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De digitale nieuwsbrief van SV Stiphout Vooruit
IN DEZE MOLENVENNER
• NIEUWJAARSRECEPTIE

• MOSSEL- & TOEPAVOND

• INLOOPSPREEKUUR FYSIOTHERAPIE

• TRAINER DAMES 2018-2019

• BEKERWEDSTRIJD STIPHOUT VOORUIT 1 – VOLKEL 1

• COMMISSIE VOETBALZAKEN SENIOREN

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het hoofd- en jeugdbestuur van Stiphout
Vooruit nodigen alle leden en hun partners
uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Op zondag 7 januari 2018 bent u allemaal
van harte welkom in onze kantine. De
nieuwjaarsreceptie start om 16.00 uur.

ronde. We treffen daarin een hoogvlieger
uit de Derde Klasse D, RKSV Volkel. Deze
wedstrijd wordt op het Molenven gespeeld
op donderdagavond 7 december. De
aanvang is 20.30 uur. Kom het vaandelteam
aanmoedigen om ze te laten overwinteren
in de bekercompetitie!

INLOOPSPREEKUUR FYSIOTHERAPIE
Wil je bij een blessure snel en deskundig
geholpen worden? Maak dan voortaan
gebruik van de medical club support van
fysio Kemps & Rijf bij Stiphout Vooruit.
Elke donderdag vanaf 18.30 uur is er bij
Stiphout Vooruit in de verzorgingsruimte
een fysiotherapeut aanwezig voor een
inloopspreekuur. De hele vereniging kan
gebruik maken van deze service. De
insteek is om preventief bezig te zijn met
het voorkomen van blessures.

MOSSEL- & TOEPAVOND
Oorspronkelijk stonden zowel de Mosselals de Toepavond gepland op 7 december.
Door de ingelaste bekerwedstrijd van
het eerste worden deze evenementen
verplaatst naar donderdag 14 december!

BEKERWEDSTRIJD STIPHOUT
VOORUIT 1 – VOLKEL 1
Voor het eerst sinds jaren heeft het eerste
elftal de poulefase van de beker overleefd.
In de tweede ronde werden we vrij geloot.
Daardoor zijn we nu aanbeland in de derde

TRAINER DAMESTEAM SEIZOEN 20182019
We zijn voor het komende seizoen 20182019 nog steeds druk op zoek naar
een trainer voor het damesteam. Op dit
moment traint Jean Reemers de dames
twee keer per week. Op zondag wordt het
team begeleidt door Jan van Vlerken. Het
bestuur is beide heren zeer dankbaar dat
ze deze taak op zich op hebben genomen.
Beiden hebben ook aangegeven het stokje
over te willen geven zodra we een opvolger

gevonden hebben. Mocht u interesse
hebben of iemand kennen die hiervoor
geschikt is, neem dan contact op met Mark
Relou.

COMMISSIE VOETBALZAKEN
SENIOREN
Op de algemene ledenvergadering werd
een organogram gepresenteerd met daarin
de commissie ‘voetbalzaken senioren’.
Deze commissie is inmiddels gestart en
kent naast twee leden uit het hoofdbestuur Mark Relou en Han Jonkers - ook nog twee
ander leden, te weten Ted van der Horst en
Stefan Langewouters. Dit team vormt nu
samen deze commissie. Heeft u een aan
de senioren gerelateerde voetbalvraag,
schroom dan niet om deze mensen aan te
spreken.

