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VOORWOORD
Hou vol! We zijn er bijna, al zijn de laatste loodjes het zwaarst. 
Het vaccinatieprogramma verloopt stroperig, maar het 
is wel de uitweg uit de coronacrisis en de route naar weer 
wedstrijden voetballen. Met name de senioren ouder dan 
26 jaar staan te popelen om weer aan de gang te kunnen. 
Alle andere actieve spelers en speelsters hebben nu zoveel 
getraind dat alle aangeleerde skills ook echt getoond willen 
worden in de wedstrijden. 

En wat te denken van onze supporters! Wat zou het fijn zijn 
jullie weer te kunnen verwelkomen op ons sportpark en zeker 
ook in onze kantine. Kortom: we hebben nog een weg te 
gaan. Maar tegelijk voelen we dat onze vereniging sterk is 
en we een gezonde basis hebben. Iedereen kijkt vooruit en 
we zijn ervan overtuigd dat we goed georganiseerd en zonder 
teveel kleerscheuren verder kunnen. Dat hebben we allemaal 
tezamen bereikt en biedt hoop voor de toekomst.

Blijf onze website volgen voor de laatste coronaprotocollen. 
Breng het op om je aan de regels te houden, dan blijft het ook 
voor ons leuk om de vereniging te besturen!
 
Met sportieve groet,
Hoofd- en Jeugdbestuur Stiphout Vooruit

CONTRIBUTIE
In april wordt de contributie geïnd voor de maanden januari 
tot en met juni 2021. We hebben als bestuur begrip voor 
alle obstakels die de coronacrisis bij mensen mogelijkerwijs 
heeft opgeworpen, ook op financieel gebied. Stiphout Vooruit 

wordt door deze crisis ook getroffen. Minder inkomsten door 
het sluiten van de kantine en minder sponsorinkomsten,  
dat alles voelen ook wij in de portemonnee. Mocht je als lid 
problemen hebben met het voldoen van de contributie, neem 
dan contact op met de penningmeester, dan kunnen we de 
situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. 

We hebben als vereniging de contributie heel hard nodig. 
Het is onze grootste inkomstenbron en de belangrijkste pijler 
onder de begroting. De vaste kosten lopen dit seizoen gewoon 
door en we doen er alles aan onze leden zoveel mogelijk aan 
het voetballen te krijgen. We hopen dan ook op ieders begrip 
om jullie te vragen de contributie gewoon te voldoen, zodat 
we ook snel weer echt kunnen voetballen en terug kunnen 
naar het oude normaal. We willen iedereen nu al van harte 
bedanken voor de steun, samen komen we hier doorheen!
 

IN DEZE MOLENVENNER

De digitale nieuwsbrief van SV Stiphout Vooruit

April 2021

- 1 -

http://www.jumbo.com/content/jumbo-stiphout-dorpsstraat/?gclid=CNGmgZm24MgCFReZGwodtLkJdQ
http://sportshoplaarbeek.nl


April 2021

ROOKVRIJ SPORTPARK
In de nieuwsbrief van oktober 2020 jl. hebben we jullie 
geïnformeerd over het Rookvrij Sportpark. Het bestuur heeft 
besloten dat de coronacrisis het moment is om hierin door te 
pakken. Zodra er weer toeschouwers op ons sportpark welkom 
zijn is ons sportpark rookvrij. We verzoeken onze leden hierin 
elkaar ook aan te spreken. Als geheugensteuntje komen er 
hiervoor ook borden op diverse plekken op het sportpark.

REDACTIE MOLENVENNER & SOCIAL MEDIA
Schrijf jij graag? Deel je graag nieuws? Ben je creatief? Hou 
je van communicatie? Dan zijn we op zoek naar jou! 

We zijn op zoek naar mensen die de communicatie van 
Stiphout Vooruit op zich willen nemen. We communiceren 
tegenwoordig via onze website, de Molenvenner en tal van 
social media kanalen als Facebook, Twitter en Instagram. Wil 
jij dit naar een hoger niveau tillen? Laat het ons weten via 
één van deze kanalen en we kijken samen hoe je ons kunt 
helpen. 

JIBB STRAATVOETBAL ON TOUR

Tijdens de meivakantie wordt een speciale editie van het 
straatvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit jaar dus in een andere 
vorm. Er wordt 2 tegen 2 gespeeld op 6 verschillende datums 
en locaties in Helmond. 
De volgende categorieën kunnen zich inschrijven:
• 10-11 jaar: jongens of meiden
• 12-13 jaar: jongens of meiden
• 14-15 jaar: jongens of meiden
• 16-17 jaar: jongens of meiden

Vanwege de Corona-maatregelen kunnen zich maximaal 10 
teams per categorie per dag inschrijven. Wees er dus snel bij en 
schrijf op tijd in: https://jibbplus.nl/straatvoetbal/
Het inschrijfgeld is € 5,- per team
Voor vragen, neem je contact op met Jibb+ via het emailadres: 
straatvoetbal@jibbplus.nl

SPEELSCHEMA

4 mei SV Stiphout Vooruit Jongens

5 mei SV Brandevoort Jongens

6 mei RKSV Mierlo-Hout Jongens en Meiden

10 mei VV Bruheze Jongens

11 mei SV Rood-Wit ’62 Jongens

12 mei SV De Braak Jongens en Meiden

Speeltijden.  10-13 jaar tussen 9.00 en 12.00 uur. 14-17 jaar 
tussen 13.00 en 16.00 uur.

LET OP! WE HEBBEN EEN AANTAL REGELS:
• MINIMAAL 2 SPELERS, MAXIMAAL 3 SPELERS PER TEAM
• MAXIMAAL 1 LEIDER (VERPLICHT) PER TEAM
• INSCHRIJVING PER TEAM OP MAXIMAAL 1 DATUM & 

LOCATIE
• MAXIMAAL 10 TEAMS PER CATEGORIE 
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‘VANUIT DE SELECTIE’ MET DAAN DE KLEINE

Naam: Daan de Kleine.

Leeftijd: 22 jaar.

Bij Stiphout Vooruit: (Alweer) 8 jaar.

Positie: Linksback (centraal achterin kan ik ook uit de voeten).

Sterke punten: Kopduels, loopvermogen en slidings.

Mindere punten: Geen echte vechtersmentaliteit.

Studie/werk: Iandscape Design HAS hogeschool 
’s-Hertogenbosch.

Favoriete voetballer: Lionel Messi, steekt er met kop en 
schouders bovenuit. 

Meest onderschatte voetballer: Mesut Özil.

Meest overschatte voetballer: David Luiz.

Favoriete club: FC Barcelona.

Favoriete trainer : Jurgen Klopp. 

Beste voetballer met wie je ooit gespeeld hebt: Sander 
Vereijken (In de jeugd van RK PVV).

Beste trainer onder wie je ooit gespeeld hebt: Ons pap 
Marcel. Vroeger dagenlang tegen het muurtje in de tuin links 
en rechts moeten kaatsen samen met mijn broer Stijn en 
teamgenoot David van Vlissingen.

Lastigste tegenstander: RK PVV 1. 

Lastigste persoonlijke tegenstander: Jorn Dekkers (op de 
trainingen).

Mooiste tenue: Ons donkerblauwe uit tenue.

Mooiste sportpark: ’t Molenven.

Mooiste overwinning: De 0-10 overwinning op Mariahout 
vorig seizoen.

Hoogtepunt als voetballer: Mogen ruiken aan 
selectiewedstrijden bij de KNVB.

Dieptepunt als voetballer: Het niet meer mogen voetballen 
door de Corona-maatregelen.

Hobby’s buiten voetbal: Sporten, tuinieren en een pilsje 
nuttigen met vrienden.

Favoriete tv-programma : Voetbal Inside.

Favoriete eten: Biefstuk met zelfgemaakte friet.

Favoriete drankje: Gin-Tonic.

Mooiste vrouw: Lindsey van der Hoeven (Linnebel).

Muziek: Techhouse en Hollandse meezingers.

Grootste ergernis: Scheidsrechters die overal voor fluiten.

Tot slot, wat betekent Stiphout Vooruit voor jou: Een warm 
welkom na de transfer van RK PVV naar Stiphout Vooruit en 
een goede combinatie van gezelligheid en voetbal.
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