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Het Jaarverslag 2014 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01 januari 
2014 t/m 31 december 2014. 

In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de Vereniging, zoals ze in 2014 zijn ondernomen. 
Tevens krijgt u de samenstellingen van Bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2014 te zien. 
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Woordje van de Voorzitter	  
Beste leden, vrijwilligers en geïnteresseerden, 

Na voorgaande jaren pilots in Den-Bosch en Tilburg te hebben gedraaid, lag de focus het afgelopen jaar 
op de stabiliteit van onze eigen vereniging. Wekelijks wordt er op de woensdagavond getraind in de 
sportzaal van de Juliana van Stolbergschool. De opkomst is stabiel en de vaste waardes breiden zich 
uit. 
Door de goede opkomst wordt er regelmatig gedifferentieerd getraind tussen de verschillende niveaus. 
Dit gebeurt vaak tijdens het technische gedeelte. De onderlinge wedstrijdjes worden dan vaak weer 
gemengd gespeeld waarbij dan van alle leden het fanatisme er vanaf druipt. 
De samenhorigheid en de teambuilding komt nog beter tot stand na afloop van de training. Iedereen 
draagt op zijn manier zijn/haar steentje bij met het opruimen van de zaal. Hierdoor zijn we vaak al 
binnen het kwartier en soms al binnen tien minuten klaar met opruimen. Echt complimenten voor 
iedereen! 
 
Betreft de landelijke competitie, vind ik dat onze twee teams het sportief gezien goed doen. Alleen hoe 
de competitie dit jaar precies verloopt, is voor mij moeilijk te zeggen. 
Tijdens de A.L.V. van 2014 is er wederom voor een nieuwe opzet van de competitie gekozen. Echter dit 
jaar zit de competitie zo ingenieus in elkaar, dat ik er tot op de dag van vandaag nog steeds niet 
helemaal begrijp. Voor degenen die zijn huiswerk wel goed heeft gedaan en beschikt over een 
wiskundeknobbel, nodig ik bij deze uit om mij dit nog eens uit te leggen. 
 
In mei 2014 vond voor het eerst in de Waalwijkse geschiedenis het Jeugd Goalball toernooi plaats. Na 
veel enthousiaste reacties van de kinderen, maar zeker ook van de ouders zijn we in november gestart 
met een pilot jeugd goalball. Voor het komende seizoen staat er op de vrijdagavond 1 maal per maand 
een jeugd Goalball training gepland. Deze trainingen vinden plaats van 18.30 uur t/m 20.30 uur aan de 
Juliana van Stolbergschool, onze eigen trainingslocatie. 
Om de pilot tot een groot succes te brengen, zijn er uiteraard voldoende jeugdspelers nodig, maar ook 
zeker voldoende vrijwilligers. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn of mensen in je omgeving kennen die het 
leuk lijkt om een bijdrage aan dit initiatief te leveren neem dan gerust contact met mij op.  
Ook kinderen die geïnteresseerd zijn (ziend, slechtziend of blind) zijn zeker welkom. 
 
Voor het komende jaar staat er al weer een leuk toernooi gepland. De zesde editie van het Familie en 
Vrienden toernooi zal op zondag 8 februari 2015 plaatsvinden in de Juliana van Stolbergschool. 
Iedereen is deze dag van harte welkom. 
 
Om onze vereniging tot een succes te maken, kunnen wij uiteraard niet zonder onze leden. Zij zijn de 
vaste waarde voor de tot standkoming van een goede sportieve training, leuke en gezellige toernooien 
en/of het maken van een competitie. 
Maar zonder vrijwilligers geen goede begeleiding en goede technische trainingen. 
En ja, u raad het wellicht al, zonder financiële bijdragen geen financieel gezonde vereniging. 
Alle donateurs, sponsoren, vrijwilligers en leden, super bedankt voor jullie steun en bijdrage voor het 
afgelopen jaar! 
 

Met vriendelijke groet, 

Marcel van Beijnen  
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Samenstelling 

 
Bestuur 

 

In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 2014.  

 

Voorzitter:	   Secretaris:	   Penningmeester:	  

Dhr. M.J.J. van Beijnen (Marcel) 

Mede 16 

5142 NT Waalwijk                             	  

Mw. K.E. Vugts-Mebius (Kim) 

Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

De heer A.W.A.M. Vugts 
(Adriaan) 

Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

M: 06-10707110 

E: voorzitter@goalballwaalwijk.nl 	  

M:	  06-‐26568562	  

E:secretaris@goalballwaalwijk.nl	  

M: 06-53569991 

E: adriaan@goalballwaalwijk.nl 	  

 

                                      

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Leden 
Aan het eind van 2014 heeft de Vereniging 14 leden, variërend in leeftijd van 19 tot 48 jaar. Ten opzichte 
van 2013 is het ledenbestand met 1 persoon gedaald. Er zijn in 2014 twee personen met goalball 
gestopt. Er is inmiddels wel een nieuw (vrouwelijk) lid bijgekomen. In onderstaande tabel ziet u het 
ledenbestand per 31 december 2014. 

Vrouwelijke leden Mannelijke leden 

Kim Vugts (45) Adriaan Vugts (48) 

Bianca Stokkingreef (39) William Vugts (46) 

Linda van Wijk (29) Corné van Ierland (44) 

Michelle Hereijgers (19) Pascal Wirken (41) 

 Carlo Klijsen (41) 

 Sebastiaan Hermans (36) 

 Marcel van Beijnen (29) 

 Rick Sermeus (28) 

 Jeroen Meijer (23) 

 Wesley Dankers (22) 
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Vrijwilligers 
 

Veel dank zijn we verschuldigd aan onze vrijwilligers. Ook dit jaar hebben ze ons met raad & daad 
terzijde gestaan om onze activiteiten ten uitvoer te brengen. 

Buiten het vaste kader van 5 vrijwilligers kunnen we incidenteel beroep doen op een aantal vrijwilligers 
uit de familie- & vriendenkring. Met name hun inzet tijdens evenementen en toernooien is onmisbaar. 

Vanaf maart 2010 fungeert onze Vereniging ook als officieel stageadres voor het ROC Sport & Bewegen 
te Tilburg. Vanaf augustus 2012 fungeert onze Vereniging ook als stage adres voor het instituut Broers 
te Tilburg. 

Een aantal leerlingen van deze opleidingen moeten om hun opleiding te kunnen afronden stage lopen bij 
een organisatie/vereniging die zich richt op mensen met een lichamelijke handicap. 

 

In onderstaande tabel ziet u het vaste vrijwilligersbestand per 31 december 2014. 

Vrijwilligers:	   Functie binnen de Vereniging:	  

William Vugts	   Gediplomeerd trainer / coach / Scheidsrechter	  

Carola Sprangers	   Assistant trainer / Scheidsrechter	  

Rabin den Hoed Coach / speler Waalwijk 1 	  

Joep	  Klijsen	   Chauffeur	  /	  helpende	  hand	  

Ad Vugts	   Chauffeur / helpende hand	  
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COMPETITIE GOALBALL 2014-2015  
 

 
Teamsamenstelling: 

Waalwijk 1:	   Waalwijk 2:	   	  

Marcel van Beijnen 

Sebastiaan Hermans 

Pascal Wirken 

Rabin den Hoed 

Jeroen Meijer                             	  

Adriaan Vugts 

Bianca Stokkingreef 

Carlo Klijsen 

Michelle Hereijgers 

Kim Vugts 
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Activiteiten & evenementen van de Vereniging 

 

JEUGD GOALBALLTOERNOOI WAALWIJK 
Op 24 mei hadden wij een jeugd goalballtoernooi in Waalwijk. We hebben verschillende teams gehad 
met verschillende niveaus.  

Er waren 7 teams: The Best Bitches, The Spiders, The Sharks, The Rattle Snakes, The Ninja Turtles, 
Girl Power, The Jelly Beans,  

Iedereen heeft heel leuk en mooi gespeeld, mooie prestaties behaald. Ik vond het een heel geslaagde 
dag, ik heb ervan genoten, zelf ook goed gespeeld en nieuwe dingen van geleerd. Maar ik vond het ook 
heel leuk om naar wedstrijden te kijken waarvan kinderen goalball nog nooit of bijna nooit hadden 
gedaan en hoe zij het gedaan hadden. En iedereen was gewoon super enthousiast erover. 

Na de lange dag goalballen was er natuurlijk ook een mooie prijsuitreiking voor de derde, tweede en 
eerste plek. De derde plek werd ingenomen door The Best Bitches, de tweede plek is ingenomen door 
The Rattle Snakes en de eerste plek is ingenomen door The Sharks.  

Het was weer een mooie dag en ik hoop iedereen tot het volgende toernooi! 

Femke van den Born 

Speelster goalball Zeist & Atomium ’61 Rotterdam en jong talent bij de goalballselectie  
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JEUGD GOALBALLTOERNOOI  
Op zaterdagochtend 24 mei waren meerdere vrijwilligers al vroeg in de weer met touw en tape en goals 
opzetten in de gymzaal in Waalwijk waar dit keer het Jeugd goalballtoernooi plaatsvond. Ook de 
gezellige kantine werd bevoorraad met eten en drinken voor de innerlijke mens. Vanaf 10.00uur kwamen 
de enthousiaste sportieve kinderen met hun ouders en/of coaches binnen. Even aanmelden en dan 
omkleden om te gaan goalballen. De onervaren kinderen kregen beschermers en een goalball bril van 
ons te leen.  

Om 10.30uur opende voorzitter Marcel van Beijnen het toernooi heette iedereen welkom en vervolgens 
werd er door onze trainer William Vugts met enkele kinderen een introductie/ demonstratie gegeven 
zodat iedereen kon zien en ervaren hoe goalball gaat. Om 11.00uur werd gestart met de wedstrijden. 
Het toernooi was opgebouwd uit 2 klassen. Er deden 7 teams mee. Klasse 1 bestond uit 4 teams: de 
ervaren jeugdgoalballers en kinderen boven de 11jaar. Klasse 2 bestond uit 3 teams: de minder ervaren 
kinderen onder de 11 jaar. Er werd fanatiek gespeeld en het was duidelijk te zien dat iedereen er zin in 
had! De kinderen gaven elkaar tussen de wedstrijden door adviezen over goede verdedigingshouding en 
hoe je het beste een mooie bal kunt gooien.  

Iedereen uit klasse 2 had 4 wedstrijden gespeeld. In klasse 1 speelden de nummers 1 en 2 een finale 
wedstrijd en de teams op plaats 3 en 4 speelden nog eens tegen elkaar. Uiteindelijk zijn The Sharks de 
winnaars geworden van klasse 1 en (niet Girl Power wegens een foutje in de administratie… maar) The 
Ninja Turtles winnaars geworden van klasse 2 op deze super leuke dag. Na de prijsuitreiking en de 
teamfoto’s is iedereen weer. met wat goalball ervaring rijker, huiswaarts gekeerd. 

Door Kim Vugts  
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VERENIGINGSUITJE  
Op zondag 24 augustus was het zover: het jaarlijkse verenigingsuitje van Goalballvereniging Waalwijk. 
Iedereen verzamelde zich bij Adriaan en Kim thuis. Daar werden we ontvangen met koffie en thee. 
Alhoewel deze dag heel mooi begon, liet de regen niet lang op zich wachten deze middag. Erg jammer 
natuurlijk, maar dit mocht de pret niet drukken. Iedereen was nieuwsgierig naar wat we zouden gaan 
doen, want dat was nog een verrassing. Na wat telefoontjes of alles wel door zou kunnen gaan vanwege 
het weer, vertrokken we dan toch met een paar auto’s naar het huis van de ouders van Carola. Toen we 
daar aankwamen stonden er een aantal paarden op ons te wachten, met achter ieder paard een 
‘karretje’. Onder begeleiding gingen we in groepjes van ongeveer 4 man per karretje een ritje maken 
door de bossen. Na ruim een uur gereden te hebben, kwamen we weer aan op de plaats van 
bestemming. Om even op te drogen en op te warmen, kregen we koffie of thee met een lekker stukje 
taart. Na deze pauze vertrokken we weer met de auto. Dit keer gingen we naar een grote vijver om te 
kanoën. Omdat het ondertussen zo hard aan het regenen was, stonden we even op het punt om dit af te 
lassen. Echter, na een tijdje klaarde het weer op en hebben we nog een lange tijd kunnen kanoën. 
Helaas is niemand in het water gevallen… ;)  Tegen 6 uur vertrokken we weer naar het huis van Adriaan 
en Kim.  Ondertussen waren de vrijwilligers (Carola, William, Joep) onderweg om ons van eten te 
voorzien. Van zo’n dag krijg je tenslotte wel trek. Rond half 7 was het eten (pizza of chinees) er en 
konden we aanvallen! Rond 8 uur liep het gezellige uitje weer ten einde, en ging iedereen weer naar 
huis. Het was zeker weer een geslaagd verenigingsuitje! Dit met dank aan Carola en Corné, die het 
georganiseerd hadden. Verder natuurlijk iedereen bedankt voor deze leuke en gezellige dag, en ik zeg: 
volgend jaar weer!! J  

Door: Michelle Hereijgers, lid en speelster team Waalwijk 2 

N.B. De organisatie wil nog graag de familie Van Wezel, familie Verschuren, familie Van Beijnen en de 
familie Sprangers voor het rijden met paard en kar. We kunnen met z’n allen terugkijken op een mooie 
dag en een gezellig samenzijn.  
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CLINIC GOALBALL BIJ VISIO 
Op 30 april 2014 hebben we een clinic gegeven bij Visio te Huizen NH. Eén van de directeuren, de heer 
Bartels, werd verrast door zijn collega’s (van verschillende locaties van Visio) met een leerzame middag 
goalball!  

Nadat William iedereen had verteld wat vandaag de bedoeling was, kreeg een ieder een goalballbril 
aangereikt. Eerst moesten de dames en heren met hun goalballbril op allerlei oriëntatie, vertrouwens en 
communicatie oefeningen doen. Dat viel best tegen zo zonder zicht, hoorde ik sommige mensen 
mompelen… Maar fanatiek dat waren ze zeer zeker! Na de warming up zijn we in teams verdeeld met 
bij elk team 1 persoon van goalball Waalwijk. Er werd door William uitgelegd en door ons voorgedaan 
hoe je het beste kunt verdedigen, werpen enz. Daarna werden er verschillende wedstrijdjes gespeeld. 
Het was soms erg hilarisch en op een ander moment heel stil vol concentratie omdat ze de bal goed 
wilden horen...   

Na afloop werd er nog even nagepraat. Iedereen vond het super leuk om eens te ervaren hoe het is om 
blind te sporten. En de heer Bartels was helemaal onder de indruk van dit leuke actieve cadeau van zijn 
collega’s! 
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GOALBALL VERENIGING WAALWIJK OP TV! 
Als goalball vereniging proberen wij er alles aan te doen om de sport landelijk meer bekendheid te 
geven. Daarom had ik het idee om het tv programma de Social Club langs te laten komen. Via Facebook 
zag ik een oproep van Tim Hoffman, of iemand nog wat leuks te doen had voor de volgende avond. 
Toen dacht ik: hé misschien is de goalball wel wat! Via Facebook heb ik Tim toen een berichtje gestuurd 
en binnen een uur had ik de redactie van BNN aan de lijn. Na wat uitleg over de sport, zou ik binnen een 
uur terug gebeld worden of het ook echt door zou gaan. Toen heb ik meteen ons bestuur gebeld en 
gevraagd of ze het leuk vonden als ze bij de eerst volgende training kwamen filmen. Het bestuur 
reageerde enthousiast! En ik werd terug gebeld dat ze de volgende dag al kwamen filmen! 

Op woensdag 19 maart was het dan zover! Tim Hoffman belde aan bij de gymzaal, samen met zijn 
cameravrouw. Na het installeren van het geluid en het scherpstellen van de camera, konden de 
opnames beginnen. Ze hadden ons van tevoren verteld dat we maar 5 minuten uitzendtijd hadden. 
Daarom hebben we de uitleg kort en bondig gehouden. Toen dat achter de rug was ging Tim zich 
omkleden in de goalball outfit en we konden beginnen! 

Wat je op TV niet zag is dat we rustig zijn begonnen met een paar keer de bal overspelen. We hebben 
hem een kort wedstrijdje laten spelen tegen ons B-team. Dat ging redelijk. Tim vertelde ons dat hij het 
echt supertof vond om te goalballen. Voor de televisie leek het ons ook wel leuk om Tim tegen het A-
team te laten spelen. Dat ging natuurlijk iets minder goed. Na een bal op zijn hoofd en nog een bal op 
een gevoelige plek hield hij het voor gezien. In de kleedkamer probeerde hij nog blind een Tweet te 
sturen en dat viel ook niet mee. In plaats van ‘biertje?’ stond er ‘bietjjr’… We hebben veel gelachen met 
de opnames en waren erg benieuwd hoe ze een uur film in 5 minuten gingen stoppen.  

Op donderdag 20 maart werd het uitgezonden! Goalball vereniging Waalwijk op nationale TV! 
Primetime, Nederland 3! Het was inderdaad een kort stukje, eerst even de uitleg en toen Tim in het 
goalball veld! Ze hebben het zo geknipt in de montage dat je alleen Tim een goal ziet maken en die 2 
pijnlijke ballen op zijn hoofd en net onder de buik werden uitgezonden, het blijft BNN hè..  En niet alleen 
donderdagavond, maar ook vrijdagavond waren wij te zien in de ‘Social Club’. Op vrijdag komen bij dat 
programma altijd de hoogtepunten van de week. En daar hoorden wij ook bij! Onze missie geslaagd, 
goalball heeft landelijk meer bekendheid gekregen! 

Groetjes, Carola  
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Contactgegevens & Colofon	  

___________________________________________________________________________________ 

Contactgegevens 
 

Goalball Vereniging Waalwijk 

P/a Cortembergstraat 86 

5144 CC Waalwijk	  

Mob.nr.: 06-26568562 

secretaris@goalballwaalwijk.nl 

www.goalballwaalwijk.nl 

fb: Goalball Vereniging Waalwijk 	  

IBAN NL28 RABO 01175.99.247 

KvK nummer 17231539	  

 

 

____________________________________________________________________________ 

Colofon 
Het Jaarverslag 2014 wordt uitgegeven door het Bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk. 

De tekstbijdragen zijn van Marcel van Beijnen, Adriaan Vugts en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is samengesteld door Adriaan en Kim Vugts. 

Het Jaarverslag is vormgegeven door Kim Vugts.	  


