
VOORWOORD 
Dit is de eerste Molenvenner-nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Een seizoen dat niet zonder slag of stoot van start is gegaan. 
We merken in het hoofd- en jeugdbestuur dat het ons steeds meer moeite kost om iedereen tevreden te stellen én te houden. Ook 
vragen we ons steeds vaker af wat mensen nou eigenlijk verwachten van het lidmaatschap van Stiphout Vooruit.  En we hebben 
daarbij wel eens de indruk dat steeds meer leden het idee hebben dat ze slechts consument zijn bij onze vereniging. Het credo 
“betalen is bepalen” lijkt voor hen vaak bepalend. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Binnen het bestuur is dan ook hardop 
de vraag gesteld: wat voor vereniging willen we zijn? Het antwoord op deze vraag gaat ons de komende tijd bezig houden. In dat 
kader is het goed om op maandag 1 oktober naar de algemene ledenvergadering te komen. Daar presenteert het bestuur hoe de 
vereniging er voor staat. Het mooie is natuurlijk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die een wezenlijke bijdrage leveren aan 
onze vereniging. Vrijwillig, en met een groot hart voor Stiphout Vooruit. Er zijn veel zaken waar we ontzettend trots op kunnen zijn. 
Maar er is tegelijkertijd nog een berg werk te verzetten. Hoe dit samen te doen, is onze belangrijkste vraag. Vele handen maken 
immers licht werk! 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT! 
Zowel bij de junioren als bij de senioren worden er regelmatig op 
het laatste moment noodverbanden gelegd om een wedstrijd door 
te laten gaan. Wedstrijden worden veelal door slechts een paar 
mensen als clubscheidsrechter geleid, ze zijn altijd (té vaak) aan 
de beurt. Heeft u wel eens de fluit willen hanteren en een wedstrijd 
willen leiden? Zou u de club hierin een handje willen helpen? Neem 
dan contact op met iemand van het hoofd- of jeugdbestuur! 

HOOFDVELD KUNSTGRAS 
De laatste maanden is er door de gemeente Helmond en onze 
vrijwilligersploeg - in goede samenwerking met het bestuur - hard 
aan gewerkt aan de transformatie van het hoofdveld naar kunstgras. 
Echter, door personeelsgebrek bij de onderaannemers worden de 
laatste loodjes steeds maar uitgesteld. Voor zowel de gemeente als 
onze vereniging is dat frustrerend. Desalniettemin ligt er inmiddels 
een prachtig nieuw veld waar binnenkort de verlichting ook van zal 
werken. We vragen iedereen nog even om geduld, zodat we straks 
veel plezier beleven aan een nog mooiere accommodatie. 

BUISLEIDINGEN-TRACÉ 
Onlangs heeft het bestuur een brief ontvangen van de Gemeente 
Helmond over het proces van het buisleidingtracé, waar in het 
Eindhovens Dagblad recentelijk veel over te doen is geweest. Deze 
brief is nu gepubliceerd op onze website, zodat alle leden weten 
wat de stand van zaken is. Wij houden u vanaf nu op de hoogte van 
nieuwe of verdere ontwikkelingen. 
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ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
Vorig seizoen is in de kantine een nieuw bord onthuld met ereleden 
en leden van verdienste. Het bestuur heeft hierop echter reacties 
ontvangen van nabestaanden van overleden ereleden en leden van 
verdienste.  Als gevolg daarvan hebben we besloten om nu ook 
de overleden ereleden en leden van verdienste ook op dit bord te 
gaan vermelden, uit respect voor hetgeen ze voor de vereniging 
betekend hebben. We lopen hierbij echter tegen een probleem aan, 
waarvoor we uw hulp vragen. In onze archieven zijn helaas geen 
gegevens te vinden van ereleden en leden van verdienste, die in 
de periode 1985-2000 zijn benoemd, én in diezelfde periode ook 
zijn overleden. Mocht iemand hierover informatie kunnen geven, 
neemt u dan alstublieft contact op met het bestuur. Het betreffende 
bord zal vanaf heden één keer per jaar - na de algemene leden 
vergadering - worden aangepast. 

VERZORGER EN VLAGGER EERSTE ELFTAL GEZOCHT 
Ons vlaggenschip en het visitekaartje van onze vereniging kampt 
met personele problemen! Met man en macht wordt er al maanden 
gezocht naar een nieuwe verzorger en grensrechter. Kent u iemand 
die ons hierbij wil helpen, laat het ons dan weten! 

CONTRIBUTIE 
De inning van de contributie komt er weer aan. Zoals eerder 
gecommuniceerd, innen we de contributie per 1 april en 1 oktober 
van elk jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering gaat het bestuur 
een voorstel doen om de nieuwe contributie voor dit seizoen vast te 
stellen. Wij roepen u dan ook op naar de ALV te komen en uw stem 
hierover te laten horen. 

BELANGRIJKE DATA 
1 oktober:  Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur
 (kantine)
2 november: Jaarlijkse feestavond, aanvang 20.00 uur (kantine)
25 november: Uitreiking 1e interne periode senioren en DJ in de
 kantine 
16 december: Herbstmaister-Fest en afsluiting eerste seizoenshelft 
 (kantine)
6 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie, aanvang 16.00 uur (kantine)
  

DAMESTEAM 
Ons damesteam zit krap in de speelsters! Interesse om te voetballen 
in een leuk en energiek team dames? Neem contact op met het 
bestuur om het damesvoetbal binnen onze vereniging levendig te 
houden. 

INZAMELINGSACTIE VOETBALSCHOENEN 
Bewaar je oude voetbalschoenen en geef ze een tweede kans in 
Ghana! Waarschijnlijk ben jij weer wat gegroeid en heb je daarom 
nieuwe schoenen gekregen. Maar met je oude is niets mis, ze zijn 
alleen te klein geworden.
Op 29 september en 6 oktober a.s. houden we daarom in de kantine 
van Stiphout Vooruit van 9.30 tot 14.00 uur bij Stiphout Vooruit een 
inzamelingsactie van oude voetbalschoenen. 
Jouw gebruikte schoenen krijgen daarmee een nieuwe kans in 
Ghana, de kinderen daar zijn er enorm blij mee. 
Kom jij ze inleveren? Naast je oude voetbalschoenen zijn ook 
scheenbeschermers, keepershandschoenen en voetbal-outfits van 
harte welkom! Alvast hartelijk dank en tot dan. 
PS: ook grote maten zijn van harte welkom!!!! 


