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Oostvoorne, 02-12-2019 
 
Geachte leden, 
 
Namens het bestuur van voetbalvereniging OVV willen wij Wim Moree voordragen als Erelid van onze 
vereniging. 
 
Wim is op 20-10-1935 in Oostvoorne geboren en sinds juli 1946, dus 73 jaar lid van onze vereniging. 
Eerst als spelend lid tot ongeveer 1963, en later in allerlei functies en betrokken bij vele activiteiten binnen 
OVV. Hoewel hij al sinds jaar en dag in Rockanje woont, is hij nog dagelijks op het OVV terrein te vinden. 
Wim werd dus op 11 jarige leeftijd lid van OVV, in die tijd de leeftijd dat je pas mocht gaan voetballen. 
Zoals gezegd heeft hij tot ongeveer 1963 gevoetbald, maar hij heeft alle jaren zijn voetbalschoenen en kousen 
bewaard. ‘Je weet maar nooit’, zei hij altijd. Met een jubileum heeft hij nog een aantal malen met een partijtje 
tussen oud leden meegedaan. OVV mocht zijn voetbalschoenen en kousen tijdens het 100-jarig bestaan in 
ontvangst nemen en ze maken nu deel uit van ons archief .Wim is een op en top OVV-er, wellicht met de 
paplepel ingegeven en wellicht ook besmet door een OVV coryfee van vroeger , zijn zwager Frits Meijer.  
 
Hij is dus dagelijks op het OVV terrein te vinden en bezoekt nog steeds elke wedstrijd van OVV1, Wim 
maakt al vanaf het begin in 1981 deel uit van de CL van 100, de club die OVV dagelijks ondersteunt: als lid, 
als secretaris en nu al meer dan 10 jaar als voorzitter. 
Hij haalde oud papier op bij de Leemgaarde en verzorgt nu al jaren de papiercontainers bij het OVV terrein 
Elke dag opent en sluit hij de papiercontainers, verzorgt de logistiek en houdt de containers met enkele andere 
vrijwilligers op orde. 
 
Hij maakte bij de lampionnenoptocht van 1989 promotie voor de CL van 100 door met zijn eigen tractor een 
versierde platte kar met pupillen rond te rijden namens de CL van 100 en doet dat nu door rond het OVV 
terrein reclame borden van de CL van 100 op te hangen 
Bij elke thuiswedstrijd staat hij bij de ingang om reclame te maken voor de CLvan 100 en lootjes te verkopen 
voor de loterij. De CL van 100 verzorgt al jaren een loterij bij thuiswedstrijden. Wim zorgt ook voor de 
prijzen   
Al met al een vrijwilliger uit duizenden die altijd actief is door zaken op te pakken die geld in het laatje 
kunnen brengen voor de CL van 100 dat uiteindelijk voor OVV bedoeld is. 
 
Wij hopen dat ondanks het feit dat een erelid een bestuursfunctie moet hebben vervuld, in dit geval rekenen 
we de bestuursfunctie van de CL van100 als het voldoen aan de gestelde eis, u in kunt stemmen met ons 
voorstel om Wim Moree te benoemen tot Erelid van OVV. 
 
Namens het bestuur, 
 
De Voorzitter van OVV, Andries Schouten 


