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1. Algemeen 
 
1.1. Organisatie Algemeen Bestuur en Vacatures   
Tijdens de ALV van 08 november 2021 zijn de volgende bestuursleden afgetreden: Leon de Beer als 
bestuurslid Public Relations, Joep van de Geer als Penningmeester, Willy Verwegen als bestuurslid 
Accommodatie/algemene zaken, Fred Smies als bestuurslid technische zaken en Ben Tuithof als 
voorzitter van de vereniging. 
Toegetreden tot het algemeen bestuur zijn: Wim Scheen als Voorzitter van de vereniging, Nancy de 
Blaauw als Penningmeester van de vereniging en Remco Lips als bestuurslid facilitaire zaken.  
 
1.2. Commissie Voordracht Onderscheidingen (CVO) 
Sinds 4 april 2011 is er door het algemeen bestuur een Commissie Voordracht Onderscheidingen in 
het leven geroepen. De opdracht aan deze commissie luidt o.a. het adviseren, gevraagd en 
ongevraagd, van het Algemeen Bestuur inzake benoemingen van o.a.: erevoorzitter, ereleden, lid van 
verdienste, KNVB-onderscheidingen, vrijwilligerspenning Gemeente Uden en andere 
onderscheidingen hier niet genoemd.  
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1.3. Verklaring Omtrent Gedrag 
Het bestuur heeft besloten om voor alle vrijwilligers, die zich inzetten voor jeugdleden tot 18 jaar, 
EHBO’ers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, bestuursleden, begeleiders vrouwen- en 
meisjesvoetbal en de commissie Sportiviteit en Respect een verklaring omtrent gedrag aan te vragen. 
Deze verklaring mag 5 jaar gebruikt worden, daarna moet er weer een nieuwe aangevraagd worden.  
 
2. Facilitaire zaken 
De bestuurlijke hervorming heeft ertoe geleid dat algemene zaken/accommodatie is gewijzigd naar 
facilitaire zaken. Ondersteunend hieraan zijn diverse commissies, te noemen: 
onderhoudsmedewerkers, materiaaluitgiftemedewerkers, EHBO’ers, stewards en de 
kledinguitgiftemedewerker.   
Willy Verwegen heeft het stokje na een lange periode overgedragen maar blijft op een aantal vlakken 
operationeel ondersteuning bieden.  
Voor al deze mooie commissies zijn altijd plaatsen beschikbaar. Mooi werk met elkaar en onder 
elkaar.  
2.1 Beheer & Onderhoud gebouwen en terrein 
In 2020 is door het toenmalige bestuur een start gemaakt met het opstellen van een Meerjaren 
Onderhoudsplan. In 2021 is dit plan opgeleverd en gebruikt voor het operationeel beheer en 
financiële sturing wat veel handvatten geeft aan belanghebbende. 
Hieruit is geconcludeerd dat we aan de vooravond staan voor vernieuwing van onze accommodatie. 
Vanuit deze opgave is een huisvestingscommissie opgezet om met een breder comité, voorzien van 
de benodigde expertise, onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor deze vernieuwing. De 
leden zullen periodiek worden geïnformeerd en betrokken worden omtrent ontwikkelingen. 
2.2 Dagelijks onderhoud terrein en gebouwen 
De onderhoudsploeg verzorgt wekelijks het nodige onderhoud. De gehele ploeg is druk in de weer 
met het opruimen, schoonmaken, repareren, onderhouden, belijnen van velden, etc. Ook het 
onderhouden van de materialen wordt hierin meegenomen.  
In de zomer van 2021 heeft blikseminslag behoorlijke schade opgeleverd. Deze schade is gelukkig 
door de uitstekende dekking vergoed door de verzekeraar. Enkele schades bleken na verloop van tijd 
pas aan het licht te komen, waardoor het dossier ons lang heeft achtervolgd.  
Begin 2022 werden we opgeschikt door een in brand gevlogen compressor in de materiaalruimte van 
UDI1 agv kortsluiting in de compressor. Gelukkig was dit ontstaan tijdens de wedstrijd van UDI1 want 
anders was de schade niet te overzien geweest.  
UDI’19 is aangesloten bij SBBU (stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden) en koopt hier middels 
collectief inkoop haar energie. Gastarief is van begin 2019 en ligt vast tot eind 2023 en elektra tarief 
is variabel. Voor wat betreft elektra verwachten we meerkosten maar wordt mede door de 
aanwezigheid van zonnepanelen gedrukt.  
2.3 Groot onderhoud 
Het kunstgras van veld 1 is vervangen. Dit is georganiseerd en gefinancierd door de gemeente 
Maashorst, gelijktijdig met de vervanging van het hoofdveld van FC Uden, in samenwerking met FC 
Uden.  
Luidsprekers van het hoofdveld zijn vervangen, mede te danken aan de supportersclub. De oude 
luidsprekers worden ingezet op andere plaatsen op het complex om op die plaatsen in voldoende  
geluidniveau te kunnen voorzien.  
 
2.4 Materiaaluitgifte & Kleding 
7 dagen per week worden materialen uitgegeven en ingenomen waardoor een goede organisatie van 
belang is. Tijdens het seizoen en in de laatste fase van het seizoen is door medewerkers van de 
materiaaldienst, kleding en begeleiding van voetbalteams de balans opgemaakt en de inkoop en 
organisatie voor het nieuwe seizoen voorbereid. Belangrijke afspraken zijn gemaakt inzake de 
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hoeveelheid uit te geven materialen én het onderscheid tussen selecties en niet selecties en de juiste 
balans hierin te vinden.  
In deze voorbereiding is een grotere investering dan normaliter gedaan voor de aanschaf van 
materialen, voor met name nieuwe ballen. Het is een inhaalslag waardoor komende jaren hiervan 
wordt geprofiteerd. 
2.5 EHBO & Stewards 
Onze vereniging heeft een groep EHBO’ers en stewards welke worden ingezet tijdens wedstrijden en 
evenementen.  
UDI Hart Veilig is door de EHBO’ers opgezet en aan het begin van seizoen 2021/’22 in uitvoering 
gebracht. Alle leden hebben de mogelijkheid gekregen om gratis een AED-cursus te volgen. Maar 
liefst 78 personen hebben de cursus gevolgd. Een succesvol programma wat een vervolg zal krijgen in 
2023.  
De stewards zijn eind 2019 opgeleid en maken deel uit van de Zelfstandige Particuliere Beveiliging 
Organisatie van UDI’19. Hiervoor is een vergunning verleend t/m seizoen 2023/’24. 
 
3. Voetbalzaken 
Na het gebroken seizoen 2020 – 2021 door Corona konden we in september hoopvol van start met 
de intentie om weer meer en meer naar het oude normaal terug te keren. Achteraf kunnen we 
stellen dat ondanks een korte periode met beperkende maatregelen er toch voldoende 
mogelijkheden zijn geweest om activiteiten te organiseren en de competities uit te spelen. 
Het voetbalseizoen werd begin augustus geopend met de wedstrijd UDI’19/CSU tegen Blauw-
Geel’38/Jumbo in Veghel. Een nipte overwinning voor Blauw-Geel, een week later was het UDI dat 
tijdens de PEKA Kroef Trofee in Odiliapeel Gemert wist te verslaan. De overige oefenwedstrijden 
werden ook gewonnen alvorens op 29 augustus de competitie aan te vangen. 
 
In verband met de geldende Corona maatregelen werd er geen open dag georganiseerd maar was er 
wel op 5 september de eerste editie van de Clash of Clubs U12 waar BVO’s zoals PSV, NEC, Sparta 
etc. aan deelnamen en vanuit UDI de JO13-1. Een succesvolle eerste editie die zeker navolging gaat 
krijgen.  
 
In de vakantieperiodes zijn door o.a. Voetbal School Uden en Voetbal OA in samenwerking met onze 
commissie voetbal-activiteiten verschillende activiteiten georganiseerd om de jeugd met spel en 
plezier bezig te houden.  
 
Nieuw dit seizoen is de uitverkiezing van team van de maand voor jeugd onder 12 door de Commissie 
Sportiviteit en Respect. Met extra aandacht op en rond een wedstrijd van ons 1ste team en uiteraard 
op de website worden de kinderen en begeleiding in het zonnetje gezet. Dit mooie initiatief is 
omgezet naar team van het kwartaal en zal de komende jaren door de commissie georganiseerd 
blijven worden. 
 
Als vereniging willen we graag spelers beter maken maar ook cursussen voor trainers past binnen de 
doelstellingen van verenigings-breed opleiden. Naast een aantal cursisten voor TC3 en TC2 werd er 
op  de club de JVTC cursussen gegeven om de eerste kneepjes van het vak bij te brengen. In het 
najaar en voorjaar konden vele deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen.  
 
Tijdens de ALV, gehouden op maandag 8 november, werd de nieuwe organisatiestructuur van de 
vereniging uitgelegd. Een kleiner bestuur waarbij de portefeuilles Organisatorische en Technische 
Zaken samen gevoegd worden in de nieuwe portefeuille Voetbalzaken. De verschillende commissies 
die vallen binnen deze portefeuilles zijn aangepast en waar nodig aangevuld met de nodige 
vrijwilligers om bij aanvang van het seizoen 2021 – 2022 slagvaardig van start te kunnen gaan. 
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Eind maart vinden er op Parkzicht de EK-kwalificatiewedstrijden Oranje O17 plaats. Samen met SV 
Venray ontvingen we naast Nederland ook Griekenland, Hongarije en Slowakije. Op vrijdagavond 25 
maart werd er een training verzorgt waarbij de spelers van Oranje aanwezig waren en hielpen met de 
circuittraining voor de spelers van de Onder 11 en Onder 12. In de pauze konden de kinderen volop 
vragen stellen en natuurlijk op de foto met de spelers van Oranje. Naast Oranje O17 komen ook de 
Meiden van Oranje O14 naar Uden voor een stage dag en om te oefenen tegen onze JO14-1. 
 
Tijdens het Pinksterweekend kon er na 2 jaren van afwezigheid door Corona weer gevoetbald 
worden tijdens het Easter Open internationaal jeugdtoernooi. Veel jeugdteams van UDI hebben ook 
dit keer weer deel kunnen nemen en met prachtig weer kunnen genieten van de wedstrijden tegen 
o.a. Deense, Engelse en zelfs Jamaicaanse clubs. 
 
Op het hoofdveld werden voor verschillende teams weer mooie VIP wedstrijden georganiseerd die 
tijdens de Kerstveilingen van afgelopen jaren door een aantal sponsoren mogelijk gemaakt werden. 
O.a. de G1 en G2 genoten zichtbaar van de officiële ontvangst in de bestuurskamer en de warming 
Up en wedstrijden op het hoofdveld. 
 
In samenwerking met een aantal scouts van PSV wordt op 26 juni voor de 2de keer de PSV 
Talentencup georganiseerd. Verschillende clubs uit de regio namen deel met hun O8 en O9 teams.  
 
Tegen het einde van de competitie kan de balans worden opgemaakt en hebben UDI-1 en VR-1 zich 
geplaatst voor de nacompetitie. De JO13-1 wint de voorjaarsreeks in Divisie 1F en plaatste zich voor 
het kampioenschap van Nederland. De JO13-1 red het helaas niet in de eerste ronde en verliest van 
Houten. De vrouwen sneuvelen helaas in en tegen Nuenen. UDI-1 beleeft een zinderende slotweek 
en promoveert ten koste van Orion naar de 3de Divisie. Zowel bij de jeugd als bij de senioren zijn weer 
diverse teams kampioen geworden. 
 
Zaterdag 2 juli wordt het seizoen afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Willem II. Tijdens deze 
wedstrijd op Parkzicht wordt er tevens afscheid genomen van Sam Wassenberg en Nick van Dijk na 
jarenlang  voor het 1ste te zijn uitgekomen.  
 
4.  Public Relations & communicatie 
De website is nog steeds de belangrijkste bron van informatie van de leden. Sitebezoek is met circa 
20% toegenomen, oorzaak voortijdig afgebroken voetbalseizoenen. Nieuwsberichten worden 
automatische geplaatst op de social media-kanalen: Instagram, Facebook en Twitter. Het aantal 
volgers op deze kanalen blijft stabiel, met een kleine groei op Instagram. Daarnaast zijn alle berichten 
zichtbaar in de Voetbal.nl-app, die door veel leden wordt gebruikt voor wedstrijdinformatie. In 
november’22 hebben de UDI-fotografen weer elftalfoto’s gemaakt van alle teams voor de website en 
het fotoarchief. De koppeling met Sportlink (voor de wedstrijdinformatie) is geupdate, zodat alle 
informatie juist op de website en schermen gepubliceerd wordt. 
 
De PR-commissie heeft in de zomer’22 het digitale archief mogen ontvangen van de familie van de 
overleden Ad Tiebosch. En gaat zorgen dat het digitale beeldarchief op een juiste manier wordt 
bewaard voor de toekomst. 
 
De samenvattingen van alle thuis-competitiewedstijden worden ook dit jaar verzorgd door Dtv-Uden. 
Deze worden op de lokale omroep uitgezonden en zijn online te bekijken op de site van Dtv. De 
samenvattingen worden afgesloten met een kort interview met de hoofdtrainer. Onze eigen 
fotograaf maakt wedstrijdenfoto’s en plaatst deze bij de nabeschouwing op de UDI-site. De 
nabeschouwing wordt overgenomen van Dtv of Kliknieuws. 
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Tijdens de corona periode is besloten de papieren Voorzet te vervangen voor een digitale versie, de 
‘UDInside’. De planning is om deze in het seizoen 2022/2023 2 of 3 keer te verspreiden onder de 
leden. De jaarlijks terugkerende gedrukte Presentatiegids (64 pagina’s) is weer verspreid onder alle 
leden en onze sponsors. Oplage van 1700 stuks.  
 
In de zomer van 2022 is de complete bekabeling, van VGA naar HDMI, van de schermen in het 
clubhuis vernieuwd. Hierdoor is o.a. ClubTV weer te bekijken in het clubhuis en bestuurskamer. Deze 
vernieuwing was nodig door de bliksemschade. Ook is er een volgende stap gezet in het tonen van 
trainings- en wedstrijdinformatie op de schermen in het clubhuis en de TrainingsTV (naar 
buitengericht). De informatie is altijd up-to-date, omdat de website de informatiebron is. Daarnaast 
is de narrowcasting-oplossing van Sportlink in gebruik genomen. Binnen deze oplossing zijn o.a. UDI-
agenda, UDI-nieuws, sponsors, standen, wedstrijden/uitslagen te zien. 
 
5.   Financiën 
In een apart Financieel Jaarverslag zal de financiële situatie en de begroting van UDI’19 worden 
gepubliceerd.   
 
6. Horeca 2021 - 2022 Kantine / Activiteiten 
 
Hoewel de Covid-19 nog steeds een grote negatieve impact had op de Horeca in deze periode en dus 
ook op de omzet en bedrijvigheid van de kantine van UDI’19, hebben er wel een paar belangrijke 
hoogtepunten plaats gevonden die ook een impact hebben op toekomstige seizoenen. Bestuurslid 
Ruud Geerders heeft op 1 januari 2022 afscheid genomen en de sleutel van de ‘huiskamer van UDI’ 
overgedragen aan ad-interim Gert van den Hoven. Zijn eerste actie was om een opvolger te kiezen 
voor kantinebeheerder Wilma Kunz. Al enige tijd geleden heeft Wilma aangeven dat ze na dit seizoen 
toch echt gaat stoppen, dus is er een vacature geplaatst. Bijna het onmogelijke werd gevraagd: 
Horeca ervaring, de bereidheid om vrijwilliger en betaald werk te combineren en een link met 
UDI’19. Gelukkig voldeed 1 kandidaat aan al deze eisen: Sylvia Vogels. Het inwerken verliep 
vlekkeloos en het afscheid van Wilma en de start van Sylvia werd met een groot kantine- en 
terrasfeest op 1 juli 2022 beklonken.  
Een ander fenomeen dat impact op de komende jaren heeft is het vernieuwde contract met Bavaria 
als drankenleverancier. De ‘battle’ ging tussen een paar leveranciers en uiteindelijk is besloten 
vanwege de jarenlange prettige samenwerking en het financieel gunstig aanbod om het contract met 
Bavaria te vernieuwen en te verlengen. Een goed contract dat voor beide partijen een gunstiger 
perspectief biedt t.o.v. het oude contract. Verder zijn – nadat de limiterende maatregelen vanwege 
corona zijn opgeheven - de activiteiten weer opgestart in en rondom de kantine.  
Verder heeft het kantinepersoneel een interne training gevolgd om de regelgeving goed te kunnen 
toepassen.  
Ook is het noemenswaardig te vermelden het besluit om het herstarten van de UDI-DAG die tot een 
geweldige presentatie van UDI’19 voor jong en oud van de club heeft geleid en waarin de kantine 
een bedrijvig middelpunt vormde onder leiding van Sylvia Vogels.  
 
7. Sponsor commissie 2021 - 2022 
Nadat Covid het voetbal- en dus ook sponsorseizoen 2020/2021 dramatisch wist te verstoren, werd 
na de zomer een aftrap van het nieuwe seizoen gemaakt. Gelukkig hebben we in deze vervelende 
periode weinig sponsoren of businessclubleden af zien haken en hebben we zelfs enkele nieuwe 
gezichten mogen verwelkomen. De eerste helft van het seizoen werd toch weer oversluierd door de 
nasleep van Covid, waardoor activiteiten noodgedwongen op een laag pitje stonden. 
Helaas waren we daarom ook genoodzaakt om de veiling, traditiegetrouw begin december, toch te 
verschuiven. In april werd gelukkig de Paasveiling gehouden, waaruit wederom bleek hoe trouw onze 
sponsoren en businessclubleden, maar ook onze overige leden aan UDI’19/CSU zijn. Met een 
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fantastische opbrengst van ruim EUR 36.000 hebben we het UDI-Hartveilig naar een hoger niveau 
kunnen tillen en open kunnen stellen voor velen. 
Op tweede Pinksterdag hebben we het seizoen met de Businessclub mooi af kunnen sluiten bij de 
laatste thuiswedstrijd van ons eerste team. Onder een heerlijke zon en voorzien van een drankje en 
heerlijk hapje werd het seizoen nog eens geëvalueerd. Eens te meer werd duidelijk wat een mooie 
club sponsoren we bijeen hebben, iets om echt trots op te zijn, en daarnaast ook de 
hoop/verwachting dat we het volgende seizoen elkaar weer vaker kunnen treffen om met elkaar de 
verbinding te zoeken en te maken. 
 
8. Kengetallen 
 
Jubilarissen 
 
50 Jaar UDI lid 
Geri Damen 
Joost van Oort 
Jan Verstegen 
 
40 Jaar UDI lid 
Ischa van de Burgt 
Bart Kemperman 
Adick Koot 
Paul van Krijl 
Peter van de Spank 
 
25 Jaar UDI lid 
Joep Alders 
Xander van de Camp 
Kim Claassen 
Leon Deijnen 
Kevin van Dijk 
Hans van Geelkerken 
Jos van Geelkerken 
Lars van Geelkerken 
Edwin van der Linden 
Steven Vogels 
Sam Wassenberg 
Christa van der Wijst-Trügg 
Rick Willems 
 
Overleden leden 2021 – 2022 
Ad Tiebosch 
Tonny van de Burgt 
Piet Jurjus 
Toon Verbakel 
Clemens van Echteld  
 
Ledenaantal seizoen 2021/2022 
We begonnen het seizoen met 1588 leden en eindigden met 1576 leden. 
 
Dit Jaarverslag is opgesteld door de secretaris en leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Ben Vogels, 
Secretaris UDI’19/CSU 


