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Algemene jaarvergadering ASV’33  
 

Hierbij nodigen wij alle leden van ASV’33 uit voor onze 85ste jaarvergadering die gehouden zal 

worden op maandag 5 november 2018 in de kantine van ASV’33. Aanvang 20.00 uur. 
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1 Agenda 85ste algemene jaarvergadering 
 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

3. Voorzitterschap ASV’33  

4. Notulen 84ste algemene jaarvergadering d.d. 6 november 2017 

5. Jaarverslagen 

6. Financieel verslag boekjaar 2017 – 2018 

Op zaterdag 3 en zondag 4 november zal het financieel jaarverslag en het jaarboekje aan de leden 

ter inzage aangeboden worden in de bestuurskamer. 

7. Verslag kascommissie 

8. Begroting seizoen 2018 – 2019 

9. Contributie + consumptieprijzen  

10. Verkiezing bestuursleden 

  Aftredend en herkiesbaar: 

  Hans van Asten (Voorzitter) 

  Bart van Zundert (PR/Communicatie) 

 Aftredend en niet herkiesbaar: 

  Ad Dekkers (Voetbalzaken)         

Verkiesbaar 

  Adrie van der Vleuten (Voetbalzaken)                           

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de 

vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 leden. 

11. Verkiezing leden kascommissie 

12. Rondje commissies 

Financiële zaken 

Wedstrijdzaken 

PR/Communicatie 

Accommodatiebeheer 

Sponsoring 

Nevenactiviteiten 

 Vrijwilligerszaken  

 Voetbalzaken 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd worden naar secretariaat@asv33.nl of kan doorgegeven 

worden aan een van de bestuursleden. 
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2. Verslag 84ste algemene jaarvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter.  

De voorzitter a.i., Gerjan Beniers, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom              

op de 84ste Jaarvergadering.  

47 leden hebben de presentielijst getekend. Er hebben zich 15 leden afgemeld. 

Er wordt welkom geheten aan erevoorzitter Jan Gruyters en erevoorzitter Marthie van 

Alem. 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor dierbaren van leden die overleden zijn. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Geen ingekomen stukken. 

Mededelingen:  

- Twan en Marion hebben 12,5 jarig jubileum in november en hebben aangegeven te willen 

stoppen uiterlijk einde seizoen 2018/2019 

- Han van Rosmalen stopt als hoofdtrainer einde seizoen 2017/2018. 

- Coen Vervoort: waarom jubileumviering op 12-11 en niet op 19-11 samen met de seizoen 

afsluiting? Hans geeft aan waarom hiervoor gekozen is. 

 

3. Voorzitterschap ASV’33 

Duovoorzitterschap a.i. blijft voor het komende jaar totdat er een geschikte voorzitter gevonden is. 

Gerjan voor alle interne zaken. 

Hans voor alle externe zaken. 

 

4. Notulen 83ste algemene jaarvergadering d.d. 7 november 2016. 

Geen opmerkingen. Met dank aan onze notulist Marianne van der Stappen. 

 

5.  Jaarverslagen (zie website) 

Geen opmerkingen met dank aan secretaris Marianne van der Stappen voor de senioren en junioren 

en voor de veteranen secretaris Harold van Bommel. 

 

6.  Financieel verslag boekjaar 2016 – 2017 

Toelichting is gegeven. Contributie omlaag vanwege minder leden maar wel extra inkomsten 

gehad uit het overlijdenslegaat van pastoor Tilman, subsidie en bijdrage gemeente en een 

financiële tegemoetkoming na het opheffen van het gemeenschapsblad. 

Afscheidswoordje van Vera. Vera blijft vertegenwoordigd in de financiële commissie. 

            

7.  Verslag kascommissie 

Pieter Penninx en Reno Renders hebben de kas gecontroleerd.  

Het zag er allemaal zeer goed uit, complimenten aan Vera. 

Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid (door middel van een applaus). 

 

8. Begroting seizoen 2017 – 2018 

Sponsoring loopt terug. 
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9. Contributie en prijzen 

Contributie wordt verhoogd met 1€ per kwartaal vanaf 1-1-2018. Geen verhoging voor rustende 

leden en veterinnen. Leiders JO9 en JO11 worden vooralsnog gratis lid van ASV’33. 

               

Veterinnen hebben een brief gestuurd naar Ad Dekkers en Erik Nooijen omdat ze een contributie 

verlaging willen. Dit wordt opgepakt door het bestuur en er komt zo snel mogelijk een antwoord.  

 

10. Verkiezing bestuursleden     

Welkom aan Reno Renders en Frank Nooijen. 

Middels applaus goedgekeurd door de leden. 

 

11.   Verkiezing leden kascommissie 

•   Carry van Beek en Erick Klomp 

•   Pieter van Brug, reserve. 

                   

12. Rondje commissies 

Financiële zaken 

• Nieuwe commissie. Geen opmerkingen 

Wedstrijdzaken 

• Geen opmerkingen 

PR/Communicatie 

• Geen opmerkingen. 

Accommodatiebeheer 

• Maandag en vrijdagmorgen mensen nodig! 

Sponsoring 

• Geen opmerkingen.  

Nevenactiviteiten 

• Geen opmerkingen 

Personele Zaken 

• Geen bijzonderheden 

Technische Zaken     

• Vacature secretaris 

• Het Bestuur heeft nog geen goedkeuring gegeven aan het Jeugdbeleidsplan, moet meer een 

technisch plan worden.   

 Coen Vervoort: had eigenlijk klaar moeten zijn! 

 Paul Kweens: halen we de doelstellingen met alleen vrijwilligers? Hij hoort dit al 20 jaar. 

 Samenvoegen junioren en senioren heeft veel impact. Gezelligheid in de Bestuurskamer op 

zaterdag is niet meer. 

 Adrie van de Vleuten: een vast systeem bij de jeugd werkt niet! 

 Coen Vervoort: gediplomeerde jeugdtrainer of zelf opleiden; er moeten besluiten genomen 

worden. 

 Michael van Leeuwen: is er naar andere verenigingen gekeken, benchmarken? Brandevoort 

heeft een trainingsschool. 
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Vrijwilligers Zaken 

• Commissie moet uitgebreid worden met meerdere mensen, anders zullen er zaken vanuit de 

vrijwilligerscommissie blijven liggen. 

 Coen Vervoort: Ouderparticipatie en ledenparticipatie wel bevorderen maar nog niet 

verplichten. 

 Frans Verschuuren: er waren kortere lijnen bij de jeugdcommissie; ga naar de desbetreffende 

coördinator. 

                                 

         

13. Rondvraag 

 

• Frans Verschuuren: Toon Bekkers ligt in het ziekenhuis maar het gaat naar omstandigheden 

goed met hem. 

• Paul kweens: uitnodigingen voor de feestavond en vrijwilligersavond niet alleen per mail aar 

ook op papier. Wat zijn de rechten en plichten van ereleden en ere voorzitter?  

• Maikel Kluytmans: wat is er raar aan dat de jongste jeugd niet op kunstgras voetbalt? 

Er wordt een avond georganiseerd door het bestuur voor leiders en ouders over deze kwestie. 

• Coen Vervoort: bestuur had de kunstgras discussie over seizoen 2016/2017 heen moeten 

tillen; dit was niet mogelijk. In de winterstop discussie over kunstgras evalueren. 

• Roland Dekkers: bij de F is er een nieuw elftal bijgevoegd wat nogal voor commotie zorgde, 

taak van coördinator  

• Jan Gruyters: compliment aan het bestuur met de commissies. 

 Heeft geprobeerd om Michel terug te brengen in het bestuur.  

 Gesprek gehad met burgemeester en bestuursleden. 

 Kunstgras discussie intern oplossen. 

 

14. Afscheid voormalige bestuursleden 

Vera Leenders, Pieter van Brug en Rikie de Greef hebben de Blijk van Waardering in ontvangst 

genomen alsmede een dinerbon van Restaurant Unique.  

Michel Driessen is benoemd tot Lid van Verdienste van ASV’33. Dit alles onder luid applaus van 

alle aanwezigen en natuurlijk de welverdiende felicitaties. 

 

15.      Sluiting 

Gerjan Beniers bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

Namens het bestuur, bedankt voor de prettige samenwerking.  
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3. Jaarverslag ASV’33 seizoen 2017-2018 
 

Algemeen: 
Per juli 2017, bestond onze vereniging uit 560 leden, bestaande uit 440 actieve leden en 120 

rustende leden.  

De actieve leden bestonden uit 181 senioren (waarvan 20 vrouwen) en 259 jeugdleden (waarvan 22 

meisjes). 

 

Aan de competitie 2017-2018 werd deelgenomen door 5 seniorenteams, een damesteam 

(vrijdagavond) en 2 veteranen teams (1 mannelijk en 1 vrouwelijk) en 19 jeugdteams. Daarnaast 

waren er nog diverse kinderen lid van de Mini’s. Deze namen niet deel aan enige competitie. 

 

Het bestuur bestond uit de volgende personen: 

Functie/Commissie Naam 

Voorzitter ai Gerjan Beniers 

Voorzitter ai Hans van Asten 

Secretaris Marianne van der Stappen 

Penningmeester  Reno Renders ai 

1e commissaris Wedstrijdzaken Frank Nooijen ai 

2e commissaris Sponsoring Rob Kerkhof 

3e commissaris PR/Communicatie Bart van Zundert 

4e commissaris Accommodatiebeheer Marthie van Alem  

5e commissaris Vrijwilligerszaken Gerjan Beniers 

6e commissaris Nevenactiviteiten Hans van Asten 

7e commissarisTechnische zaken Ad Dekkers 

 

Het beheer van de kantine was in handen van Twan en Marion Panhuizen.  

Het onderhoud van de kleedaccommodatie en het sportpark werd verricht door de zogenaamde 

VUT club (o.l.v. Jos Rovers). 

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Toon Bekkers. 

 

Vrijwilligers: 
ASV’33 beschikt over ruim 170 vrijwilligers, die allemaal, in welke vorm dan ook, veel betekenen 

voor ASV’33 omdat zonder hen onze vereniging nooit kan functioneren. 

De waardering voor deze vrijwilligers is meerdere malen aangehaald en als speciale dank was er 

op 31 maart de jaarlijkse vrijwilligers bedankavond. Deze avond was zeer goed bezocht en mocht 

als zeer geslaagd genoemd worden. 

 

Nieuw dit jaar was de verkiezing tot vrijwilliger van het seizoen. Onze leden mochten vrijwilligers 

voordragen waarvan zij vonden dat deze de titel vrijwilliger van het seizoen verdienden. Uit deze 

voordrachten is vervolgens een selectie gemaakt van 10 kandidaten: Maurice Spetter, Maurice 

Manders, Pierre Driessen, Frank Nooijen, Adri van Rosmalen, Frans Coppens, Toon Frenken, Joop 

Martens, Geert Raaymakers en duo Sander van den Waarsenburg en Robbert Mol.  
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Allemaal top vrijwilligers die veel vrije tijd in onze club steken en die stuk voor stuk in 

aanmerking komen voor de titel vrijwilliger van het seizoen. Hier zijn wij als bestuur erg dankbaar 

voor! 

Echter er kan er uiteraard maar 1 met deze titel vandoor gaan. Onze leden hebben kunnen stemmen 

op hun favoriete vrijwilliger en er zijn meer dan 300! stemmen uitgebracht. 

De meeste stemmen waren voor Frank Nooijen waarmee hij de eerste vrijwilliger van het seizoen 

ooit is. 

Nogmaals gefeliciteerd Frank! 

 

Michel Driessen benoemd tot lid van verdienste ASV’33 
Tijdens de jaarvergadering van 6 november jl is Michel Driessen benoemd tot lid van verdienste 

van ASV’33. 

 

Michel werd in 2003 gevraagd om voorzitter te worden en is ruim 14 jaar voorzitter geweest van 

onze club! 

Voordat Michel voorzitter werd heeft hij zich beziggehouden met zijn scheidsrechter carrière en is 

hij ook wedstrijdsecretaris geweest bij ASV’33. 

Michel heeft deze waardering zeer verdient en hij heeft zich in al die jaren (en nog steeds) met hart 

en ziel ingezet. Een echte ASV’er!! Dit werd middels een luid applaus bevestigd door de leden op 

de jaarvergadering. 

 

Naast Michel werden er tijdens de jaarvergadering nog 3 anderen in het zonnetje gezet ivm hun 

inzet voor ASV’33. Rikie de Greef, Pieter van Brug en Vera Leenders hebben allen het ‘Blijk van 

waardering’ ontvangen. 
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Kantinebeheer 

 

12 ½ jarig jubileum en afscheid van Twan en Marion 
Op zondag 12 november was het feest ter ere van het 12 ½ jarig jubileum van Twan en Marion als 

kantinebeheerders bij ASV’33. Het was gezellig druk in de kantine wat aangaf dat veel ASV’ers 

groot respect hebben voor Twan en Marion en het werk wat zij voor onze club gedaan hebben de 

afgelopen 12 1/2 jaar. 

 

Tijdens de seizoen afsluiting op zondag 27 mei, is er ook 

officieel afscheid genomen van Twan en Marion. 

Zoals bekend hadden zij besloten om na 13 seizoenen! te 

stoppen met het kantinebeheer bij ASV’33.  Ze hebben in 

al die 13 jaar gezorgd dat niemand iets te kort kwam, dat 

het gezellig was en dat de kantine er altijd picobello uit 

zag. Doordeweeks, in de weekenden, met toernooien, 

carnavalsavonden enzovoorts.  Naast het werken achter de 

bar wat voor iedereen zichtbaar is, hebben zij ook al het 

werk achter de schermen gedaan. 

 

Dit alles was voor het bestuur meer dan genoeg reden om hen het ‘Blijk van waardering’ te 

geven. Het kunstwerk wat hierbij hoort hebben zij tijdens de seizoen afsluiting ontvangen. 

Op basis van het gejoel, gejuich en applaus van alle aanwezigen kunnen we vaststellen dat dit dik 

en dik verdiend is en dat alle ASV’ers hen dankbaar zijn voor wat ze voor onze club betekent 

hebben. Op deze manier krijgen ze een vast plekje op de ‘ereleden‘ pagina van ASV”33 zodat wij 

hen (en zij ons) nooit meer zullen vergeten. 

 

Twan en Marion nogmaals bedankt! 

 

Yvette Dapperens nieuwe kantinebeheerster 
 

 

Het bestuur was op 25 april zeer blij om te kunnen 

mededelen dat ze een akkoord hadden bereikt met Yvette 

over het beheer van onze kantine. Zij zal dit samen gaan 

doen met Fleur, Floor en Mark) 

 

Het vertrouwen was direct aanwezig dat de kantine bij hen 

in goede handen is.  
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Jubilarissen 

 
Op de nieuwjaarsreceptie die plaats vond zondag 7 januari werden onze 13 jubilarissen gehuldigd: 

25-jarig jubilarissen: Vincent Burgers, Ronnie Heijmans, Martijn Hendriks, Frank Nooijen, Rob 

Royackers, Rene de Vries en Sander van den Waarsenburg. 

40-jarig jubilarissen: Adrie van der Vleuten, Carlo Biemans en Carlo Vlamings (laatste 2 niet 

aanwezig). 

60-jarig jubilarissen: Geert Raaijmakers & Adri Vogels 

 

Tot slot werd onze 75-jarige jubilaris en erevoorzitter, Jan Gruyters gehuldigd. Een groot 

applaus klonk voor deze echte ASV’ers. Na het in ontvangst nemen van het speldje zette Jan ons 

clublied in wat luidkeels werd meegezongen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe hoofdtrainer 

 
Op dezelfde nieuwjaarsreceptie werd ook het contract getekend met onze 

nieuwe hoofdtrainer: Johnny Nooijen.  

Johnny is 50 jaar en is al 27 jaar getrouwd met Gerrie Nooijen. 

Ze hebben samen 2 kinderen (een zoon Jouri van 18 jaar en een dochter 

Lara van 15 jaar). 

Na het behalen van zijn trainersdiploma is hij als hoofdtrainer aan de slag 

gegaan bij SPV. Na 3 jaar is hij naar VV Handel gegaan ook daar 3 jaar 

als hoofdtrainer gewerkt. 

Nadien 1 jaar Helenaveen en daarna 3 jaar SJVV. 

Daarna besloot hij om als hoofdjeugdtrainer aan de slag te gaan in 

Milheeze. Dit heeft hij 4 jaar gedaan, waarin het laatste jaar ook 

trainer/coach 2e elftal. 

 

Johnny wilde weer een nieuwe uitdaging en weer aan de slag als 

hoofdtrainer, zodat hij weer met een vaste groep mag werken en er 

proberen om er samen iets moois van te maken. 

In ASV’33 zag hij weer een mooie nieuwe uitdaging 
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Bestuursbesluit voor seizoen 2018/2019 – Voetballen op kunstgras met 

rubbergranulaat 

 
Het bestuur heeft zich in het voorjaar van 2018 beraden op het besluit m.b.t. voetballen op 

kunstgras met rubbergranulaat in het nieuwe seizoen 2018/2019. In dit verband hebben we drie 

opties bekeken: 

 1. ASV’33 voetbalt in het seizoen 2018/2019 in zijn geheel niet op kunstgras. 

 2. ASV’33 blijft bij haar besluit van april 2017 (liever niet op kunstgras). 

 3. ASV’33 staat haar leden toe om te voetballen op kunstgras. 

 

In de vergadering van 11 juni 2018 heeft het bestuur van ASV’33 besloten om te kiezen voor optie 

3. 

De vertegenwoordigers van de overheid (GGD, RIVM) hebben aangegeven dat het voetballen op 

kunstgras een verwaarloosbaar risico met zich meebrengt. Dit geldt zeker voor de situatie bij onze 

vereniging, aangezien we hooguit enkele keren per jaar op kunstgras zullen spelen. Als bestuur zijn 

wij dan ook van mening dat het verantwoord is om onze leden op kunstgras te laten voetballen. 

Een standpunt dat overigens door nagenoeg alle voetbalverenigingen in de regio en in Nederland 

wordt ingenomen. 
 

Sponsoring 
Dankzij het goede werk van de sponsorcommissie hebben we het volgend aantal aan sponsors: 

Soort sponsoring Aantal deelnemers 

hoofdsponsor 2 

subsponsor 3 

club van 33 42 

basic 6 

business 49 

exclusive 1 

kerstzaalvoetbaltoernooi 1 

Reclamebord hoofdveld 11 

zondagsponsor 3 

teamsponsoren 27 
 

We hopen dat we dit aantal kunnen uitbreiden. 

Heb je interesse of weet je misschien een bedrijf die ASV’33 wil sponsoren, geef dit door aan 

een van de leden van de sponsorcomissie. 
 

Afgelopen jaar hebben contracten kunnen afsluiten met de volgende sponsoren: 

- Bouwservice Jos van Bakel, teamsponsor 

- Brabantsbewind4you, club van 33 

- Café Zaal Bij van Dijk, business-sponsor 

- Daniëls Metalen, business-sponsor 

- Het Hooghe Land Verzekeringen, kerstzaalvoetbaltoernooi 

- Studio Fingo, business-sponsor 
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- The Unit, business-sponsor 

- Van den Bogaart Gevelrenovatie-Voegwerken, business-sponsor 

- Van Santvoort Makelaars, business-sponsor 

- Vesters Agrarische Groothandel, teamsponsor 

- Wich Metselwerken, teamsponsor 

 

Seniorenteams: 

 

De begeleiding van de seniorenteams was als volgt 

 

Team Naam 

Leider 1e elftal Frank Nooijen 

Leider 2e elftal Carrie van de Beek 

Leider 3e elftal Koen Cornelissen 

Leider 4e elftal Peter Raymakers 

Leider 5e elftal Rob Kerkhof 

Leider veteranen Adrie van Rosmalen 

Leider veterinnen Michel Driessen 

Leidster dames 18+  

     Grensrechter 1e elftal Tim Verbakel 

Grensrechter 2e elftal Tom van den Heuvel 

Grensrechter 3e elftal Vacature 

Grensrechter 4e elftal      Vacature 

  Grensrechter 5e elftal Vacature 

Verzorger 1e elftal Vacature 

Verzorger 2e elftal      Hein van de Laar 

 

 

Functie  Naam 

Hoofdtrainer selectie  Han van Rosmalen 

Assistent-trainer 

selectie 

en coach 2e elftal Maikel Kluytmans 

Assistent-trainer 

selectie 

 Maarten Raaijmakers 
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De eindstanden waren als volgt: 

 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

1 4G 12 26 6 2 18 20 38 65 

2 2C 7 22 9 2 11 29 38 46 

3 518 10 18 2 1 15 7 24 80 

4 519 1 18 16 2 0 50 86 27 

5 632 3 21 13 3 15 42 54 38 

V30+1 104 3 12 2 4 6 10 3 8 

V18+1 110 3 6 0 1 5 1 1 24 

 

ASV’33 1 is op een 12e plaats geëindigd, wat inhield dat er een nacompetitie gespeeld moest 

worden. In het tweeluik tegen Milheezer Boys wist Milheeze 1 doelpunt meer te maken waardoor 

zij volgend seizoen in de 4e klasse spelen. 

De eindstand bij de eerste wedstrijd was 1-3 en de 2e wedstrijd is geeindigd in 2-3. 

Nadat iedereen de degradatie had geaccepteerd kregen we vanuit de KNVB het bericht dat het 1e 

toch in de 4e klasse zal uitkomen in het komend seizoen. 

  

Tijdens de seizoen afsluiting werd er afscheid genomen van de trainers van de selectie Han van 

Rosmalen en Maikel Kluijtmans. 

Maikel was inmiddels aan zijn 5e seizoen bezig bij ons 2e elftal en heeft het 2e van de 4e naar de 

2e klasse reserveklasse gebracht en is dit jaar keurig 7e geëindigd in de 2e reserve klasse. 

 

Han is aan zijn 4e seizoen bezig als hoofdtrainer. In zijn 1e seizoen zijn we direct gepromoveerd 

van de 5e naar de 4e klasse en in de seizoenen daarna zijn we telkens netjes in de 4e klasse 

gebleven.  

 

Maikel en Han gaven beide een emotionele speech waarin duidelijk werd wat ASV’33 voor hen 

betekent heeft en het werd door de reactie van de spelers en speeches van de aanvoerders ook 

duidelijk wat Maikel en Han voor ASV’33 hebben betekend. Mannen nogmaals bedankt! 
 

    

 

Daarna werden Ronnie Heijmans en Rene de Vries naar voren geroepen. Beide spelers hebben 

meer dan 10 jaar in ons 1e elftal gespeeld en zij werden gevreesd door alle tegenstanders. 
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Zij hebben besloten om een stapje terug te doen en in een lager elftal te gaan spelen. Beide spelers 

werden door het bestuur bedankt en Rene werd nog extra gehuldigd ivm het spelen van 300 

wedstrijden in ons 1e elftal. Ronnie heeft dit niet gehaald ivm een uitstapje naar Gemert. 

 

Beide werden door aanvoerder Robbert Mol prachtig toegesproken. Ronnie en Rene bedankt voor 

de mooie wedstrijden die jullie gespeeld hebben in ons 1e elftal! 
 

 
 

  ASV’33 4 kampioen! 

 

 

Juniorenteams: 
 

Het seizoen was ASV’33 is begonnen met 19 jeugdteams. Zo hadden we 2 JO19-1 elftal, 2 JO17 

elftallen, 1 JO15 elftal, 3 JO13 elftallen, 5 JO11 teams, 5 JO9 teams en een groep Mini`s.  

Er waren nog verschillende open vacatures voor leiders en trainers aan het begin van het seizoen. 

Gelukkig waren er weer een aantal ouders bereid dit op een zo goed mogelijke manier in te vullen.  

 

De Mini`s hebben vanaf november daarna nog enkele weken binnen kunnen trainen. Tussen Kerst 

en Nieuw was er wederom het goed bezochte jaarlijks terugkerende tweedaagse 

jeugdzaalvoetbaltoernooi. 
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Einduitslagen Voorjaar competitie: 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

JO19-1 2-2 3 8 6 1 1 19 27 6 

JO19-2 3-204 6 9 0 0 9 0 15 46 

JO17-1 2-203 5 11 6 1 4 19 34 14 

JO17-2 4-202 2 10 6 0 4 18 28 21 

JO15-1 2-03 7 8 3 0 5 9 11 30 

JO13-1 1-3 2 11 9 1 1 28 43 13 

JO13-2 3-202 5 10 6 2 2 20 52 22 

JO13-3 4-201 11 10 2 1 7 7 20 36 

JO11-1 1-201 1 11 11 0 0 33 50 15 

JO11-2 3-201 2 9 6 2 1 20 66 25 

JO11-3 2-203 4 11 6 2 3 20 35 14 

JO11-4 2-203 9 11 4 1 6 13 44 54 

JO11-5 4-201 5 11 6 0 5 18 31 30 

JO9-1 

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de resultaten, 

worden vanaf dit seizoen in deze competitie geen uitslagen 

en standen meer gepubliceerd. 

JO9-2 

JO9-3 

JO9-4 

JO9-5 

JO9-6 

 

ASV’33 JO11-1 kampioen! 

  

 

Aan het einde van dit verslag rest mij, namens het bestuur, nog om iedereen te bedanken die zich 

op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor ASV’33 in het afgelopen seizoen. 

 

Reno Renders 

Secretaris ASV’33 
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4. Jaarverslag veteranen ASV’33 seizoen 2017-2018 
 

Na de algemene jaarvergadering van vorig jaar belandden we in een herfstdipje. Zoals elke 

topploeg wel eens een mindere fase heeft was het nu de beurt aan onze veteranen. Van Helmondia 

ontvingen we een flinke ‘streuf’ en daarnaast overigens ook een lekker bord bami met saté. Mooi 

om ook eens verwend te worden in een ‘uit-kantine’. Dit werd overigens ook weer meer dan goed 

gemaakt bij onze thuiswedstrijd waar we onze gasten verrasten met een BBQ. Na een paar mindere 

resultaten volgden overigens toch weer snel een aantal aansprekende uitslagen, zodat we weer in 

de prijzen vielen in de strijd om de consumptiebonnen.  

 

Tijdens de algemene jaarvergadering werd Michel Driessen volkomen terecht tot ‘lid van 

verdienste’ benoemd. Dit vanwege zijn jarenlange inzet voor ons clubje. Zijn betrokkenheid binnen 

alle gelederen van de club uitte zich o.a. ook om rustend lid te worden van de veteranen tijdens zijn 

voorzitterschap. 

Begin november werd een ander rustend lid ook al in het zonnetje gezet. Er werd een feestje 

gevierd vanwege het 12,5 jarig kantinewerk van Twan en Marion. Al die tijd zijn wij ‘veteranen’ 

niets tekort gekomen, en dat werd door ons al veteranen zeer gewaardeerd. Hetgeen ook bleek uit 

de opkomst op deze zondagmiddag, met een groot aantal veteranen die daarvoor zelfs op zondag 

naar ‘de Hut’ togen. 

Kort daarop werd door Twan en Marion aangegeven dat het mooi was geweest en dat op zoek 

moest worden gegaan naar nieuwe kantinebeheerders. 

Twan en Marion, vanaf deze plaats nogmaals onze dank voor alle goede zorgen. 

  

Onze jaarvergadering in december werd bezocht door bijna de helft van het totale aantal leden. Dit 

zijn er momenteel 68 waarvan er 26 actief lid zijn. De vergadering vond, ondanks de late 

binnenkomst van een niet meer verwacht lid (C.V.), plaats in een gemoedelijke sfeer. Naast een 

aantal serieuze zaken die moesten worden besproken was er ook ruimte voor de nodige humor en 

hilariteit. Na de vergadering werd overgegaan tot het traditioneel ‘Chinees’ etentje, waarna nog 

ruim de gelegenheid was om onder het genot van een goed glas bier terug te kijken op de 

belevenissen van de veteranen in het afgelopen jaar.  

 

Bij de nieuwjaarsreceptie werden een aantal veteranen gehuldigd vanwege hun meerjarig 

lidmaatschap. En niet de minste. Rob Roijackers werd gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap 

en Adrie van der Vleuten voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Geert Raaijmakers werd gehuldigd voor 

zijn maar liefst 60-jarig lidmaatschap en tot slot Jan Gruyters die maar liefst 75 jaar lid is van 

ASV’33. Mooi dat hij zelf aangaf geen echt talent te zijn geweest als voetballer, maar zijn 

bestuurlijke kwaliteiten staan natuurlijk buiten kijf (uit ED en de MooiLaarbeek-krant). 

 

De veteranen manifesteerden zich ook het afgelopen jaar weer op meerdere terreinen. Een kleine 

greep uit de successen. Heino Raaijmakers wist de biljartcompetitie te winnen. Er werd door Ralf 

hoge ogen gegooid bij de diverse kwissen en prijsvragen in de omgeving op voornamelijk het 

gebied van sport. En half januari waren er wat ‘kuuskes’ actief geweest op ons trainingsveld. 

Martijn & family werd gespot als kenner van PSV en geïnterviewd op de PSV-tribune. Dat de 

kinderen van Martijn eveneens bikkels zijn, is duidelijk. Ondanks ziekte, toch naar PSV….  



 

Jaarboek ASV’33 2017-2018 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33          Blz. 16 van 17 

 

En er was veel activiteit op het gebied van gezinsuitbreiding. Eens afwachten wat ons dat over een 

jaar of 30 oplevert.   

 

Onder de 10 genomineerden voor de verkiezing van vrijwilliger van het seizoen waren maar liefst 

4 veteranen, namelijk Pierre Driessen, Frans Coppens, Geert Raaijmakers en Adri van Rosmalen. 

Stuk voor stuk kanshebbers. Helaas grepen zij net naast deze eervolle onderscheiding. 

 

Ook hebben we er weer een keeper bij, maar nu een barkeeper. Mark en Yvette gaven in april aan 

in te zijn om de kantine over te nemen. Mooi dat deze invulling is gelukt vanuit de eigen gelederen. 

 

Begin mei werd het nog spannend voor het bestuur van de veteranen. Zij werden doorgelicht en 

dienden een verklaring van goed gedrag te overleggen. En wonder boven wonder is dat nog gelukt 

ook.  

 

Wijze lessen uit het verleden kunnen uiteindelijk leiden tot resultaten. De door Pascal opgedane 

kennis en ervaring tijdens zijn actieve veteranenperiode blijkt op een goede manier te zijn door 

vertaald naar zijn zoon Bram die in mei zijn 1e profcontract tekende. 

 

Ook werd in het voorjaar nog gevoetbald. Dit keer met wisselend succes.  

Tijd dus om weer te investeren in de selectie. Coryfee Theo van Gennip besloot helaas te stoppen, 

maar daartegenover staat de intrede van Frank Dekkers, die al menig tegenstander kennis liet 

maken met zijn ‘no nonsens-aanpak’, en Marnic van Rosmalen. 

Dat met deze versterkingen weer het e.e.a. mag worden verwacht mag blijken uit de klinkende 

overwinningen die werden behaald na de zomerstop en de nul die maar liefst drie wedstrijden werd 

vastgehouden.  

 

Dat de veteranen een prominente rol blijven vervullen bij ASV’33 mag al blijken uit hetgeen 

eerder is verwoord in dit verslag. Vermeldenswaardig in dit opzicht is dat Hans van Asten 

inmiddels is voorgedragen als nieuwe voorzitter. 

 

Onze jaarlijkse feestdag is inmiddels ook achter de rug. 

De feestcommissie bestaande uit Maarten Raaijmakers, Harrie van den Boogaard en Maarten 

Vogels zorgden voor een programma met voor een ieder wat wils. ’s-Middags was er voor de 

sportievelingen onder de veteranen een tennis-clinic georganiseerd. Dit onder enthousiaste leiding 

van Wim Vervoort, een zeer ervaren tennisleraar. Ondanks de goede tips die werden uitgewisseld 

bleek het toch nog lastig om de toch niet onaanzienlijke achterwerken van enkele veteranen te 

raken. Na te zijn afgebeuld werden de tenniskunsten, onder het genot van een verkoeling, nog eens 

nabesproken met de aanwezige toeschouwers die, voorzien van een kundig oog, zorgden voor 

opbouwende kritiek. 

Vervolgens werd de overstap gemaakt naar onze kantine waar het feest werd voortgezet. 

Na ons eerst tegoed gedaan te hebben aan de lekkernijen uit de frietwagen was het tijd om onze 

jubilarissen te huldigen. Dit jaar niet de minste, namelijk Geert Raaijmakers voor zijn 40-jarig 

lidmaatschap en Sjef Gruyters voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de veteranen. Helaas was Geert 

niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn vanwege andere verplichtingen. Sjef werd uitgebreid 

gefêteerd vanwege zijn niet geringe verdiensten voor de veteranen. Met mooie woorden van 

voorzitter Adri werd hij in het zonnetje gezet. 



 

Jaarboek ASV’33 2017-2018 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33          Blz. 17 van 17 

 

De al aanwezige Dj’s beschikten over prachtige apparatuur waar dan ook zeer zorgvuldig mee 

werd omgegaan. Na het huldigen van Sjef waren de voorbereidingen bijna klaar, waarna het feest 

kon beginnen. De stemming kwam er al vlug in. 

Door de organisatoren werd een toch wel, tenminste voor sommige, pittige pub-quiz gepresenteerd 

waar zeer enthousiast aan werd deelgenomen. Ook diende elke groep nog een lied te zingen. Dat 

onze veteranen niet alleen kunnen voetballen bleek daarbij wel. Ook de zangkunst verstaat menig 

veteraan prima. Duidelijk was wel dat één veteraan er hierbij ver bovenuit stak, namelijk onze 

jubilaris Sjef. Met het lied ‘verrekte rot-jong’ wist hij menigeen in vervoering te brengen. Dit 

leverde hem en zijn team uiteindelijk een welverdiende eerste plaats op. 

De avond vloog daarna voorbij, waarbij het lang gezellig druk bleef.  

Het was zeker een geslaagde dag met dank aan onze organisatoren. 

 

Dit was het voor dit jaar. Bedankt voor uw aandacht. 

 

Harold van Bommel, Secretaris Veteranen ASV’33 

 

 


