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Het Jaarverslag 2016 heeft, conform de Statuten van onze Vereniging, betrekking op de periode van 01 januari
2016 t/m 31 december 2016.
In dit Jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van de Vereniging, zoals ze in 2016 zijn ondernomen.
Tevens krijgt u de samenstellingen van bestuur, leden en vrijwilligers per 31 december 2016 te zien.
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Woordje van de Voorzitter
Beste lezer,
Seizoen 2016 - 2017, oftewel alweer het 9e seizoen van Goalball Vereniging Waalwijk. Traditiegetrouw,
aan mij de eer om het inleidende stukje voor het jaarverslag te mogen schrijven.
Zoals bekend vindt (uitgezonderd de zomer- en kerstvakantie) iedere woensdagavond in de gymzaal
van de Juliana van Stolbergschool onze goalballtraining plaats. Van 19.00uur tot 20.45uur worden de
hartslagen van onze leden flink omhoog gebracht en vallen er hier en daar wat verse zweetdruppels op
de grond. Onder leiding van William Vugts (trainer) wordt naast het goalball spel ook onder andere
aandacht besteed aan de rompstabiliteit, lichaamsbalans, krachtopbouw van de spieren en de algehele
conditie. Naast de goalball specifieke oefeningen wordt er ook gewerkt aan oriëntatie, concentratie en
communicatie onderling. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor een goalballspeler, die je als team
goed kunt gebruiken en die de prestatie en het plezier in het spel bevorderen. De trainingen worden
door onze leden erg goed bezocht en regelmatig komt een geïnteresseerde een balletje mee gooien. U
bent dan ook van harte welkom om eens zelf te ervaren wat de sport goalball nu precies is. Op YouTube
staan prachtige filmpjes, maar er gaat natuurlijk niets boven de sport zelf live te bekijken/horen of de
sport zelf te ervaren door gewoonweg je over te geven aan onze trainer en je te laten begeleiden door
één van onze ervaren spelers.
Mocht de woensdagavond u niet schikken, dan niet getreurd, op zaterdag 30 september 2017 vindt in
sporthal de Slagen het jaarlijkse Familie & Vrienden toernooi plaats. Een prima moment om eens te
ervaren wat goalball is of gewoon belangstellend een kijkje te komen nemen.
Dit jaar komen we traditiegetrouw weer uit met 2 teams in de competitie. Beide teams zijn erg fanatiek,
maar hebben ook veel plezier in het samen spelen. Na de wedstrijden zit iedereen gezellig bij elkaar in
de nieuwe kantine en houden een uitgebreide nabeschouwing onder het genot van een kop koffie en
een broodje. Het is erg leuk om te zien dat de onderlinge sfeer binnen de vereniging erg goed is.
Teamfoto teams Waalwijk 1 en 2
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Dan even een kritische noot. De competitie opzet van dit jaar is in mijn optiek echt een aderlating voor
goalball Nederland. Waar we vorig jaar bijna allemaal het erover eens waren dat de competitie weer een
stabiele en competitieve invulling moest krijgen, heeft de TC (technische commissie) dit jaar er voor
gekozen om alle teams van alle verschillende niveau’s in één competitie te zetten. Volgens de TC was
er geen andere optie wegens het kleine aantal teams dat uit wilden komen in de hoogste klasse. Door er
één competitie van te maken, is het niveauverschil tussen de nummer 1 en de laagst geplaatste van het
land zo enorm groot dat tijdens het spel dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen, maar ook zorgt voor
spelbederf. Dit geld zowel voor de spelers op het hogere niveau, maar ook zeker voor de spelers op een
wat lager niveau. Ik hoop dan ook van harte dat de TC volgend speeljaar kiest voor een competitie
opzet waarbij er een differentiatie tussen 2 niveaus zal zijn. De competitie is de basis van een sport waar
allerlei leuke evenementen/toernooien uit voort kunnen vloeien en waarbij sommige jonge spelers zich
aan op kunnen trekken om te streven naar het hoogste niveau en later wellicht kunnen deelnemen aan
de Nederlandse selectie. Namens Goalball vereniging Waalwijk laten wij ook zeker onze stem horen aan
de TC en hopen dat zij het komende seizoen gehoor gaan geven aan onze wensen.
Het Familie & Vrienden toernooi was dit jaar weer een groot succes. Voor het eerst in de geschiedenis
van het F&V toernooi deden er naast alle familie leden en vrienden, ook nationale en internationale
goalballers mee. Er waren veel teams en er werd hard gestreden voor de felbegeerde eretitel (kampioen
F & V toernooi 2016). Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen op sportief gebied en hopelijk
tot ziens op één van onze trainingsavonden of tijdens één van de toernooien.
Ik wens iedereen een goed jaar toe en uiteraard een sportief 2017!
Met sportieve groet,
Marcel van Beijnen,
Voorzitter Goalball Waalwijk

Foto: Familie & Vriendentoernooi team De Fanatiekelingen met Marcel van Beijnen
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Samenstelling

Bestuur

In onderstaande tabel staan de gegevens van de drie bestuursleden over het jaar 2016.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

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

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

Mede 16

Cortembergstraat 86

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

5142 NT Waalwijk

5144 CC Waalwijk

Cortembergstraat 86
5144 CC Waalwijk

M: 06-10707110

M: 06-26568562

M: 06-53569991

E: voorzitter@goalballwaalwijk.nl

E:secretaris@goalballwaalwijk.nl

E: adriaan@goalballwaalwijk.nl
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Leden
Aan het eind van 2016 heeft de Vereniging 14 leden, variërend in leeftijd van 18 tot 55 jaar. Ten opzichte
van 2015 is het ledenaantal hetzelfde gebleven. Er is in 2016 één lid, namelijk Jeroen Meijer, wegens
medische klachten bij onze goalball vereniging gestopt. Inmiddels is er ook één nieuw lid bijgekomen,
namelijk Frank van de Kreeke. In onderstaande tabel ziet u het ledenbestand per 31 december 2016.
Vrouwelijke leden

Mannelijke leden

Kim Vugts (47)

Arnold de Vooght (55)

Linda van Wijk (31)

Adriaan Vugts (50)

Mindy Kroon (23)

William Vugts (48)

Michelle Hereijgers (21)

Corné van Ierland (46)
Carlo Klijsen (43)
Pascal Wirken (43)
Sebastiaan Hermans (38)
Marcel van Beijnen (31)
Wesley Dankers (24)
Frank van de Kreeke (18)
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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 3 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 2016.
Vrijwilligers:

Functie binnen de Vereniging:

William Vugts

Gediplomeerd trainer / coach / Scheidsrechter

Carola Sprangers

Assistant trainer / Scheidsrechter

Joep Klijsen

Chauffeur / helpende hand
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Competitie Goalball 2016-2017

Teamsamenstelling:
Waalwijk 1:

Waalwijk 2:

Sebastiaan Hermans

Carlo Klijsen

Pascal Wirken

Michelle Hereijgers

Marcel van Beijnen

Linda van Wijk

Arnold de Vooght

Kim Vugts

Adriaan Vugts

Mindy Kroon
Frank van de Kreeke

Foto: Adriaan gooit de bal
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Verloop competitie
Verslag van onze trainer/coach
Ook dit jaar mag ik een verslag over de competitie en trainingen schrijven. Het afgelopen seizoen heeft
heel wat stof doen opwaaien.
Door veranderingen in het verloop van de competitie waren er gevolgen voor zowel de A als B serie. Met
als gevolg dat de A poule nog maar 5 teams in de gelederen had. Waar teams normaliter 2x tegen
elkaar uitkomen werd er nu vaker onderling tegen elkaar gestreden. Dientengevolge dat de uitkomst
behoorlijk voorspelbaar was. Wat heet; de vooraf door mij geschetste eindstand bleek ook daadwerkelijk
de eindstand te zijn geworden. Door het klasse verschil met de 2 bovenste en onderste teams werd
Waalwijk 1 verdienstelijk derde in de Serie A. Een prima prestatie, zeker gezien het gegeven dat een 2tal spelers niet meespeelden. Marcel versterkte het B-team en Jeroen moest afhaken wegens blessures.
Desondanks werd er op het scherpst van de snede gespeeld. Met een minimale bezetting toch derde
worden is gewoonweg keurig. Dit seizoen was Rabin, onze coach van het eerste, er voor het laatst bij.
Met name op het Nederlands kampioenschap probeerden de spelers hem een waardig afscheid te
geven door te strijden voor de titel.
Een onverwachte, maar wel terechte, nederlaag tegen Haag zorgde voor een domper. Normaliter zou 1
verloren wedstrijd geen gevolgen hebben gehad, echter dit jaar was de opzet veranderd en dat had tot
resultaat dat we niet verder konden komen dan de derde plaats. Toch wil ik, namens de vereniging en
de spelers, Rabin nogmaals van harte bedanken voor zijn inzet (soms zelfs als speler omdat de
bezetting minimaal was).
Waar het in de Serie A voorspelbaar was, daar was geen sprake van in Serie B.
Met 11 teams en veel A waardige spelers was het afwachten hoe het zou uitpakken.
De doelstelling was om te eindigen bij de bovenste 3, mede omdat Marcel het team kwam versterken.
Het zou echter behoorlijk zwaar worden omdat Marcel, met name in het begin, regelmatig absent zou
zijn wegens zijn theater-tour. Maar wat bleek, ook zonder Marcel werd er zeer goed gepresteerd. In het
begin van de competitie werd alles gewonnen op een wedstrijd na, een gelijkspel tegen de stugge
dames van Dwarsliggers. Ze lagen letterlijk dwars en we verspeelden 2 punten door gelijk te spelen.
Maar dat nam niet weg dat we de eerste helft van de competitie uitzonderlijk goed speelden, vooral in
defensief opzicht waren we niet te kraken, en als we dan ook aanvallend nog presteren dan krijg je dit
resultaat.
Ook in het tweede gedeelte van de competitie zetten we de goede lijn voort. Er was echter nog een
team die op dit niveau presteerde, GVUZ1 uit Zwolle.
Onze eerste confrontatie kwam ongelegen omdat Adriaan geblesseerd was. We bleven goed in de
wedstrijd maar konden het net niet bolwerken. Onze eerste nederlaag was een feit. Daarna bleven we
alles winnen en daardoor zou het aankomen op de allesbeslissende wedstrijd met GVUZ1, die ook nog
eens op de laatste speeldag als laatste wedstrijd gepland stond. Tactisch trokken we het hele register
open, Adriaan zou pas net voor de wedstrijd binnenvallen, zodat de spelers en coach van GVUZ1
zouden verwachten dat hij nog geblesseerd was. Deze tactiek bleek goed te werken maar had wel enig
risico, we moesten dus 2 wedstrijden zonder Adriaan zien te winnen. Dit gebeurde waardoor de laatste
wedstrijd van het seizoen een ware apotheose zou worden. De spelers en coach van GVUZ1 hadden
veel vertrouwen omdat Adriaan niet aanwezig was. Toen Adriaan voor de wedstrijd plots binnenkwam
bleek dat psychologische voordeel bij GVUZ1 als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Nu lag het
psychologische voordeel bij ons. En niets was minder waar, we speelden goed en kwamen voor. We
controleerden de wedstrijd en 2 minuten voor tijd stonden we met 2 doelpunten verschil voor. Een
onnodige overtreding (highball) van ons werd afgestraft en de penalty werd benut door GVUZ1.
Daardoor kwam er toch weer spanning in de wedstrijd. Wij moesten namelijk winnen en GVUZ1 had
voldoende aan een gelijk spel. Door een onvoorstelbaar moment (oriëntatie-probleem bij ons team) en
een gelukje bij GVUZ1 (bal op de paal) werd er op een dramatische wijze door hun gescoord. Het stond
gelijk. We moesten in de laatste minuut alles riskeren, de spelers riskeerden alles en ook ik als coach
maakte een bewuste overtreding in de hoop dat de daardoor gegeven penalty gestopt zou worden en wij
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nog een laatste poging zouden krijgen om te winnen. Kim stopte de penalty en we scoorden nog bijna.
Maar bijna bleek onvoldoende, een enorme domper op zo’n overtuigende reeks wedstrijden. Wat restte
was de tweede plaats.
Terugkijkend was het wel een onvoorstelbaar goed seizoen voor team Waalwijk 2

Al jaren nestelen we ons bij de bovenste plaatsen in de competitie, iets waar we met zijn allen trots op
mogen zijn, maar ook de opkomst bij de trainingen en de onderlinge sfeer getuigen van een gezond
sportklimaat binnen onze vereniging.
Het nieuwe seizoen is inmiddels gestart en we zijn blij dat we Frank als nieuw lid in ons midden hebben.
Ik ben benieuwd wat er dit jaar weer staat te gebeuren in de competitie.
De teams zijn veranderd en de opzet van de competitie ook, het beloofd dus wederom verassend te
worden, gezellig is het altijd.
Met sportieve groet,
William Vugts, trainer coach Goalball vereniging Waalwijk

Foto: team Waalwijk 1 verdedigt
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B-EK Goalball 2016
Door Michelle Hereijgers
Naast dat ik lid ben van Goalball Vereniging Waalwijk, heb ik het afgelopen jaar ook hard getraind met
de Nederlandse dames voor het EK voor B-landen afgelopen oktober. Toen ik eind vorig jaar hoorde dat
we naar dit EK zouden gaan, had ik echt twijfels over of we dit wel moesten doen. Met het vorige EK in
2012 in mijn hoofd, waar Kim ook bij was, was ik bang om weer helemaal weggespeeld te worden en
alle wedstrijden dik te verliezen. Maar op een gegeven moment kwamen er concrete plannen voor
trainingen, en ging ik er steeds meer in geloven. Ik merkte duidelijk verschil met de voorbereidingen op
het EK in 2012. In de voorbereidingen op het EK afgelopen jaar ging dan ook veel tijd zitten. Wekelijks
trainen in het weekend, en af en toe ook nog door de weeks in Rotterdam met de dames. Daarnaast had
ik natuurlijk ook nog mijn wekelijkse trainingen in Waalwijk. Verder hadden we afgelopen zomer en
trainingsweek in Den-Haag, waarbij we 5 dagen lang iedere dag bijna heel de dag hebben getraind.
Gelukkig was dit alles niet zonder resultaat. Er werden duidelijke vorderingen gemaakt en ons spel werd
steeds beter!
Zondag 2 oktober was het dan zover, en gingen we heel vroeg met zijn allen naar Schiphol. Ik wist zelf
eerlijk gezegd nog helemaal niet wat ik moest verwachten van het EK. Aan de ene kant dacht ik: we zijn
een goed team en kunnen echt wat laten zien, maar aan de andere kant wist ik ook dat we nog veel
moesten leren en ontwikkelen als team. Ik ging er dus, net als de meeste andere dames denk ik, zonder
concrete verwachtingen naar dit EK. Zo goed mogelijk ons best doen, dat was ons motto. Toen we de
eerste wedstrijd tegen België verloren, was dit een flinke teleurstelling. We wisten namelijk dat we België
wel aan zouden moeten kunnen, maar dit uitte bij ons juist in een onrustig spel. Gelukkig ging het na
deze wedstrijd beter, en wonnen we van Spanje en Frankrijk. Hierdoor kwamen we toch o.b.v. doelsaldo
in de halve finale terecht. We waren al heel blij met een 4e plaats, maar wilden toch gaan knokken voor
een kans op die 3e plaats. Helaas bleek Griekenland toch een beetje te hoog gegrepen, en verloren we
deze wedstrijd.
Al met al vind ik dat we terug kunnen kijken op een mooi en leerzaam EK, en hadden we in eerste
instantie niet gedacht dat we de 4e plaats zouden halen. Verder was het heel leuk dat er supporters naar
Portugal waren gekomen om ons aan te moedigen. Ook alle support vanuit Nederland, alle lieve
berichtjes en mailtjes, deden mij en de rest van het team heel goed! Het was zeker weer een ervaring
om nooit te vergeten! J
Foto: Dutch Ladies verdedigen
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Activiteiten & evenementen van de Vereniging
Familie & vriendentoernooi 2016 (1)
Door: Wesley Dankers
Hoewel ik al een aantal jaren lid ben van Goalballvereniging Waalwijk (sinds 2011), was het er nog nooit
van gekomen om mee te doen met het Familie- en Vriendentoernooi. Of ik had geen tijd vanwege mijn
studie, of het lukte me niet om een team samen te stellen. Dit jaar benaderde Adriaan me met de vraag
of ik me bij Team Waalwijk 2 wilde aansluiten, wat verder nog bestond uit Carlo en Corné. Omdat het
me een redelijk team leek en ik geen smoes kon bedenken om me aan deelname te onttrekken, besloot
ik om mee te doen.
Het toernooi vond plaats op zaterdag 3 september. Ik moet toegeven dat mijn voorbereiding niet al te
best was. De avond van tevoren had ik een “vergadering”, die iets langer duurde en waar meer werd
gedronken, dan dat ik van tevoren had verwacht.
Tijdens het toernooi was er een A- en een B-poule. Team Waalwijk 2 kwam uit in Poule B. De eerste
wedstrijd leek alles nog vrij goed te gaan. We wonnen tamelijk eenvoudig. Daarna ging het
bergafwaarts, zo wel met het team als met mijn gezondheid. De drank van de vorige avond begon op te
spelen. Ondanks veel strijd en inzet, ging het scoren ons moeilijk af en kregen we behoorlijk wat
doelpunten tegen. De volgende drie wedstrijden verloren we kansloos. Daarbij moet ik wel opmerken dat
onze tegenstanders kwalitatief simpelweg beter waren dan wij. Het niveau in de Poule B lag, voor mijn
gevoel althans, sowieso tamelijk hoog. Bij de meeste tegenstanders hadden de teamleden al behoorlijk
wat ervaring in de competitie. Bij ons team was dat wat minder. Twee van de teamleden, waar onder ik,
hadden nog nooit in competitieverband gespeeld. Daar kwam nog bij dat Adriaan, onze beste speler
zowel bij Waalwijk 2 als bij Waalwijk 1 (in de Poule A) speelde. Op basis van het beschikbare
spelersmateriaal, ging ik er wel van uit dat we in de laatste wedstrijd een kans op de overwinning
zouden maken. Toen bleek echter dat de vele wedstrijden van de dag zijn tol hadden geëist bij Adriaan.
Mede daardoor verloren we ook deze partij.
Sportief gezien was het toernooi dus niet zo’n succes voor ons team. Ik heb echter wel een leuke dag
gehad. Het was voor mij de eerste ervaring met competitieve goalbal wedstrijden en het was zeker een
leermoment. Ik merkte al gauw dat er toch wel een verschil zit tussen trainen en het spelen van
wedstrijden in een toernooiverband. Het was leuk om een keer mee te maken en ik sta er zeker voor
open om nogmaals mee te doen. Bij dezen zou ik ook graag een compliment willen maken aan de
organisatie van het familie- en vriendentoernooi. Zij hadden alles goed geregeld.
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Dwarsliggerstoernooi
Bron: www.goalball.nl
Het Dwarsliggers toernooi op 4 en 5 juni 2016 was top! Op vrijdagavond was het al een gezellige boel
aan de bar in hotel De Rijper Eilanden in het Noord-Hollandse (vroegere walvisvaarders)plaatsje De
Rijp. Na het inchecken en het uitreiken van de kamersleutels kon er gezamenlijk wat gedronken en
bijgekletst worden. De volgende ochtend samen ontbijten. Als je dat wilde kon je hulp krijgen van zeer
behulpzame vrijwilligers. Nadat iedereen gegeten had, begon om 10:30 uur het toernooi in Sporthal de
Oosterven in De Rijp.
Er waren in totaal 8 teams: Dwarsliggers 1 & 2, Hercules 1 & 2, GVUZ, Dutch Girls en Waalwijk 1 & 2.
Alle teams speelden op zaterdag in korte wedstrijden een keer tegen elkaar. Op basis van de eindstand
van die dag zijn de teams in twee poules verdeeld. De nummers 1, 2, 3 en 4 speelden zondag tegen
elkaar in de A poule en de anderen, team 5, 6, 7 en 8 speelden tegen elkaar in de B klasse.
Voordat het zover was, werd er zaterdagavond eerst nog genoten van een uitstekend diner en was het
nog tot laat erg gezellig op het terras en in de bar.

Foto: Waalwijk 1 en Waalwijk 2 strijden op het Dwarsliggers Toernooi

Het Nederlandse damesteam, Dutch Girls, was ook van de partij. Zij gaan in oktober deelnemen aan het
B-EK in Portugal. Dit toernooi was een prima gelegenheid voor de jonge dames om in teamverband
samen te spelen, te wennen aan elkaars speelwijze en zo ervaring in wedstrijdverband op te doen.
Uiteindelijk hebben de Dutch Girls een mooie prestatie neergezet, zij zijn eerste geworden in de B
klasse. Team Hercules 1 ging er in de A klasse met de eerste prijs vandoor, nipt gevolgd door team
Waalwijk 1, dat maar twee punten te weinig had om eerste te worden.
Na de prijsuitreiking op zondagmiddag gingen de spelers en officials weer huiswaarts. We willen
Goalball vereniging De Dwarsliggers heel hartelijk bedanken voor het organiseren van dit leuke,
sportieve en gezellige goalballtoernooi. Hopelijk tot een volgende keer in De Rijp bij Goalball vereniging
De Dwarsliggers!
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Familie & Vrienden toernooi 2016 (2)
Door: Corné van Ierland
Eindelijk… het was weer zover! Op zaterdag 3 september organiseerde Goalball vereniging Waalwijk
hun jaarlijkse Familie en Vrienden toernooi. Ik had nog nooit een toernooi gespeeld, maar had er toch
veel zin in. Ik had veel positieve verhalen gehoord van de afgelopen jaren. De opzet was echter dit jaar
anders.
In poule 1 speelden diverse nummer 1 teams. Deze poule had zelfs een internationaal karakter met
deelname van Belgen, Fransen en Italianen. Dit zorgde voor een hoog niveau met veel spektakel. De
terechte winnaar werd uiteindelijk het Belgische team Noordzee. In de andere poule speelden zeker niet
de alledaagse goalballers. Verschillende leden van goalball vereniging Waalwijk hadden op deze manier
een team gemaakt. Ik speelde in team Waalwijk 2. Ook hier werd zeer fanatiek gespeeld met
tijdwaarneming, scheidsrechters en de officiële regels. De winnaar van poule 2 was het Nederlandse
damesteam, de Dutch Ladies, met in hun team ons Waalwijk lid Michelle.
Ikzelf had nog nooit een toernooi of officiële wedstrijd gespeeld, dit komt omdat ik teveel last heb van
mijn (beperkte) mobiliteit en daardoor kan ik niet mijn gewenste resultaat behalen. Bovendien heb ik niet
de ambitie om in team Waalwijk 1 of 2 te spelen. Ik beleef wel erg veel plezier aan de goede trainingen
en de prettige onderlinge sfeer.
Ik was absoluut niet ontevreden over mijn spel tijdens het Familie en Vriendentoernooi. Bovendien was
het erg gezellig. Het was ook een zeer strak georganiseerd toernooi waar ik veel positieve reacties over
hoorde. Volgend jaar ben ik dus zeker weer van de partij!

Foto: Corné, Wesley, Carlo en Marcel op de tribune
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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 2016 wordt uitgegeven door het Bestuur van Goalball Vereniging Waalwijk.
De tekstbijdragen zijn van Marcel van Beijnen, William Vugts, Corné van Ierland, Wesley Dankers,
Michelle Hereijgers en Kim Vugts.
Het Jaarverslag is samengesteld door Kim Vugts.
Het Jaarverslag is vormgegeven door Kim Vugts.
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