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VANUIT HET BESTUUR

Beste leden, sponsoren, supporters en betrokkenen,

Het is momenteel heel vaak heel stil op ons sportpark, terwijl 
normaal gesproken het Molenven in deze tijd van het jaar 
juist bruist van de energie. De ontknopingen in de diverse 
competities, de seizoenafsluiting, de jeugdkampen, de 
toernooien, het gaat allemaal aan ons voorbij in deze mooie 
voorjaarsmaanden van 2020. 

Toch is het mooi om te zien dat er bij Stiphout Vooruit op dit 
moment ook veel goede zaken gebeuren. De kantine heeft 
een flinke opfrisbeurt gekregen en is voorzien van shirts 
en sjaals voor meer sfeer. En de gangen bij de kleedkamers 
zijn door de vrijwilligersploeg voorzien van een nieuwe lik 
verf. Deze is nog steeds elke week trouw op ons sportpark 
te vinden om het onderhoud gewoon door te laten gaan. 
Chapeau! Elke commissie is bezig met nieuwe plannen maken, 
zoals bijvoorbeeld de elftalindelingen voor volgend seizoen. 
Intussen heeft iedereen ook weer de mogelijkheid om op het 
sportpark te trainen, onder leiding van enthousiaste trainers. 
Uiteraard worden daarbij de corona-maatregelen in acht 
genomen. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Stiphout 
Vooruit een mooie vereniging is, waar mensen graag komen. 
Laten we die spirit vast houden en goed op elkaar blijven 
letten. We kijken uit naar het moment dat er weer gewoon 
gevoetbald kan worden en mensen weer vrij zijn om op het 
sportpark te komen.

Tot die tijd zijn we helaas veroordeeld tot het naleven van ons 
corona-protocol. Mocht er hierover nieuws of een wijziging te 
melden zijn, dan wordt dit altijd als eerste op onze website 
vermeld. Daar vind je altijd de meest actuele informatie. Pas 
nadat het laatste nieuws op de website is gepubliceerd worden 
andere communicatiekanalen gezocht om de informatie 
verder te verspreiden. 

We hopen in een volgende nieuwsbrief verdere en nieuwe 
ontwikkelingen te melden waarmee we stappen vooruit 
maken. Want dat past bij ons, bij Stiphout Vooruit!

Met sportieve groet, namens het hoofd- en jeugdbestuur,
Mark Relou

IN MEMORIAM WIM VOS & LAMBERT KREEKELS
In de nacht van woensdag 15 
op donderdag 16 april is Wim 
Vos overleden. Wim, vader 
van lid van verdienste Arjen 
Vos, is 76 jaar geworden. 
Wim is lang lid geweest 
van Stiphout Vooruit en zat 
ongeveer een decennium 
in de toernooicommissie. 
Daar hield Wim zich bezig 
met de wedstrijdschema’s 
en was hij speaker tijdens 
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de toernooien. Wim heeft zelf niet gevoetbald bij Stiphout 
Vooruit, als kind heeft hij gespeeld bij Fiducia. 

Op 15 april hadden we helaas 
ook al kennis genomen van 
het overlijden van Lambert 
Kreekels, hij is 75 jaar 
geworden. Lambert was 
trainer/speler bij Stiphout 
Vooruit in de periode 1981-
1984. Lambert was nadien ook 
nog vaak op ons sportpark te 
vinden. Hij kwam kijken naar 
zijn zoon en destijds speler 
van ons vaandelteam Bertran 
Kreekels, maar ook naar zijn kleinzonen Reva en Mees, die 
beiden hun eerste stappen op het voetbalveld zetten op 
Sportpark Molenven.

Wij wensen familie en alle dierbaren van Wim Vos en Lambert 
Kreekels enorm veel sterkte met dit verlies, onze gedachten 
zijn bij hen. 

Tijdens de eerstvolgende officiële wedstrijden van teams 
van Stiphout Vooruit zullen we een minuut stilte houden 
voorafgaand aan de wedstrijden, ter nagedachtenis aan de 
overledenen.

Namens het hoofdbestuur, jeugdbestuur en alle leden

STIPHOUT VOORUIT 85 JAAR
In de vorige Molenvenner-nieuwsbrief hebben we er al 
aandacht aan besteed. Op 4 juli aanstaande bestaat onze 
vereniging 85 jaar. We kunnen door de omstandigheden 
echter geen mooi verjaardagsfeest vieren in onze kantine. 
Daarom proberen we een digizine te maken met mooie 
foto’s en anekdotes. We hebben gelukkig al enkele mooie 
reacties ontvangen. Ook zijn diverse leden gevraagd iets aan 
te leveren, zodat we weer een mooi naslagwerk hebben van 
Stiphout Vooruit. Stuur ook jouw levendige herinnering naar 
85jaar@stiphoutvooruit.nl.

KANTINE
Het zijn geen gemakkelijke tijden voor ondernemers. Zo ook 
voor onze kantinebeheerder Rudy van Nuland. Dit seizoen 
is hij in de vorm van zelfstandig ondernemer gestart als 
kantine-uitbater bij Stiphout Vooruit. Door het verplicht 
sluiten van het sportpark en de kantine lopen zowel de 
vereniging als onze kantinebeheerder belangrijke inkomsten 
mis. Gelukkig zijn we hierover vanaf het begin in contact met 

elkaar en dragen we samen de pijn. Constructief werken we 
toe naar het moment dat de kantine weer open mag. Er wordt 
gepoetst, geschilderd, verhuisd, aangekleed en veel overlegd. 
En natuurlijk kijken we enorm uit naar het moment dat we er 
samen weer wat kunnen drinken. 

SPONSOREN
Stiphout Vooruit is een vereniging die gelukkig ook mag 
rekenen op inkomsten die worden opgebracht uit een grote 
club van sponsoren. Zoals iedereen echter weet worden veel 
ondernemers in diverse sectoren nu ontzettend hard getroffen 
door de corona-crisis. We willen onze leden daarom vragen 
onze sponsoren te steunen in deze moeilijke tijden. Het 
devies ‘Koop lokaal’ gaat hier echt op! Op onze website staan 
alle sponsoren genoemd https://stiphoutvooruit.nl/sponsor/
overzicht-sponsoren/. Neem eens een kijkje op deze pagina 
en gun onze sponsoren extra omzet als het mogelijk is. 

CONTRIBUTIE, AAN- EN AFMELDEN
In april is de contributie voor het eerste half jaar van 2020 
geïncasseerd. Contributie is en blijft de allerbelangrijkste 
bron van inkomsten voor onze vereniging. Het is essentieel 
dat we deze ontvangen, zodat we niet in de problemen 
komen. We willen alle leden bedanken dat aan onze vorige 
oproep daartoe  gehoor is gegeven. Mochten er desondanks 
problemen zijn met het betalen van de contributie, neem dan 
a.u.b. even contact op met onze penningmeester, zodat we 
daarover afspraken kunnen maken. 

Opzeggen van het lidmaatschap bij Stiphout Vooruit kan per 
half jaar. Opzegging dient geschieden uiterlijk op 30 juni of 
31 december van het betreffende jaar. Dit kan door contact 
op te nemen met onze ledenadministratie (Carmen Alvarez 
Gonzalez, T: 06 – 21 541 602) of via het versturen van een 
e-mail naar ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl.
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OPMAAK VAN DE NIEUWSBRIEF
Zou jij willen helpen met het samenstellen en verzamelen 
van content voor onze nieuwsbrief? Neem dan eens contact 
op met molenvenner@stiphoutvooruit.nl 

SCHEIDSRECHTERS SENIOREN
Afgelopen seizoen was het een hele puzzel om wedstrijden 
van de senioren op zondag te voorzien van scheidsrechters. 
Zou jij hierin kunnen helpen en af en toe eens een 
wedstrijdje willen fluiten? Neem dan contact op met onze 
wedstrijdsecretaris: wedstrijd@stiphoutvooruit.nl 

LIMERICK
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Mijmeren vol verlangen naar oude tijden op het Molenven
De kantine uitgelaten en een vol terras met mensen die 
je kent
Daar kijk je naar uit
Ook naar de buit
van drie punten, waar je de hele week nog trots op bent
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