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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste leden,
Hoe gaat met jullie? Hopelijk verkeren jullie, samen met 
je naasten, in goede gezondheid. Het coronavirus houdt 
ons allemaal bezig. Het hoofd- en jeugdbestuur volgen de 
ontwikkelingen op de voet. Bestuursleden zijn constant 
met elkaar in contact om jullie te voorzien van informatie 
en besluiten. De laatste weken hebben beslissingen elkaar 
in rap tempo opgevolgd. We communiceren deze besluiten 
omtrent het coronavirus altijd en als eerste via onze website. 
Daar staat de meest actuele informatie, houd deze dan ook 
goed in de gaten. Daarnaast proberen we deze informatie ook 
te verspreiden via onze facebook-pagina en verloopt er veel 
communicatie naar coördinatoren en leiders via whatsapp. 
Ook in de diverse groep-apps bereikt de informatie iedereen 
op een snelle manier.  Het is belangrijk de besluiten van het 
bestuur op te volgen en te respecteren, hoe moeilijk dit soms 
ook is. Het bestuur kijkt in deze kwestie altijd naar het grotere 
geheel en daarna pas naar groepen, teams of individuele 
belangen. 

Het besluit om het sportpark te sluiten, werd helaas niet 
door iedereen gerespecteerd. Aangezien ons sportpark in de 
bossen ligt, is er geen continu toezicht en een beperkte sociale 
controle mogelijk. Niet alleen leden van Stiphout Vooruit, ook 
kinderen en jongeren uit omliggende dorpen hebben de weg 
naar ons sportpark afgelopen weken toch gevonden. Onze 
vrijwilligersploeg heeft vervolgens de doelen van de velden 
gehaald en borden opgehangen. Het bestuur roept nogmaals 
op om uw kinderen goed voor te lichten over de gevaren van 
te dicht bij elkaar komen en wat besmettingsgevaar betekent. 

We verwijzen hiervoor ook naar de websites van de KNVB en 
het RIVM; 
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19
• https://www.knvb.nl/tag/coronavirus

Het coronavirus grijpt in een razend tempo om zich heen. We 
hebben allemaal zorgen over onze eigen gezondheid en die 
van onze naasten. Let goed op elkaar in deze tijden. Pak eens 
een keer extra de telefoon om te bellen en houdt contact met 
elkaar. Alleen samen komen we deze periode door.
Ondanks het feit dat het voetbal stilligt, willen we u met deze 
Molenvenner nieuwsbrief toch ook van andere informatie 
rondom Stiphout Vooruit voorzien. Hopelijk zien we elkaar op 
korte termijn weer in goede gezondheid. Ik wens u voor nu 
heel veel wijsheid en sterkte in deze periode.
Met sportieve groet,
Mark Relou, Voorzitter Stiphout Vooruit

IN MEMORIAM TOON WOUTERS
Begin maart hebben we het trieste bericht ontvangen van het 
overlijden van ons rustend lid Toon Wouters. Toon overleed 
in de leeftijd van 79 jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2019 is Toon gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Ter 
nagedachtenis aan Toon houden alle teams van Stiphout 
Vooruit voorafgaand aan de eerstvolgende officiële wedstrijd 
een minuut stilte. Wij wensen de familie, vrienden en naasten 
van Toon heel veel sterkte in deze periode.

IN DEZE MOLENVENNER
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INNING CONTRIBUTIE
De inning van de contributie voor het eerste halfjaar van 
2020 staat weer gepland in april (contributie wordt door onze 
penningsmeester altijd In de maanden april en oktober ge-
int). De keuze voor de maanden april en oktober is gemaakt 
om mensen hiermee niet in de dure periodes van het jaar (rond 
de jaarwisseling en in de zomervakantie) te confronteren. We 
lopen als vereniging dus achter de muziek aan, we incasseren 
telkens als er al minstens drie van de zes maanden voorbij 
zijn. 

Het coronavirus ten spijt, de vaste kosten voor de vereniging 
lopen natuurlijk gewoon door. Het bestuur heeft daarom 
besloten in de maand april de contributie dan ook gewoon bij 
u te innen. Wij vragen hiervoor om uw begrip, medewerking 
en solidariteit, zodat onze vereniging financieel gezond blijft 
en aan alle verplichtingen kan blijven voldoen. Contributie 
is voor onze vereniging de belangrijkste inkomstenbron en 
vertegenwoordigt ongeveer 2/3e van onze totale inkomsten. 
Als we de contributie niet ontvangen, komen we direct in de 
problemen en dat is iets dat we willen voorkomen.

We gaan de komende tijd over onze kosten in gesprek 
met onze belangrijkste partners: de KNVB en de gemeente 
Helmond. We houden u op de hoogte van de uitkomsten, 
hopelijk kunnen we bezien hoe we u ook tegemoet kunnen 
komen met betrekking tot de geinde contributie.

KNVB-OPLEIDINGEN 
Juniorentrainer
Dit seizoen is Rafael Arenas begonnen aan de KNVB-opleiding 
Juniorentrainer. Rafael traint bij Stiphout Vooruit het elftal 
O15-1. In deze opleiding wordt geleerd hoe de trainer-coach 
jeugdige voetballers of jongvolwassenen in de leeftijd van 12 
t/m 18 jaar met plezier beter leert voetballen. In een periode 
van twaalf tot veertien weken zijn er acht avondbijeenkomsten 
van drie uur. Daarnaast heeft Rafael opdrachten uitgevoerd 

tijdens thuisstudie en tijdens het trainen van zijn team. Dit 
alles heeft erin geresulteerd dat Rafael de opleiding succesvol 
heeft afgerond. Hij heeft het diploma behaald! Het hoofd- 
en jeugdbestuur feliciteren Rafael van harte met deze puike 
prestatie!

Bestuurdersopleiding
Voorzitters Mark Relou en Louis Coolen gaan deelnemen aan 
de KNVB-bestuurdersopleiding. Deze opleiding is tot stand 
gekomen via het samenwerkingsverband van alle Helmondse 
amateurvoetbalverenigingen. Voetbalcoördinator Ad van 
Ham van de Gemeente Helmond heeft er voor gezorgd dat 
deze opleiding wordt vergoed vanuit de begroting voor 
de voetbalvisie van de amateurvoetbalverenigingen. De 
opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk 
Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en 
Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, 
de zelfstudieopdrachten en de eindopdracht zullen bij elkaar 
zo’n veertig uur aan tijdsinvestering vergen en alles bij elkaar 
ongeveer vier maanden duren.

Bent u ook geïnteresseerd in het volgen van een KNVB-
opleiding? Neem dan contact op met het hoofd- of 
jeugdbestuur. Samen kijken we naar de mogelijkheden van 
deelneming en vergoeding. Hoe meer kennis en kunde we in 
huis hebben, hoe beter we met Stiphout Vooruit de toekomst 
ingaan. 

CONTRACT HOOFDTRAINER MARIO PLUGERS MET 
ÉÉN SEIZOEN VERLENGT
Sinds dit seizoen is Mario Plugers naast technisch 
jeugdcoördinator ook werkzaam als hoofdtrainer van 
Stiphout Vooruit.  Deze samenwerking bevalt beide partijen 
erg goed. We hebben dan ook overeenstemming bereikt over 
het verlengen van zijn contract met één seizoen. Mario zal 
dus ook in het seizoen 2020-2021 als hoofdtrainer voor de 
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selectie staan. Onder leiding van Mario heeft het vaandelteam 
na een moeilijke start de weg naar de bovenste regionen van 
de vierde klasse F gevonden. De tweede periode is gewonnen, 
waardoor het team via de nacompetitie in ieder geval gaat 
spelen om promotie naar de derde klasse. In de reguliere 
competitie hopen we dat het eerste tot en met het eind mee 
kan doen om het kampioenschap. Momenteel wordt om de 
bovenste plaats gestreden met stadsgenoten HVV Helmond 
en Rood Wit ’62. In verband met het coronavirus is op het 
moment van schrijven nog niet duidelijk hoe het vervolg van 
de competitie door de KNVB wordt vormgegeven.

De technische commissie heeft in een evaluatie met Mario 
de doelstellingen besproken en geëvalueerd. Belangrijkste 
onderwerpen zijn de gewenste aanvallende speelstijl, de 
eenheid en de betrokkenheid van de selectie. Uiteraard 
hangen deze onderwerpen nauw samen met resultaten, 
maar zij vormen in onze ogen vooral de basis hiervoor. Mario 
doet er met zijn staf alles aan om de gewenste resultaten 
te bereiken. We kijken dan ook uit naar het vervolg van 
onze samenwerking en wensen Mario en zijn staf daarin alle 
succes.  

SEIZOEN AFSLUITING
Vanwege het Coronavirus heeft de KNVB de nationale 
voetbaldag van 13 juni geannuleerd. Stiphout Vooruit had 
zich al aangemeld om voor deze dag allerlei activiteiten te 
organiseren. We wachten de ontwikkelingen in de komende 
periode af. Wanneer bekend is hoe en wanneer de competities 
zullen eindigen, gaan we een nieuwe datum plannen voor 
onze activiteiten. U wordt hiervan via onze website en onze 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

JE FAVORIETE STIPHOUT VOORUIT-MOMENT 
Op 4 juli aanstaande bestaat Stiphout Vooruit 85 jaar. Het 
bestuur wil hier graag aandacht aan besteden. De vraag is 
nu: wat te doen? Een feestje plannen is gezien de huidige 
omstandigheden even niet aan de orde. Maar de gelegenheid 
is speciaal genoeg om even uit te lichten.
Want sinds de oprichting in 1935 - in die lange periode van 
85 jaar - was en werd Stiphout Vooruit een club van velen, 
van ons allemaal. Er werden vriendschappen voor het leven 
gesloten. Vanuit die gedachte is een idee ontstaan:

Zou het niet leuk zijn om een digitaal magazine te maken 
met daarin foto’s, anekdotes, herinneringen, korte verhalen, 
wat dan ook? Maar om daar nu weer een commissie op te 
zetten…. 

We weten dat het altijd een risico is als we onze (oud-)leden 

vragen om iets op te sturen. In het verleden was de animo 
daarvoor niet altijd even groot. Maar toch vragen we het nu: 

Wat was in die 85 jaar jouw favoriete of meest bijzondere 
Stiphout Vooruit-moment? Waaraan bewaar jij je mooiste 
herinnering van Stiphout Vooruit?

Laat het ons weten, het hoeft geen lang verhaal te zijn. 
Elke gedachte is welkom. Mail het ons alstublieft: 85jaar@
stiphoutvooruit.nl

SAMENWERKING STIPHOUT VOORUIT EN KEMPS&RIJF 
FYSIOTHERAPIE EN TRAINING
Al enkele seizoenen werkt Stiphout Vooruit samen met 
Kemps&Rijf Fysiotherapie en Training. Elke donderdagavond 
is er een fysiotherapeut aanwezig in het Hans Deelen-
lokaal. Alle leden zijn hier welkom voor consult of advies. 
Fysiotherapeut Adriaan van Dijsseldonk licht dit toe:

Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur (donderdag van 19.10 - 20.00 uur 
Sportpark Molenven, Stiphout Vooruit) is gratis voor alle 
leden van aangesloten sportclubs, sportverenigingen, 
sportcentra en partners. De behandelend fysiotherapeut zal 
na een uitvoerige screening een advies geven m.b.t. het te 
volgen beleid.
Indien uit de screening blijkt dat aanvullend diagnostiek 
en/of behandeling gewenst is, zullen we op korte termijn 
afspraken maken met een uitgebreid netwerk van (para)
medici, ziekenhuizen of overige partners.

Medical Club Support
Medical Club Support van fysiotherapie en Training Kemps-
Rijf is een gestructureerde sportmedische begeleiding voor 
sporters, sportverenigingen en sportclubs.
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Steeds meer mensen doen aan sport en dit leidt tot 
een toename van blessures. Om te zorgen dat de 
gezondheidseffecten van sport en bewegen nog beter tot zijn 
recht komen, is het nodig om sportblessures te voorkomen. 
Medical Club Support draagt bij aan een planmatige en 
gestructureerde aanpak van de sportmedische zorg en richt 
zich op educatie, preventie en blessurebehandeling.

Medical Club Support wordt gesteund door een kwalitatief 
hoogwaardig netwerk van (para)medici en behandelaars 
met jarenlange praktijkervaring, (veelal) op het hoogste 
niveau. Deze ervaringen zijn vertaald naar de sportmedische 
begeleiding van Medical Club Support. Directe lijnen met 
specialisten en overige behandelaars zijn voorhanden, 
waardoor wij garant staan voor snelle diagnostiek, advies, 
behandeling en bemiddeling bij sportblessures. Meerdere 
(top-)sporters gingen jou voor en zijn inmiddels vertrouwd 
met de sportmedische begeleiding van Fysiotherapie en 
Training Kemps-Rijf.

Uitgangspunten van onze dienstverlening zijn
• Sporter staat centraal
•  Snelle toegang tot onze zorg met o.a. echografie. Geen 

wachttijden
•  Goede telefonische bereikbaarheid
•  Professionaliteit door hoog opgeleide fysiotherapeuten 

(Master)
•  Educatie en preventie door bv. workshops, lezingen en 

presentaties
•  Uitgebreid en specialistisch netwerk(zeer korte lijnen met 

specialisten ziekenhuis)
•  Hoge tevredenheid van sporters en clubs (o.a. korte lijnen 

trainers)

Inloopspreekuren
• Donderdag van 19.10 - 20.00 uur Sportpark Molenven 

(Stiphout Vooruit, Helmond)
• Maandag van 08:00 - 09:00 uur praktijk Aarle-Rixtel, 

Molenstraat 9a

• Maandag van 18:00 - 19:00 uur praktijk Lieshout,  
Molenstraat 2a

• Donderdag van  18:00 - 19:00 uur Sportpark De Hut 
(Aarle – Rixtel, ASV)

• Donderdag van  18:30 - 19:30 uur De Heibunders 
(Mariahout)

Adriaan van Dijsseldonk
MSc sportfysiotherapeut, Algemeen fysiotherapeut 
Fysiotherapie Kemps & Rijf
Molenstraat 9A 
5735 BJ Aarle-Rixtel
Tel. 0492 382 120
adriaan@fysiokempsrijf.nl

PRIVACY STATEMENT VAN STIPHOUT VOORUIT 
S.V. Stiphout Vooruit is een voetbalvereniging die aan 
de leden een lidmaatschap ter beschikking stelt om de 
voetbalsport te beoefenen en een lid in staat stelt deel te 
nemen aan wedstrijden en evenementen die door de KNVB 
worden georganiseerd. 

Om uw lidmaatschap goed te kunnen uitvoeren, hebben 
wij persoonsgegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld 
uw email- en huisadres, uw geboortedatum en een 
bankrekeningnummer. Deze gegevens maken dus onderdeel 
uit van de administratieve bestanden van Stiphout Vooruit 
en we gebruiken ze op verschillende momenten en manieren.
Het beheren en verwerken van deze persoonsgegevens is 
echter aan strikte wettelijke regels gebonden en bovendien 
vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom houdt Stiphout 
Vooruit zich aan de wet- en regelgeving hieromtrent. 

Door Stiphout Vooruit is een ‘Privacy Statement’ 
geformuleerd, waarin precies wordt uitgelegd hoe wij het 
bovenstaande voor u borgen. Het voert te ver om die hele 
tekst hier af te drukken, maar het Privacy Statement is te 
lezen op onze website. Wij raden u aan hiervoor eens de 
tijd te nemen. Mocht u naar aanleiding van wat u leest nog 
vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact 
op met het bestuur. Dan kunnen wij het u verder uitleggen.
Volg deze link om het Stiphout Vooruit-Privacy Statement 
te lezen: https://stiphoutvooruit.nl/privacy-policy/
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