
 

nieuws voor jeugdteams 
november 2020 

 
Beste spelers/speelsters, trainers/leiders en ouders van Stiphout Vooruit. 
 
Hierbij een update van zaken die jullie aandacht vragen. Veel leesplezier! 
 
Met sportieve groet, 
Louis, Martijn, Kyona, Roy en Mario. 
 
 
Kerstvakantie 
De feestdagen staan weer voor de deur en daarmee ook de Kerstvakantie. Tijdens de 
Kerstvakantie zullen er geen trainingen zijn. De laatste trainingsdag van dit jaar is op 
donderdag 17 december. Dat wil zeggen dat het sportpark is gesloten vanaf vrijdag 
18 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. Vanaf maandag 4 januari gaan 
de trainingen weer van start. 
 
 
Teamevaluatie en leidersavond 
Binnenkort starten we met het evalueren van de eerste competitiehelft. Ondanks dat 
er nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld, willen we toch van de trainers/coaches horen 
hoe het gaat binnen het team. Dit gaan we in een kleine setting doen zodat we ons 
kunnen houden aan de Corona-maatregelen. De trainers/coaches krijgen binnenkort 
een uitnodiging van ons. 
Wanneer het weer mogelijk is om met een grotere groep bij elkaar te komen willen we 
een leidersavond gaan organiseren. Zodra het kan horen jullie meer daar over. 
 
 
Zaalvoetbaltoernooi 
Ieder jaar organiseert de toernooicommissie het zaalvoetbaltoernooi in Sporthal d’n Ekker in Beek en 
Donk. Ook voor volgend jaar is het voornemen om het zaalvoetbaltoernooi door te laten gaan. Volgens 
de huidige Corona-richtlijnen is het toegestaan voor sporters tot en met 17 jaar om te sporten in de 
sporthal. Uiteraard met de nodige maatregelen. Omdat op dit moment niet duidelijk is hoe de situatie 
begin januari zal zijn, wachten we tot medio december met het versturen van de uitnodiging / inschrijving. 
Noteer de datum alvast in je agenda zodat je er bij kunt zijn. 
Zaterdag 2 januari ochtend  JO7, JO8, JO9 en JO10 
 middag  JO13 
Zondag 3 januari ochtend  JO11 en JO12 
 middag  JO14 en JO15       De indeling van teams en tijden is onder voorbehoud. 
 
 
Opzeggen lidmaatschap 
In de nieuws voor jeugdteams oktober 2020 hebben aandacht geschonken hoe om te gaan met 
nieuwe leden. Helaas zijn er ook leden die besluiten te stoppen met voetballen. Natuurlijk vinden wij 
dat erg jammer. Voordat je definitief besluit om te gaan stoppen, willen we het hier graag met je over 
van hebben. Misschien kunnen we je helpen om het voetbalplezier terug te vinden. 
Wanneer je besluit vaststaat om te gaan stoppen dan moet je opzegging altijd per e-mail aan 
ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl worden doorgegeven. Dit moet je zelf doen. Een 
mondelinge opzegging of whatsapp bericht aan je trainer/leider is niet voldoende. 
 
 
Pasfoto's in Sportlink 
Het is belangrijk dat alle spelers vanaf de leeftijdscategorie JO13 en hoger een correcte pasfoto 
in de wedstrijdzaken-app (sport-link) hebben staan. Dit had eigenlijk voor 1 november moeten 
gebeuren. Door het stilleggen van de competities is dit wellicht nog niet door alle teams/spelers 
gebeurd. Vergeet niet om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 
Het invoeren of aanpassen van de pasfoto kan op twee manieren: 
1. Door de speler zelf in de voetbal.nl-app (link naar uitleg voetbal.nl app). 
2. Door de leider/coach in de Wedstrijdzaken-app (link naar uitleg wedstrijdzaken-app). 
Mocht je hulp nodig hebben dan helpen we je hier graag bij. 
 
 
Vrienden van Stiphout Vooruit 
Stiphout Vooruit is een bloeiende en gezellige club 
met een open karakter, al waren we in letterlijke zin 
dit jaar wat minder ‘open’ dan gebruikelijk. 
Daardoor heb je mogelijk nog niet gezien dat er in 
de kantine een bord hangt waarop onze 
sympathisanten, ofwel de Vrienden van Stiphout 
Vooruit, zijn vermeld. We hebben aardig wat 
vrienden, maar er is altijd plaats voor meer 
vrienden. 
We zullen er niet langer omheen draaien: we 
zouden het heel erg waarderen als jij onze vriend 
wordt en we jouw naam op het bord mogen plakken.  
Dat kost je 25 euro per jaar. Dat bedrag is een 
directe investering in de toekomst van onze club. 
Het komt namelijk volledig ten goede aan de jeugd 
van Stiphout Vooruit. We kopen er bijvoorbeeld 
nieuwe materialen van. 
Je kunt je vast voorstellen dat dit, zeker in deze tijd, een belangrijkste inkomstenbron voor Stiphout Vooruit is. Jouw 
bijdrage helpt ons om gezond te blijven. Behalve een naambordje krijg je er dan ook een bijna grenzeloze dankbaarheid 
voor terug. Mogen we jou op onze vriendenlijst zetten? Neem dan contact met me op en we maken het snel in orde. Ik 
ben bereikbaar via 06-26998139. 
Sportieve groet, Michel Letschert, secretaris Stiphout Vooruit 
 
 
Rijrichting parkeerterrein 
Onlangs zijn er betonblokken geplaatst op de weg voor ons sportpark. Dit is gedaan 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door deze blokken is het niet meer mogelijk 
om rond te rijden over het Molenven. Hierdoor ontstaan er weer onveilige situaties 
omdat auto’s gaan keren voor de poort van Stiphout Vooruit. Zeker nu het weer 
vroeg donker begint te worden kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. 
Om de verkeersstroom en de veiligheid te verbeteren willen we jullie vragen om bij 
het halen en brengen het Molenven in te rijden vanaf de Stiphoutse Dreef. Rijd 
vervolgens direct rechtsaf het parkeerterrein op. Ter hoogte van het voetpaadje naar 
ons sportpark kun je je kind afzetten (Zoen + Zoef) om vervolgens richting de 
Gerwenseweg het Molenven te verlaten. Wanneer je bij het brengen even met je 
kind naar de poort wilt lopen, parkeer dan je auto op het parkeerterrein of in de 
parkeervakken. Niet langs de bosrand. Dit blokkeert de weg voor andere ouders 
die kinderen komen halen of brengen. Bij het ophalen geldt hetzelfde. Graag de auto 
parkeren en uitstappen om je kind op te halen bij de poort.  
Met name rond 19:00 uur is het erg druk vanwege de wisseling van de trainingsgroepen. Er zijn dan veel 
verkeerbewegingen (auto’s, fietsers, voetgangers, hardlopers, scooters, etc.). Niet alleen van onze vereniging maar ook 
van sporters van HAC en doorgaand fietsverkeer over het fietspad van en naar Nuenen. Aan iedereen het dringende 
verzoek om hier aan mee te werken. 
 
• Inrijden vanaf Stiphoutse Dreef. 

• Zoen + Zoef ter hoogte van voetpaadje naar Stiphout Vooruit. 

• Niet langs de bosrand parkeren maar op het parkeerterrein of in de parkeervakken.. 

• Bij het ophalen uitstappen en je kind ophalen bij de poort. 

• Uitrijden via de Gerwenseweg. 
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