
NIEUWSBRIEF EVENEMENTENCOMMISSIE   
 
 
Mag ik me even voorstellen 
Mijn naam is Puk de Haas, dochter van de voor jullie niet onbekende Hans de Haas. Ik 
studeer Sportcommunicatie aan Fontys Hogeschool in Tilburg waar ik komend jaar 
doorstroom naar het tweede jaar. Ik ben geen onbekende van de club, maar wel een tijdje 
afwezig geweest. Aansluitend op mijn studie ga ik voor de Commissie Voetbal Evenementen 
het PR-werk verzorgen. Daarbij hoort ook het maken van een maandelijkse nieuwsbrief, 
waarvan deze de eerste editie is. 
 
Commissie Voetbal Evenementen (CVE) 
We zullen ons als commissie eerst kort voorstellen. De Commissie Voetbal Evenementen 
staat jaarlijks garant voor een zestal evenementen. De CVE bestaat uit de volgende 
personen: 
 
** Voorzitter John Janssen 
** Secretaris Carin de Coninck 
** 2e secretaris Miranda Weusten 
** Penningmeester Hans de Haas 
** 2e penningmeester Tom Huwae 
** Leden Franco Bellu, Puk de Haas, Pieter Hovens (vertegenwoordiger 

hoofdbestuur), Paul Kuhles, Guy Swelsen , Katja Urlings, Hans 
Vogelaar, Frank Wientjes 

 
We kunnen altijd mensen gebruiken die ons willen helpen bij onze werkzaamheden. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u iets betekenen voor onze vereniging? Geef u dan op bij een van 
bovengenoemde mensen.  
 
BSB Jeugdvoetbaldagen 
Ook dit jaar organiseren we weer ons grootste en 
bekendste evenement: de BSB Jeugdvoetbaldagen. Onze 
commissie is alweer volop bezig om het jaarlijks 
terugkerende evenement vorm te geven. Zo hebben we dit 
jaar gekozen voor het thema ruimtevaart en zal onze 
mascotte Ballie naar de ruimte gaan. Zoals jullie misschien 
al is opgevallen, staat er dan ook onder andere een grote 
raket in de kantine.   
 

BSB verzekeringen 
Al vele jaren organiseren we de Jeugdvoetbaldagen in samenwerking 
met onze hoofdsponsor BSB verzekeringen. Zij maken de voetbalweek 
niet alleen mogelijk door hun financiële hulp, maar ook door zelf een 
handje te komen helpen op bijvoorbeeld de Fun dag (woensdag). Ook 
zorgt BSB voor andere sponsoren. We zijn erg blij met onze goede en 
nauwe samenwerking en zetten deze graag door! 
 



Andere samenwerkingen 
Naast die van onze sponsoren, krijgen we ook hulp van anderen. Fysio vision Kniecentrum 
(gelegen op ons complex) werkt ook dit jaar mee aan onze BSB Jeugdvoetbaldagen. Met 
name Tom Ehlen maakt zich sterk om editie 19 mee vorm te geven en zal met zijn team de 
vaardigheden in de voetbalweek voor zijn rekening nemen. Daarnaast zullen zij een 
spelonderdeel bij de Fun dag verzorgen. Hiervoor dank namens de organisatie! 
 
 
Wist u dat… 
- wij ook dit jaar weer de volledige steun krijgen van ons clubbestuur? Daar zijn we uiteraard 
zeer dankbaar voor! 
- de achterste drie velden niet meer beschikbaar zijn en de voetbalweek zich moet  
beperken tot de velden van ons complex? 
- het thema ruimtevaart als rode draad door het programma 
gaat? 
- op 1 juni en 15 juni onze pasdagen voor de kleding waren? 
- de organisatie druk bezig is met de voorbereidingen van de 
BSB Jeugdvoetbaldagen? 
- ik zelf in het verleden heb meegewerkt achter de schermen 
en vanaf dit jaar de nieuwsbrieven /dagjournaals/foto's zal 
verzorgen? 
- u met vragen/opmerkingen terecht kunt bij de CVE? Dit kan 
via cve@fcgeleenzuid.nl 
- u middels het scannen van de QR code direct wordt 
doorgestuurd naar de website, 
waar u alle informatie over de BSB Jeugdvoetbaldagen vindt? 
- alle kids bij de bevestiging van hun aanmelding een kleurplaat krijgen, waarmee ze bij 
inlevering extra punten in de voetbalweek kunnen verdienen? 
- we als organisatie zo veel mogelijk wensen in vervulling willen laten gaan? 
- wij uitzien naar wederom een geslaagd evenement? 
 
Supportersclub 
FC Geleen Zuid is een van de weinige amateurclubs in de regio die een eigen, op zichzelf 
staande, supportersclub heeft. De supportersclub stelt niet alleen financiële middelen 
beschikbaar om voetbalevenementen mogelijk te maken, maar sponsort ook algemene 
clubdoeleinden. Daarnaast ondersteunen zij ook financieel onze Activiteiten Commissie. De 
supportersclub is altijd op zoek naar nieuwe leden. Om eventueel lid te worden kunt u een 
mail sturen naar johnvandervelpen@gmail.com. De jaarcontributie bedraagt €10,00. Voor 
meer informatie kunt u ook terecht op onze website onder het kopje ‘supportersclub’. 
 
Activiteiten Commissie 
De Activiteiten Commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor zowel 
jeugdleden als seniorenleden die, naast het voetballen, mede als doel hebben het 
familiegevoel en de gezelligheid binnen onze club te bevorderen. Enkele voorbeelden zijn 
onze jaarlijkse kwis, de Limburgse avond, de Franse avond, en de vrijwilligersavond. Op dit 
moment bestaat deze commissie uit 2 leden. Er zijn dus dringend mensen nodig om overige 
activiteiten te organiseren.  
Ben je enthousiast? Opgeven kan bij John Janssen 06 52 39 05 56. 
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