind, door te geven via het “Wijzigingsformulier
ledenadministratie” dat staat op de website onder “Leden”. Wil je dit formulier
ook gebruiken als je denkt dat je gegevens niet bekend zijn.
Als wij niet over de juiste gegevens beschikken, kan het zijn dat je belangrijke
informatie mist, bijvoorbeeld als een wedstrijd is afgelast.

Dit seizoen (2018-2019) bedragen de contributies:
- leden tot en met 11 jaar ………………….

€ 72,00

- leden van 12 tot en met 17 jaar ………..

€ 96,00

- leden van 18 jaar en ouder ………………..

€ 132,00

- rustende leden ………………………………..

€ 40,00

- vrouwen 30+ en mannen 35+ ………….

€ 56,00

Ieder (nieuw) lid is eenmalig een inschrijfgeld van € 10,00 verschuldigd.
Dit geldt niet voor rustende leden.
Deze bedragen worden automatisch geïncasseerd bij de leden die hiervoor aan
de vereniging een machtiging hebben gegeven. Leden die dit niet hebben
gedaan zorgen zelf voor tijdige betaling. Bij niet betalen vóór 1 november 2018
is uitsluiting van deelname aan verenigingsactiviteiten mogelijk.
Nog geen machtiging afgegeven. Doe dit eenvoudig via de link
http://www.be-ready.nl/cms4/index.php/leden/machtigingsformulier
Mocht deze link niet werken, ga dan naar onze website. Hier staat het
machtigingsformulier onder het kopje Leden.

versie 1.0
12-08-2018
12

Hier staat ook alle informatie, inclusief formulieren, over aan-/afmelden als lid,
overschrijving van/naar een andere vereniging en wijzigingen in je persoonlijke
gegevens.

Vragen?
Voor diegenen die al langer lid zijn van Be-Ready zijn veel regels gesneden
koek. Voor nieuwe leden is alles natuurlijk niet altijd even duidelijk dus …..
Mocht je vragen hebben over het reilen en zeilen binnen Be-Ready dan kun je
hiervoor terecht bij:
Bestuursleden
Commissieleden
Leiders
Trainers
Vrijwilligers
en bij hen die al lid zijn van onze vereniging
Veel antwoorden zijn terug te vinden in deze voetbalgids. Mocht je na het lezen
van deze gids en navragen nog twijfelen dan kun je terecht bij onze secretaris
Jeroen Stevens. Hij is bereikbaar via 06 - 51 93 53 32 of bestuur@be-ready.nl

!!! Be-Ready is voetbal !!!

( alle gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of type- en schrijffouten)
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Belangrijke telefoonnummers

Politie - Ambulance – Brandweer

112

Politie bij minder dringende zaken

0900 – 8844

Huisartsenpraktijk Hank

Buitendijk 33b

0162 - 40 23 52

Huisartsenpost Gorinchem

Banneweg 57, Gorinchem

0183 - 64 64 10

Beatrix Ziekenhuis

Banneweg 57, Gorinchem

0183 - 64 44 44

Huisartsenpost Oosterhout

Pasteurlaan 9A, Oosterhout

0162 - 43 50 00

Amphia ziekenhuis
locaties

076 - 595 50 00
Molengracht 21, Breda
Langendijk 75, Breda
Pasteurlaan 9, Oosterhout

Tandarts Mondzorg Hank

Warmondplein 3A, Hank
weekenddienst

0162 - 40 34 92
0900 - 787 66 63

Sportpark De Schiethoek

Kurenpolderweg 15, Hank

0162 - 40 26 53
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