HET BESTUUR STELT ZICH VOOR
Beste leden,
Tijdens de laatste ALV zijn er een aantal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. In de eerste bestuursvergadering volgend op
de ALV zijn de portefeuilles verdeeld. Om deze reden vonden wij het tijd om ons eens voor te stellen.

Ben van Keulen – voorzitter vv Scharn
Tevens bestuurslid sponsoring & fondswerving, sportiviteit & respect, seniorenzaken
Mijn naam is Ben van Keulen, ben geboren in Rosmalen, Noord Brabant, maar woon al meer
dan 30 jaar in Maastricht. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Naast voetbal heb ik nog 2
andere hobby’s, te weten fietsen (Fietsclub Den Duiker) en koken bij een kookclub (Cuisine
Culinaire Maastricht), binnen deze 2 verenigingen vervul ik ook bestuursfuncties. Bij Scharn
ben ik al geruime tijd actief. Jeroen, mijn zoon voetbalt al bijna 20 jaar bij vv Scharn en
gedurende die periode ben ik dan ook actief als vrijwilliger binnen de club. Begonnen als leider
van de teams van Jeroen, vervolgens in het bestuur, daar begonnen met Sponsoring en
Sportiviteit en Respect, later ook verantwoordelijk voor de afdeling Jeugd en tevens
vicevoorzitter. Zo’n 5 jaar geleden ben ik vanwege privé redenen gestopt, toen ik echter vorig
jaar benaderd werd om weer toe te treden tot het bestuur, ben ik toch weer vol energie erin
gestapt, dit keer als voorzitter (en daarnaast in de portefeuille de commissies sponsoring &
fondswerving, sportiviteit & respect en seniorenzaken).
Marij van Bun – secretaris vv Scharn
Tevens bestuurslid vrijwilligerszaken
Mijn naam is Marij van Bun. Ik loop al meer dan 20 jaar rond in deze vereniging en sinds juni
1998 als lid. Ik ben hier beland door het vervaardigen van het clubblad indertijd, samen met
Ton Vernooij. Ik ben reeds 45 jaar getrouwd met Erik en heb 1 zoon Erwin, die vroeger ook
hier heeft gevoetbald. Daarnaast heb ik een schoondochter Nancy en 2 kleinkinderen Noa 10
jaar en Bas 6 jaar. In juni 1998 werd ik 1e keer secretaris van het Hoofdbestuur. Dit heb ik 6
jaar gedaan en ben toen uit het bestuur gestapt, maar nog steeds actief gebleven in de club en
dan met name kantinezaken en activiteitencommissie. Bij het bouwen van ons complex aan de
Bemelerweg werd ik gevraagd om hierbij mee te denken en dan met name de kantine. Ik heb
toen ook de planning van de barvrijwilligers gedaan. Tijdens een latere ALV heb ik mij weer
aangemeld als bestuurslid en werd weer ingedeeld als secretaris en portefeuille kantinezaken.
Dit heb ik wederom met veel plezier 6 jaar gedaan. Op mijn werk werd het steeds drukker,
waardoor ik niet meer mijn volle inzet heb kunnen geven voor de club. Ik ben toen weer
uitgetreden, maar de binding met de club bleef in de vorm van kantinediensten door de week.
Enkele maanden geleden werd ik weer gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Dit keer
in de commissie vrijwilligerszaken (die opgestart wordt) en als secretaris van het
hoofdbestuur. Ik kon het niet laten en heb toegestemd. Ze zeggen wel eens 3x is scheepsrecht
en bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Marcel Andrien – penningmeester vv Scharn
Tevens bestuurslid kantinezaken
Mijn naam is Marcel Andrien, single en vader van een dochter en een zoon. Inmiddels 52 jaar
lid van onze club. De gehele jeugd doorlopen en vervolgens de overstap naar de senioren
gemaakt. Een zware knieblessure heeft een vroegtijdig einde aan de actieve spelersperiode
gemaakt. Ik ben jeugdleider geweest, lid van de raad van 11 van onze roemruchte voormalige
carnavalsvereniging de Sjarneere, lid van onze vroegere tapploeg op oa de Sjaander Broonk en
heb jaren de lotto- en toto formulieren in een deel van Heer opgehaald namens Sjaan. Door
verhuizing naar het midden van onze provincie heb ik de club langere tijd van afstand gevolgd
en nu ik weer terug ben in vertrouwde omgeving de stap naar het bestuur gemaakt. Ik ben nu
de penningmeester en prijs me gelukkig met een actieve en competente commissie financiën.
Daarnaast ben ik nog actief in de commissie kantinezaken en ondersteun het materialen
beheer.
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Sokratis Panteleou – bestuurslid jeugdzaken vv Scharn
Mijn naam is Sokratis Panteleou, ben geboren in Maastricht en heb ook Griekse wortels
vandaar dat mijn naam ook niet Nederlands/Maastrichts klinkt. Ik heb mijn vrouw Patricia 32
jaar geleden leren kennen in us sjoen Mestreech. Inmiddels zijn we 25 jaar getrouwd en zijn
trotse ouders van 2 kinderen Loukianos (18) en Dionisia (16), we wonen in de mooie wijk
Scharn. Naast voetbal blijft weinig tijd over voor andere hobby`s, daar ik in het dagelijks leven
veel onderweg ben als zelfstandig ondernemer. Tien jaar geleden is mijn zoon Loukianos bij vv
Scharn gaan voetballen, zo ben ik destijds door Michiel Bemelmans gevraagd om uit te helpen
met coachen bij het team van mijn zoon. Dit als resultaat, dat ik diverse functies binnen onze
vereniging in de loop der jaren heb vervuld. Afgelopen voetbalseizoen heb ik samen met een
enthousiast team van vrijwilligers de herstructurering van onze jeugd opleiding doorgevoerd,
we zijn er nog lang niet en blijven bouwen aan onze jeugdopleiding. Sinds de laatste ALV ben ik
toegetreden tot het hoofdbestuur en verheug me op een goede samenwerking binnen onze
mooie club vv Scharn.
Richard van den Boorn – bestuurslid jeugdzaken vv Scharn
Mijn naam is Richard van den Boorn en geboren en getogen in Maastricht. Ik ben getrouwd en
heb 3 kinderen. Naast voetbal ben ik graag bezig met koken (en dan bij voorkeur buiten op de
Kamado), wandelen met de hond, fietsen op mijn mountainbike, kamperen met de caravan en
rond de carnaval lekker er op uit met Zaate Hermenie Blamaasj. Bij Scharn ben ik al sinds 2009
actief als vrijwilliger toen mijn zoon besloot te willen gaan voetballen. Ik ben destijds
begonnen als trainer van het team van mijn zoon en later ook interim-trainer van de meisjes
en dames 1 waar mijn oudste dochter voetbalde. Mijn jongste dochter voetbalt ook sinds 2014
bij Scharn. Vervolgens ben ik nog een tijdje leeftijd coördinator geweest en ben ik nog actief
binnen het materiaalbeheer en toernooi commissie. Sinds afgelopen ALV ben ik toegetreden
tot het hoofdbestuur en verheug ik mij op een leuke samenwerking voor onze mooie club.
Michiel Bemelmans – bestuurslid activiteiten, dames/meiden, toernooien vv Scharn
Mijn naam is Michiel Bemelmans, ik ben getrouwd met Manon (die ook actief is bij onze
vereniging) en ik heb 2 volwassen kinderen: Anne en Bart. Mijn vader was voorzitter van de vv
Scharn van 1962 t/m 1984. De vv Scharn is dan ook een belangrijk onderdeel van mijn leven
sinds mijn jongste jeugd. Vanaf mijn 10e t/m 16e heb ik met “wisselend succes” gevoetbald bij
onze club. Daarna werd ik door Ton Vernooij, de toenmalige hoofdjeugdleider, gevraagd om
jeugdleider te worden. Dit heb ik gedaan totdat ik 5 jaar in Amsterdam ging wonen en werken.
Nu ben ik alweer meer dan 30 jaar actief als jeugdleider. Sinds 10 jaar ben ik ook bestuurslid
en verantwoordelijk voor de organisatie van de toernooien en activiteiten. Verder ben ik
voorzitter van de Girls Cup Maastricht die onze vereniging in samenwerking met RKVV Keer
organiseert.
Franz Kieszl – bestuurslid accommodatiebeheer vv Scharn
Mijn naam is Franz Kieszl, en ben al iets meer dan 40 jaar lid van de vv Scharn. In het seizoen
1980 ben ik begonnen in de jeugd met voetballen. Hierna heb ik de jeugdafdeling in de
volgende teams doorlopen; D3,C2,C1,B1,A1. De overstap naar de senioren was de derde helft
het gezelligst. Daarom ben ik bij het 3e team gaan voetballen. Heel erg veel leuke dingen
meegemaakt in deze periode. Sinds mijn 18e ben ik trainer/leider geweest van recreatieve
teams in de onderbouw, tot aan prestatief team (B1)in de bovenbouw. Voetbal is en blijft een
rode draad in mijn leven. Ben 29 jaar getrouwd en heb drie volwassen dochters. Waarvan 2 in
het verleden ook bij de vv Scharn hebben gespeeld/gewerkt. En waarvan de oudste kampioen
is geweest bij de MB1! Zelf is dit mijn tweede termijn als bestuurder. 11 jaar geleden was ik
ook al in het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de jeugd. Rond het 60 jarig
verenigingsseizoen was dit. Vorig seizoen rond april is via een omweg de vraag bij mij gekomen
om weer deel uit te maken van het hoofdbestuur. En samen met de collega’s de schouders
eronder te zetten om de vereniging door deze zware covid seizoenen heen te loodsen naar
een sportieve en gezonde toekomst. Mijn huidige rol binnen het bestuur betreft de
accommodatiebeheer, wat een zeer uitgebreide functie is.
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