
Verslag seizoen 2017/2018 secretaris  

Bestuurlijk zit Le Soleil goed in elkaar met een divers bestuur. Rogier heeft aan het eind van het 

seizoen helaas te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Wij zijn direct begonnen met het 

invullen van de daardoor ontstane vacature. Ondergetekende zal de functie van Secretaris op zich 

nemen. Verderop in deze vergadering komen we terug op het aanvullen van het bestuur met een 5
e
 lid 

zodat het aantal weer oneven is. 

Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden en in totaal zijn er meer dan 80 acties opgepakt en 

afgehandeld door de diverse bestuursleden. 

Onze nieuwe webmaster Tim S heeft aan het begin van het seizoen onze website volledig vernieuwd 

en gemoderniseerd. 

We zijn het seizoen 17/18 ingegaan met 6 teams. 

Onze wedstrijdsecretaris Jack zal jullie verder op in de vergadering meenemen inzake de sportieve 

kant van alle teams.  

Dé verrassing van Soleil was team 5, dat dit jaar het kampioenschap behaalde én de beker wist te 

winnen. Het is de eerste keer in geschiedenis van Soleil dat een team de beker wint.   

Ik ben in het afgelopen jaar bij meerdere wedstrijden  van verschillende teams  aanwezig geweest. 

Ik heb mooie en spannende wedstrijden gezien. Helaas ook minder mooie waar we als Le Soleil niet 

trots op kunnen zijn . Ik hoop dat we dit het volgend seizoen niet meer zullen zien.  

Verder hebben we verschillende activiteiten weten te organiseren zoals de sinterklaasviering, een 

winterwandeling en een seizoenafsluiting. Door te weinig animo voor de winterwandeling  hebben we 

een alternatief gevonden; we zijn samen met de opgegeven leden gaan lunchen in Meerssen.  Voor 

komend seizoen staan deze activiteiten ook weer in de planning. Echter hoop ik wel dat er meer  

animo vanuit de teams zal zijn. Graag zien wij jullie verschijnen, zodat  we er een gezellige dag van 

kunnen maken met Soleil. Hierdoor hoop ik dat de betrokkenheid en verbondenheid onder elkaar 

vergroot wordt. 

De laatste 3 jaar hebben we iedere jaar een kampioenschap te vieren gehad voor één van onze 

teams. 

Aan het eind van het seizoen is veel energie gestoken in AVG-proof maken van onze vereniging. We 

hebben van de KNVB een AVG verklaring ontvangen.  

Ik hoop dat iedereen een leuk seizoen heeft gehad en ik zie jullie  komend seizoen graag weer terug. 

 

 

 


