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FEESTAVOND
Op vrijdag 1 november aanstaande vindt de jaarlijkse feestavond 
voor alle leden, vrijwilligers en sponsoren van Stiphout Vooruit 
plaats. Uiteraard zijn jullie partners ook van harte welkom. 
Tijdens de algemene ledenvergadering is al bekend gemaakt dat 
vrijwilligers een speciaal plaats innemen op deze avond. Afgelopen 
seizoen werd de traditionele vrijwilligersavond namelijk afgelast, in 
verband met de nominatie van ons eerste elftal voor de ‘Team van 
het Jaar’-verkiezing op het gala van het Eindhovens Dagblad. Om 
alle vrijwilligers alsnog te bedanken, hebben zij nu gratis entree op 
de jaarlijkse feestavond. Alle andere aanwezigen betalen € 18,00 
en drinken hiervoor lekkere glaasjes bier, fris of wijn. Onze DJ reist 
deze avond muzikaal door diverse decennia en zanger Gerard Palts 
maakt het feestje compleet. Ook wordt de vrijwilliger van het jaar 
bekend gemaakt en ontbreekt ook de loterij (met wederom mooie 
prijzen) niet. Jij bent er toch ook bij? 

ERELID EN LEDEN VAN VERDIENSTE BENOEMD TIJDENS 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Theo van de Ven
Tijdens de algemene ledenvergadering 2019 is Theo van de Ven 
benoemd tot erelid van onze vereniging. Theo is al 68 jaar lid van 
Stiphout Vooruit. Al in de jaren ’60 van de vorige eeuw was hij actief 
als vrijwilliger. Samen met onder anderen Gerard de Wit stond hij 
aan de oorsprong van onze jeugdafdeling, waar hij destijds ook als 
jeugdleider actief was. In 1975 was hij ook één van de grondleggers 
van de veteranenafdeling. Daarnaast was Theo twintig jaar lang 
verzorger bij onze selectie, vanaf seizoen 1969-1970 tot eind jaren 
’80. Theo was ook twee periodes bestuurslid en hij maakte deel uit 
van de commissie voor het jubileumboek van het 50-jarig bestaan. 
Vooral ook was en is Theo fervent supporter van ons vaandelteam. 

Hij is veel te vinden op het sportpark, vroeger om naar zijn zonen 
en tegenwoordig naar zijn voetballende kleinkinderen te kijken. Ook 
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VRIJDAG 1  NOVEMBER, 20: 00  - 01:00 UUR

JAARLIJKSE FEESTAVOND IN DE KANTINE
voor alle leden (en partners) van stiphout vooruit!

20 - 21 U: MUZIEK UIT DE 70’S
21 - 22 U: MUZIEK UIT DE 80’S
22-23U: MUZIEK UIT DE 90’S

23 - 00 U: MUZIEK UIT DE 00’S
00 - 01 U: MUZIEK UIT DE 10’S
DJ MINUS ONE x W3S

EN EEN DAVEREND OPTREDEN 
VAN FEESTZANGER

GERARD PALTS!
ENTREE: € 18,00

LOTERIJ MET MOOIE PRIJZEN

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR!

prijs incl. bier, wijn en fris. 
vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging en hebben gratis entree
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is Theo jarenlang actief geweest in de Helmondse politiek, waarbij 
hij - zowel voor als achter de schermen - altijd actief de belangen 
van Stiphout en Stiphout Vooruit verdedigde. Via hem profiteerde 
onze club menigmaal van korte lijnen met de politiek. Het afgelopen 
decennium was Theo actief als speaker bij thuiswedstrijden van het 
eerste elftal, waarbij zijn karakteristieke stemgeluid voor iedereen 
herkenbaar was. Op basis van zijn grote verdiensten voor de 
vereniging is de ALV akkoord gegaan met het voorstel van het 
bestuur om Theo van de Ven erelid te maken. 

Frans van Stiphout
Frans van Stiphout is al twintig jaar lang actief als leider van het 
vierde elftal. Dat begon allemaal toen zijn zoon Freek eind jaren 
negentig van de selectie naar het vierde elftal overstapte. Maar 
terwijl Freek zijn voetbalschoenen intussen al lang en breed aan 
de wilgen heeft gehangen, is Frans doorgegaan als leider van dit 
team. Het vierde elftal kenmerkt zich door een grote mate van 
saamhorigheid, gezelligheid en daarnaast sportieve successen. Er 
zijn een aantal kampioenschappen gevierd en Frans houdt zelf ook 
wel van een feestje. Elke thuiswedstrijd wordt op zondagochtend 
om 10.00 uur gespeeld en Frans zorgt ervoor dat de groep daarna 
samen is in onze kantine. Tijdens de recente ALS-voetbalmarathon 
organiseerde Frans met zijn kompanen een heuse reünie van 
spelers die de afgelopen twintig jaar uitkwamen voor ‘het vierde’. De 
massale opkomst en bijbehorende gezelligheid was tevens een ode 
aan Frans. Voor zijn inzet is Frans benoemd tot lid van verdienste.

 
Dennis de Wit
Dennis de Wit heeft het Stiphout Vooruit-virus via zijn familie met 
de paplepel ingegoten gekregen. Op Dennis kun je als vereniging 
dan ook altijd een beroep doen. Hij had aanvankelijk ambities als 
trainer en begon 25 jaar geleden – samen met Mario Plugers – met 
het trainen van de jongste jeugd op de woensdagmiddag. Na het 
volgen van een trainerscursus en het diploma JVT van de KNVB, 
nam hij de D3 en daarna de D1 onder zijn hoede. Na een paar 
jaar verlegde Dennis zijn aandacht naar andere aspecten binnen de 
jeugdafdeling. Eerst als begeleider bij jeugdkampen en tijdens de 
WK 2006 in Duitsland zelfs als kampleider. Als organisator van deze 

jeugdkampen is Dennis een bekend gezicht en een graag geziene 
gast. Dennis heeft er inmiddels dus 25 jaar als vrijwilliger in allerlei 
hoedanigheden op zitten. Op hem kun je altijd rekenen en Dennis is 
daarom benoemd tot lid van verdienste.
 
Elly Vis
Elly Vis is onlangs afgetreden als Jeugdvoorzitter van Stiphout Vooruit. 
Ze vervulde die functie drie jaar, maar was daaraan voorafgaand 
al een decennium lang actief binnen onze jeugdafdeling, o.a. als 
wedstrijdsecretaris. Een vrouw in een mannenbolwerk, hard op de 
zaak en bovendien niet op haar mondje gevallen, dat was allemaal 
wel even wennen voor al die mannen bij Stiphout Vooruit. Samen 
met Carmen Alvarez Gonzales trad ze toe tot het jeugdbestuur. De 
functie van wedstrijdsecretaris was door de explosieve groei van de 
jeugdafdeling echte topsport. Vrijwel dagelijks contact met trainers, 
leiders, scheidsrechters, andere verenigingen, vrijwilligers, ouders, 
mede bestuursleden, ja zelfs op vrijdagavonden bij etentjes ging 
de telefoon niet van tafel. Uiteindelijk vervulde ze de afgelopen drie 
jaar de functie van jeugdvoorzitter en trad ze toe tot het dagelijks 
bestuur van onze vereniging. Het bleef topsport, mede door de 
traditionele jaarlijkse opwinding rond de teamindelingen. Ze kon op 
een gegeven moment niet eens meer fatsoenlijk naar een wedstrijd 
van haar zonen kijken, want iedereen klampte haar daar aan en 
wilde iets van haar hebben of met haar bespreken. Al dat gedoe 
zal Elly zeker niet gaan missen. Het was voor de vereniging een 
genoegen om met haar samen te werken. Vanwege haar enorme 
verdiensten voor Stiphout Vooruit is Elly benoemd tot lid van 
verdienste.

Elly is echter niet de enige jeugdbestuurder die is gestopt. Ook Hans 
de Bok (wedstrijdsecretaris), Twan van de Westerlo (secretaris) en 
Willem van der Sluis (coördinator O9-10) hebben hun bestuurspet 
aan de wilgen gehangen. Hans was eerder al eens benoemd tot 
vrijwilliger van het jaar. Twan is bovendien al jarenlang ook actief als 
leider en was ook de man achter onze website. Willem was kritisch 
naar de vereniging, wat zijn betrokkenheid bij Stiphout Vooruit 
kenmerkte. Allen heel erg bedankt voor jullie inzet.
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Louis Coolen nieuwe jeugdvoorzitter
Louis Coolen is door de ledenvergadering benoemd als nieuwe 
jeugdvoorzitter van Stiphout Vooruit. Hij heeft als keeper een 
lang verleden bij HVV. In het dagelijks leven is hij werkzaam in 
de bouwsector, sinds kort bij Ten Brinke, het bedrijf dat Adriaans 
Bouwgroep heeft overgenomen. Hij is leider van zoon Jin bij de 

O10-1, getrouwd met Homan en ook nog vader van dochter Mai, 
die turnt bij HT ’35. Woonachtig in de wijk de Warande maar door 
zoon Jin naar Stiphout Vooruit getrokken. Louis zal tevens Elly Vis 
opvolgen als lid van het dagelijks bestuur. Zijn eerste taak was 
het samenstellen van een nieuw jeugdbestuur. Dat is gelukt met 
secretaris Kyona Schakenraad, wedstrijdsecretaris Marion Peels 
en lid Roy Heynen.

NIEUWE BALLENKARREN UIT BIJDRAGE 
SUPPORTERSVERENIGING
Helaas is de supportersvereniging enkele jaren geleden 
opgeheven. Het resterende banksaldo dat vanuit die club resteerde 
werd geschonken aan de vereniging. Dit potje stond nog altijd 
gereserveerd en is nu door het bestuur gebruikt om nieuwe 
ballenkarren aan te schaffen. Het logistieke proces bij trainingen 
moet hierdoor een stuk soepeler verlopen. Echter, de jaarlijkse 
investering in ballen is een kostbare zaak. Daarom bij deze een 
oproep aan alle leiders en trainers om met net zoveel ballen terug 
naar binnen te gaan als waarmee je naar buiten komt, zodat we 
verantwoord om gaan met dat materiaal en bovendien allemaal 
zonder problemen kunnen blijven trainen!

CONSUMPTIEBONNEN INWISSELBAAR TOT 1 NOVEMBER
Op de algemene ledenvergadering heeft Ruud van Nuland zich 
voorgesteld als nieuwe kantinebeheerder. Dit betekent dat de 
vereniging heeft gekozen voor een andere constructie dan voorheen. 
Ruud is namelijk zelfstandig ondernemer en exploiteert de kantine 
voor eigen rekening en risico. De vereniging ontvangt hiervoor een 
vergoeding. Dit heeft als consequentie dat de oude Stiphout 
Vooruit-consumptiebonnen niet meer geldig zijn. Deze kunnen 
bij penningmeester Bjorn Janssens tot 1 november aanstaande 
worden omgeruild voor nieuwe, geldige consumptiebonnen.
 
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT! 
Voetbal kan alleen gespeeld worden als alle randvoorden goed zijn 
ingevuld. Een veld, bal, vlaggen, netten en alle andere materialen 
zijn doorgaans wel geregeld bij Stiphout Vooruit. Wat momenteel 
écht nog een probleem is zijn scheidsrechters om de wedstrijden 
te leiden! We hebben er simpelweg te weinig. Bij de senioren komt 
het regelmatig voor dat er geen scheidsrechter beschikbaar is. Dit 
probleem heeft nu ook directe gevolgen voor de verenigingskas. Het 
bestuur heeft namelijk besloten dat indien er in het weekend geen 
scheidsrechters voor een wedstrijd aangesteld kunnen worden of 
anderszins beschikbaar zijn, deze wedstrijd zal worden afgelast. De 
vereniging krijgt per afgelaste wedstrijd een boete van € 75,- van 
de KNVB. Zo nijpend is de situatie dus! Ben je bereid tot het volgen 
van een scheidsrechtercursus of zou je af en toe eens een wedstrijd 
willen fluiten? Neem dan contact op met een bestuurslid.

WEDSTRIJDCOÖRDINATOREN SENIOREN GEZOCHT!
Wat geldt voor de scheidsrechters geldt ook voor wedstrijd-
coördinatoren op zondag. We zijn vanuit de KNVB verplicht deze aan 
te stellen. Is dit niet geregeld, dan kunnen we geen wedstrijden laten 
spelen. Wat houdt het in? Je bent aanwezig op het sportpark en 
het aanspreekpunt voor de leiders van de spelende ploegen. Je 
verzorgt de thee of een ander drankje tijdens de rust en begeleidt 
de scheidsrechter. Al met al veel sociaal contact en je helpt de 
vereniging heel erg met deze mooie taak. Er is een roulatiesysteem, 
met één zondag per seizoen zijn we daarom al geholpen. Ben je 
bereid ons te helpen? Stuur dan even een mail naar voorzitter@
stiphoutvooruit.nl of neem contact op met een bestuurslid.
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REDACTEUREN GEZOCHT!
Heb jij een passie voor stukjes schrijven? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Social media, onze website, wedstrijdverslagen, 
programmaboekje, nieuwsbrief de Molenvenner, kortom we 
hebben veel te bieden waar je je creativiteit in kwijt kunt. Interesse? 
Mail, app, bel of neem op wat voor manier ook contact op met 
iemand van het hoofd- of jeugdbestuur, en we wijzen je vervolgens 
de weg.
 
RELIKWIEËN STIPHOUT VOORUIT
Stiphout Vooruit kent een prachtige historie. In onze 
kleedkamergangen kun je daar al een glimp van opvangen. We 
willen hier echter graag een compleet nieuwe uitstraling aan geven. 
Via foto’s, vaantjes, posters, prijzen, krantenknipsels en alles 
wat Stiphout Vooruit rijk is zal hopelijk een mini-museum in ons 
clubgebouw ontstaan. Ben je in bezit van iets unieks wat niet mag 
ontbreken? Neem contact op met voorzitter@stiphoutvooruit.nl.

BEZOEK REINOLD WIEDEMEIJER
Reinold Wiedemeijer floot in juni tijdens de ALS-voetbalmarathon 
de wedstrijd tussen Stiphout Vooruit 1 en Legendary PSV. Nu 
komt hij terug naar het Molenven om zijn ervaringen in het betaald 
voetbal met Stiphout Vooruit te delen.
Graag nodigen wij u voor deze bijeenkomst op donderdag 21 
november aanstaande uit. Om 20.00 uur bent u van harte welkom 
in onze kantine. 

NIEUWE WEBSITE 
Mogelijk heeft u het al gezien en anders is het alsnog surfen 
geblazen: recentelijk heeft Stiphout Vooruit zijn nieuwe website 
gelanceerd: www.stiphoutvooruit.nl. Deze prachtige site werd 
vormgegeven en gebouwd door Purple Lizard, het bedrijf van 
clubman Jeroen van Bilsen. Een aantal informatieve teksten op de 
site dateert nog wel van de nodige jaren geleden en is dringend 
aan modernisering toe en ook ontbreken nog de nodige actuele 
teamfoto’s. Het goede nieuws is dat hier binnenkort met een select 
gezelschap binnen de club afstemming over plaatsvindt, zodat 
deze updates doorgevoerd kunnen worden en we dan hopelijk 
helemaal 2020-proof zijn.
Onze nieuwe sponsor de Oaktree Group neemt voor drie jaar de 
hosting van de nieuwe site voor zijn rekening.
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