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JAARVERSLAG v.v."HERPINIA", SEIZOEN 2021 - 2022. 
 

 
Bestuur: 
De bestuurssamenstelling was gedurende het seizoen als volgt:  
 Ad v.d. Velden  voorzitter (voor externe aangelegenheden) 
 Arnold Siebers  voorzitter (voor interne aangelegenheden) 
 Theo Janssen  secretaris 
 Gert-Ton Geerts  penningmeester en clubhuiszaken 
 Willy van Griensven voetbaltechnische zaken senioren 
 Ralf van Son  sponsorzaken 
 Anton Bosch  beheer velden en materialen 
 Johan van Griensven jeugdzaken vanaf 10 maart 2022 
Het dagelijks bestuur werd gevormd door Arnold Siebers, Ad v.d. Velden, Gert-Ton Geerts en 
Theo Janssen 
Het hoofdbestuur vergaderde in de loop van het seizoen 8 keer. Het dagelijks bestuur kwam 
daarnaast 14 keer bijeen om de lopende zaken te bespreken. Het bestuur had aan het begin van 
het seizoen gekozen voor een andere manier van vergaderen, met een beperkt aantal vergade-
ringen van het hoofdbestuur en het periodiek vergaderen van het dagelijks bestuur met vertegen-
woordigers van de commissies en werkgroepen. 
 
Coronamaatregelen en competitie: 
In de 2 voorgaande seizoenen werden de competities in grote mate beïnvloed door de coronacrisis 
en de maatregelen, die de rijksoverheid en de sportbonden uitvaardigden om de gevolgen van 
corona zo veel mogelijk te beperken. Ook in een deel van dit seizoen was er nog steeds sprake 
van coronamatregelen, die van invloed waren op de competitie, op trainingen, het gebruik van 
kleedkamers en clubhuis. Dit seizoen was er maar in een beperkte periode, die deels in de 
winterstop viel, waarin er een lockdown vanwege de coronabesmettingen. Een korte periode 
konden er wel wedstijden worden gespeeld en worden getraind, maar waren er beperkingen t.a.v. 
de groepsgrootte in de kleedkamers en het clubhuis en het testen van spelers en toeschouwers op 
eventuele coronabesmettingen. De KNVB had zich ten doel gesteld de competities zo veel 
mogelijk geheel uit te spelen. Voor de competities voor elftallen in de B-categorie bleek dit niet 
mogelijk. Door de slecht bespeelbare grasmat van de speelvelden, konden ook enkele wedstrijden 
van lagere elftallen van Herpinia niet doorgaan en niet meer worden ingehaald. 
 
Elftalbegeleiding: 
1e elftal:  Leon den Brok (leider) en Paul van Otterlo (verzorger) 
2e elftal:  Sander v.d. Berg, Niels Veld, Marcel Hakkenbroek  
3e elftal:  Koen van Hal en Mark Zijsveld 
4e elftal:  Mari Bouman en Hans van Loon 
5e elftal:  Roy van Thiel, Jowy Janssen en Jeroen v.d. Elzen 
6e elftal:  Jorg Majoor, Sander Klerks, Bjorn v.d. Heuvel en Niek van Sonsbeek 
Team Herpinia 7 speelde geen competitiewedstrijden.  
Vrouwenteam: Glenn Oosterwerff en Cindy Kuijpers. 
Bij Herpinia 1 werd de functie van grensrechter door enkele personen ingevuld, waaronder Leon 
den Brok, André vd Heuvel en Gert-Jan Danen. 
Leon den Brok stopte aan het einde van het seizoen als leider van Herpinia 1. Hij werd opgevolgd 
door Berrie Hoefnagel en Luc van Zuijlen. 
 
Trainers: 
Hoofdtrainer van Herpinia was alweer voor het derde seizoen Maarten Hendriks. In deze 
functie verzorgde hij de trainingen van de herenselectie en het coachen van Herpinia 1. Niels 
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Veld was assistent-trainer bij de selectie en verzorgde samen met Marcel Hakkenbroek de 
trainingen van Herpinia 2. 
De lagere elftallen werden op donderdagavonden getraind door John Voet. 
De keeperstrainingen werden verzorgd door Johan van Griensven. 
In de loop van het seizoen gaf Maarten Hendriks aan te zullen stoppen aan het einde van de 
competitie. In de persoon van Hans Lathouwers werd als zijn opvolger als hoofdtrainer Hans 
Lathouwers aangetrokken.  De contracten met Niels Veld en Marcel Hakkenbroek werden 
verlengd voor hun trainersfuncties in het seizoen 2022-2023. 
De dames werden dit seizoen weer seizoen getraind door Cindy Kuijpers. 

Consul / keuren van velden: 
Ad Megens was voor het 4e seizoen de consul voor Herpinia. Om gezondheidsredenen moest 
hij in het najaar van 2021 stoppen met zijn taken als consul. Deze taken werden, voor zover 
dat nodig was, waargenomen door Theo Janssen. Aan het einde van de competitie besloot de 
KNVB om geen consuls meer aan te stellen en de functie van consul te laten vervallen. De 
verenigingen werden daardoor zelf verantwoordelijk voor het keuren van de velden en het 
eventueel afgelasten van wedstrijden door slechte weers- en terreinomstandigheden. 
Op doordeweekse dagen werden de velden bij slechte toestand van de velden door Willy van 
Griensven.  
 
Ledenbestand: 
In september 2021 had Herpinia 370 leden. De dit seizoen beperkte coronamaatregelen had 
nauwelijks op het ledenaantal. Maar een beperkt aantal leden melde zich na afloop van de 
competitie af. Doordat er meer aanmeldingen waren in de aanloop naar de competitie 2022-2023, 
steeg het aantal leden tot 375 bij het begin van de competitie in september 2022. 
 
Competitie: 
Bij de senioren nam Herpinia aan de competitie deel met 6 mannenelftallen, waaronder een 35+ 
team en 1 vrouwenteam. Vanwege een beperkt aantal beschikbare speelster werden de vrouwen 
ingedeeld in een in eerste instantie sterke 7 x 7-competitie, maar later in een wat minder sterke 
poule. 
Bij de jeugd speelden 10 teams in competitieverband. In het kader van de samenwerking met 
OKSV speelden hierin spelers uit Overlangel.  
 
Samenwerking met VIP / De Vitale Vereniging: 
De Projectgroep De Vitale Vereniging, met voorzitter Wim van Hoogstraten en verder bestaande 
uit Ad v.d. Velden en Theo Janssen als vertegenwoordigers van Herpinia, Carla v.d. Loos als 
vertegenwoordiger van VIP, William de Kleijn, Patrick Schoenmakers, Bjorn Manders en Hans 
Willemsen en later Lieke Reijnders van het SEC, vergaderde ook dit seizoen regelmatig en 
voerde overleg met de gemeente Oss en het door de gemeente ingehuurde Adviesbureau Drijver 
en Partners. Het eindresultaat van dit overleg en het gepresteerde rapport hadden niet de 
instemming van de Projectgroep en was niet in overeenstemming met de programma’s van eisen 
van Herpinia en VIP.  Na overleg van de Projectgroep met wethouder Den Brok is gekozen voor 
een andere insteek en is door de gemeente een andere projectleider aangewezen. Dit heeft 
geleid tot een intentieovereenkomst om te komen tot een Vitale Vereniging Herpen en is een 
voorkeursvariant voor de herinrichting van het sportpark gekozen.  
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met meerdere personen om zitting te nemen in een 
overkoepelende Stichting voor het gebruik en beheer van het sportpark.  
 
Accommodatie / velden: 
Herpinia speelde en trainde voor het tweeëntwintigste seizoen op sportpark De Wilgendaal. Op het 
sportpark waren 2 wedstrijdvelden, 1 trainingsveld en 1 oefenhoek beschikbaar. Tot kort na de 
winterstop waren de velden redelijk tot goed bespeelbaar. Daarna nam kwaliteit van de grasmat 
van de beide wedstrijdvelden zienderogen, waardoor ook competitiewedstrijden werden verzet en 
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uiteindelijk niet meer werden gespeeld. Uit een onderzoek bleek dat de afwatering van de velden 
slecht was er dat er nauwelijks bodemleven was in de velden. In overleg met de gemeente en 
onderhoudsaannemer Van Engelen werd daarom gekozen om nog tijdens de competitie groot 
onderhoud te plegen en aanvullende drainage aan te leggen in het hoofdveld. Hierdoor kon dit veld 
in de aanloop van de competitie 2022-2023 niet worden gebruikt. 
Het onderhoud van de buitenaccommodatie, met uitzondering van de velden, werd geregeld door 
de Beheerstichting Sportpark De Wilgendaal. De grasvelden zelf bleven in onderhoud bij de 
onderhoudsaannemer van de gemeente Oss.  
Het reguliere onderhoud en klussen werden voor een groot deel door het klussenteam en andere 
vrijwilligers van Herpinia uitgevoerd. Er werd o.a. snoeiwerk aan de beplanting uitgevoerd en 
werden de plantenbakken schoongemaakt. 
Verder was er door een paar stormen, schade aan de ballenvangers ontstaan, die gerepareerd 
dienden te worden. 
 
Gebouwen en inrichting: 
De stormen veroorzaakten ook een beperkte schade aan de gebouwen, die gerepareerd werd. 
In enkele perioden met behoorlijke regenval ontstonden er enkele lekkages in het dak van het 
clubhuis. Deze werden mede veroorzaakt door de verstopt raken van enkele regenwaterafvoeren 
door op het dak liggende bladeren. De zonnepanelen op het dak werden goed gereinigd. 
De geluidsinstallatie in het clubhuis en de defecte buitenluidsprekers werden vervangen door Han 
Verploegen. 
In de loop van het seizoen moest de cv-installatie enkele keren opnieuw te worden ingesteld. 
Het contract voor de levering van energie liep in maart 2022 af en is, tegen relatief gunstige 
voorwaarden, verlengd tot april 2023. 
 
Commissies en werkgroepen: 
De Clubhuiscommissie onder leiding van Gert-Ton Geerts regelde de zaken in en rond het 
clubhuis met o.a. de inzet van personeel, het afsluiten van leveringscontracten en het doen van 
bestellingen.  
De Technische Commissie Senioren bestond aan het begin van de competitie uit Anton Klerks, 
John Voet en Sander van Dieten. In de tweede helft van het seizoen werd deze commissie 
uitgebreid met Rick van Griensven en Koen van Hal. Deze commissie regelde competitiezaken en 
bijeenkomsten van de seniorenleiders. 
Het wedstrijdsecretariaat werd ingevuld door Willy van Griensven. Dit seizoen dienden er weer een 
flink aantal wedstrijden om uiteenlopende redenen te verzet. 
Daarnaast vervulde Willy van Griensven ook de functie van scheidsrechtercoördinator. In deze 
functie zorgde hij in de loop van de competitie voor het aanstellen en indelen van de clubscheids-
rechters bij de thuiswedstrijden van de lagere en jeugdelftallen van Herpinia. Voor het leiden van 
deze wedstrijden bij de senioren waren 10 clubscheidsrechters beschikbaar. 
De Sponsorcommissie bestond uit Ralf van Son, Bart Megens, Jelco Danen, Willem van Ras, Bjorn 
v.d. Heuvel en Martijn v.d. Berg. Deze commissie onderhield de contacten met de bestaande 
sponsors en benaderde eventuele nieuwe sponsors. Deze commissie organiseerde op 10 juni een 
geslaagde sponsoravond met als gastspreker Sierd de Vos. 
Annemieke Voet, Chantal School en Jeltje Brukx vormden de kledingcommissie. Deze commissie 
zorgde o.a. voor het nakijken en, in overleg met de sponsorcommissie, eventueel vervangen en 
bestellen van de shirts van de elftallen. Ook de zorg voor materialen zoals bidons en waterzakken 
voor de elftallen viel onder deze commissie. 
De Commissie van Beroep hoefde zoals in de voorgaande jaren, weer niet bijeen te komen. In 
voorgaande seizoenen hoefde deze commissie al niet bij elkaar te komen.  
De supportersclub van Herpinia kon door ziekte van enkele leden maar een beperkt aantal 
activiteiten organiseren. Aan het einde van de competitie kon Bennie Kuipers weer wat taken op 
zich nemen. 
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Diversen: 
o Droevige gebeurtenissen in dit seizoen waren het, kort na elkaar, overlijden van 

zowel erelid Adriaan v.d. Berg als zijn echtgenote Annie v.d. Berg.  
o Ook in het seizoen 2020-2021 werd door de coronamaatregelen de jaarvergadering 

verschoven van het najaar 2020 naar 10 maart 2021.Deze vergadering kon wel in het 
clubhuis worden gehouden. 

o In de jaarvergadering werden René van Summeren, Willie van Griensven, Harrie van 
Vugt en Theo Janssen als Erelid benoemd. 

o Door het bestuur werd de Regeling Ereleden en Leden van Verdienste aangepast en 
aangevuld m.b.t. het huldigen van vrijwilligers, die zich gedurende meerdere jaren 
zich in functies bij Herpinia hebben ingezet. 

o Het bestuur benoemde Marco v.d. Berg, Kees van Geffen en Frans-Jan v.d. Berg als 
Lid van Verdienste van Herpinia. 

o Ook dit jaar was er geen nieuwjaarsreceptie vanwege de coronamaatregelen.  
o Op 15 oktober 2021 werden de Ereleden, der Leden van Verdienste en de jubilarissen die 25, 

40 en 50 jaar lid waren, gehuldigd. De huldiging van een aantal van deze jubilarissen was uit 
het vorige jaar doorgeschoven. 

o Door Theo Janssen werden aan het begin van de competitie nieuwe elftalfoto’s gemaakt. 
o Toon Kersten voerde in de loop van het seizoen diverse taken uit in het kader van het 

onderhoud van de accommodatie en het speelklaar maken van de velden. Hij was hij ook 
barman op doordeweekse avonden. 

o Al een geruim aantal jaren en zo ook deze competitie voerde Albert v.d. Brand het wekelijkse 
onderhoud aan de wedstrijd- en trainingsballen en de uitgifte van de ballen op wedstrijd- en 
trainingsdagen uit. 

o Martien van Geffen was ook dit seizoen de contactpersoon tussen Herpinia en onderhouds-
aannemer Van Engelen Groen voor het dagelijks en groot onderhoud aan de velden. 

o Ria en Theo Janssen zorgden voor het innen van de entreegelden bij de thuiswedstrijden van 
Herpinia 1. 

o Het verkopen van loten voor het levensmiddelenpakket bij de thuiswedstrijden werd verzorgd 
door Theo Klerks en Theo van Sas. 

o Bert van Leur zorgde voor de aankondigingsborden bij de entree van Herpen, voor de 
wedstrijden van Herpinia 1. 

o Dit seizoen kon er weer een feestmiddag voor de vrijwilligers worden gehouden. Deze 
was op zaterdag 11 juni 2022.  

o Willie en Geertje van Griensven ontvingen competitiezondagen tegenstanders en scheids-
rechters.  

o Ook dit seizoen maakte de meisjesdansschool DDance gedurende een korte periode 
gebruik van het terrein van Herpinia. 

 
 
 
 
 

November 2022 
Th. Janssen, secretaris
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