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DIEFSTAL TIJDENS TRAININGSAVOND
Onlangs kreeg de commissie normen en waarden een vervelend 
bericht. Bij een speler uit de lagere elftallen is tijdens de training 
geld gestolen uit zijn portemonnee. Het bestuur doet dan ook een 
oproep aan iedereen om alert te zijn op je spullen. Let tevens goed 
op of je iets verdachts ziet of hoort op ons sportpark. Indien de dader 
wordt opgespoord, zal er aangifte worden gedaan bij de politie. Het 
bestuur betreurt deze gang van zaken en vraagt alle leden zich te 
houden aan onze normen en waarden. 

BESTUURSLID ACCOMMODATIE
Sinds oktober 2014 heeft Peter van de Rijdt de functie bestuurslid 
accommodatie vervuld. Tijdens de algemene ledenvergadering van 
2015 werd dit officieel bekrachtigd. Peter heeft onlangs aangegeven

te willen stoppen als bestuurslid. Zijn drukke nieuwe baan, een 
groot gezin en zijn overige bijdragen aan Stiphout Vooruit gaven 
een behoorlijke druk op zijn bestaan. Peter blijft wel betrokken bij de 
jeugdafdeling o.a. als trainer van de A3. Peter was een waardevolle 
kracht binnen het bestuur. Zijn achtergrond (veel kennis van de 
overheid), heeft ons de laatste jaren enorm geholpen, o.a. met 
de nieuwbouw, de keuze voor hetzij een vierde veld ofwel een 
hoofdveld van kunstgras, en het nieuwe parkeerterrein. Daarnaast 
was Peter scherp in de voetbaltechnische discussie, met name als 
het gaat over de jeugd van Stiphout Vooruit. Het hoofdbestuur heeft

de beslissing van Peter geaccepteerd en is hem dankbaar voor zijn 
ruim driejarige inzet in het hoofdbestuur. Het bestuur is ook blij snel 
een opvolger voor hem te hebben gevonden. Harald van de Ven heeft 
het stokje per 1 februari van Peter overgenomen. De overdracht is 
prima verlopen, waaruit nog maar eens bleek dat organisatorisch 
de taakverdeling binnen het domein accommodatie prima op orde 
is. Harald wordt tijdens de algemene ledenvergadering van 2018 
formeel voorgedragen als nieuw bestuurslid.

MAATSCHAPPELIJK PARTNER ALS
Zoals u allen weet is Stiphout Vooruit maatschappelijk partner 
van Stichting ALS. Op al onze wedstrijdshirts komt hun logo voor. 
Het besluit om maatschappelijk partner te worden werd met name 
ingegeven door de wens om ons lid Nicky van den Eijnden te steunen. 
Nicky is helaas getroffen door de ziekte ALS. Vorig jaar heeft een 
groep leden en bestuursleden de Mont Ventoux beklommen, om 
geld in te zamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS en mogelijke genezing ervan. Ook dit jaar gaat Nicky met 
zijn familie, gesteund door vrienden en bekenden, de strijd met de 
Mont Ventoux weer aan. Alle donaties zijn welkom, kijk hiervoor op 
de pagina van Team Nicky.

 
Stiphout Vooruit komt dit voorjaar ook nog in actie voor de Stichting 
ALS, maar dan op een andere manier. Er wordt in samenwerking 
met buurvereniging HAC een ALS-run georganiseerd om geld in te 
zamelen. In de volgende Molenvenner meer hierover.

http://www.jumbo.com/content/jumbo-stiphout-dorpsstraat/?gclid=CNGmgZm24MgCFReZGwodtLkJdQ
http://sportshoplaarbeek.nl
https://www.tourduals.nl/team/team-nicky-co
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ZAALVOETBALTOERNOOI WEER GESLAAGD
Op zaterdag 6 en zondag 7 januari was het weer zover: 163 
jeugdspelers stonden te springen om weer met elkaar te kunnen 
voetballen tijdens het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi van Stiphout 
Vooruit. Ook dit jaar vond dit weer plaats in sportzaal Den Ekker in 
Beek en Donk.

De O8 en O9 teams waren op zaterdagochtend als eerste aan de 
beurt. ‘s Middags volgde de O13. Op zondag speelden eerst de O10 
en O11 en de O15 sloten het toernooi ‘s middags af. Elke keer was 
de formule hetzelfde: teams met namen als Barcelona, AC Milan 
en Bayern Munchen speelden korte wedstrijdjes tegen elkaar. De 
competitieteams waren daarvoor door elkaar gehusseld: elk team 
bestond uit 5-6 spelers afkomstig uit verschillende competitieteams. 
Afhankelijk van het aantal teams per dagdeel werden er wel of geen 
kruisfinales gespeeld; hoe dan ook waren er aan het eind van elk 
dagdeel trotse winnaars die met de grote wisselbeker van Stiphout
Vooruit op de foto mochten.

Met dank aan groenteboer Bertje Manders was er tijdens het 
toernooi voor alle spelers en toeschouwers een lekkere appel. Voor 
de spelers van O8, O9, O10 en O11 was er ook nog een handige 
sporttas met het logo van Stiphout Vooruit en - met dank aan 
snoepwinkel De Zoete Inval - ook nog een lekkere snoepzak!

Wij kijken terug op een heel gezellig en geslaagd toernooi. Hopelijk
kunnen we tijdens ons Pluk Pannenkoektoernooi op 9 en 10 juni 
weer rekenen op zoveel enthousiaste spelers en begeleiders.

HET KNUPPELTJE 2.0
Op 1 januari 2018 werd ’t Knuppeltje nieuw leven ingeblazen. Deze 
bekende en vaste rubriek uit de voormalige papieren Molenvenner 
beleeft nu digitaal een tweede leven. Na voorzitter Mark Relou 
was het de eer aan A1-speler Thijs Hebels. Hij heeft ’t Knuppeltje 
doorgegeven aan eerste elftal-speler Wessel Vervoort. Zie deze link 
naar onze website voor ’t Knuppeltje van Wessel. 

UPDATE HOOFDVELD KUNSTGRAS
In het Eindhovens Dagblad van 7 februari jl. heeft u kunnen lezen 
dat zowel SV Brandevoort als Stiphout Vooruit in 2018 een nieuw 
kunstveldgras krijgen. Zoals u weet heeft onze vereniging bij de 
Gemeente Helmond aangegeven het huidige natuurgras van het 
hoofdveld te willen vervangen door kunstgras. Het bestuur heeft 

hierover op 19 februari jongstleden een gesprek gevoerd met 
de betrokken projectleider van de Gemeente Helmond. Op korte 
termijn is er meer duidelijkheid over de exacte planning. Het streven 
van alle partijen is om in de zomer van 2018 de hele operatie uit 
te voeren. Dit kan overlast veroorzaken en gevolgen hebben voor 
activiteiten op ons sportpark. Deze eenmalige exercitie heeft echter 
een hoge prioriteit. Het hoofd- en jeugdbestuur vragen de leden 
dan ook om begrip en hulp om deze verfraaiing van ons sportpark
in goede banen te leiden. Via de nieuwsbrief en de website houden 
wij u op de hoogte.

SYMPATHISANTEN CLUB
Leden van de symphatisantenclub hebben in 2017 helaas geen 
bericht ontvangen voor een donatie. Op korte termijn ontvangen 
zij echter wél weer een schrijven voor deze mooie club. Het doel 
voor de giften van 2018 is om mooie nieuwe speeltoestellen 
voor de kinderen te realiseren. Vanwege de nieuwbouw op onze 
accommodatie werden de bestaande speeltoestellen destijds 
gedemonteerd. De vrijwilligersploeg heeft echter geconstateerd dat 
deze echt aan vervanging toe zijn. Omdat we vaders en moeders 
graag op ons sportpark zien zijn goede speeltoestellen voor de 
kinderen een mooi doel. Steunt u ons? 
U kunt ook zelf contact opnemen voor een donatie, mail dan naar 
sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl.
Alvast hartelijk dank daarvoor.

GRENSRECHTER & VERZORGER EERSTE ELFTAL GEZOCHT
Zowel grensrechter Dominique Swinkels als verzorger Hans van de 
Ven hebben aangekondigd aan hun laatste seizoen bezig te zijn bij 
de selectie. Heb je interesse om in één van deze functies werkzaam 
te zijn, neem dan contact op met iemand van de commissie 
voetbalzaken senioren: Ted van der Horst, Stefan Langewouters, 
Marcel Dekkers, Han Jonkers of Mark Relou te bereiken via 
voorzitter@stiphoutvooruit.nl.

PURPLE LIZARD NIEUWE TOPSPONSOR
Voorafgaand aan de wedstrijd Stiphout Vooruit - Mariahout heeft 
Jeroen van Bilsen het sponsorcontract van Purple Lizard getekend. 
Purple Lizard is daarmee topsponsor geworden. Het logo pronkt al 
op een reclamebord langs het hoofdveld, maar is ook te zien op de 
shirts van het dameselftal. Purple Lizard helpt met reclamevragen. 
Of het nu gaat om een logo, huisstijl, brochure, magazine, (digitale) 
nieuwsbrief of website, niets is onmogelijk. Had je ooit eerder een 
paarse hagedis gezien? De sponsorcommissie is Jeroen zeer 
erkentelijk voor deze mooie deal. Heeft u ook interesse naar de 
mogelijkheden voor sponsoring bij Stiphout Vooruit? Mail dan naar 
sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl om een afspraak te maken, 
dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

http://www.stiphoutvooruit.nl/t-knuppeltje-van-wessel-vervoort
mailto:sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl
mailto:voorzitter@stiphoutvooruit.nl
mailto:sponsorcommissie@stiphoutvooruit.nl

