
VERSCHERPING VAN HET CONTRIBUTIE- EN 
LIDMAATSCHAPSBELEID 
In de bestuursvergadering van 18 december jongstleden is het 
nieuwe contributiebeleid vastgesteld. Belangrijkste zaken:
• aanmelding kan uitsluitend nog maar via de website 
• afmelding of wijziging van gegevens kan alleen nog maar via 

e-mail, naar het adres: ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl

AFGELASTINGEN
Het bestuur adviseert alle leden, supporters en betrokkenen om 
op de mobiele telefoon de app voetbal.nl te downloaden. Hierop 
is een actueel overzicht te vinden van alle officiële wedstrijden van 
Stiphout Vooruit. Ook voor wat betreft de afgelastingen is deze 
app het beste om te raadplegen. Zodra de wedstrijdsecretaris een 
wijziging doorgeeft van de wedstrijden, dus ook bij een afgelasting, 
staat dit direct vermeld in de app. Het bestuur zal vanaf nu een 
afgelasting dan ook niet meer via de eigen Stiphout Vooruit-
website, Facebook of Twitter vermelden, zoals tot voor kort 
gebruikelijk was. De app is voortaan dus leidend! Voor afgelastingen 
van trainingen worden leden geïnformeerd door de eigen leider of 
trainer. 

OPENING HOOFDVELD EN NIEUWE ENTREE
Het afgelopen jaar is er door de gemeente Helmond, maar zeker 
ook door onze vrijwilligers, heel hard gewerkt om het sportpark in de 
huidige staat te brengen. We hebben een prachtige accommodatie, 
waarbij het nieuwe kunstgras-hoofdveld en de nieuwe entree met 
de mooie poort de jongste blikvangers zijn. Kort na de winterstop 
zal voorafgaand aan een thuiswedstrijd van het eerste elftal het 
sportpark met een officiële ceremonie opnieuw geopend worden. 
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
De exacte datum wordt binnenkort in overleg met de gemeente 
Helmond vastgesteld.

VOG
Het bestuur heeft goedkeuring ontvangen van NOC NSF om alle 
vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te laten vullen. 
Het bestuur wil dat elke vrijwilliger van Stiphout Vooruit beschikt 
over deze verklaring. Elke vrijwilliger ontvangt de komende periode 
een e-mail met het verzoek de VOG te verkrijgen. 

DAMES EN VETERANEN
Zowel ons damesteam als de veteranen kunnen op het veld nog wel 
wat numerieke versterking gebruiken! Kent u speelsters of spelers 
die geïnteresseerd zijn in het voetbalspel, breng ze dan in contact 
met onze vereniging!

OPENINGSTIJDEN KANTINE IN DE WINTERPERIODE
De winterperiode heeft zijn intrede gedaan. Het sportpark wordt 
desondanks regelmatig gebruikt voor trainingen en wedstrijden. 
Onderstaand volgen de openingstijden van onze kantine in de 
komende periode:
Vanaf 20 december tot zondag 6 januari is de kantine gesloten.
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Zondag 6 januari: kantine geopend vanaf 16.00 uur, voor de 
nieuwjaarsreceptie van Stiphout Vooruit.
Donderdag 10 januari: kantine geopend vanaf 20.00 uur. Eerste 
toepavond van 2019. Kantine is vanaf dan elke donderdagavond 
vanaf 20.00 uur gewoon weer geopend.
Zondag 13 januari: Sparta ‘25 speelt een oefenwedstrijd op het 
kunstgras van ons sportpark. Aanvang wedstrijd 12.00 uur, kantine 
open vanaf 11.00 uur.
Zondag 20 januari: kantine geopend vanaf 09.00 uur i.v.m. 
competitie wedstrijden senioren.
Zaterdag 26 januari: kantine gehele dag geopend vanwege 
oefenwedstrijden van jeugdteams Stiphout Vooruit en ELI.
Zondag 27 januari: kantine geopend vanaf 10.00 uur i.v.m. 
competitie wedstrijden senioren.

BEZOEK SPONSORGROEP AAN DÜSSELDORF
Op 15 december om 11.15 uur vertrok een bus vanaf de kerk in 
Stiphout met Stiphout Vooruit-sponsoren en hun relaties naar 
Düsseldorf. Na een kort bezoek aan het centrum werd daarna de 
Bundesliga wedstrijd Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg bezocht. 
De geweldige sfeer rondom de Duitse voetbalwedstrijden, in 
combinatie met de mogelijkheid om te netwerken, leverde een mooie 
dag op. Wenst u ook eens de mogelijkheden rondom sponsoring te 
bekijken? Ervaar wat Stiphout Vooruit u kan bieden! Dit kan ook 
al als sympathisant voor € 25,- per jaar. Neem contact op met de 
sponsorcommissie via: sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl.

PRETTIGE FEESTDAGEN
Het hoofd- en jeugdbestuur willen alle leden, vrijwilligers, 
supporters, sponsoren en andere betrokkenen heel erg bedanken 
voor het mooie voetbaljaar 2018. Iedereen hele fijne feestdagen en 
een bijzonder gelukkig nieuw jaar gewenst. 

We nodigen iedereen van harte uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari, aanvang 16.00 
uur in onze kantine.

mailto:sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl

