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rots! Hier is hij dan: een nieuwe editie van de
Keerbal. Een blad dat de ietwat oudere leden zich
nog goed zullen herinneren. Iets waarmee wij, het
bestuur én de werkgroep communicatie, aangeven ons
verleden te koesteren. En dat we communicatie belangrijk
vinden.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Keerbal een waar begrip als clubblad
binnen VV Keer. Het clubblad is meegegaan met de tijd, maar toch stiekem
een beetje in het verleden gebleven. Het wereldbekende ‘’Ut keske’’ zal
namelijk terugkeren. Vroeger hing dit fenomeen tegenover de kerk met
hierin de selecties voor de senioren. Anno 2019 zal deze bij de kantine
komen te hangen met daarin opstellingen, lokaalverdelingen en dus ook de
nieuwe ‘’Keerbal’’. Verder zal het clubblad ook per mail worden verzonden.
In het verleden werd deze bijvoorbeeld gemaakt door Pierre Custers, John
Heijnens en Jeannie Prevoo. Tegenwoordig zal dit gedaan worden door de
werkgroep communicatie, also known as “De redaktie”. Natuurlijk is input
vanuit de leden altijd welkom en broodnodig!
Over het algemeen stonden diverse werkgroepen binnen de club op een
lager pitje. Na de bestuurlijke veranderingen in de zomer van 2019 kwamen
deze werkgroepen weer hoger op de agenda te staan. Dit alles zorgde ook
voor de oprichting van de werkgroep Communicatie. Deze werkgroep heeft
als doel om te zorgen dat de communicatie binnen de club structureler en
gepaster verloopt. De manier waarop er binnen de club, maar zeker ook
naar de buitenwereld, wordt gecommuniceerd hoort te passen binnen de
cultuur van de club; VV Keer – voetbal én meer.
De werkgroep communicatie / redaktie bestaat uit Stan Croonen (Jo-19),
Boy Bessems (Secretaris en Keer 3), Etiënne Korff (Voorzitter), Niels Neelis
(Keer 3), Alexander Schulteis (Website) en Niels Heukelom (Keer 1). Voor
meer informatie of gewoon een babbeltje kan er gecommuniceerd worden

Het ontgaat niemand dat het momenteel goed gaat met VV
Keer. En daar zijn we allemaal enorm trots op. En als ik VV
Keer zeg, dan zeg ik echt niet alleen Keer 1. We zien ook de
ontwikkelingen bij de andere seniorenelftallen en de jeugdafdeling. De resultaten zijn er en de ledengroei zet door
met ook vele leden van buiten Keer en zelfs uit Chili! Hier
mogen we bijzonder trots op zijn.
Bijna 100 dagen ben ik voorzitter en ik zie zoveel om trots op
te zijn. Het Volksfeest was geweldig, de feestjes in de
kantine (die echt niet alleen om kantine-omzet draaien)
worden bezocht door jong en oud waar we samen in polonaise gaan met de foto van Henk voorop. De gesprekken
met de seniorentrainers geven energie en af en toe probeer
ik langs de lijn bij de jeugd te horen hoe het gaat. Ook hier
trotse leiders en ouders. De werkgroepen werd nieuw leven
ingeblazen en de aanmeldingen van nieuwe werkgroepleden
zegt veel over de betrokkenheid en hun trots om iets voor
de club te betekenen. De veelal jonge voorzitters binnen die
werkgroepen krijgen dan ook alle ruimte.
Kijken jullie wel eens naar de Meilandjes op SBS6? Drinken
jullie weleens een Weizen in de kantine? Volgen jullie
Mathieu van der Poel? Allen zijn ze uniek en daarom succesvol. En allen spreken ze een groot publiek aan. De link...

in de kantine of via het e-mailadres van de redaktie.
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- De nieuwe nieuwsbrief geheel in stijl van het oude
clubblad “Keerbal” nagemaakt wordt inclusief hetzelfde lettertype, kopjes, lay-out en spelvoutjes?
- Wij ook wel weten dat je ‘redaktie’ eigenlijk als
‘redactie’ schrijft? Maar we willen wel het 80s thema behouden natuurlijk ;-)
- Jimmy Vaassens ooit tijdens een wedstrijd tegen
GSV ’28 (Beek) zo hoog voor een kopbal sprong, dat
hij op de kerktoren in Keer kon zien hoe laat het
was?
- Sverre Croonen hem dit kunstje wel even nadoet?
En dat Sverre harder kopt dan Jim?
- Joey Lemlijn echt helemaal klaar is met de
warming-up? “Um te speije” vint heer ut!

4 januari:

Nieuwjaarsreceptie @ Kantine

15 februari:

Pingelère @ D’n Auwen Toëwn

6 maart:

Quiznight @ Kantine

30 & 31 mei:

Girlscup @ VV Keer & VV Scharn

7 Juni:

Seizoensafsluitng @ Kantine

26, 27 & 28 juni:

Jeugdkamp @ verrassing!

22 & 23 augustus:

Rabo Volksfeest @ Kantine

...de link met VV Keer is snel gelegd. Keer, voetbal en meer is niet
zomaar een vereniging. Kijk eens naar clubs om ons heen hoe het
daar gaat. Op sportieve prestaties heb je niet altijd invloed maar
op cultuur wel! Ons merk is ontzettend sterk. Deel zaken met het
bestuur, onderling en laat niets aan eigen invulling over. Als
bestuur bewaken we het gemeenschappelijk belang. De afgelopen maanden sprak ik met alle seniorenleiders, met diverse jeugdleiders, met een heel damesteam en ja, niet alles loopt perfect.
Maar we luisteren en maken Keer sterker. Om trots te blijven!

2 November 2019 Derby Day.
De Vets krijgen 458 op bezoek. Altijd een beladen duel,
lastige tegenstander en op het scherps van de snede.
Verliezen kan gebeuren, maar in godsnaam niet van
458!!! De sterren druppelen langzaam binnen in de
kantine rond 16:00. Toch wel wat afmeldingen van belangerijke pionnen, maar je zag aan de mannen dat ze
gelaaje waren. Bij andere wedstrijden gaat het van te
voren wat relaxter aan toe, maar nou was het menens.
Zelfs de Trainer, die normaal het hoogste woord heeft,
was stil. Zijn 4 haren in de plooi en het ringbaardje
trilde van de spanning. Opstelling werd bekend gemaakt
en warempel een nieuweling in de spits.. Eric Marees.
De rest zo'n beetje op zijn vertrouwde plek. Na een goede
warming up ( latje trappen voor een halve liter) werd
begonnen aan de match. Zoals verwacht, en het gaat me
aan mijn pans voor te schrijven, was 458 de sterkere
ploeg. Keer trok zich terug en gokte op de counter. Wat
speldenprikjes van de tegenstander, maar we hielden
goed vol en achterin stond het als een huis. Kep had
zich de hele eerste helft kunnen bedenken wat het verdere strijdplan zou zijn in de tweede helft en...de Chinees moest nog gebeld worden. Zeer belangerijk!!Tweede
helft hetzelfde spelbeeld. En toen...BAM 1-0. Een oorverdovend gejuich van de 2 supporters was van heinde en
verre te horen. Het zal niet waar zijn!! Aftrap..twee keer
met de ogen knipperen..1-1. We waren wat voor te
verekke, maar de wonderen zijn de wereld nog niet
uit..het werd godmiljaar 2-1!! De trainer had de tranen
in de ogen..het zal niet waar zijn..overwinning op 458 en
Chinees? JAWEL, we trokken de overwinning over de
streep. Pure blijdschap, de fanfare werd net nog niet
gebeld. Wat is het fijn om een veteraan van VV Keer te
zijn!! Met een flinke hap en een hoop drankjes werd het
nog een lange avond in de kantine.
Hierbij bedanken wij de veterane van 458 voor de gezellige avond. Jeroen voor het fluiten. China..voor het lekkere eten..Mora..voor de snacks..Steef en Kyara voor het
bevrouwen van de tap..en de VV Keer..de mooiste club van
allemaal!!!

We namen met een vol crematorium afscheid van onze Henk, we
staan in de kantine Spaans te zingen met een jonge Chileen op de
schouders die zich meteen thuis voelt bij VV Keer, Erwin zingt
met de jeugd op het Volksfeest en na een doorsnee wedstrijd van
Keer 2 zingen de gasten uit Gronsveld “the Pianoman”. Een lach
en een traan, dat is VV Keer. VV Keer zijn we samen. De topspelers die voor Keer komen voetballen omdat het hier gezellig is
en de jeugd die start omdat we ook nog eens de goedkoopste en
een van de hardst groeiende clubs zijn die naast het voetbal vele
dingen extra doen. Daar ben ik trots op.
De eensgezindheid binnen zowel het bestuur als het dagelijks
bestuur is geweldig, we helpen elkaar en ze helpen mij bij de 5
principes die we nastreven:
1.

Tevreden leden (Chileens lid dat op de Spaanse avond op
de schouders genomen wordt en zingt).

2.

Actief lidmaatschap (de werkgroepen groeien, het puntensysteem werkt).

3.

Open en eerlijke cultuur (we praten en overleggen veel en
luisteren).

4.

Gezellige club (kom maar eens naar de kantine..)

5.

Kwalitatieve club (we investeerden in nieuwe koffie, de
kantine en er liggen meer plannen klaar).

En ja, buiten dit alles, gaat het sportief ook nog eens bijzonder
goed.
Ik ben in elk geval enorm trots, hoe we met elkaar omgaan binnen de club en hoe alles momenteel loopt. De nominatie voor
Helinda als vrijwilliger van het jaar van de Gemeente
Eijsden-Keer en Dames 1 voor beste sportteam van de gemeente
is een extra kers op een al overheerlijk gebakken taart. We gaan
die trots vasthouden!

Wij zijn verheugd dat Dames 1 en Helinda
Nelissen- Weijermans tot de laatste 3 zijn
doorgedrongen in de categorieën Sportploeg
van het jaar en Vrijwilliger van het jaar.
Fantastisch dat deze toppers deel uitmaken
van onze vereniging!
Wil je aanwezig zijn bij de finale op 9
december aanstaande, meld je dan gratis
aan op https://sportgalaem.wordpress.com/

