Jaarverslag veteranen Stiphout Vooruit 2017-2018
Op 26 augustus 2017 was de jaarlijkse vergadering van de veteranen.
De bestuurssamenstelling in 2017-2018 is als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid / Leider
Bestuurslid / Vlagger

Stefan Langewouters
Tom van Bree
Paul Willems
Johan van den Berkmortel

Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van Willem Jan Verkerk als leider van de veteranen. We
bedanken Willem Jan voor zijn jarenlange inzet voor de veteranen in verschillende functies.
We zijn het seizoen gestart met 24 spelers en begonnen op 26 augustus 2017 thuis tegen Nuenen.
De laatst gespeelde wedstrijd was op 12 mei 2018 thuis tegen Mulo. De laatste wedstrijd tegen Olympia
Boys hebben we helaas af moeten zeggen omdat we te weinig man hadden.
We zijn gestart met een 3 - 4 nederlaag en met een 0 - 0 gelijkspel geëindigd.
We hadden dit seizoen 31 wedstrijden op het programma hadden staan, 11 gewonnen, 3 gelijk, 6 verloren
en 11 niet gespeeld. Vanwege afgelasting of te weinig spelers bij ons of bij de tegenstander konden dus 11
wedstrijden geen doorgang vinden, vorig jaar ook 11. Het aantal door ons afgezegde wedstrijden vanwege
te weinig spelers is gestegen. Het aantal gastspelers steeg tot 6, waarvoor onze dank.
Echter, het bestuur vindt dit voor de toekomst wel een zorgwekkende situatie.
Onze thuiswedstrijden werden door verschillende eigen leden geleid, waarvoor onze dank. Tijdens deze
wedstrijden hadden we een eind doelsaldo van 43 voor en 40 tegen.
Een aantal wedstrijden zullen we ons herinneren. Bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Liessel thuis, 0-6, een
kansloze nederlaag. Bij Ondo uit beginnen we heel slecht aan de wedstrijd, komen terecht achter, maar
dankzij heel goed voetbal winnen we met 5-2. Knotsgek is het duel tegen Mifano waar we twee keer met 2
doelpunten verschil achterkomen maar tot twee maal toe goed terugkomen waarmee de uitslag uiteindelijk
5-5 wordt
Van de doelpunten waren er 13 van Twan van de Westerlo, onze topscoorder, 6 van Rogier de Hond en
Fred Donkers en 4 van Evan Vorias en verder een aantal spelers met 1 of 2 doelpunten.
Op 8 september 2018 hebben we, tijdens de wedstrijd tegen Helmondia, afscheid genomen van Dirk
Derison, Fred Donkers, Sander van Esdonk en Rob Jansen.
Verder hebben we ons eigen 7x7 toernooi georganiseerd, met een wisselend resultaat. Helaas gingen de
overige 7x7 toernooien niet door of wij hadden geen team. Het seizoen is afgesloten met een geslaagde
golfactiviteit met BBQ en een afterparty.
Ook dit jaar waren de veteranen weer rijkelijk vertegenwoordigd als vrijwilliger binnen de vereniging en bij de
door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Het bestuur heeft ook nog enkele representatieve activiteiten gehad.

Op 14 januari 2018 de prinsenreceptie.

Op 16 april 2018 de jaarlijkse bondsvergadering in Ysselsteyn.
Wat de activiteiten betreft:

23 maart 2018 het 7x7 toernooi bij Stiphout Vooruit

23 juni 2018 de afsluitende activiteit met golfclinic en afsluitende BBQ.
Helaas kon het mix toernooi bij Stiphout Vooruit geen doorgang vinden.

Sportief een succesvol en een gezellig en prachtig seizoen mede door de derde helften en de activiteiten.
Hier heeft iedereen weer zijn steentje aan bijgedragen, waarvoor onze dank.
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Paul Willems

