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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Beste leden,
U leest de laatste Molenvenner-nieuwsbrief van 2019. 
Het hoofd- en jeugdbestuur bedanken iedereen die in het 
afgelopen jaar welk steentje dan ook aan Stiphout Vooruit 
heeft bijgedragen. We hebben op het hoofdveld een prachtig 
bord onthuld met de tekst: ‘zonder vrijwilligers, geen Stiphout 
Vooruit’, en dat is ook daadwerkelijk de kern van onze 
vereniging. We hebben het al vaker gezegd: “probeer verder 
te kijken dan het individu of het team. Want wellicht dient 
er voor de vereniging op dat moment een groter belang.” 
Zowel op als naast het veld gaat die houding ons nóg verder 
brengen. 
En zonder twijfel hebben we in 2019 weer veel hoogtepunten 
beleefd. Voor ons was de absolute uitschieter de ALS-
voetbalmarathon. Dit was een evenement dat door de hele 
vereniging werd gedragen, en tot een geweldige opbrengst 
voor de strijd tegen ALS leidde.  Het was ook pure Stiphout 
Vooruit-promotie. 
 
Sportief gezien reikte ons vaandelteam eind vorig seizoen tot 
de nacompetitie, waarin de halve finale helaas het eindpunt 
bleek. Door een goede reeks resultaten - na een aanvankelijk 
wat stroeve start van de competitie - ligt de equipe van onze 
nieuwe hoofdtrainer Mario Plugers ook dit seizoen weer op 
koers om mee te doen om de prijzen. 
Bij de jeugdafdeling hebben we zowel in de voorjaars- als 
najaarsreeks weer kampioenen mogen huldigen, waarover 
later meer in deze nieuwsbrief. 

Op bestuurlijk vlak hebben we wederom mooie stappen gezet 
in de uitrol van ons beleidsplan 2017-2020. Het wordt nu 
langzaam tijd om een nieuw beleidsplan voor de volgende 
bestuursperiode te formuleren. In samenwerking met de 

KNVB zijn we bezig om hieraan invulling te geven. We willen 
hier graag de leden bij betrekken, want het is essentieel dat we 
bij hen ons oor te luisteren leggen. Dit gaat na de zomer vorm 
krijgen. Wel hebben we na de zomer een enorme uitdaging op 
verschillende posities in het hoofdbestuur. Op de portefeuilles 
technische zaken, accommodatie en wedstrijdzaken senioren 
zijn er voor het volgende seizoen vacatures. 
 
Nieuwjaarsreceptie
De winterstop is nu aangebroken. We nodigen u van harte 
uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari. Vanaf 
16.00 uur bent u van harte welkom in onze kantine. We heffen 
het glas met elkaar, huldigen onze jubilarissen en genieten van 
het entertainment dat ons te wachten staat. Voor nu wensen 
we iedereen hele prettige feestdagen en een fantastisch oud 
en nieuw. Geniet van de familie, vrienden en omgeving en 
laat het voetbal even lekker rusten. We hopen dat iedereen 
in het nieuwe jaar geweldig veel energie heeft om ook dit 
seizoen te voorzien van nieuwe sportieve hoogtepunten op 
ons mooie sportpark.
 
Met sportieve groet, het hoofd- en jeugdbestuur
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SPONSORING
Vorige maand heeft de sponsorcommissie een bericht op 
social media geplaatst met foto’s van liefst zes nieuwe 
reclamebord-sponsoren. 

Hierop kwam een spontane reactie vanuit het bedrijfsleven, 
waardoor we weer een nieuwe sponsor mogen verwelkomen. 
Ons sponsornetwerk biedt ook mooie kansen voor u! U 
kunt andere sponsoren informeel ontmoeten tijdens onze 
bijeenkomsten en u helpt de vereniging met uw financiële 
bijdrage. Onlangs waren alle sponsoren uitgenodigd voor 
een heus voetbalcafé in onze kantine, met sprekers Leon 
Vlemmings (directeur Helmond Sport) en Reinold Wiedemeijer 
(oud-scheidsrechter betaald voetbal). 

Op het programma in 2020 staan ook nog een bezoek aan een 
wedstrijd in de Bundesliga en de jaarlijkse golfdag. Om hier 
deel van uit te maken zijn er veel sponsormogelijkheden. Zo 
zoeken diverse seniorenteams nog een shirtsponsor, maar ook 
met een reclamebord zijn we als vereniging al heel blij! Neem 
contact op met de sponsorcommissie voor de mogelijkheden: 
https://stiphoutvooruit.nl/sponsor/sponsor-worden/
 
Naast sponsoring is het uiteraard ook mogelijk om aan Stiphout 
Vooruit te doneren zonder tegenprestatie. Zo mochten we in 
december € 1.000,- ontvangen vanuit het ING Nederland-
fonds voor Medewerkers, de werkgever van onze voorzitter. 
Wellicht zijn er bij jouw bedrijf ook mogelijkheden om je 
club op wat voor manier dan ook van support te voorzien. 
Ook hierbij kijkt de sponsorcommissie graag mee naar wat 
mogelijk is, en hoe we je daarbij kunnen helpen.

KANTINE
De winterstop is aangebroken voor onze voetballers, en zo 
ook voor de kantine. Deze is voor het eerst weer geopend 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarna is de kantine open op 
donderdagen vanaf 20.00 uur en in de weekenden waarin 
gevoetbald wordt. Er staan ook enkele oefenwedstrijden voor 

ons vaandelteam gepland, ook dan zal de kantine ook geopend 
zijn. Op donderdag 9 januari om 19.30 uur wordt de wedstrijd 
Stiphout Vooruit 1 – ERP 2 (reserve hoofdklasse) gespeeld 
en zondag 12 januari 12.00 uur speelt het eerste thuis tegen 
RKMSV. 
Het bestuur is verheugd te melden dat in samenwerking 
met onze kantinebeheerder het contract met Bavaria is open 
gebroken en met twee jaar is verlengd tot 1 januari 2022.

WINTERKAMPIOENEN
De eerste helft van de competitie zit er op. Maar liefst drie 
(en waarschijnlijk zelfs vier) jeugdteams hebben zich tot 
winterkampioen mogen laten kronen:  JO19-3, JO13-1 en 
JO11-1.

De JO19-1 staat er met nog een wedstrijd te spelen ook goed 
voor en zal zo goed als zeker ook bovenaan gaan eindigen. 
JO8-1 is officieus winterkampioen, omdat ze alle wedstrijden 
hebben gewonnen. De titel is officieus omdat de KNVB voor 
deze leeftijdscategorie (JO7 t/m JO10) geen standenlijst 
bijhoudt. 
Voor al deze teams, namens het (jeugd-)bestuur, en ik 
denk ook namens iedereen binnen de vereniging: “van harte 
proficiat met het winterkampioenschap!
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HET JEUGDBESTUUR: EVEN VOORSTELLEN
Het Jeugdbestuur is dit seizoen in een nieuw jasje gestoken. 
Na de nodige dienstjaren vonden Elly, Willem, Twan en Hans 
het tijd dat anderen het stokje overnamen. Al vrij snel daarna 
lukte het hen een voltallig nieuw bestuur te strikken: Louis, 
Kyona, Marion en Roy. Maar wie zijn dit nou eigenlijk? 
 
Louis Coolen, voorzitter
Ik ben 44 jaar geleden geboren en opgegroeid in de Annawijk 
in Helmond. Sinds 2005 woon ik samen met mijn vrouw 
Homan, en later met onze zoon Jin en dochter Mai, in de 
Oranjebuurt. Sinds september van dit jaar werk ik bij Ten 
Brink Zuid (voorheen Adriaans) als technisch ontwikkelaar.

In 2016 besloot Jin te gaan voetballen. Daarvoor was er 
voor ons eigenlijk maar één voetbalvereniging: SV Stiphout 
Vooruit. 
Vanaf het moment dat hij lid werd, ben ik trainer/coach 
van zijn team geworden. Zelf heb ik tot mijn 37e bij HVV 
Helmond gevoetbald, of eigenlijk gekeept. Het voetbal zit 
me dus in mijn bloed. Al snel merkte ik dat Stiphout Vooruit 
een prachtige club is, met veel betrokken vrijwilligers 
en ouders. Het tweede seizoen benaderde de E-, en 
F-Jeugdkampcommissie me met de vraag of ik interesse 
had om mee te helpen met de organisatie van het EF-kamp. 
Dat doe ik inmiddels, samen met een geolied team, voor het 
derde jaar. Na dit jaar ga ik daarmee stoppen omdat Jin dan 
naar de JO12 gaat.

Afgelopen zomer werd ik benaderd door Mark Relou met de 
vraag of ik voorzitter van het jeugdbestuur wilde worden. 
Na een korte bedenktijd heb ik toen ja gezegd en tot op 
heden heb ik daar geen spijt van. Al moet ik toegeven dat 
er stiekem toch meer tijd in gaat zitten dan ik in eerste 
instantie had verwacht. Maar Elly en haar medebestuurders 
hebben de afgelopen jaren veel en goed werk verricht. Hierop 
kunnen wij nu verder bouwen, zodat de club nóg mooier en 
beter wordt. Denk daarbij aan het scholen van trainers en 
scheidsrechters, het vernieuwen van de materialen en het 

verbeteren van de structuur van de hele jeugdafdeling. Het 
jeugdbestuur doet dit in nauwe samenwerking met Mario 
Plugers en de technische commissie. En natuurlijk kunnen 
we niet zonder de bijna 100 vrijwilligers die de jeugdspelers 
trainen, coachen en op andere manieren helpen hun favoriete 
sport te beoefenen. Super bedankt hiervoor! 

Ik probeer zo veel als mogelijk mijn gezicht te laten zien op 
Sportpark Molenven. Op maandag- en woensdagavond geef 
ik training aan de JO11-1. Daarnaast probeer ik op zaterdagen 
wedstrijden van verschillende jeugdteams te bekijken. Maar 
dat valt niet altijd mee met een gezin. Omdat we allemaal 
het beste voorhebben met de club, sta ik altijd open voor 
ideeën of verbeterpunten. Spreek me gerust aan of bel me 
op (06-11008875). Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
SV Stiphout Vooruit de vereniging blijft waar onze kinderen 
zorgeloos kunnen voetballen.

Kyona Schakenraad, secretaris
Mijn zoon Pim is op jonge leeftijd begonnen met voetballen. 
Hij is hiermee zijn oom en neefje achterna gegaan en hij 
speelt met heel veel plezier bij Stiphout Vooruit! Bij zijn 
start ben ik direct gevraagd om coördinator van de jongste 
jeugd te worden en dat ben ik nu, na vijf jaar, nog steeds. 
In de afgelopen jaren heb ik al veel mensen die de club een 

warm hart toedragen mogen ontmoeten en daaraan wil ook 
ik graag mijn steentje bijdragen. Het is mooi om te zien 
dat er de afgelopen jaren veel trainers zijn meegegroeid en 
dat de kinderen echt plezier hebben in de ontwikkeling die 
ze doormaken. We zien ook veel meer mensen van buiten 
Stiphout richting de club komen en ook daar zijn we blij mee. 
We proberen als jeugdbestuur voor iedereen klaar te staan, 
te luisteren, maar vooral laagdrempelig en bereikbaar te zijn. 
We kunnen het nooit allemaal perfect doen, maar we streven 
altijd naar een oplossing voor elk lid van de club. 
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Verder speel ik graag mee met de mannetjes van de JO8 
en val ik wel eens voor een trainer als die een keertje niet 
beschikbaar is.  Ik zie dat elk kind zich op zijn eigen niveau 
kan ontwikkelen en ze leren allemaal van elkaar. Ook worden 
de partijtjes nu erg belangrijk voor de ‘mannen’ en ‘vrouwen’ 
en daardoor creëren ze nu ook al een leuke en speelse 
vechtersmentaliteit. Van benjamin tot aan onze JO19: we 
hopen iedereen te kunnen blijven volgen en te zien groeien 
binnen onze club.

Marion Peels, wedstrijdsecretaris
Mijn zoon is opgegroeid met Stiphout Vooruit maar ik was 
zo’n moeder die haar kind aan de poort liet uitstappen. Ik 
dacht dat voetbal was voorbehouden aan macho mannen en 
was zelf druk als vrijwilliger bij het kunstrolschaatsen. 

Vorig jaar werd mijn zoon ingedeeld in een team zonder 
leider/coach/vlagger/trainer, dus moesten we als ouders 
wel gezamenlijk in actie komen. Ik heb mezelf toen een 
spoedcursus voetbalregels gegeven. Gelukkig heeft de club 
later alsnog een trainer gevonden.

De stap van teammanager naar ‘wedstrijdsecretaris jeugd’ 
was niet zo heel groot. Als je eenmaal de termen in de 
voetballerij kent, vind je een schat aan informatie op 
internet. En wat die machocultuur betreft? Die zie ik alleen 
tijdens de wedstrijden. Sorry mannen, maar aan dat fysieke 
contact kan ik niet wennen. Buiten het veld kom ik alleen 
maar enthousiaste en betrokken mannen – en gelukkig ook 
veel vrouwen – tegen. En met z’n allen zorg je ervoor dat 
ieder kind lekker kan voetballen. Het kost je een paar uur 
per week maar je krijgt er een warm gevoel voor terug als 
je jong en oud ziet genieten van het spelletje met de bal. 
Lekker buiten in het groen en even weg van het scherm voor 
de ogen. En natuurlijk worden ze steeds beter.

Wel een uitdaging is het werven van clubscheidsrechters. 
Maar hoe we hen soms behandelen?! Deze vrijwilligers gun je 

toch ook een plezierige wedstrijd? Ik ben heel blij met Twan 
Cornelissen, die onze jongste scheidsrechters begeleidt. 
Hopelijk kunnen we binnenkort weer met nieuwe cursisten 
starten want anders zullen we als club toch echt moeten 
gaan nadenken over verdergaande maatregelen. Want we 
moeten hoe dan ook toch lekker blijven voetballen?

Roy Heynen, bestuurslid
Ik ben 42 jaar geleden geboren en opgegroeid in Lierop en in 
2010 met ons gezin in Helmond (Dierdonk) gaan wonen. Ons 
gezin bestaat uit mijn vrouw Anke, Luka (12jr), Lisa (10jr) en 
ik. Ik werk voor BurgtBouw in Deurne en zet me dagelijks 
in op het gebied van projectontwikkeling, marketing en 
strategie voor nieuwe bouw en ontwikkelprojecten. 

Naast het supporteren van de wedstrijden van mijn 
kinderen en de thuiswedstrijden in Eindhoven zijn mijn 
voetbalkwaliteiten verder beperkt, en ik ben dan ook blij dat 
wat dat betreft een technische commissie binnen Stiphout 
Vooruit zich hierover ontfermt. Als bestuurslid kunnen we 
ons daardoor ook beter focussen op het organisatorische 
gedeelte.

Luka voetbalt sinds zijn 6e en Lisa is afgelopen seizoen met 
veer enthousiasme begonnen bij de JO11-3. Mede om de 
reden dat onze beide kinderen voetballen en Stiphout Vooruit 
een prachtige club is, ben ik me gaan inzetten om voor de 
jeugdteams meer te kunnen betekenen. Naast bestuurslid 
ben ik tevens coördinator van de JO12/13, wat ik met veel 
plezier mag doen. En binnen een enthousiast bestuur gaan 
we ervoor zorgen dat de club nog iets mooier wordt!
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