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Horssen, 2 januari 2022 
 
 
Beste leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en belangstellenden van AAC-Olympia, 
 
 
Het is weer alweer de eerste zondag van het nieuwe jaar. En helaas staan we niet met z’n allen 
in een volle kantine om het nieuwe jaar in te proosten. Dus net zoals vorig jaar, komen we met 
een berichtje bij jullie de huiskamer binnen vallen. 
 
Om te beginnen: Allemaal de beste wensen en heel veel geluk, gezondheid en sportiviteit 
gewenst voor 2022! En natuurlijk hopen we weer snel te kunnen voetballen en ook een hapje en 
drankje in de kantine te pakken. 
 
Afgelopen jaar is weer veel gebeurd. Natuurlijk heeft alles rondom Corona ons een groot gedeeld 
van het jaar achter volgt. Maar daar gaan we niet te veel bij stilstaan. In de ledenvergadering 
begin november hebben we laten zien waar we financieel staan. Gelukkig hebben we dankzij 
jullie bijdragen (contributies en sponsorbijdragen zijn netjes voldaan) en de overheidssubsidies 
het kalenderjaar af kunnen sluiten met een klein positief resultaat.  
In het voorjaar hebben we een ledenonderzoek uitgevoerd, deze is goed ingevuld en jullie 
beoordelen onze vereniging met een 7,8! Iets waar we allemaal trots op mogen zijn. 
Verder is rondom onze vereniging veel gebeurd. Laten we hier eens even op terugblikken. 
 
 
Activiteiten 
In de eerste helft van 2021 was het nog lastig om activiteiten te organiseren. Maar toch lukt het 
de activiteitencommissie nog een keer uit te pakken: voor de senioren met een goed verzorgde 
online Pub-quiz en voor de jeugd een leuke spellenmiddag. 
De tweede helft van 2021 ging knallend van start. Een hele mooie teampresentatie met 
aansluitend een gezellige feestavond. Op deze avond is Peter Bardoel koninklijk onderscheiden 
in de Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor onder andere onze vereniging. 
Helemaal terecht! Nogmaals gefeliciteerd Peter! 
 
Zondag 26 september knalde een ouderwets Horssense kermis vanaf ons sportcomplex. Deze 
middag werden de dance-moves tevoorschijn getoverd en beleefde we een dag welke we in het 
hele corona-tijdperk niet hebben meegemaakt. 
 
Tussendoor merkte we dat iedereen graag de kantine bezoekt en hebben we hier gezellige 
middagen gehad. Helaas hebben we de activiteiten welke in de laatste maanden van het jaar 
gepland stonden moeten annuleren. 
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Technische zaken 
Natuurlijk staan we bij aan het begin van het nieuwe jaar even stil bij onze trainer van het 1ste 
elftal. Eigenlijk met de intentie om te bevestigen dat Kevin ook komend seizoen onze trainer van 
het 1ste elftal is. Half december evalueerden we het seizoen met Kevin. We zijn beide erg 
tevreden. Kevin heeft aangegeven dat hij zichzelf nog verder wilt gaan ontwikkelen als trainer. 
Daarom heeft hij zich aangemeld bij de KNVB voor de opleiding UEFA B. Om deze te volgen 
heeft hij een club nodig op niveau van 3de klas of een jeugdploeg op hoog niveau. En dit is iets 
wat wij hem bij AAC-Olympia niet kunnen bieden. Daarom hebben we Kevin de vrijheid gegeven 
hier naar op zoek te gaan. 
Kevin: Alvast bedankt en succes met je opleiding! 
We zijn trots dat we een beginnende trainer de kans hebben kunnen geven om zich te 
ontwikkelen en dat hij nu ook een mooie stap gaat proberen te maken. Iets welke we met 
vertrouwen zullen volgen. Kevin probeert nog op zijn tijd hier een wedstrijd te komen kijken. Maar 
natuurlijk gaat hij eerst dit seizoen tot een mooi einde brengen. 
 
Het gevolg is dat we onverwachts op zoek zijn gegaan 
naar een nieuwe trainer. Na Bram en Kevin als jeugdige 
trainers, hebben we nu gekozen voor een ervaren trainer. 
Komende 2 seizoenen staat Arno Heiming bij ons langs 
de lijn! Welkom Arno! 
Arno is midden 50 en woonachtig in Nijmegen. Arno heeft 
voorheen in 1ste elftallen gespeeld van onder andere SCP 
en Blauw Wit. De laatste seizoenen is Arno trainer 
geweest bij Victoria in Afferden, hier zit hij nu alweer in 
zijn 4de seizoen. Daarvoor is Arno 3 seizoen trainer 
geweest bij Roda in Winssen. 
Wij kijken vol vertrouwen uit naar deze nieuwe 
samenwerking! 

 
 
Jeugd 
Bij verschillende leeftijdscategorieën wordt het steeds moeilijker om elftallen goed bezet te 
krijgen. Er is minder jeugd en deze kiezen minder vaak voor voetbal. Na de JO14 hebben we op 
dit moment geen oudere jeugdelftallen en voetballen 4 van onze leden bij UHC. Met een aantal 
Maas en Waalse verenigingen wordt overleg gevoerd en zoeken we allemaal naar een vorm van 
samenwerking. Hierbij wordt gekeken hoe we iedereen op een juist niveau en omgeving kunnen 
laten voetballen. We merken dat alle verenigingen hetzelfde probleem ervaren, met name bij de 
oudere jeugd. Wat ons dit precies gaat brengen en wat dit betekent, weten wij op dit moment ook 
nog niet. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@aac-olympia.nl


    Voetbalvereniging AAC-Olympia 
    Sportpark D’n Heppert    Sportpark De Polenkamp 

Heppertsestraat 33A    Bredestraat 3 
    6628 AJ Altforst      6631 BC Horssen 
    Tel: 0487-541828    Tel: 0487-541794 
              

www.AAC-Olympia.nl 
 

Secretariaat:   P/a Burg. Bouwensweg 41,  6631 BA  Horssen 
Tel. 06-50861980   e-mail: secretariaat@aac-olympia.nl 
KvK: 63817101  IBAN-nr: NL87RABO0123502187 

 
 
Het bestuur 
Na jarenlange inzet bij BOA-jc en AAC-Olympia zijn Jores Janssen en Monique van de Beeten 
gestopt als bestuurslid. Wij danken beide nogmaals voor hun inzet. 
Monique is in het bestuur een afvaardiging van de activiteiten commissie. Omdat we met Mark 
hier nog een afvaardiging van hebben, kunnen we dit intern opvangen. We zijn blij dat Monique 
haar inzet voor de activiteiten commissie wel door kan zetten. 
Jores is al jaren een vertrouwt gezicht bij onze sponsoren. Voor hem hebben we gelukkig 
vervanging gevonden: Twan van Sonsbeek, Mees Cobussen en Jeroen Bernts behartigen de 
sponsorzaken en worden administratief ondersteund door Helga van Gessel. Vanuit deze 
commissie zal geen afvaardiging in het hoofdbestuur plaats nemen, de heren overleggen 
natuurlijk wel met het bestuur waar nodig. 
Ook Jores zullen we nog wel regelmatig blijven zien, want hij blijft betrokken als leider bij de 
jeugd. 
 
Jos van den Broek heeft onlangs aangegeven zich door gezondheidsredenen terug te moeten 
trekken als bestuurslid Technische Commissie (elftalindelingen, kaderleden e.d.). Jos, ook jij 
bedankt voor je inzet! 
Gelukkig hebben we met Tom Mulders een vaste kracht voor de jeugd en verleent Antoon Bosch 
assistentie bij de senioren. Voor de verdere invulling van de technische commissie en bestuurslid 
zijn we op zoek naar wie de taak van Jos kan overnemen. Mocht dit iets voor jou zijn, neem dan 
contact met ons op! 
Ook Jos zullen we nog vaak blijven zien als sponsor en supporter. 
 
Het hoofdbestuur bestaat nu uit Mark Bosch (activiteiten), Mari van Nistelrooij (diverse zaken), 
Niels van der Zwaluw (penningmeester), Sjoerd de Wildt (wedstrijdsecretariaat), Gera Basten 
(voetbalmaterialen), Harry Sas (kantine) en Frank Groenen (voorzitter). 
Als er iets is of ergens iets speelt, kun je ons altijd benaderen. We staan voor je klaar en helpen 
je graag verder. 
 
 
Accommodatie 
Afgelopen weken is er weer een aardige slag geslagen met de opknap van de kleedkamers in 
Horssen. Schilders zijn bezig geweest maar ook de afwerking van de laatste 2 kleedkamers is 
opgestart. De wanden zijn inmiddels gemetseld, de vloerverwarming ligt en de cementdekvloer is 
aangebracht. Binnenkort start de tegelzetter en ziet alles er weer een stuk anders uit. 
 
De verlichting op de velden begint oud te worden. Op het trainingsveld zijn al 2 armaturen buiten 
gebruik. Daarnaast zijn de huidige armaturen niet echt milieuvriendelijk door hun hoge elektra 
verbruik. Inmiddels hebben we een intentieovereenkomst met LI-sports gesloten voor het verder 
onderzoek om de armaturen op de locatie in Horssen om te wisselen naar LED-verlichting. 
 
In de locatie in Altforst is het op dit moment rustig. Alles ligt er goed bij en onderhoud loopt door.  
In oktober hebben we jullie geïnformeerd over het voornemen om richting 1 locatie te gaan 
werken. We zijn erg blij met de opbouwende feedback welke we hebben gekregen, want ook 
voor ons is dit een moeilijke keuze geweest. 
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Met de aandachtspunten welke we van jullie hebben gekregen zijn we aan de slag. We hebben al 
gesprekken gevoerd met de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Druten. 
Om iedereen op 1 locatie te laten spelen, is ons grootste zorg de kwaliteit van de velden. We 
overwegen dan ook om deels over te gaan naar kunstgras. Hierover zullen de elftallen binnenkort 
een vragenlijst ontvangen waar wij graag zoveel mogelijk reactie op ontvangen. 
Een onderdeel van het samenvoegen is te kijken naar de inrichting van de kantine in Horssen, 
hoe kunnen we de sfeer van de kantine in Altforst meenemen? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
welke dit op willen pakken: een voorstel maken en dit ook in uitvoering brengen. Is dit iets voor 
jou? Meld je dan aan bij het bestuur! 
 
 
Zoals je hebt gelezen, leeft er nog genoeg binnen onze vereniging. Een vereniging waarvan de 
oorsprong alweer 90 jaar terug is, want in 1932 is sv Olympia-H opgericht. Het is ook alweer 10 
seizoenen geleden dat we zijn begonnen met voetballen in de samenwerking met AAC, met 
uiteindelijk in 2015 de fusie tot gevolg. 
Dit 10-jarig jubileum samen met de oorsprong 90 jaar geleden vieren we donderdag 26 mei 
(voetbaltoernooi), vrijdag 27 mei (feestavond) en zondag 28 mei (familiedag en receptie). 
Reserveer deze dagen alvast in je agenda! 
 
We hopen jullie weer snel te zien op onze complexen en dat de bal weer snel in de ronde mag 
gaan. 
 
Allemaal het allerbeste voor 2022 en tot snel! 
 
 
Met sportieve groet, 
Namens het bestuur van vv AAC-Olympia 
 
 
 
 
Frank Groenen 
voorzitter 
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