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Van uw OVVS voorzitter
Een Verenigd Europa, we hebben er al jaren de mond
van vol. Juist vandaag werd bekend hoe er in de diverse
landen is gestemd voor de Europese verkiezingen. Opvallend maar niet onverwacht is dat in veel landen juist
extremisten, populisten en eurosceptici zetels hebben
behaald op de klassieke middenpartijen. In landen als
Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, Polen en Denemarken kregen eurosceptische partijen meer voet aan
de grond. Dit betekent zeker nog niet het einde van een
Verenigd Europa, maar toch. Als er eenmaal scheuren
in een stabiele basis beginnen te ontstaan, is dat nooit
goed!
Hoe anders is dit in het geel-witte parlement. We hebben
een super seizoen achter de rug, waarbij alle neuzen één
kant op stonden en voor algemeen succes gingen. Wel,
dat succes kwam er ook. Niet alleen werden we verkozen tot “De Leukste Amateurclub van Nederland,” ook volgde een aantal weken geleden de
nominatie vanuit de KNVB voor de Rinus Michels Award. Voor Spirit was de nominatie op zich
alleen al een beloning voor alle energie die de afgelopen jaren door velen in de jeugdopleiding is gestoken. Dat uiteindelijk de Koninklijke HFC de prijs in de wacht sleepte was voor
Spirit jammer, maar niet meer dan dat. Een ander mooi bericht is dat onze jeugdopleiding de
komende drie jaar zal worden geadopteerd door de ING bank. Deze adoptie is voortgekomen
uit een door de ING uitgeschreven wedstrijd, die we als club eveneens op ons conto mochten
bijschrijven. Dit betekent dat we de komende jaren nog meer tijd, energie en middelen in
onze jeugdopleiding kunnen gaan steken. Over een stabiele basis gesproken.
Als OVVS hopen we het komende jaar eveneens een groei te mogen doormaken. Om dit te
realiseren, zullen er de komende maanden actief potentiële bedrijven en / of ondernemers
worden benaderd. Het is niet ondenkbaar dat u ons daarbij kunt helpen. Wellicht heeft u
relaties die het benaderen meer dan waard zijn. Wilt u mij in dat geval dan even mailen?
Tot slot... de komende maanden staan voor de meesten in het teken van de zomervakantie.
Vanaf deze plaats wens ik u dan ook een fantastische vakantie toe. Geniet er van en kom
weer veilig thuis!
Jan Verkade
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Clubnieuws v.v. Spirit
Het vlaggenschip van de club heeft het uiteindelijk fantastisch gedaan. Na een dramatische
start, waarbij het team de eerste drie wedstrijden roemloos ten onder ging, kwam het in een
“flow” terecht. Uiteindelijk werden de tweede en de derde periodetitel behaald en mochten de
mannen van trainer Kees van der Poel aantreden in de nacompetitie. Zaterdag 17 mei j.l. vertrok er een dubbeldekkerbus vanuit Ouderkerk naar Leiderdorp. Behalve de gehele A-selectie,
waren er ook veel supporters aan boord om hun club aan te moedigen tegen eersteklasser RCL.
Bovendien reisde er ook nog eens een grote groep supporters met eigen vervoer naar Leiderdorp. Ondanks het feit dat onze kanaries, met name in de tweede helft, beduidend beter waren,
werd er met 3-3 gelijk gespeeld. Het bleek uiteindelijk niet genoeg. Een week later moest de
club in RCL haar meerdere erkennen toen in eigen huis met 1-4 werd verloren. Voor het eerste
elftal is het seizoen nu voorbij en volgend jaar wordt er weer afgetrapt in de tweede klasse. Dit
zal met een gewijzigde selectie gaan plaatsvinden. Steunpilaren Maarten Tissink en Jelmer Nomen hebben tegen RCL hun laatste wedstrijd voor Spirit gespeeld en gaan stoppen. Vanuit de
A1 zal Erik Jansen doorstromen naar de selectie. Verdere ontwikkelingen t.a.v. het eerste elftal
zijn op dit moment nog niet bekend. Het tweede team van Spirit eindigde op een verdienstelijk
in de middenmoot en heeft zich dus weten te handhaven.
Sportief gezien heeft de club het afgelopen seizoen niet te klagen gehad. Op het organisatorische vlak en op het gebied van P.R. ook zeker niet. In de intro werd dit al aangehaald. In
de vorige De Treffer zakelijk werd melding gemaakt van de aanpak van het terras voor ons
clubhuis. Inmiddels is dit gereed en heeft onze onderhouds- ploeg opnieuw een fraai staaltje
vakmanschap afgeleverd. De komende periode zal worden benut om een aantal kleedkamers grondig te verbouwen. In samenwerking met de gemeente Ouderkerk, zullen ook de
grasmatten van de velden 3 en 4 worden vernieuwd.
Zaterdag 21 juni wordt weer eens een bijzondere dag voor de vereniging. Het grote “eindfeest,” voor een deel het gevolg van het winnen van de titel “De Leukste Amateurvereniging
van Nederland” zal dan plaatsvinden. Behalve een forse geldprijs, won de club ook een gratis
barbecue voor de leden. Dit wordt gekoppeld aan de jaarlijkse familiedag. Dit betekent dat er
die dag van 13.00 uur tot 0.100 uur diverse activiteiten zullen zijn. In de middag voornamelijk
allerlei spelactiviteiten, aan het einde van de middag een grote barbecue en s’avonds de grote Radio 538 show. Mocht u als OVVS lid er bij willen zijn, laat het dan snel even weten d.m.v.
een mail aan de voorzitter. Het aantal nog beschikbare kaarten is zeer beperkt.
Augustus wordt een spannende maand. Zoals eerder gemeld, begint Spirit dan met het kledingfonds. Inmiddels zijn er heel wat setjes gepast en maten vastgelegd. Wat zal dat er fraai
gaan uitzien straks. Iedereen in een nieuwe Quick outfit!
Tot slot, Spirit kijkt, in de hele breedte, terug op een geweldig seizoen. Dank hiervoor gaat
uit naar alle vrijwilligers en alle sponsors. We zijn trots op ieders inzet en betrokkenheid en
hopen ook in het nieuwe seizoen weer op ieders bijdrage.

Terugblik Sponsoravond 2014
Best wel een beetje spannend als je als nieuwe voorzitter voor de eerste keer een bijeenkomst organiseert voor de leden van de OVVS Zo ook die vrijdag 16 mei, voorafgaande aan
de jaarlijkse sponsoravond. Achteraf gezien hadden de uitnodigingen een paar weken eerder
de deur uitgemoeten, want wiens agenda staat niet al vier weken te voren vol? Zo gebeurde
het dat er uiteindelijk 7 OVVS leden, als dan niet met meerdere personen, aanwezig waren
op de z.g. Meet & Greet, voorafgaande aan het avondprogramma. Onder het genot van een
uitstekend buffet en genietend van het avondzonnetje op het nieuwe terras, werd er gezellig
bijgepraat. De voorzitter van de OVVS nam de gelegenheid ten baat om iets over de ondernemersclub te zeggen en de doelstelling, een verdere doorgroei, toe te lichten.
Om 20.00 uur begon het avondprogramma. Inmiddels was de kantine al aardig vol gestroomd en na een welkomstintro van onze voorzitter Henk Lammertse, was het woord
aan gastspreker en scheidsrechter Danny Makkelie. Het moet gezegd... het was super! Voor
de pauze gaf hij ons aan de hand van filmpjes inzicht in de communicatie die tijdens een
wedstrijd plaats vindt tussen spelers en de scheidsrechter enerzijds en de scheidrechter en
zijn overige officials anderzijds. Na de pauze werden er spelsituaties getoond die door de
aanwezigen beoordeeld moesten worden met een gele- dan wel rode kaart. En dat viel niet
mee! Wat een verschil als je een spelsituatie direct zien en moet beoordelen, of achteraf vertraagd en door de camera ingezoomd! Iedereen was het er na afloop eigenlijk wel over eens...
scheidrechter zijn is niet zo simpel als het lijkt. En dan nog te moeten horen wat de persoon
in kwestie direct en indirect allemaal naar zijn hoofd geslingerd krijgt aan verwensingen en
bedreigingen. Petje af!!
Uiteraard hopen we een volgende keer als er iets wordt georganiseerd, dat er beduidend
meer leden van de OVVS aanwezig zullen zijn. De hand gaat daarbij ook in eigen boezem,
we zullen activiteiten eerder plannen doorgeven, zodat u tijd kunt vrij maken in uw agenda.

Bekijk de foto’s op de volgende pagina

Vervolg: Terugblik Sponsoravond 2014

Activiteiten OVVS
Vrijdag 12 september
Het grote v.v. Spirit sponsortoernooi. Dit toernooi is bestemd voor alle sponsors en de leden
van de OVVS Informatie hieromtrent is reeds naar alle sponsors gemaild. Heeft u vragen,
bel even met de voorzitter 06 81431042.
Donderdag 18 september
Noteer deze datum vast in uw agenda. Wat we gaan doen blijft nog een 			
verrassing, maar gezellig wordt het zeker. U wordt verwacht vanaf 17.30 uur.
Donderdag 13 november
Ook een datum om nu reeds vast te zetten. In het bedrijf van een van onze 			
leden vindt een Meet & Greet plaats, gekoppeld aan een bedrijfspresentatie.

* Alle activiteiten zoals vermeld in De Treffer zakelijk van maart, komen hiermee te vervallen.

HEEFT U EEN LEUK IDEE, KOM ER DAN OOK MEE!!

OVVS-lid: Scherp Verpakkingen

Op 27 februari 2002 werd door Richard van Erp en Leen Schakelaar Handelsonderneming
Scherp V.O.F opgericht, vestiging Tiendweg 37 D, te Krimpen aan de Lek. Scherp startte
als productiebedrijf van handwikkelfolie rollen en naast het produceren van deze rollen
werden in de regio bedrijven bezocht om standaard uit voorraad te leveren verpakkingsmaterialen aan te bieden.
Na 2 jaar werd, door de snelle groei, het pand aan de Tiendweg te klein en ging Scherp
verhuizen naar een groter pand aan de Industrieweg 6 in Krimpen aan den IJssel, onze huidige locatie. Een jaar later, in 2005, werd besloten om te stoppen met produceren van de
folierollen, dit door grote concurrentie uit de lage lonen landen, en ons volledig te richten
op de handel in industriële verpakkingen.
Aan het eind van 2009 wordt de handelsonderneming omgezet in Scherp Verpakkingen
B.V. en een 3e vennoot, Ralph Nenk, wordt aangesteld als commercieel directeur. Na 9 jaar,
in 2011 besluit Richard van Erp afscheid te nemen van Scherp Verpakkingen.

Vervolg: OVVS-lid: Scherp Verpakkingen

Er zijn inmiddels 5 personen full time en 2 part time werkzaam bij Scherp Verpakkingen
en we zijn uitgegroeid tot een serieuze partner voor veel bedrijven. Met Krimpen aan den
IJssel als hoofdvestiging beleveren we veel klanten in de Regio Rotterdam, maar hebben
we ook twee opslag locaties in Helmond en Soest. Dit om klanten in die regio snel van
producten te kunnen leveren.
Inmiddels is onze functie als verpakkingsspecialist door de jaren heen erg veranderd. Waren we in eerste instantie producent van folierollen en leverancier van industriële verpakkingen, steeds meer worden we nu als adviseur betrokken in de ingewikkelde wereld van
productie en logistieke processen.
Scherp Verpakkingen heeft een jarenlange relatie
met VV Spirit.
Naast het feit dat Richard van Erp en Leen Schakelaar
jarenlang bij Spirit hebben gevoetbald, zijn we vanaf
2002 al bord en advertentie sponsor, shirtsponsor
van Spirit 3 en hebben we een aantal jaren, tot groot
vermaak van de toeschouwers, meegedaan met
het bedrijventoernooi.
Sinds juli 2012 zijn we ook lid van de OVVS en hebben
we dit jaar, na een overtuigend gesprek met de
sponsorcommissie, besloten ook totaalsponsor te
worden van het juniorenteam B1.
Waarom B1 zult u vragen? Omdat jeugd de toekomst
heeft. Dat heeft Spirit goed in de gaten en al
jarenlang zijn zij, met veel vrijwilligers en gedrevenheid, bezig dit beleid te promoten in de regio en
daar willen wij graag een bijdrage aan leveren.
Dat Spirit de laatste tijd zo positief in het nieuws is bewijst alleen maar dat ook landelijk
gezien veel mensen dit constateren en waarderen.

Wij zijn er trots op om deel uit te mogen maken van het
“SPIRIT LEGIOEN”
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