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Verslag secretaris seizoen 2018-2019 

 
Bestuurlijk zit Le Soleil nog steeds goed in elkaar met in totaal 5 bestuursleden. 
 
De vacante positie in het bestuur, die aan het eind van vorig seizoen is ontstaan, wordt 
vanaf het afgelopen seizoen ingevuld door Henri Franken. 
In het seizoen 2018/2019 hielden we 8 bestuursvergaderingen en hebben de diverse 
bestuursleden in totaal meer dan 50 acties opgepakt en afgehandeld. 
We zijn het seizoen 18/19 gestart en geëindigd met 5 teams. 
 
De animo om te trainen daalde dit seizoen helaas naar een dieptepunt.  
Complimenten aan de leden die zich hierdoor niet hebben laten beïnvloeden en toch elke 
maandag aanwezig zijn geweest.  
 
Het sportieve gedeelte is afgelopen seizoen een beetje overschaduwd door enkele 
incidenten bij verschillende teams. Zo zijn er twee wedstrijden gestaakt en is er een 
wedstrijd niet op de geplande datum gespeeld. De door de KNVB opgelegde boetes zijn 
door de teams zelf betaald. Daarnaast is er een speler met rood weggestuurd. Ook de hierbij 
horende boete van de KNVB is door de speler zelf betaald. Wij als bestuur gaan ervan uit 
dat dit op zichzelf staande incidenten zijn geweest en dat dit het volgende seizoen niet meer 
gebeurt. 
De laatste 4 seizoenen vierden we een kampioenschap van één van onze teams.  
Dit seizoen behaalde Soleil 2 wederom het kampioenschap én bereikte daarnaast de halve 
finale in de beker.  
 
Jack neemt jullie zo meteen uitgebreider mee inzake de sportieve kant van alle teams. 
We organiseerden afgelopen seizoen weer de verschillende activiteiten zoals het mix 
toernooi met aansluitend de feestavond, de sinterklaasviering en de winterwandeling.  
Voor komend seizoen staan deze activiteiten ook weer op de planning.  
 
Ook vieren we in september 2020 (in het seizoen 2020/2021) het 50 jarig jubileum van ZVV 
Le Soleil. 
 
Het bestuur hoopt dat de animo, om uit te helpen in de organisatie van dit jubileum, 
toeneemt. Er stelden zich tot nu toe pas 3 leden beschikbaar. We hebben jullie hulp nodig 
om er een mooi feest van te maken. Het is tenslotte een feest van en voor ons allemaal. Wij 
als bestuur gaan ervan uit dat daardoor de betrokkenheid en verbondenheid onder elkaar 
alleen nog maar groter wordt. 
Wij hopen dat iedereen een leuk seizoen heeft gehad en zien we jullie komend seizoen 
graag weer terug. 
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