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WOORD VAN DE VOORZITTER
Eindelijk weer een nieuwe online-Molenvenner. Het heeft helaas 
even geduurd voordat hij in de mailbox zat. Want het aanleveren 
van teksten door de leden blijft helaas een probleem, waardoor 
het initiatief hiervoor wederom door de voorzitter genomen moest 
worden. Die werpt zich hierbij dus ook maar weer eens als schrijver 
op. Maar de factor ‘tijd’ is voor mij een enorm probleem. Er wordt 
nogal eens een beroep op me gedaan en moet nogal eens een 
brandje geblust worden, ik heb het er maar druk mee. Maar wees 
gerust, ik doe het allemaal met veel plezier en de Molenvenner 
wordt zeker niet vergeten. 

Ook via andere media, zoals de website, Facebook en Twitter, 
proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het 
wel en wee binnen Stiphout Vooruit. We hebben een levendige 
vereniging, waar veel wordt georganiseerd en door veel mensen 
ontzettend hard wordt gewerkt. Ik vind het fantastisch deze passie 
en inzet bij onze vrijwilligers te zien. Ik zou dan ook aan iedereen 
een oproep willen doen: zie en benadruk de goede dingen die 
binnen onze vereniging gebeuren. Ik krijg heel veel feedback en 
dit gaat bijna altijd over zaken die voor verbetering vatbaar zijn. 
Dit betekent natuurlijk dat de norm voor kwaliteit hoog is binnen 
de vereniging. Dat is ook mijn norm en tevens die van het hoofd- 
en jeugdbestuur. Maar juist positieve feedback en complimenten 
geven energie, dat geldt voor elke vrijwilliger. De overheid is er zelfs 
een campagne voor gestart: #doeislief. Ik stel daarom voor dat u bij 
uw eerstvolgende bezoek aan ons sportpark de eerste vrijwilliger 
die u ziet gewoon eens een compliment geeft. Onze vereniging 
staat of valt immers met deze vrijwilligers. 

Dat is tevens mijn bruggetje om het met u over de toekomst te 
hebben; wat is eigenlijk de cultuur binnen Stiphout Vooruit? Op 
de laatste algemene ledenvergadering is er gesproken over de 
strategie en de structuur van onze vereniging. Samen met de KNVB 
zijn we aan de slag gegaan met de cultuur binnen onze vereniging. 
In deze Molenvenner leest u daarover meer. Ik wens u allen veel 
leesplezier en zie jullie  graag snel weer op ons sportpark.

Met sportieve groet,

Mark Relou
Voorzitter Stiphout Vooruit    

BIJEENKOMST KNVB: VRIJWILLIGERSBELEID EN 
FORUMAVOND 
Op 9 april jl. was KNVB-verenigingsmanager Roland Jansen 
te gast in onze kantine. Samen met collega- bestuurders van 
voetbalverenigingen HVV Helmond, vv Bruheze en MULO gingen 
secretaris Michel Letschert en voorzitter Mark Relou in gesprek 
over vrijwilligersbeleid. In het plan Stiphout Vooruit 2017-2020 is 
vrijwilligersbeleid destijds als een speerpunt gedefinieerd. Dit beleid 
is echter nog niet tot wasdom gekomen. Dat zouden we als bestuur 
van Stiphout Vooruit wel graag zien. Al eerder hebben mensen 
geprobeerd deze kar te trekken, maar helaas zijn die allemaal 
afgehaakt. Daar ligt dan ook meteen de grootste uitdaging: wie gaat 
dit project binnen Stiphout Vooruit nu als kartrekker op zich nemen? 

IN DEZE MOLENVENNER

De digitale nieuwsbrief van SV Stiphout Vooruit

Mei 2019

http://www.jumbo.com/content/jumbo-stiphout-dorpsstraat/?gclid=CNGmgZm24MgCFReZGwodtLkJdQ
http://sportshoplaarbeek.nl


- 2 -

Mei 2019

De KNVB heeft bij de aftrap van die avond een mooi filmpje laten 
zien. Zie hiervoor de link. Neem a.u.b. even tien minuten de tijd; 
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w. 

We komen tot de conclusie dat structuur en strategie best goed 
staan binnen Stiphout Vooruit. Onze grootste uitdaging ligt op 
het gebied van cultuur. Hoe denken onze leden? Hoe binden 
we vrijwilligers? Hoe willen we de toekomst in? Ons idee is om 
hiervoor een forumavond te organiseren. Belangrijkste doelstelling 
is om ‘de toekomst’ van Stiphout Vooruit warm te krijgen voor deze 
bijeenkomst. Maar wie zijn ‘de toekomst’? Ben jij dat? Kom dan 
op woensdag 29 mei om 20.00 uur naar onze kantine, dat is de 
dag voor Hemelvaartsdag. Op deze avond gaan we in discussie 
over de speerpunten voor Stiphout Vooruit in de toekomst. Je kunt 
hierbij denken aan onderwerpen zoals: indelingen van teams, 
vrijdagavond-voetbal, flexibele lidmaatschappen, invulling van de 
kantine, vrijwilligerswerk, vergoedingsbeleid, rook- en alcoholvrij 
sportpark en contributiebeleid. Kortom: over alles wat een vereniging 
maakt. Wil je je stem laten horen? Meld je dan aan door een e-mail 
te sturen naar voorzitter@stiphoutvooruit.nl o.v.v. je naam en je 
leeftijd.

VRIJWILLIGERSAVOND: 31 MEI
Op ons hoofdveld is onlangs een prachtig eerbetoon aan de 
vrijwilligers onthuld: zonder vrijwilligers geen Stiphout Vooruit. Om 
alle vrijwilligers te bedanken organiseert het hoofd- en jeugdbestuur 
een vrijwilligersavond op vrijdag 31 mei. Alle vrijwilligers zijn vanaf 
20.00 uur van harte welkom in onze kantine. Een persoonlijke 
uitnodiging voor alle vrijwilligers volgt. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING ERELID HANS DEELEN

Hans Deelen is in verband met zijn grote verdiensten voor onze 
vereniging in het verleden al vaak in het zonnetje gezet. Zo werd 
Hans onder andere benoemd tot Lid van Verdienste en later ook tot 
erelid. Ook is er een kleedlokaal naar hem vernoemd, als dank voor 
zijn onvermoeibare inzet tijdens de laatste bouwwerkzaamheden 
in 2017. Maar Hans heeft zich niet alleen voor onze vereniging 
verdienstelijk gemaakt. Ook bij het St. Antoniusgilde heeft hij 

de handen flink uit de mouwen gestoken. Vanwege al zijn grote 
verdiensten voor de gemeenschap heeft Hans onlangs dan ook 
een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd lid in de orde 
van Oranje-Nassau. We zijn ontzettend trots! Zie het bericht op 
onze website, met een link naar onze Facebook pagina voor een 
uitgebreider verslag en foto’s: http://www.stiphoutvooruit.nl/erelid-
hans-deelen-ontvangt-koninklijke-onderscheiding.

HEROPENING SPORTPARK DOOR WETHOUDER HARRIE 
VAN DIJK

Op zondag 7 april werd ons sportpark heropend door Harrie van 
Dijk, wethouder sport van de gemeente Helmond. Na een jarenlange 
lobby zijn we met onze accommodatie nu klaar voor de toekomst. 
Nieuwe parkeerplaatsen, nieuwe entree, nieuw hekwerk, nieuwe 
fietsenstalling, nieuwe kleedlokalen en een nieuw kunstgrasveld 
voor het hoofdveld. Kortom, er is heel hard gewerkt door de 
Gemeente Helmond en nóg harder door al onze vrijwilligers. Om 
dit te vieren is er symbolisch een bord onthuld op het hoofdveld. 
Op onze Facebookpagina is het album met foto’s van deze dag 
in zijn geheel te bekijken. Van de Gemeente Helmond hebben we 
als cadeau een te planten appelboom gekregen. Samen met onze 
vrijwilligers gaan we daar een mooi plekje voor vinden.

SEIZOENSAFSLUITING 19 MEI
Op zondag 19 mei wordt het voetbalseizoen bij Stiphout Vooruit 
op een feestelijke manier afgesloten. We zijn terug met de IBIZA 
PARTY! Het eerste elftal speelt op deze laatste wedstrijddag zijn 
thuiswedstrijd tegen ASV ’33 en daarom heen sluiten we traditioneel 
het seizoen af.Ook Stiphout Vooruit 2,3 en 4 spelen die dag allemaal 
een thuiswedstrijd. Het wordt dus een drukke en gezellige boel.

Het programma voor deze dag is al volgt:
14:00 | DJ Wutru
14:30 | Stiphout Vooruit - ASV’33
16:30 | DJ Daniël Dex
18:00 | Uitreiking interne competitie 
19:00 | Speler van het Jaar-verkiezing.

https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w
mailto:voorzitter@stiphoutvooruit.nl
http://www.stiphoutvooruit.nl/erelid-hans-deelen-ontvangt-koninklijke-onderscheiding
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https://www.facebook.com/pg/stiphoutvooruit/photos/?tab=album&album_id=2083180441737895
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Daarnaast zal er voor de kleintjes een springkussen aanwezig 
zijn en sluiten we tenslotte onder het genot van een hapje en een 
drankje het seizoen af. 

A.L.S.-VOETBALMARATHON EN ACTIVITEITEN DOOR DE 
TEAMS

Stiphout Vooruit is sinds een aantal jaren maatschappelijk 
partner van de Stichting ALS Nederland. Om onze betrokkenheid 
verder gestalte te geven, organiseren we op zaterdag 22 juni 

een voetbalmarathon. Op deze dag spelen alle 32 jeugd- en 
seniorenteams een thuiswedstrijd op ons sportpark Molenven. Doel 
van deze voetbalmarathon is om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de Stichting ALS Nederland. Een van de hoogtepunten van de 
dag is een wedstrijd van ons vaandelteam tegen Legendary PSV 
(met o.a. Boudewijn Zenden en Luc Nilis). Deze wedstrijd staat 
gepland om 16:00 uur. Alle informatie over deze dag is te vinden op 
een speciale website. Hierop wordt ook nadere informatie verstrekt 
over de overige activiteiten die door de teams zijn georganiseerd 
om geld in te zamelen: http://stiphoutvooruit.nl/stiphout-vooruit-
voor-stichting-als.

MEIDEN- EN VROUWEN-VOETBALDAG
Hallo meiden en dames,
Is voetbal iets voor jou? Mogelijk heb je jezelf deze vraag wel eens 
gesteld maar heb je nooit de kans gehad het eens te proberen. 
Op zaterdag 15 juni bieden wij je de kans kennis te maken met 
meiden- en damesvoetbal. In samenwerking met de Gemeente 
Helmond en een aantal Helmondse voetbalclubs organiseren we op 
Sportpark de Braak een meiden- en vrouwen-voetbalmiddag, met 
als doel je kennis te laten maken met voetbal en de organiserende 
clubs. Het programma is als volgt:
• 12:15 Inloop
• 12:45 Voetbal-clinics onder begeleiding van ervaren 

voetbaldames
• 15:00 WK wedstrijd Oranje Leeuwinnen Nederland - Kameroen 

op groot scherm in het Helmond Sport Stadion
• 17:00 Afsluiting
Deelname is gratis. Inschrijven kan onder vermelding van voor- en 
achternaam, leeftijd en of je met  vriendinnen je komt en indien 
ja: met hoeveel?. Mail deze gegevens naar: nelliejan.van.vlerken@
gmail.com.

GOLFDAG STIPHOUT VOORUIT

Ben je een golfliefhebber? Op vrijdag 14 juni aanstaande organiseert 
Stiphout Vooruit voor sponsoren, leden, vrijwilligers, ouders van 
leden, kortom voor relaties van Stiphout Vooruit een golfdag. Dit 
evenement vindt plaats bij Golfclub de Gulbergen (Heiderschoor 
26, 5731 RG Mierlo).

http://stiphoutvooruit.nl/stiphout-vooruit-voor-stichting-als
http://stiphoutvooruit.nl/stiphout-vooruit-voor-stichting-als
mailto:nelliejan.van.vlerken@gmail.com
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Het programma is als volgt:
15.30 uur: Ontvangst met koffie. 
16.00 uur: 9-holes golfwedstrijd op de Sprookjes- en/of Libellenbaan.
+/- 18.30 uur: Aansluitend buffet.

Optioneel (voor de niet-golfers) is deelname aan de golfclinic, 
aanvang om 16.00 uur.

Voor deelname aan de golfwedstrijd of clinic en het buffet betaalt u 
€ 40,00 per persoon (exclusief drank).
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de 
golfwedstrijd dan nodigen wij u graag vanaf 18.30 uur uit voor het 
buffet. De kosten hiervoor bedragen € 15,00 per persoon.

U kunt uw aanwezigheid kenbaar maken door voor 1 juni het 
inschrijfformulier retour te sturen naar: secretaris@stiphoutvooruit.nl. 
Graag duidelijk vermelden of u deelneemt aan de golfwedstrijd, de 
clinic óf alleen het buffet. 

Tot vrijdag 14 juni aanstaande bij de Golfclub de Gulbergen.

Met vriendelijke groet,
Sponsorcommisie Stiphout Vooruit

IN MEMORIAM: JAN COLEN (89)

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat Jan Colen 
is overleden. Jan was sedert 1941  lid van Stiphout Vooruit, hij 
maakte bijna 78 jaar (!) lidmaatschap mee, een record in onze club. 
In het weekend van 4 en 5 mei hebben alle teams van Stiphout 
Vooruit een minuut stilte gehouden bij de gespeelde wedstrijden, 
ter nagedachtenis aan Jan. Het hoofdbestuur van Stiphout Vooruit 
wenst zijn vrouw Rina, zijn kinderen alsmede familie, vrienden en 
bekenden veel sterkte.

Nog niet zo lang geleden hebben we nog uitgebreid stil gestaan bij 
het 75-jarig lidmaatschap van Jan. Zie hiervoor ook de volgende 
internetlinks:
• https://www.ed.nl/helmond/jan-colen-mijlpalenkoning-van-

stiphout~a3ec5d80/
• http://www.stiphoutvooruit.nl/jan-colen-75-jaar-lid

TOPSPONSOR PURPLE LIZARD VERLENGT CONTRACT

Op 7 april is ons sportpark feestelijk heropend. Vanaf deze dag 
hangt er ook een overzicht met alle sponsoren van Stiphout Vooruit 
in onze kantine. Eén van onze topsponsoren - Purple Lizard - heeft 
op die dag meteen ook een nieuwe overeenkomst getekend.
De komende twee seizoenen pronkt Purple Lizard op het shirt van 
ons damesteam. Het hoofdbestuur en de sponsorcommissie zijn 
erg tevreden met deze verlenging. Wilt u ook de mogelijkheden 
verkennen van onze sponsormogelijkheden? Kijk dan op onze 
website: http://www.stiphoutvooruit.nl/sponsoring

COÖRDINATIE ZATERDAG EN ZONDAG
Onze vereniging is trots op zijn vrijwilligers. Een taak waar al 
jaren behoefte aan is aan extra krachten - en die relatief weinig 
inspanning vraagt - is de wedstrijdcoördinatiedienst op zaterdag of 
zondag. Je ontvangt dan de teams, de scheidsrechter en bent het 
aanspreekpunt voor, tijdens en na de wedstrijden. Met één zaterdag 
of zondag per seizoen zijn we al weer een stapje geholpen.  Heb je 
interesse? Neem dan contact op via info@stiphoutvooruit.nl. 

STATIEGELD-ACTIE C- EN D-KAMP
De statiegeld-actie van het C- en D- kamp is verzet van 15 naar 
23 mei. Dit in verband met het verschuiven van de één-na-laatste 
speelronde in de eredivisie naar 15 mei. Zodoende kan iedereen de 
titelstrijd in de eredivisie gewoon volgen en worden de flessen een 
week later opgehaald!
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