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IN DEZE MOLENVENNER
• Afscheid bestuursleden Marc de Wit en Janton van den Hurk
• Coördinatiedienst zondag
• Mededeling contributie

• Maurits Nooijen voorzitter technische commissie jeugd
• Nieuwe kantinebeheerster
• Nieuwe leden commissie normen en waarden

UIT DE BESTUURSKAMER
AFSCHEID VAN BESTUURSLEDEN
MARC DE WIT EN JANTON VAN DEN
HURK
Op maandag 25 september aanstaande
wordt de algemene ledenvergadering weer
gehouden. Tijdens deze vergadering treden
voorzitter Marc de Wit en penningmeester
Janton van den Hurk af.
Marc de Wit heeft in een eerdere periode
als penningmeester al eens zes jaar zitting
gehad in het hoofdbestuur. De laatste
negen jaar leidde hij de vereniging als
voorzitter.
Janton van den Hurk, nog altijd actief
als speler van de veteranen, was de
afgelopen zes jaar als penningmeester
verantwoordelijk voor de financiën van
Stiphout Vooruit. De overige leden van het
bestuur zijn deze twee kanjers bijzonder
dankbaar voor hun inzet en toewijding
in de afgelopen jaren. Wij willen u dan
ook vragen massaal naar de algemene
ledenvergadering te komen om het
afscheid van beiden bij te wonen.
COÖRDINATIEDIENST ZONDAG
Sinds enkele jaren worden er op
zaterdag door vrijwilligers in roulatie
coördinatiediensten gedraaid voor het
ontvangen
van
scheidsrechters
en
tegenstanders. Ondanks diverse oproepen
is deze functie echter voor de zondagen,
wanneer de senioren spelen, nog maar
gedeeltelijk ingevuld. Het bestuur is Bertil
van de Meulenhof zeer dankbaar voor het
feit dat hij om de week op zondag deze

functie vervuld. We willen voorstellen de
overige zondagen te verdelen. Zou jij
één zondag per jaar de vereniging willen
helpen? Laat het dan even weten aan het
bestuur, dan vullen we samen het rooster in!
MEDEDELING CONTRIBUTIE
Het bestuur heeft onlangs een vergadering
met de ledenadministratie gehad over
de contributie. Er zijn enkele afspraken
gemaakt die we graag met jullie delen:
• De contributie wordt geïncasseerd in de
eerste week van april en in de eerste
week van oktober. Hiervoor wordt vooraf
een aankondiging gedaan via de website
van Stiphout Vooruit.
• Indien er
een
stornering
heeft
plaatsgevonden en de contributie
dus nog niet is voldaan, wordt er na
één maand een betalingsherinnering
verzonden.
• Is de contributie binnen twee weken na
de herinnering nóg niet voldaan, dan
wordt het betreffende lid uitgesloten van
trainingen en/of wedstrijden totdat de
contributie is betaald.
• Aan- en afmelden is mogelijk per 30
juni of 31 december en wordt alleen
geaccepteerd wanneer er correct wordt
afgemeld via de website van Stiphout
Vooruit.
MAURITS NOOIJEN NIEUWE
VOORZITTER TECHNISCHE
COMMISSIE JEUGD
Maurits Nooijen heeft al eens zes jaar in

het bestuur gezeten als penningmeester.
Sinds die tijd helpt hij de huidige
penningmeester nog altijd met allerlei handen spandiensten. Daarnaast is hij ook al
jaren jeugdtrainer en jeugdleider, speelt hij
nog altijd in het vierde en organiseert hij de
maandelijks toepavonden. Toen hij onlangs
werd gevraagd om Mark Relou op te volgen
als voorzitter van de technische commissie
jeugd, zei hij ook daarop volmondig ja! Het
jeugd- en hoofdbestuur is Maurits dan ook
zeer erkentelijk voor zijn vrijwilligerswerk.
NIEUWE KANTINEBEHEERSTER
In het nieuwe seizoen is een nieuwe
kantinebeheerster gestart. Haar naam is
Judith van den Heuvel. Kom nader kennis
maken met Judith in onze kantine!
NIEUWE LEDEN COMMISSIE NORMEN
EN WAARDEN
Sinds kort hebben Michel Korff en Geert
Gijsbers het stokje overgenomen in de
commissie normen en waarden. Deze
leden, sinds jaar en dag zeer gewaardeerde
vrijwilligers, zijn aanspreekbaar voor de
leden. We zoeken voor deze commissie
echter nog een derde lid. We hopen u
hierover op korte termijn meer te kunnen
berichten. U kunt op onze website, onder
DE CLUB – NORMEN en WAARDEN meer
informatie over dit onderwerp vinden.

