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Stiphout Vooruit Verenigingsinfo

Voorwoord
Beste lezer,

S.V. Stiphout Vooruit presenteert u met gepaste trots zijn verenigingsinfo-gids. Wij waarderen het zeer dat u de
moeite neemt zich in onze vereniging te verdiepen.
Het doel van deze brochure is om u niet alleen ‘op hoofdlijnen’ kennis te laten maken met onze voetbalvereniging, maar ook om u inzicht te geven in de zorgen van het bestuur om voortdurend vrijwilligers, financiën
en overige middelen beschikbaar te hebben. Een vereniging met de omvang van Stiphout Vooruit kan niet meer
alleen bestaan vanuit de contributie van haar leden, onze amateurstatus ten spijt.
De omvang van de organisatie, de kwaliteit van de accommodatie en de benodigde materialen om de voetbalsport te kunnen beoefenen; het zijn maar een paar zaken die een voortdurende wissel trekken op het bestuur.
Stiphout Vooruit is met afstand de grootste vereniging in ons kerkdorp, een vereniging met een stevige plaats in
het hart van onze gemeenschap. Een club met een mooie accommodatie en vele actieve en ook passieve leden
die wekelijks genieten van de voetbalsport en de ontmoeting op ons sportpark Het Molenven. Kortom een
vereniging die het waard is om te steunen, op een wijze die u het beste past.
Dit alles betekent dat Stiphout Vooruit een nauwe band nastreeft met zijn leden en zijn begunstigers, en zijn best
wil doen om zich als een betrouwbare en correcte partner op te stellen. Sleutelwoorden daarbij zijn: respect,
betrouwbaarheid, transparantie en aandacht. Wij streven er naar u periodiek te informeren over de voornaamste
ontwikkelingen in de vereniging, zodat u voeling houdt met wat mede ook door uw steun wordt bereikt. Dat alles
in het vertrouwen dat u zich bewust bent van het maatschappelijke belang van een gezonde sportvereniging,
waar al decennia talloze kinderen, jongeren en senioren hun voetstappen lieten.
In een bijlage bij deze gids maken wij u ook wegwijs in alle vormen van sponsoring die onze vereniging heeft.
Het is bij wijze van spreken een soort ‘menukaart’ naar een bijdrage aan onze club. Een bijdrage die u persoonlijk het meeste schikt of waarmee u zich wellicht het meest verbonden voelt.
“Oud en nieuw” heet ik welkom bij Stiphout Vooruit en ik dank u alvast voor uw aandacht en de (eventuele)
steun. Ik wens u een sportieve en plezierige relatie met Stiphout Vooruit toe en vraag uw begrip voor het
gegeven dat getracht is deze gids vooral zonder actuele namen uit te brengen.
Namens het bestuur van S.V. Stiphout Vooruit
De voorzitter
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Historie en Heden
Stiphout Vooruit werd opgericht op 4 juli 1935. Daarvoor was er al drie keer getracht tot een voetbalclub te
komen. Verenigingen als R.I.A. (Rooms In Alles), RKVV Unitas en RKVV Stiphout hielden uiteindelijk geen
stand maar baanden wel de weg voor de vereniging van vandaag: S.V. Stiphout Vooruit. Met het voorvoegsel
(R.K.)S.V. werd ooit nog ambitieus de weg geboden om aan andere takken van sport onderdak te bieden.
Zo had Stiphout Vooruit in de jaren vijftig ook een dames-handbalafdeling.
Ruim twintig leden kende de ‘Roomsch-katholieke Voetbalvereniging’ Stiphout Vooruit bij oprichting. Het clubtenue werd gevormd door een rood shirt met groene kraag en een zwarte broek. De contributie bedroeg tien
cent per week. Het eerste voetbalveld lag in de Dorpsstraat. Twee elftallen doken de competitie in, heel merkwaardig, nog even onder de naam RKVV Unitas. Kort daarna werd een nieuw sportpark aan de Warande in
gebruik genomen.
Absoluut hoogtepunt in de historie van de club is de kampioenswedstrijd op een zonovergoten zaterdag 15 juni
1963 geweest, toen voor het oog van liefst 5.000 toeschouwers het eerste van Stiphout Vooruit rivaal NWC met
1-0 wist te verslaan en daarmee promoveerde vanuit de afdeling naar wat toen heette “de grote KNVB”.
Nu, een zeventig jaar na de oprichting, telt Stiphout Vooruit ruim 600 leden - waarvan ongeveer 400 actief
voetballend. Al jarenlang vormen het verticaal gestreepte rood-wit-blauwe shirt en de witte broek het huidige
clubtenue. Het eerste elftal weet met verzorgd voetbal regelmatig goede kritieken te scoren in de regionale pers.
In totaal zijn in de vereniging jaarlijks ongeveer 150 vrijwilligers actief. Het huidige sportpark Het Molenven aan
de Gerwenseweg, in de luwte van de Stiphoutse bossen, werd in 1963 betrokken en behoort tot de allermooiste
van de regio. Wekelijks wordt er door ruim 20 jeugdteams, 7 à 8 seniorenteams en een veteranenteam gevoetbald.
Stiphout Vooruit is een gezellige, goed geleide en ambitieuze vereniging, met hart voor haar mensen, waarin de
onderlinge band natuurlijk wordt bevestigd en onderhouden door een eigen clubblad, De Molenvenner.
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Beleid en doelstellingen
Stiphout Vooruit is op de eerste plaats een vereniging waar voetbal centraal staat - maar juist daarom wordt
het op een bedrijfsmatige wijze bestuurd - en waar vrijwilligers belangrijk zijn voor het functioneren van de
vereniging. De voornaamste doelstellingen daarbij zijn financiële en operationele continuïteit evenals
‘beheersbaarheid’. Werken voor Stiphout Vooruit moet ook plezierig zijn.
Het hoofdbestuur stelt zich ten doel een goede balans te zoeken tussen de prestatieve en recreatieve teams. Het
streven naar een zo goed mogelijke sportieve prestatie van de selectieteams en anderzijds het in stand houden
van de specifieke clubcultuur, die sterk verbonden is met het ‘dorpsgevoel’ dat in Stiphout nog altijd leeft.
Om die reden is een aantal fundamentele keuzes gemaakt. De vereniging beschikt zowel bij de senioren als in de
jeugdafdeling over gediplomeerde en ervaren trainers, die haar in staat stelt elk van onze spelende leden op
verantwoorde wijze te begeleiden. De doelstellingen van de jeugdafdeling zijn benoemd in een eigentijds
jeugdplan. De jeugdopleiding heeft naast een gezonde vrijetijdsbesteding ook tot doel de talentvolle spelers
klaar te stomen voor de selectieteams, het eerste team in het bijzonder. Stiphout Vooruit streeft naar een zo hoog
mogelijk niveau als ‘in redelijkheid haalbaar’. Maar tegelijkertijd is en blijft Stiphout Vooruit een amateurvereniging. Geen enkele speler wordt betaald en wij zullen ook geen spelers kopen om een eventuele (versnelde)
promotie af te dwingen.
Zoals gezegd stelt het bestuur zich ook ten doel zorg en aandacht te hebben voor de meer recreatieve teams;
ook zij maken de vereniging en zijn belangrijk voor de sfeer en de clubcultuur. Ontspanning en een gezonde
clubgeest zijn hierin trefwoorden.
Stiphout Vooruit wil de goede naam van Stiphout op een positieve manier verder uitdragen en uitbreiden en
staat wat dat betreft midden in de Stiphoutse gemeenschap. Het wil naar alle partijen een betrouwbare en
correcte partner zijn.
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Bestuurlijke Organisatie
Stiphout Vooruit wordt geleid door één centraal bestuurlijk orgaan: het hoofdbestuur. In dit hoofdbestuur
wordt een zestal kerntaken ingevuld: voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdzaken-/voetbalzaken,
jeugdzaken en accommodatie. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse
bestuur van de vereniging. Het hoofdbestuur vergadert tenminste één maal per maand.
Alle overige taken of gebieden (denk aan activiteiten of toernooien) worden ingevuld door diverse commissies,
die alle rapporteren aan en functioneren onder de eindverantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Hoewel in
de dagelijkse omgang binnen de vereniging de naam ‘jeugdbestuur’ nogal eens wordt gebezigd, functioneert
dit orgaan - dat de belangen van de grote jeugdafdeling behartigt - eveneens binnen deze structuur van
commissies. De voorzitter van ‘het jeugdbestuur” is vanuit deze positie lid van het hoofdbestuur.
Bij Stiphout Vooruit worden alle bestuurlijke - en commissiefuncties vervuld door onbetaalde vrijwilligers.

Onze Accomodatie
Aan de Gerwenseweg in Stiphout, omgeven door de Stiphoutse bossen, ligt ons sportpark Het Molenven,
de accommodatie van Stiphout Vooruit.
De accommodatie omvat drie velden (twee daarvan kunnen worden verlicht), waaronder een hoofdveld met
tribune, een zestal kleedkamers en, sinds medio jaren negentig, een mooi clubgebouw met een spreekkamer,
bestuurskamer/vergaderruimte en een grote, moderne kantine. Onderdeel van de kantine is een moderne
ingerichte keuken. Tevens bevat het clubgebouw een ‘jeugdhonk’, waarin individuele teams onder meer hun
wedstrijdbesprekingen hebben of waarin, bij gelegenheid, activiteiten kunnen worden ondernomen. Ook bevat
het complex nog een trainingsveld ter grootte van ongeveer een half voetbalveld.
De accommodatie omvat ook een veilig, met hekken omgeven, speelplaatsje voor de kinderen, met onder meer
een klimtoestel en glijbaan. Kleine spelertjes of kinderen van bezoekende ouders kunnen zich hier op veilige
wijze vermaken. De speelgelegenheid ligt pal naast de kantine, waardoor ouders onder het genot van een kopje
koffie, te allen tijde een wakend oogje in het zeil kunnen houden. Kortom: bij Stiphout Vooruit is iedereen
welkom!
Vooral de laatste jaren zijn, mede door de groei van onze jeugdafdeling, de grenzen van deze accommodatie
bereikt. Er is dringend behoefte aan extra kleedruimte en een extra speelveld. Die uitbreiding en modernisering
van Het Molenven is belangrijk om de natuurlijke groei van vooral de jeugdafdeling niet in de weg te staan. Een
groei die de totale vereniging zal opwaarderen.
Speciaal ten behoeve van de financiële middelen tot het onderhouden van ons clubhuis werd al jaren geleden
een aparte sponsorfaciliteit opgericht: de zogenaamde ‘ACCO-club’. U leest er meer over in de bijlage behorende
bij deze brochure.
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De Jeugd is de Toekomst
Zonder jeugdleden staat de continuïteit van elke vereniging op het spel. Dat geldt natuurlijk ook voor
Stiphout Vooruit. Daarom geniet ook de jeugdafdeling onze speciale aandacht. De jeugdafdeling van
Stiphout Vooruit staat als een huis en verheugt zich al jaren in een gezonde groei van het aantal jeugdleden.
Bij Stiphout Vooruit zijn wekelijks ruim 225 junioren en pupillen actief. De laatste jaren signaleren wij een
opvallende trend; steeds vaker komen nieuwe jeugdleden niet alleen uit Stiphout, maar ook uit andere wijken
van Helmond (en dan hebben we het écht niet alleen over de grote, nieuwe wijk Brandevoort). Veel ouders en
kinderen kiezen voor Stiphout Vooruit omdat de vereniging bekend staat om een lange traditie van zorg en
aandacht voor de kinderen, waarbij in de dagelijkse omgang én tijdens het spelletje voetbal waarden en normen
hoog in het vaandel staan. Kinderen voelen zich bij Stiphout Vooruit veilig en vertrouwd, ouders en vrijwilligers
weten zich er gewaardeerd.
Over alle leeftijdsgroepen heen heeft Stiphout Vooruit in de loop der jaren een stabiel netwerk van gediplomeerde jeugdtrainers opgebouwd. Geassisteerd door een groot aantal assistent-trainers en begeleiders, nemen
zij wekelijks de organisatie rond trainingen en wedstrijden voor hun rekening. Daarnaast waakt een enthousiaste
activiteitencommissie over een mooi programma met nevenactiviteiten om in de vereniging ook het gevoel van
clubbinding buiten het veld uit te bouwen.
De jeugdafdeling van Stiphout Vooruit hecht veel waarde aan een goede begeleiding van talentvolle voetballers;
de vereniging heeft hiervoor in de loop der jaren een eigen jeugdplan ontwikkeld en bovendien nemen wij om
die reden deel aan het jeugdplan van Helmond Sport. Tevens wordt de overgang van jeugdspelers naar de
seniorenteams, de selectie in het bijzonder, jaarlijks gecoördineerd via het ‘team onder 22 jaar’. In dit mixteam van
junioren en senioren worden de talentvolle jeugdspelers door een capabele groep van trainers en assistenten
begeleid in hun overgang naar de seniorenafdeling.
Maar ook de meer recreatieve spelers uit de reserveteams kunnen rekenen op de zorg en aandacht van de jeugdcommissie. De allerkleinsten, onze benjamins, komen elke zaterdagmorgen voor een gezellig sport- en spelprogramma, als voorportaal naar ‘het echte voetbalwerk’ bij de F-jes. Ook hier weer onder enthousiaste
begeleiding van deskundige trainers en vaak spelers van het eerste team.
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De Senioren
Bij Stiphout Vooruit zit er niet alleen groei in de jeugdafdeling, maar ook het aantal voetballende leden in
de seniorenafdeling neemt elk jaar toe. Gelukkig merken wij steeds vaker dat jeugdspelers de overstap naar
de senioren te maken. Elke voetbalclub weet dat vooral dit moment in de carrière van elke voetballer, de
afsluiting van ‘het juniorentijdperk’, de meeste afhakers tot gevolg heeft.
Met het zogenaamde ‘team onder 22 jaar’ (waarover later meer), wil Stiphout Vooruit de overgang van talentvolle juniorenspelers naar de seniorenselectie zo soepel mogelijk laten verlopen. Door zorgvuldig om te gaan
met de jaarlijkse teamindelingen, proberen we vriendenclubs bij elkaar te houden om vooral ook de meer
recreatieve spelers te blijven binden.
De selectie van Stiphout Vooruit heeft uiteraard speciale aandacht. Het hele jeugdplan is gericht op de opleiding
voor toetreding tot de selectie. De technische begeleiding van de selectie heeft dan ook nauwe banden met de
jeugdafdeling, de A-en B- standaardteams in het bijzonder.
Men weet wie er spelen en welke talentvolle voetballers ‘er aan zitten te komen’.
Zowel het eerste als tweede team van Stiphout Vooruit laten doorgaans goed, verzorgd en sportief voetbal zien.
Het eerste team van Stiphout Vooruit eist al jaren een prominente rol in één van de middenklassen van het
amateurvoetbal op.
Het sportieve doel blijft gericht op attractief, verzorgd en sportief voetbal, een eventueel kampioenschap zal nog
meer tot de verbeelding spreken en het dorp Stiphout in de schijnwerpers plaatsen.
Ook de andere seniorenteams en het veteranenteam van Stiphout Vooruit hebben in de regio en bij de KNVB een
goede naam opgebouwd en zijn het waard dat hun belangen goed worden behartigd.

Supportersvereniging
Stiphout Vooruit heeft een enorme groep supporters als achterban. Deze achterban is bij zowel uit- als
thuiswedstrijden van het eerste team zeer goed vertegenwoordigd.
Daarvoor is altijd veel waardering van de ons bezoekende clubs en nog vaker wordt deze waardering
uitgesproken bij de clubs waar wij als gast worden ontvangen.
Veel van onze supporters zijn lid van deze Supportersvereniging S.V. Stiphout Vooruit. Ook wordt bij elke thuiswedstrijd door het verenigingsbestuur, namens de leden van de supportersvereniging, de 'Man of the Match’
gekozen.
De supportersvereniging behartigt niet alleen de belangen van haar achterban, maar richt zich vooral ook op het
ondersteunen van alle actieve voetbalteams. Daarnaast functioneert zij als ‘bruggenhoofd’ naar de vereniging,
om de eerder beschreven doelstellingen en clubcultuur op ontspannen wijze optimaal tot hun recht te laten
komen.
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Activiteiten
Natuurlijk worden onze leden vooral gebonden door
hun hobby, de voetbalsport. Vaak als actieve speler,
soms als passieve supporter. Een club waarin vaak
veel vrije tijd gaat zitten en die voor velen dan ook
een niet meer weg te denken deel van hun leven is
geworden. Stiphout Vooruit stelt zich ten doel deze
clubbinding, vooral ook in de jeugdafdeling, actief te
bevorderen door het organiseren van diverse activiteiten die naast het voetballen worden ondernomen.
Zowel in de senioren- als in de juniorenafdeling is
dan ook een activiteitencommissie actief.
Activiteitencommissie senioren:
De activiteitencommissie van de seniorenafdeling
komt elk seizoen weer met een attractief programma.
Al meer dan een kwart eeuw kent de maandelijkse
toepavond, op de eerste donderdag van de maand, een
warme belangstelling.
De uiteindelijke ‘Toepkoning’ heeft een jaar lang een
bijzondere status.
Andere activiteiten, zoals een dartstoernooi, dropping
en het mixtoernooi op het einde van het seizoen, kunnen elk jaar weer rekenen op een grote deelname. Ook
de jaarlijkse feestavond van de vereniging is elk jaar
weer een hoogtepunt. Tijdens deze avond wordt de
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze eretitel,
(“Spetter”) staat binnen de vereniging hoog in aanzien.
De jaarlijkse avond voor het kader van zowel de jeugdals seniorenafdeling wordt door beide activiteitencommissies gezamenlijk georganiseerd.
Activiteitencommissie jeugdafdeling:
Door de activiteitencommissie van de jeugdafdeling
worden gedurende een voetbalseizoen per leeftijdsgroep eveneens talloze nevenactiviteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn Sinterklaas en Pasen bij de
E- en F- jeugd, maar ook vinden er bijvoorbeeld dartstoernooien, disco en eindejaarsactiviteiten (per leeftijdsgroep of team) plaats.

Veel krediet en bekendheid heeft Stiphout Vooruit
opgebouwd met zijn jaarlijkse jeugdkamp voor de
E- en de F-jeugd, dat traditioneel in juni wordt gehouden. Wat ooit - meer dan tien jaar geleden - begon met
48 kinderen, is nu een evenement waaraan ruim 150
rakkers deelnemen. Het jeugdkamp staat jaarlijks in
het teken van een origineel thema (bijvoorbeeld
‘Harrie Potter’ of een WK- of EK-voetbal). Rondom de
organisatie van dit kamp zijn een eigen kampcommissie en een indrukwekkende staf van meer dan honderd
vrijwilligers betrokken; als groepsleider, of als onderdeel van de kookstaf, technische staf of noem maar op.
Het kamp vindt plaats op het eigen terrein van
Stiphout Vooruit en in de bossen in de directe omgeving van Het Molenven. Na afloop van het kamp wordt
iedere keer geconstateerd dat het niet alleen een
geweldig festijn was voor de kinderen maar zeker ook
voor alle (bege-)leiders en bezoekende ouders. Voor
het jeugdbestuur is het ook een prachtige ‘vindplaats’
van nieuwe kaderleden.
De organisatie van dit kamp is inmiddels een zodanig
grote en dure operatie, dat vooral dit evenement ook
een interessant sponsorthema is geworden. Het is in
elk geval één van de meest dankbare sponsor-mogelijkheden die Stiphout Vooruit kent. Het kamp wordt
door de kinderen intens beleefd. Vrijwel alle actieve
voetballers bij Stiphout Vooruit kunnen er fantastische
verhalen over vertellen en denken er nog altijd met
veel plezier aan hun eigen jeugdkamp-edities terug.
Toernooicommissie:
Onze toernooicommissie organiseert jaarlijks een
groot jeugdtoernooi, verdeeld over twee dagen. De
toernooien zitten in alle categorieën jaarlijks propvol
en leveren een grote bijdrage aan de goede naam van
Stiphout Vooruit, binnen, maar ook ver buiten de regio.
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Uw Sponsorpartner
Na deze eerste, of wellicht hernieuwde, kennismaking met de voetbalclub Stiphout Vooruit zult u wellicht
vinden dat wij ambitieus zijn. Ambitieus in de organisatie, de sfeer in de club en datgene wat we daarin
belangrijk vinden, waaronder het elkaar aanspreken op waarden als respect, betrouwbaarheid en samenwerking. Spelregels gelden niet alleen binnen de lijnen maar zeker ook daarbuiten. “Respect voor elkaar” is
een begrip dat men vandaag de dag nogal eens tegenkomt. Respect voor u, voor elk lid en elke relatie, is voor
ons een norm.
Voetbal, dat woord staat in Nederland garant voor publiciteit, tot en met de allernieuwste mogelijkheden op
mediagebied. Heden ten dage wordt de publiciteit in het amateurvoetbal volop gezocht, óók bij Stiphout
Vooruit. Als amateurvereniging hebben wij u publicitair veel te bieden, ook daarom is Stiphout Vooruit
voor u een interessante partner.

Onze vereniging nog even op een rijtje:
Een goed gestructureerde voetbalclub met aandacht voor voetbal en ontspanning
Een bloeiende en groeiende jeugdafdeling.
Op alle afdelingen goed functionerende commissies .
Een goede technische structuur.
Een modern en prachtig sportpark.
Een degelijke basis in de ‘dorpsgemeenschap’ Stiphout.
Een vooruitstrevende naam in de gemeente Helmond.
Een goede naam tot ver buiten Stiphout.
Trefwoorden respect, aandacht, betrouwbaarheid en transparantie.
Vele mogelijkheden om de publiciteit te zoeken.

De vaste waarden in de sponsorrelatie:
Herkenbaarheid van de reclame-uiting van de sponsor.
Facilitaire voorzieningen op elk sponsorniveau.
Voor elk sponsorniveau een goede financiële informatievoorziening.
Een gedegen sponsorovereenkomst die geen ruimte laat voor misverstanden.
Vaste aanspreekpunten binnen de vereniging.
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Tot Slot
Wij hebben een beeld geschetst van onze vereniging Stiphout Vooruit en haar plaats binnen de gemeenschap
Stiphout en de regio. Hopelijk voelt u zich aangetrokken tot de vereniging Stiphout Vooruit.
Hebt u interesse in sponsoring, dan zijn wij ook bereid met u over de sponsormogelijkheden te praten. Het
sponsormenu, gepresenteerd in een bijlage, biedt vele mogelijkheden, eventueel ook vormen van sponsoring
die wellicht niet in het pakket zijn opgenomen. Want u bepaalt de keuze van sponsoring; deze grote voetbalfamilie heeft ‘flexibiliteit’ hoog in het vaandel.
Het bestuur is de mening toegedaan dat Stiphout Vooruit voor u een betrouwbare en correcte partner kan zijn.
Stiphout Vooruit, de grootste vereniging van Stiphout, gelegen op een unieke locatie, met een modern clubgebouw. Stiphout Vooruit, een bloeiende en goed georganiseerde vereniging, die vooral op organisatorisch
gebied een voorbeeld is in de regio. Een vereniging waar sfeer allesbepalend is.
S.V. Stiphout Vooruit wil haar begunstigers én haar vrijwilligers niet alleen zorgvuldig benaderen, maar met
dezelfde instelling ook behouden.

Stiphout, april 2004
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