Jaarverslag secretaris 2017 – 2018
Algemeen
Zondag 8 januari 2018 op de nieuwjaarsreceptie, werden een aantal jubilarissen
gehuldigd.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de volgende jubilarissen gehuldigd.
25 jaar lid van onze vereniging:
Dick Daelmans, Annie van de Mortel, Jo de Wit-Geubels, Rick Donders, Pieter Klaasen,
Justin Rhoe, Wesley Rhoe, Gerard Sommer, Hugo Vogels jr., John de Vries en Dennis de
Wit.
40 jaar lid:
Hugo Vogels, Jan Manders, Bertil van de Meulenhof, Wies Colen, Marcel van Duijnhoven,
Ben Oosterbos en Geert Gijsbers.
50 jaar lid: Broer Kerkhof
60 jaar lid: Wim van de Westerlo en Toon Wouters
70 jaar lid: Huub Vogels
75 jaar lid: Jan Colen
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond de afgelopen periode uit de volgende personen:
M. Relou - voorzitter, M. Letschert - secretaris, Bjorn Janssens – penningmeester,
Harald van de Ven - accommodatie, E. Vis – jeugdzaken, Han Jonkers –
wedstrijdsecretaris.
Jeugdbestuur:
E. Vis - voorzitter, T. van de Westerlo - secretaris, Hans de Bok - wedstrijdsecretaris,
Maurits Nooijen – technische zaken, Martin Dul - coördinator A/B, Erik Kretschmer coördinator D, W. van de Sluis - coördinator E, K. Schakenraad - coördinator F /
Benjamins.
Veteranenbestuur:
S. Langewouters – voorzitter, P. Willems - secretaris, T. van Bree – bestuurslid, Johan
van de Berkmortel - bestuurslid.

Naast deze bestuursleden zijn er een groot aantal vrijwilligers die er voor zorgen dat de
vereniging goed functioneert. Een woord van dank aan al diegenen, die op welke wijze
dan ook, hun bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van het afgelopen seizoen.
Ledenadministratie
We hebben op dit moment 680 leden.
Voetbalzaken
Het 1e elftal heeft knap meegedraaid in de top van de 4e- klasse G. Een uiteindelijke 5e
plaats, slechts 1 punt tekort, was net niet genoeg om deel te mogen nemen aan de
nacompetitie voor promotie.
Het 2e elftal draaide deed ook het afgelopen seizoen lang mee om de hoofdprijzen. Het
elftal van trainer Theo Visser eindigde op een keurige 3e plaats.
Het 3e elftal van Robert Swinkels draaide lekker mee in haar klasse en eindigde in de top
vier.
Het 4e elftal van Frans van Stiphout kon dit jaar niet mee strijden om de titel maar
eindigde netjes in de top vier.
Het 5e elftal van Luc Daniels had een moeizaam seizoen en eindigde bij de onderste.
Het 6e elftal van leider Martijn de Wit eindigde net als het vierde elftal in de onderste
regionen.
Jeugd en Veteranen
Beide afdelingen hebben een eigen jaarverslag, waar ik naar verwijs.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie, bestaande uit Bart Derison, Bas van Oorschot en Michel Letschert,
is nu een seizoen actief met het werven van sponsoren. Inmiddels hebben zich al 25
nieuwe bedrijven verbonden aan Stiphout Vooruit. Het nieuwe seizoen hopen wij het hele
hoofdveld voorzien te hebben van reclameborden. Afgelopen maand waren wij met de
sponsorgroep te gast bij onze topsponsor Adriaans Bouwgroep. Wij bedanken al onze
sponsoren voor hun vertrouwen in de club.
Kunstgrasveld
Stiphout Vooruit krijgt bij aanvang van het nieuwe seizoen een nieuw kunstgrasveld op
het hoofdterrein. De keuze tussen een extra natuurveld of kunstgras op het hoofdveld is
dan ook na bestuursbesluit gevallen op kunstgras. Dit vanwege de snelheid van
gereedheid en om zo meer trainingsmogelijkheden te hebben. Het nieuwe hoofdveld is
ook voorzien van verlichting.

Maatschappelijk partner ALS
Stiphout Vooruit is al twee jaar lang maatschappelijk partner van de Stichting ALS.
Afgelopen jaar werden diverse activiteiten georganiseerd waarbij de opbrengst naar deze
stichting ging. Team Nicky & Co. beklom in juni 2018 weer de Mont Ventoux. Dit jaar zal
de club een ALS run gaan organiseren!
Vrijwilligersploeg
Iedere vrijdagochtend, in weer en wind, zijn ‘onze’ mannen hard aan het werk om ons
sportpark op te ruimen en te onderhouden, zodat onze voetballers altijd gebruik kunnen
maken van een schoon en opgeruimd sportpark. Daarnaast wordt er door hen hard
gewerkt aan de aanpassingen rondom het hoofdveld. Een woord van dank aan allen die
ons elke keer weer ondersteunen.
Activiteiten
Het afgelopen seizoen hebben we weer van verschillende activiteiten kunnen genieten
buiten het voetbal, onder andere van de toepavonden, een zeer geslaagd
pannenkoekentoernooi, de jaarlijkse feestavond en twee fantastische jeugdkampen van
de C/D en E/F. Ook hier een woord van dank aan alle organisatoren.
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