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Telefoon:
033-4610759
Correspondentieadres:
Postbus 1453,3800 BL Amersfoort
Internet: www.afcquick1890.nl
Kabelkrant:Omroep A’foort,p.218

Kopij: axelvanleeuwen@hetnet.nl
h.vanden.brink01@freeler.nl

Bestuur:
Voorzitter
Sieg van Maagdenburg
4622967
Secretaris
Hennie Caarels
4943892
Penningmeester
Ton van Hamersveld
4331667
Technische Zaken
Roelof van Goor
035-6031048
Commerciële zaken
Piet Hoek
4551702
Accommodatie / paviljoen
Etienne Klabbers
4759046
Vice-voorzitter / Personeel en
organisatie
John Woltman
4323470
Ledenadministratie
Eric van Leeuwen

4633377

Terreinen
Joop Barkel

4801439

Jeugdcommissie:
Voorzitter:
Klaas Boogaard
4618718
Secretaris
Jan-Nico Wigboldus
4691704
Penningmeester
Ate Suik
4722636
Juniorencoördinator organisatie
Ben Nijman
4953229
Pupillencoördinator organisatie
Piet Bottenheft
4722532
Ondersteuning Jeugdcommissie
Wedstrijdsecretaris
Henk van den Brink
4750980
Oefenprogramma/vr. wedstrijden
Ineke Smit
4635910
Toernooien
Wim de Vos
4722880
Scheidsrechterscoördinator
Jeroen van Barlingen
4724727
Trainers
Erik Vreekamp
4947487
Patrick Barends
4553421
Rene Voortman
4323388
Marino Osimani (A)
4727771
Hatim Salama (B)
06-53317189
Jozef Marantika (C)
0342-490049
Ferry Hendrikse (D)
4754934
Hartger Gerth (E/F)
4619277
Rob van den Bos (kab.)
4729946

ALGEMEEN

Spring is in the air…

De lente komt eraan en na veel afgelastingen, rommelige
wedstrijdprogramma's en de krokusvakantie kan iedereen hopelijk ongestoord
tot aan het einde van het seizoen de velden op. Vooral de pupillen hebben
veel geduld moeten hebben, maar kunnen - op de Paasvakantie na - nog bijna
drie maanden volop aan de bak.
Voor ik de stand van zaken bij de diverse (selectie)teams langsga, nog even
kort terugkomen op de column van de vorige keer. Van de kant van A1-site
beheerders Jesse, Jorik en Maarten is snel en vakkundig gereageerd op mijn
prikkelende opmerkingen over hun "community" op internet. In het veld waren
ze afgelopen zaterdag wat minder scherp, maar op de 'automatische piloot'
werd het toch 8-3 (volgens de scheids 7-3) tegen Eemnes en werd de
voorsprong op de 'concurrenten' uitgebreid tot 11 en 12 punten. A1 of C2 zal
de eerste kampioen worden. Wist u trouwens dat beide teams (mede) getraind
worden door ene Rickey Horsting. Behalve koele kansenmisser van het 5e
(afgelopen zondag scoorde hij trouwens wel 2x!) is hij dus ook al
kampioenenkweker! De stemloze A1-hoofdcoach Marino boekte trouwens ook
als stand-in bij het 2e op zondag een goede overwinning: 6-2 tegen DCG. Het
gat met koploper Koninklijke HFC werd teruggebracht tot 6 punten en het zou
nog wel eens verrassend kunnen aflopen in die klasse… Opmerkelijkste
moment van de wedstrijd was de door invallerkeeper Ton van de Heuvel (!)
namens Quick gestopte penalty. Wat een onverwacht keeperstalent binnen de
selectie!
Patrick Barends was op diezelfde dag bij de wedstrijd EDO 1 - Quick 1
vervanger van de door de KNVB voor twee wedstrijden geschorste
hoofdtrainer Erik Vreekamp. De zondag van deze twee trainers was minder
geslaagd, want Quick had weinig in te brengen tegen de Haarlemmers: 4-1
verlies. Ons vlaggenschip staat nog 4e en heeft nog kansen op de
nacompetitie, maar dan zullen de komende twee wedstrijden tegen
concurrenten Nijenrodes en DWV in totaal minstens 4 punten moeten
opleveren. Ondertussen moet ook naar onderen worden gekeken, want de
voorsprong op nummer 10 is nog maar vijf punten!
Ook nog even terugkomen op de normen en waarden in en rond het veld. Na
Quick 3 - PVC 2 (uitslag: 10-0!) sloegen de stoppen bij twee Quick-spelers
dusdanig door dat Quick's gedragscommissie weer eens bij elkaar moest
komen. De uitspraak is nog niet bekend, maar zeker in 1 geval lijkt royement
op zijn plaats. Waar zijn die gasten in godsnaam mee bezig? Kortom: afvoeren
a.u.b. Alle lof trouwens voor de heren van de gedragscodecommissie voor de
wijze waarop zij er aan bijdragen Quick een 'nette' vereniging te houden.
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering kon ik helaas niet aanwezig
zijn, maar secretaris Hennie Caarels praat u elders in dit Kwikkertje kort even
bij. Wat de trainersstaf voor volgend seizoen betreft is Roelof van Goor gelijk in
de pen geklommen: er is een nieuwe jeugdcoördinator (welkom terug Leon
Corba!) en de contracten van Patrick Barends, Thomas Matulessy en Ton van
der Linden zijn verlengd. Al langer was al bekend dat ook Erik Vreekamp en
Marino Osimani volgend seizoen op Dorrestein werkzaam zijn. Op de valreep
kan ik u melden dat selectiespeler Milton Vaarnold volgend seizoen Quick B1
gaat trainen.
B1 had afgelopen zaterdag de pech bij Spakenburg te moeten voetballen.
Zonder de traditionele thuisfluiter daar had er meer ingezeten dan de 2-1
nederlaag en was de onderste (degradatie)plaats nu al verlaten. Ook dat gaat
echter allemaal goed komen. C1 boekte trouwens een knappe 0-4 overwinning
op De Bilt en presteert gewoon goed in de hoofdklasse. Volgend seizoen
kunnen ze misschien wel bovenin meedraaien…
Tenslotte nog de felicitaties aan Marion en Piet Hoek. Deze oer-Quickers
vierden vorige week vrijdag hun 25-jarig bruiloftsfeest. Het was een grandioze
en perfect verzorgde avond, met uiteraard een hoog Quick-gehalte. Een
andere oer-Kwikker(tje), de op dat moment net 71 jaar geworden Johan
Eelsingh, zong het bruidspaar toe met het klassieke lied over het Quickpupilletje. Wie weet zien we hem volgend jaar terug in Idols…
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Jeugdfounders

Informatie van de jeugdcommissie:

Quick-reserveshirts te koop voor 7,50 euro

Vanwege de afgelastingen is er de afgelopen weken nog niet veel van gekomen. Maar sinds afgelopen zaterdag zijn bij de
tafeldienst weer de nieuwe Quick-reserveshirts te koop. Deze witte shirts zijn speciaal voor de club vervaardigd, van goede
kwaliteit en niet duur.
De shirts kosten 7,50 euro per stuk. Wel graag gepast betalen, de tafeldienst heeft geen kassa….
Er worden door de tafeldienst geen witte shirts meer aan spelers en/of teams in bruikleen gegeven. Je bent zelf
verantwoordelijk om -indien noodzakelijk- een reserveshirt bij je te hebben.
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HET BESTUUR WIL GRAAG DAT U WEET DAT ….

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 4 maart
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 4 maart stond in het teken van de financiën U heeft dit in de
uitnodiging voor de vergadering kunnen lezen. Het bestuur stelt met tevredenheid vast dat er met 56 aanwezige leden een
behoorlijke opkomst was. Wij hebben de leden duidelijk gemaakt hoe wij er financieel voorstaan. Dat is niet gunstig. Het
bestuur heeft ook duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren om het tij te keren. De notulen van de vergadering liggen
binnenkort ter inzage in de bestuurskamer. Dan kunt u het rustig nalezen.
De vergadering kende een behoorlijke dynamiek. Deze dynamiek en de reactie van enkele leden hadden geen betrekking
op de plannen van het bestuur. De voorstellen werden namelijk met instemming door de leden begroet en goedgekeurd.
De reacties van sommige aanwezigen betroffen vooral de oorzaken van het financieel tekort. Het bestuur heeft nog eens
duidelijk gemaakt dat het vorig jaar bij het opschudden van de dekens werd geconfronteerd met behoorlijke tegenvallers:
fiscus, Cadans, naheffing van wedstrijd tegen Barcelona en niet in de laatste plaats minder inkomsten uit het paviljoen.
Indien er een indruk bij sommigen zou bestaan ( en dat doet het) dat de tekorten voor een groot deel werden en worden
veroorzaakt door de selectie dan spreekt het bestuur dat met klem tegen. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat
het niet in de selectie zit.
U wordt binnenkort nader geïnformeerd over de stappen die worden ondernomen om de financiële situatie van Quick om
te buigen. Er wordt zeker kritisch gekeken naar de uitgaven. Het ombuigen wordt ook gedaan door het beroep op Quickleden en andere belangstellenden om een certificaat of certificaten van € 100,- per stuk te kopen en daarmee de
vereniging vooruit te helpen. Er is een duidelijke procedure voor de termijn en de manier waarop deze bedragen ( met
rentevergoeding) worden terug betaald.

Het bestuur heeft vertrouwen in een positieve uitwerking van deze actie. Dat betekent niet dat wij er nu gerust op zijn dat
het wel weet goed komt als er geen daadwerkelijk vervolg wordt gegeven aan de verbeteracties. Bovendien hanteren wij
begin april als ijkdatum om het succes van onder andere de certificatenactie te beoordelen. Het is beslist niet zo dat de
problematiek nu als het ware is overgewaaid en dat de Quick-leden bij wijze van spreken weer gerust kunnen gaan
slapen. Het bestuur blijft erop hameren dat het niet ons persoonlijk probleem is maar een probleem van de hele
vereniging. Derhalve wordt van eenieder een positieve houding verwacht ten aanzien van de verbetervoorstellen en de
stringente naleving van afspraken. Wordt vervolgd.

Het bestuur

Stand der voetbalzaken A.F.C. Quick 1890

Als bestuur zijn wij verheugd te kunnen melden dat de volgende personen hun contract
verlengd hebben:
-

Eric Vreekamp

(tweejarig contract / trainer A-selectie)

-

Marino Osimani
Ricky Horsting

(1 jarig contract / trainer A1-Junioren)
(1 jarig contract / trainer A2-Junioren)

-

-

-

Patrick Barentz

(tweejarig contract / trainer B-selectie)

Ton van der Linden (hersteltrainer)

Thomas Matulessy (1 jarig contract/ verzorger)

Daarnaast is Leon Corba aangetrokken als jeugdcoördinator en wel voor twee jaar met een
optie voor nog een jaar.

Namens het Bestuur van A.F.C. Quick 1890
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Van de KNVB:

Geen uitstel wedstrijden

Competitieverloop heeft NU voorrang
Waar wij een groot gedeelte van het seizoen geslaagd zijn veel verenigingen welwillend
verzoeken tot uitstel of verplaatsen van wedstrijden toe te staan, wijzen wij u er nadrukkelijk
op, dat onze competitieleiders vanaf 8 maart geen verzoeken tot uitstel zullen verlenen.
Het indienen van verzoeken is dan ook volstrekt zinloos.
Het voltooien van de competitie heeft nu de hoogste prioriteit.
Paasweekeinde

Aangepast programma
Tijdens het komende paasweekeinde worden er geen competitiewedstrijden vastgesteld
voor alle jeugdgroeperingen en voor senioren-elftallen welke spelen in klassen waar niet
met periode-kampioenschappen wordt gewerkt (met uitzondering van de klassen waar met
meer dan 12 teams wordt gespeeld).
Voor de standaard elftallen en de elftallen uitkomende in de res. hoofdklasse, eerste en
tweede klasse wordt een (dubbel) inhaalprogramma vastgesteld op zaterdag en maandag.
Met het vaststellen van thuiswedstrijden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met
de bezetting van de speelvelden ivm toernooien.
U begrijpt dat wij het paasweekeinde liever competitievrij hadden gehouden, maar het
aantal afkeuringen heeft deze gedachte verstoord.

Een zeer goed georganiseerd dierengeluidenspel voor de F-pupillen,
opkomst bedroevend!!!

Als moeder van een F-pupil wil ik graag iets kwijt.
Op woensdagavond 26 februari werd er door de evenementen commissie, onder leiding van Rob van den Bos,
bijgestaan door A-junioren en vrijwilligers achter de bar (sorry, ik ben niet zo goed in namen) een geweldig leuk
dierengeluidenspel georganiseerd op het terrein van Quick, inclusief prachtige prijzen en drinken na afloop. Wat is het
toch leuk dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor de jeugd om ook naast het voetballen leuke dingen te doen in
clubverband.
Het is echt niet te geloven dat er in totaal slechts 5 (en dit is geen tikfout) kinderen
kwamen opdagen. Natuurlijk zijn er ook een aantal kinderen op vakantie, maar als je 11 F-pupillen elftallen bij Quick hebt
en er komen zo weinig kinderen naar zo'n leuk evenement dan gaan mijn haren overeind staan.
Waar is toch dat ouderwetse clubgevoel gebleven? Is dan echt alleen dat wedstrijdje op zaterdag van belang?
Ik vind het echt diep triest, want op deze manier hebben de wel enthousiaste mensen natuurlijk weinig lol van hun inzet
voor de club.
Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan dit spel daarom dubbel bedanken, want de jongens die er wel waren werden
niet teleurgesteld. Het dierengeluidenspel werd gewoon gespeeld en zelfs de andere kinderen uit ons gezin mochten
meedoen. Ze hebben genoten!!
Aan de communicatie heeft het ook zeker niet gelegen, want niet alleen heeft het met dikgedrukte letters in 't kwikkertje
gestaan, maar ook op de training kreeg ieder kind nog een flyer mee naar huis waarop alles duidelijk vermeld stond.
Nogmaals (namens ons hele gezin) iedereen hartelijk dank voor het opofferen van jullie vrije tijd en hopelijk in de
toekomst meer respons van de jeugdleden en (vooral) hun ouders.

Diana Beenen

STIKVOORT
AANHANGWAGENCENTER
Camper- en caravanverhuur

www. stikvoort-aanhangwagens.nl
email: info@stikvoort-aanhangwagens.nl

Woestijgerweg 150A
3817 SP Amersfoort
Tel. 033 - 4616586
Fax 033 - 4617212

