
De heer P. (Paul) Gerlach 

Moergestel 

 

Verdiensten 

Decorandus (72) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

 

1960 -  1970  Vrijwilliger en secretaris bij tennisvereniging TECO te Oisterwijk 

 

1970 – 1981  Vrijwilliger en secretaris bij Mixed Hockey Club HOCO te Oisterwijk 

 

1980 – 1987  Vrijwilliger bij Moergestelse Tennisvereniging Stokeind  

 

1980 – 2000  Raadslid, wethouder en voorzitter van de VVD te Oisterwijk 

 

1982 – 1988  Bestuurslid en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond 

(district  

   Zuid-Nederland) en voorzitter van de districtscommissie zaalhockey 

 

2009 – heden  Adviseur van Thai-kickboksvereniging Quinn Gym Venray 

 

2014 – heden  Bestuurslid en lid diverse commissies van Golfclub Midden-Brabant te 

Esbeek 

 

De heer Gerlach heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start en uitbouw van 

tennisvereniging TECO te Oisterwijk. Begin 1960 onderhield de heer Gerlach de tennisbanen, 

waarna hij in 1966 toetrad tot het bestuur als secretaris. Daarnaast was de heer Gerlach 

jarenlang wedstrijdleider.  

 

Als secretaris van Mixed Hockey Club HOCO, heeft de heer Gerlach zich enorm ingezet voor de 

vereniging van 1970 t/m 1981. Als voorzitter van de bouwcommissie heeft hij zich ingezet voor 

de verhuizing naar de huidige locatie in Oisterwijk. Tevens heeft hij als scheidsrechter vele 

wedstrijden begeleid.  

De heer Gerlach heeft daarnaast verschillende functies voor de Koninklijke Nederlandse 

Hockeybond vervuld binnen het district Zuid-Nederland. Hij was namelijk van 1982 tot en met 

1988 lid van het districtsbestuur van district Zuid-Nederland, van 1984 tot en met 1988 vice-

voorzitter districtsbestuur district Zuid-Nederland en van 1984 tot en met 1988 voorzitter 

districtscommissie zaalhockey Zuid-Nederland. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie en 

een goed competitieverloop van het zaalhockey. Als lid van het districtsbestuur had de heer 

Gerlach een representatieve rol en vertegenwoordigde hij de KNHB bij de verenigingen.  

 

De heer Gerlach was vanaf 1980 actief in de lokale politiek in Moergestel als commissielid en 

aansluitend 14 jaar als raadslid voor de VVD in Moergestel, waarvan hij de laatste 5 jaar actief 

was als parttime wethouder financiën, economie, openbare werken, afval en milieu. Dit deed hij 

tot en met de herindeling met Oisterwijk in 1996. Daarna was de heer Gerlach tot 2000 

voorzitter van VVD Oisterwijk.  

 

Van 2009 tot heden is de heer Gerlach adviseur van Boksclub Venray/Thai-kickboksvereniging 

Quinn Gym. Met de hulp van de heer Gerlach kon boksclub Venray zich vestigen in een sporthal. 



Daarmee werd voor de boksende jeugd het beoefenen van hun sport onder de juiste condities 

mogelijk. Ook nu staat de heer Gerlach nog altijd klaar voor de vereniging.  

 

De heer Gerlach levert een belangrijke bijdrage aan de vereniging Golfclub Midden-Brabant. In 

2014 is de heer Gerlach voorzitter geworden van de PR-commissie en t/m 2017 heeft hij zitting 

gehad in het bestuur van de golfclub. Als bestuurder was de heer Gerlach verantwoordelijk voor 

zowel de interne als de externe communicatie, voor de website en voor de werving van nieuwe 

leden en adverteerders/sponsoren. Sinds 2018 is de heer Gerlach geen bestuurslid meer, maar 

hij is nog steeds actief binnen de PR-, redactie- en websitecommissie.  

 


