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Algemeen. 
De afgelopen seizoenen waren om nooit meer te vergeten, en dan met name door de situatie omtrent 
de coronapandemie. Vanwege de bijzondere situatie door en omtrent het coronavirus was toen 
besloten het secretaris jaarverslag deels anders op te stellen dan de jaren daarvoor. Deze nieuwe 
vorm is verder prima ontvangen door de leden dus ook t.a.v. seizoen 2021-2022 houden we deze 
opzet aan. 
 
Het Bestuur. 
Bij aanvang van het seizoen 2021-2022 was de bestuurssamenstelling als volgt: Zjer Willems 
(voorzitter), Ralph Mak (secretaris, communicatie, sponsoring en wedstrijdzaken algemeen/senioren); 
Rigberto Werleman (penningmeester); Chrit Scharis (2e secretaris, voetbalzaken senioren), Jules 
Crijnen (algemeen bestuurslid, accommodatie); Lou Beckers (algemeen bestuurslid, voetbalzaken 
jeugd); Ivo Cauberg (algemeen bestuurslid, sportkantine en evenementen).  
Op het eind van het seizoen 2021-2022 heeft Chrit Scharis kenbaar gemaakt door persoonlijke 
omstandigheden te stoppen als bestuurslid per 1 augustus 2022.  
 
Dit seizoen 2021-2022 vergaderde het voltallige bestuur op maandelijkse basis, incidenteel uitgebreid 
(daar waar nodig) met extra overlegstructuren. Verder heeft het bestuur van RKHSV daar waar 
mogelijk binnen de geldende coronapandemie externe (online) bijeenkomsten bezocht van o.a. de 
KNVB, Gemeente Maastricht en Maastricht Sport, evenals diverse overleggen met collega 
amateurvoetbalverenigingen in Maastricht. 
 
Coronavirus. 
In de eerste maanden van 2020 is het coronavirus uitgebroken in Nederland met o.a. als gevolg dat de 
voetbalcompetities zijn stilgelegd vanaf medio maart 2020. Ook in seizoen 2020-2021 sijpelde dit door. 
Wat het bestuur betreft nog altijd een vreemde gewaarwording, die we in Nederland in deze vorm nog 
nooit hebben meegemaakt. Het belangrijkste was toen om gezond door deze periode heen te komen.  
Seizoen 2021-2022 leek anders en dus weer “normaal” te gaan verlopen nu het virus meer onder 
controle leek te zijn. Helaas bleek dit niet het geval, in de winterperiode stak het virus zijn kop weer op 
met de bekende gevolgen van dien (denk aan avondklok en harde lockdown). Gelukkig ging het 
daarna snel de goede kant op en konden we uiteindelijk het voetbalseizoen, deels aangepast 
aangezien de bekercompetitie werd geannuleerd, op een normale manier edoch iets later dan 
oorspronkelijk bedacht afronden. Wat het bestuur betreft was dit een fijne ontwikkeling, het gaat 
immers om het sporten van iedereen in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Laten we hopen 
dat dit zo blijft wat betreft het coronavirus. 
 

Externe goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid. 
Extern laten we zien dat RKHSV maatschappelijk betrokken is. Voorbeelden van voorgaande 
seizoenen waren nu ook weer van toepassing zoals de Grote Clubactie door nagenoeg alle 
jeugdteams en Spieren voor Spieren via de deelname aan het Zwaluwentoernooi (ondanks dat deze 
uiteindelijk in dit seizoen is geannuleerd als gevolg van het coronavirus, zie eerder). Maar vooral kan 
gesteld worden dat stichting SMILE (opgericht door Laurie Claessens en Ralph Mak) nog verder 
verankerd is binnen ons sportpark middels diverse activiteiten. In de komende seizoenen zal SMILE 
verder nog duidelijker aanwezig zijn, wat gezien wordt als een mooie en sterke uitbreiding, getuige ook 
de bevestiging van Maastricht Sport dat SMILE i.c.m. sportpark Heugem (en dus RKHSV) gezien wordt 
als HET voorbeeld hoe deze zaken geregeld moeten gaan worden . 
 

Vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers kun je als vereniging niets. Gelukkig zijn er nog altijd voldoende mensen bereid om 
RKHSV te helpen hetzij als trainer, leider, begeleider, chauffeur, toernooiorganisatie, commissielid en 
als onderdeel van het klusteam, al moet gesteld worden dat het vinden van trainers/elftalbegeleiders 
en kantinepersoneel nog altijd een uitdaging is. Namens het bestuur heel veel dank voor jullie bijdrage, 
jullie vormen immers de aorta van de vereniging. 
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Financieel. 
Het seizoen 2021-2022 is financieel bekeken niet negatief verlopen, ondanks de aanwezigheid van het 
coronavirus en het wederom deels beperkte voetbalseizoen. Mede door de mogelijke staatssteun maar 
ook de bereidheid van nagenoeg al onze leden en sponsoren om ons financieel te blijven steunen, zijn 
we nog altijd financieel bekeken gezond en zien een verdere zonnige toekomst tegemoet. Wel zal 
gedurende elk seizoen nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden wat de tendens is van de 
algemene kosten zoals stroomverbruik en veldhuur, de twee grootste posten buiten het 
voetbalgebeuren om waarvan bekend is dat de kosten zullen stijgen. 
 
Samenwerking met DBSV. 
Ook is de bestuurlijke samenwerking met DBSV verder geïntensiveerd, al eerder resulterend in een 
nieuwe constructie tussen RKHSV, DBSV en UM sport (ingegaan vanaf seizoen 2020-2021). Richting 
het seizoen 2023-2024 wordt bekeken hoe deze samenwerking verder vorm wordt gegeven, hier dus 
later meer over. 
 
Enkele kengetallen. 
Start seizoen 1-7-2021: 574 leden 
Einde seizoen 30-6-2022: 566 leden 
Dit alles is inclusief bestuur, kaderleden en vrijwilligers. 
 
Een verdere opsplitsing van de leden in diverse leeftijdsklassen is dit (einde) seizoen achterwege 
gelaten. In totaal is dus een terugloop te concluderen van 8 leden. Met name het stoppen van RKHSV 
4 en 6 alsmede enkele bovenbouw teams, in alle gevallen grotendeels vriendenteams, is onderdeel 
van de lichte terugloop van het ledenaantal. Enerzijds spijtig, anderzijds qua veldbezetting 
doordeweeks en op wedstrijddagen is dit beter te behapstukken. Dat neemt niet weg dat we uiteraard 
ernaar streven hier weer een lichte groei in te gaan realiseren. 
 
De Senioren. 
Wat betreft onze seniorenteams kunnen we het volgende samenvatten: 

1) In het seizoen 2021-2022 zijn Ben Habets en Jack Swildens verantwoordelijk geweest voor 
onze selectieteams RKHSV 1 en 2, met Harry Schobbe als elftalleider van RKHSV 1 en Bert 
Ghijzen van RKHSV 2. Rob Theunisz was hierbij als technisch manager actief. 

a. RKHSV 1 is lang koploper geweest in hun competitie met zelfs 9 punten voorsprong. 
Helaas is het niet gelukt deze voorsprong om te zetten in een kampioenschap. Via de 
nacompetitie is een nieuwe poging gewaagd maar helaas is dit misgegaan in de 
finalewedstrijd tegen de Hapse Boys met 0-2 in de verlenging. Desondanks mogen we 
terugkijken en trots zijn op een mooi en spannend seizoen. 

b. RKHSV 2 heeft lang kunnen meedraaien in de top van hun competitiepoule, resulterend 
in deelname nacompetitie oor promotie naar de 1e klasse. Uiteindelijk is die promoitie 
binnengehaald en speelt RKHSV 2 in het nieuwe seizoen in deze 1e klasse, een 
sportieve uitdaging die we graag aangaan. 

c. Na afloop van het seizoen is Ben Habets overgestapt naar RKSV Heer, en zijn Harry 
Schobbe en Rob Theunisz vanwege persoonlijke redenen gestopt. Hierdoor is Jack 
Swildens doorgeschoven als hoofdtrainer van RKHSV 1 en is Glen Thehu terug van 
weggeweest, nu als assistent-trainer van RKHSV 1 entrainer van RKHSV 2. Daarnaast 
is Franco Matzeu aangesteld als elftalleider van RKHSV 1 en is Toby Thehu ingestapt 
om als technisch manager zijn bijdrage te gaan leveren aan onze club. We heten 
eenieder welkom (terug) in hun (nieuwe) functie binnen RKHSV: veel succes! 

2) RKHSV 3 stond onder leiding van Thieu Gerrits, waarbij zijn staf is uitgebreid met Marvin 
Custers. Een wisselend seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest waarbij de 
teamsamenstelling richting het nieuwe seizoen qua aantallen is uitgebreid. Ook dit team zien 
we dus terug in het nieuwe seizoen. 
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3) RKHSV 4 stond onder leiding van Marcel en Roy Ridder, samen met Dave Borgions. Door 
coronaperikelen heeft dit vriendenteam relatief weinig gespeeld, en uiteindelijk besloten te 
stoppen na dit seizoen. Spijtig maar een begrijpelijke keuze. 

4) RKHSV 5 stond onder leiding van Olaf Haemers en Guido Soudant. Een wisselend seizoen is 
het uiteindelijk resultaat geweest waarbij de teamsamenstelling richting het nieuwe seizoen qua 
aantallen is aangepast en deels uitgebreid. Ook dit team zien we dus terug in het nieuwe 
seizoen, dan als RKHSV 4. 

5) RKHSV 6 stond onder leiding van Dennis Damen. Door coronaperikelen heeft dit vriendenteam 
niet alles gespeeld, en uiteindelijk besloten te stoppen na dit seizoen. Spijtig maar een 
begrijpelijke keuze. 

6) RKHSV 7 stond onder leiding van Manfred Coninx, ondersteund door enkele extra-actieve 
spelers. Een wisselend seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest waarbij de 
teamsamenstelling richting het nieuwe seizoen qua aantallen is uitgebreid. Ook dit team zien 
we dus terug in het nieuwe seizoen, dan als RKHSV 5. 

 
Het meiden-/damesvoetbal. 
Wat betreft onze meidenteams kunnen we het volgende samenvatten: 

1) Ook dit seizoen heeft RKHSV deelgenomen in de samenwerking van diverse 
amateurverenigingen, ook bekend onder de naam Voetbal Meiden Maastricht (VMM). Dit was in 
de praktijk zichtbaar middels diverse extra trainingen en wedstrijden georganiseerd bij deze 
verenigingen. In basis is dit ook de visvijver geworden van de oprichting en invulling voor MVV 
MO17-1, getuige het overgaan van diverse speelsters en stafleden na afloop van dit seizoen 
naar MVV. Enerzijds een mooie ontwikkeling die we onze leden uiteraard gunnen, anderzijds 
heeft dit veel impact voor de continuïteit van het meidenvoetbal binnen RKHSV. Het nieuwe 
seizoen zien we weliswaar met vertrouwen tegemoet maar zal relatief veel aandachtspunten 
hebben waar een invulling aan gegeven moet gaan worden. 

2) RKHSV MO13-1 stond onder leiding van Myriam Demas, ondersteund door Sharona Remmers 
en Dani Biesmans van de MO19-1. Een wisselend seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest 
met vooral veel sportief plezier.  

3) RKHSV MO15-1 stond onder leiding van Ivo Piets, aangevuld met Dave Borgions. Een 
wisselend seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest met vooral veel sportief plezier.  

4) RKHSV MO19-1 stond onder leiding van Stephan Herens, ondersteund door Yasin Temel. Een 
goed seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest met vooral veel sportief plezier maar ook een 
kampioenschap. Uiteindelijk heeft Stephan de keuze gemaakt na afloop van het seizoen over te 
stappen naar de dames van Keer, en gaat Yasin met zijn dochter mee naar MVV. Wij danken 
hen voor hun bijdrage aan RKHSV en wensen hen veel succes! 

5) Myriam Demas was binnen de TC medeverantwoordelijk voor de meidenteams, fungeerde als 
aanspreekpunt voor zowel staf als speelsters als externe partijen. Helaas heeft zij besloten 
RKHSV te verlaten als gevolg van de oprichting van MVV MO17-1. RKHSV gaat op zoek naar 
een adequate vervang(st)er. Ook Myriam willen we danken voor haar bijdrage aan de 
meidentak van RKHSV. 

 
Het G-voetbal. 
Wat betreft onze G teams kunnen we het volgende samenvatten: 

1) RKHSV G1 stond onder leiding van Alain Schauwaert. Een wisselend seizoen is het uiteindelijk 
resultaat geweest met vooral veel sportief plezier waarbij de teamsamenstelling richting het 
nieuwe seizoen grotendeels in tact is gebleven. Dit team zien we dus terug in het nieuwe 
seizoen, echter niet met Alain aangezien hij is gestopt na dit seizoen. RKHSV gaat op zoek 
naar een adequate invulling hiervan. 

2) RKHSV G2 stond onder leiding van Jappie Petalo en Natascha van den Berg. Een goed 
seizoen is het uiteindelijk resultaat geweest met vooral veel sportief plezier maar ook op papier 
een kampioenschap (het minste aantal verliespunten, helaas niet alle wedstrijden kunnen 
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spelen). Verder is de teamsamenstelling richting het nieuwe seizoen grotendeels in tact 
gebleven. Ook dit team zien we dus terug in het nieuwe seizoen. 

 
De Jeugd. 
In het seizoen 2021-2022 hebben we helaas ook (deels) nog te maken gehad met de naweeën van de 
coronapandemie maar is desondanks toch sprake geweest van wedstrijden in competitieverband.  
In dit seizoen kon uiteindelijk de vlag uit voor het MO19-1 team dat in de voorjaarsreeks 2022 zich tot 
winnaar kon kronen van hun poule. De overige teams hebben leuk meegedaan maar dit heeft verder 
niet tot winst in de diverse reeksen geleid. 
Gedurende het seizoen lag het accent bij het meidenvoetbal op de ontwikkelingen binnen 
Voetbalmeiden Maastricht aangezien in november 2021 o.l.v. Vanity Lewerissa van start is gegaan met 
(extra) trainingen voor de meest getalenteerde speelsters van de 4 samenwerkende Maastrichtse 
voetbalclubs (Leonidas-W. – Sportclub Jekerdal – Scharn – RKHSV). Hier waren 6 speelsters van 
RKHSV voor uitgenodigd.  
Tegelijkertijd kwam MVV met het nieuws dat zij met een MO17 zouden gaan starten in het seizoen 
2022-2023. Uiteindelijk zijn van de 6 deelnemende speelsters van RKHSV via de trainingen van 
Voetbalmeiden Maastricht er 5 overgestapt naar MVV en tevens een aantal kaderleden. Van de ene 
kant is dit voor de betreffende meiden een mooie overstap maar van de andere kant is het voor 
RKHSV een flinke aderlating. De uitdaging ligt er dan wel weer om voor het nieuwe seizoen een 
representatief MO20-team op de been te kunnen brengen.  
Na een paar jaar van afwezigheid was er aan het einde van het seizoen wel weer sprake van ons 
eigen RKHSV Intratuin jeugdtoernooi. Dat werd dit jaar voor de eerste keer gesplist gehouden (op de 
zondagen 12 en 26 juni ‘2022) en uiteindelijk hebben hier 49 teams aan meegedaan.  
Met meer dan 150 deelnemers aan het Ouder-Kind toernooi werd op zaterdag 2 juli 2022 het seizoen 
afgesloten en kunnen we stellen dat in alle opzichten het seizoen 2021-2022 ons weer het gevoel 
gegeven heeft dat we lid zijn van een mooie club waar we wekelijks een aantal keren naar toe kunnen 
om actief te genieten van de voelbalsport en waar getracht wordt om prestatie en recreatie voor ieder 
op elk niveau te kunnen blijven aanbieden.   
 
Een woord van dank. 
Tot slot, zoals ieder seizoen, volgens het Engelse spreekwoord "last but not least" onze bijzondere 
dank aan sponsors, donateurs en begunstigers, die ons ook het afgelopen jaar weer hebben geholpen 
met hun financiële bijdrage en aan eenieder die geheel vrijwillig op zijn of haar manier een steentje 
heeft bijgedragen. Ook verwelkomen we ook dit seizoen diverse nieuwe sponsoren die zich steeds 
vaker vrijwillig willen verbinden aan ons sportpark in het algemeen en RKHSV in het bijzonder: een 
prachtige tendens die we hopen de komende seizoenen te laten groeien. 
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan al onze kaderleden en de vele vrijwilligers, die door 
hun aanwezigheid en inspanning er geheel vrijwillig wekelijks voor zorgen, dat eenieder die bij ons wil 
sporten, dit ook op een fijne en sportieve wijze in een gezellige, ontspannende en leuke omgeving kan 
doen. 
De laatste dank gaat uit naar eenieder die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit 
verslag. Ook komend seizoen hopen wij weer van uw door ons zeer gewaardeerde steun gebruik te 
mogen maken. 
 
 
Opgemaakt te Maastricht d.d. 21 november 2022 
 
Ralph Mak 
RKHSV secretaris 
 


