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Algemene jaarvergadering ASV’33  
 

Hierbij nodigen wij alle leden van ASV’33 uit voor onze 86ste jaarvergadering die gehouden zal 

worden op maandag 4 november 2019 in de kantine van ASV’33. Aanvang 20.00 uur. 
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1 Agenda 86ste algemene jaarvergadering 

 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

3. Notulen 85ste algemene jaarvergadering d.d. 5 november 2018 

4. Het afgelopen jaar in korte feiten 

5. Financieel verslag boekjaar 2018 – 2019 

6. Verslag kascommissie 

7. Begroting seizoen 2019 – 2020 

8. Contributie + consumptieprijzen  

9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar: 

 Rob Kerkhof (Sponsoring) 

  Aftredend en niet herkiesbaar: 

  Reno Renders (Secretaris) 

  Ger-Jan Beniers (Vrijwilligerszaken)         

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. 

10. Verkiezing leden kascommissie 

11. Aandachtspunten voor het komende jaar 

12. De Groene Club 

13. Verzoek goedkeuring investering 

14. Rondvraag 

15. 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 85ste algemene jaarvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter.  

 

De vicevoorzitter Marthie van Alem opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 

85ste Jaarvergadering.  

Er wordt speciaal welkom geheten aan erevoorzitter Jan Gruyters. 

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

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

 

Geen ingekomen stukken. 

Geen mededelingen 

 

3. Voorzitterschap ASV’33 

                          

Afgelopen jaar hebben Gerjan Beniers en Hans van Asten het voorzitterschap als een duo uitgevoerd 

(naar tevredenheid van iedereen). Gerjan heeft aangegeven om zich voortaan alleen te richten op zijn 

bestuurstaak vwb de vrijwilligerscommissie.  

Het bestuur stelt daarom Hans van Asten voor als nieuwe voorzitter van ASV’33. 

Het voorstel wordt met een luid applaus aangenomen en Hans krijgt direct de voorzittershamer (en 

microfoon) overhandigd. 

Hans heet ook de ere-jeugd voorzitter Marthie van Alem welkom 

 

4. Notulen 84ste algemene jaarvergadering d.d. 6 november 2017 (zie jaarboekje). 

 

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

 

5. Jaarverslagen (zie jaarboekje) 

 

Geen opmerkingen met dank aan secretaris Reno Renders voor de senioren en junioren en voor de 

veteranen secretaris Harold van Bommel. 

 

6. Financieel verslag boekjaar 2017 – 2018 

 

Toelichting is gegeven.  

Belang van jeugdtrainer is onderkend (staat in de begroting) 

            

7. Verslag kascommissie 

 

Carrie van de Beek en Pieter van Brug hebben de kas gecontroleerd.  

Het zag er allemaal zeer goed uit. 

Het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid (door middel van een applaus). 
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8. Begroting seizoen 2018 – 2019 

 

Begroting wordt aangenomen. 

 

9. Contributie en prijzen 

               

Contributie wordt niet verhoogd vanaf 1-1-2019.  

Consumptieprijzen: door BTW verhoging worden enkele prijzen verhoogd (bv koffie). 

Coen Vervoort stelt voor om dit niet te doen. Zal nog nader bekeken worden.  

               

10. Verkiezing bestuursleden     

                  

• Aftredend en herkiesbaar 

 Hans van Asten (Voorzitter) 

 Bart van Zundert (PR/Communicatie) 

 Beide bestuursleden zijn middels een applaus herkozen door de leden. 

 

• Aftredend en niet herkiesbaar: 

 Ad Dekkers (Voetbalzaken)  

Ad wordt bedankt voor zijn inzet met een bos bloemen en een applaus door de leden. 

 

• Verkiesbaar: 

Adrie van der Vleuten (Voetbalzaken)  

Adrie is middels een applaus gekozen door de leden. 

 

Henrie Pieloor vraagt of de switch mbt penningmeester en secretaris (Marianne en Reno) niet officieel 

goedgekeurd moet worden door de jaarvergadering.  

Dit is correct. Met een applaus door de leden wordt dit goedgekeurd (waardoor Marianne nu officieel 

penningmeester is en Reno officieel secretaris). 

 

11. Verkiezing leden kascommissie 

 

Carrie van de Beek  

Erik Nooijen (stelt zich beschikbaar) 

Pieter van Brug is weer reserve  

                   

12. Rondje commissies 

 

• Financiële zaken 

Marianne is heel blij met deze commissie. Zonder deze mensen had ze nooit de goede 

cijfers kunnen presenteren 

 

• Wedstrijdzaken 

 Geen verdere opmerkingen 
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• PR/Communicatie 

Presentatie gegeven over Sportlink en social media 

Geen verdere opmerkingen. 

Coen Vervoort: Verzoekt om het hele programma van het 1e aan het begin van het seizoen op de 

website te zetten. Zal meegenomen worden. 

 

• Accommodatiebeheer 

• We krijgen ook veel complimenten van andere verenigingen. 

• We hebben een nieuwe aanhangwagen nodig. 

• Als je thuis komt te zitten: op de Hut is er altijd wel wat te doen 

• Hoogstwaarschijnlijk zullen we naar LED verlichting gaan (B-veld zijn eigen kosten). Project 

wordt opgestart. Aanvraag subsidie moet nog dit jaar gebeuren.  

• Vangnetten worden allemaal vervangen   

 

• Sponsoring 

• Rabobank wordt nieuwe maatschappelijke sponsor 

• Geen verdere opmerkingen. 

 

• Nevenactiviteiten 

• Bij de jeugd zijn er per leeftijdscategorie 2 ouders aanwezig die iets willen organiseren per 

categorie.  

• Geen verdere opmerkingen. 

 

• Personele Zaken 

 • Frans Verschuuren: zit Marthie nu in het DB, want hij zei dat dit niet het geval was. 

o Op moment van vragen zat Gerjan er nog in. Nadat Gerjan gestopt is, is Marthie gevraagd 

om weer in het DB plaats te nemen  

        • Geen verdere opmerkingen.     

 

• Voetbalzaken     

• Adrie: heeft een paar maanden rondgekeken. De commissie is opnieuw (onderaan) begonnen. 

Geef ze tijd om het op te bouwen. Gaat erg goed en het blijft verbeterbaar. Adrie probeert er mee 

aan te werken. Visie is er voor de lange termijn. Over 5 jaar zal het resultaat zichtbaar zijn. We 

zijn goed bezig. Er moet in de jeugd geïnvesteerd worden (er wordt nu al een cursus gegeven aan 

trainers + we zijn op zoek naar betaalde jeugdtrainer).  

 

• Vrijwilligers Zaken 

• Oproep voor nieuwe leden voor de commissie 

     • Geen verdere opmerkingen.     

         

13. Rondvraag 

 

• Pieter Penninx: Binding met de jeugd: er is weinig belangstelling/binding vanuit het bestuur voor 

de jeugd en voor de vrouwen op vrijdag. 

o A: Veterinnen is al besproken in het bestuur. 
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o Jeugd: Frank is er altijd. Marthie is er ook veel. We doen ons best. We moeten 

verwachtingen managen dat de bestuursleden niet altijd aanwezig kunnen zijn. 

o Adrie van Rosmalen: bestuur is op zondag altijd met 2 personen. Petje af voor dit want dit 

zie je niet veel bij andere verenigingen.  

• Frans Verschuuren: Wat zijn de positieve ontwikkelingen geweest nadat jeugdcommissie is 

gestopt.  

o Uitleg Reno: de nieuwe organisatie is zich aan het ontwikkelen en moet kans krijgen om 

zijn waarde te tonen.  

• Frans Verschuuren: Communicatie omtrent afgelasting JL vergadering is niet goed gegaan. 

• Frans Veschuuren: we betalen voor een aantal mensen hun COVS contributie. Welke mensen 

staan op het lijstje? 

o Pieter van Brug: Lijstje zou redelijk actueel moeten zijn 

o Wordt nagekeken 

• Coen Vervoort: in Januari is Michel lid van Verdiensten gemaakt. Moet dit niet door de 

ledenvergadering bekrachtigd worden? 

o Hij is tijdens ledenvergadering lid van Verdiensten gemaakt en dit is ook via een applaus 

bekrachtigd (zie verslag). 

o Coen: Het is jammer dat hij er niet is en dat hij ook op zondag er niet is.  

▪ Het is zijn keuze. We hebben er heel veel aan gedaan om hem binnen boord te 

houden. Ook tijdens laatste gesprek is er afgesproken om met een schone lei te 

beginnen.  

• Coen Vervoort: als ik rondkijk dan zijn er bijna net zoveel leden als bestuursleden. Hoe kunnen 

we proberen om meer mensen binnen te krijgen en interactiever te maken. BV vragen per team. 

o We hebben er alles aan gedaan om meer mensen te krijgen maar voor de meeste mensen 

liggen de prioriteiten anders. 

• Marianne: Antwoord over toename vaste activa: Vorig jaar hadden we openstaande debiteuren, 

nu niet meer. We hebben ook goals gekocht (en geactiveerd op de balans).  

• Paul Kweens: hoe denkt het bestuur over het laatste 2 jaar over het 1 worden van jeugd en 

senioren.  

o Antwoord heeft Reno al gegeven bij dezelfde vraag van Frans. Het kost tijd om een nieuwe 

organisatie neer te zetten. Er zal een tussentijdse evaluatie over het rapport gemaakt 

worden. 

• Paul Kweens: Rechten en plichten van een ere-lid: hoeft geen contributie te betalen. Dat is het 

enige wat vermeld staat. 

• Jan Gruyters: Vraagt zich af of het opheffen van de jeugdcommissie een verstandig besluit is 

geweest. Hij spreekt hierover zijn bezorgdheid uit.  

o Er moet tijd gegeven worden om de nieuwe structuur te laten groeien.  

 

14. Sluiting 

          

Hans van Asten 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 2018-2019 
 

Algemeen: 
Per september 2019, bestond onze vereniging uit 581 leden, bestaande uit 449 actieve leden en 132 

rustende leden.  

De actieve leden bestonden uit 209 senioren (waarvan 26 vrouwen) en 240 jeugdleden (waarvan 26 

meisjes). 

 

Aan de competitie 2018-2019 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  Hans van Asten 

Secretaris Reno Renders  

Penningmeester  Marianne van der Stappen 

1e commissaris Wedstrijdzaken Frank Nooijen  

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 Adrie van der Vleuten 

 

Hans van Asten benoemd tot voorzitter tijdens jaarvergadering ASV’33 

Maandag 5 november vond de 85ste jaarvergadering van ASV’33 plaats.Het bestuur had Hans van 

Asten voorgedragen als voorzitter van ASV’33 en dit werd door de aanwezige leden bekrachtigd met 

een luid applaus. 

Er werd afscheid genomen van Ad Dekkers die zich niet herkiesbaar had gesteld en Ad werd door 

onze voorzitter bedankt voor zijn inzet in het bestuur. 

Adrie van der Vleuten had zich verkiesbaar gesteld om de functie van Ad over te nemen als 

bestuurslid Voetbalzaken en ook dit werd door de aanwezige leden met een luid applaus bekrachtigd. 
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Het beheer van de kantine was in handen van 

Yvette Dapperens (met hulp van Fleur en Floor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 11 mei de jaarlijkse vrijwilligers bedankavond. Deze avond was zeer goed bezocht en mocht als 

zeer geslaagd genoemd worden. 

 

Ook dit jaar was er 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: Adri van de Vleuten, Vera 

Leenders, Cor Aarts, Martijn Verbakel, Teun van Asten, Pieter Pennings, Maurice van Falier, Adri 

van Rosmalen, Duo: Coen Relou en Willem van der Hoef en Duo: Ramon de Vries en Willian 

Vlemmings.  

 

  
 

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 Ramon de Vries & Willian Vlemmings. Zij zijn dus als duo 

gekozen tot vrijwilliger van het seizoen 2018-2019. Zij hebben dit seizoen de rol van coördinator 

jeugdopleiding opgepakt en daarmee deze titel verdiend. 

Nogmaals gefeliciteerd Ramon en Willian! 
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Jubilarissen 

 
Op de nieuwjaarsreceptie die plaats vond zondag 8 januari werden onze jubilarissen gehuldigd: 

25-jarige jubilarissen: Frank Beekmans, Wilco van den Nieuwenhof, Peter Raymakers, Jordy van 

den Velden 

40-jarige jubilaris: Maurice Frenken 

50-jarige jubilarissen: Harrie van den Boogaard, Martien van Dijk, Willie Lentjes en Maarten 

Vogels. 
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Ook werd Marthie van Alem gehuldigd omdat hij 50 jaar een bestuursfunctie bij ASV’33 vervuld 

heeft. Hij wilde hier verder geen aandacht aan besteden maar dat de waardering voor Marthie groot is, 

mogen duidelijk zijn 

 

 

Seniorenteams 

Het contract met hoofdtrainer Johnny Nooijen is met een jaar verlengd en daarom zal Johnny dus ook 

in seizoen 2019-2020 voor de groep zal staan. 

 

Theo van den Boogaard wordt assistent trainer van het eerste elftal  

Theo is natuurlijk een echte ASV’er en een echt voetbaldier. Hij heeft als oud doelman van onder 

meer MVV, Helmond Sport en ASV’33 een schat aan ervaring als voetballer en heeft bij Gemert 

jarenlang als oa assistent trainer op het hoogste amateur niveau geacteerd. 

 

Tim Jansen wordt het volgend seizoen trainer van het 2e elftal  
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De begeleiding van de seniorenteams was als volgt 

  

Team Naam 

Leider 1e elftal Frank Nooijen 

Leider 2e elftal Tim Verbakel 

Leider 3e elftal Peter Raymakers 

Leider 4e elftal Koen Savelkous  

Leider 5e elftal Rob Kerkhof 

Leider veteranen Adrie van Rosmalen 

Leider veterinnen Daniella Driessen 

Trainer coach  dames  

Leidster dames  

Leidster dames  

Coen Relou Willem van den Hoeff 

Anke van Asten  

Mandy Rendering van den Heuvel  

     Grensrechter 1e elftal Carrie van den Beek 

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 Johnny Nooijen 

Assistent-trainer selectie Joop Martens (Trainer)  
Coach 2e elftal Tim Verbakel (Coach) 

Assistent-trainer selectie Theo van den Boogaard ( vanaf januari 2019) 
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De eindstanden waren als volgt: 

 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

1 4F 12 26 7 4 15 25 27 47 

2 2C 10 22 5 4 13 19 32 56 

3 410 7 19 8 3 8 27 37 47 

4 636 6 22 8 4 10 28 48 52 

5 634 6 17 7 6 4 27 49 30 

VR1 504 6 21 10 4 7 34 42 29 

VR2 108 5 16 0 5 11 5 1 31 

VR30+1 106 4 11 0 7 4 7 1 8 

 

Ons 2e elftal was in de reguliere competitie als 10 geëindigd waardoor ze nacompetitie moesten 

spelen voor klassebehoud. De 1e wedstrijd van de nacompetitie werd gewonnen maar in de 2e 

wedstrijd bleek MMC Weert te sterk waardoor het helaas was uitgeschakeld in de race voor een 

plekje in de 2e reserveklasse en dus gedegradeerd is naar de 3e reserveklasse. 

 

Juniorenteams 
 

Het seizoen was ASV’33 is begonnen met 19 jeugdteams.  

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. 

 

Einduitslagen Voorjaar competitie: 

 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

JO19-1 2-203 1 11 7 2 2 23 30 15 

JO19-2 3-203 5 9 2 0 7 6 11 44 

JO17-1 2-203 9 9 1 2 6 5 12 22 

JO15-1 2-203 2 11 9 1 1 28 36 10 

JO15-2G 2-203 12 11 0 0 11 1 7 52 

JO15-3 4-201 5 11 6 0 5 18 35 33 

JO13-1G 1-101 12 11 2 0 9 6 12 45 

JO13-2G 4-201 2 10 8 0 2 24 39 17 

JO12-1 2-202 7 9 3 2 4 11 26 31 

JO11-1G H-4 8 10 3 1 6 10 27 57 
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JO11-2G 1-201 10 10 1 0 9 3 11 52 

JO11-3G 3-202 3 11 9 0 2 27 77 19 

JO11-4G 4-202 11 10 1 0 9 3 12 68 

J10-1 
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 

JO9-1 en standen meer gepubliceerd. 

JO9-2   

JO9-3   

JO8-1   

JO8-2   

 

ASV’33 JO19-1 Kampioen 

 
Op woensdag 5 juni werd de laatste wedstrijd gespeeld van ASV’33 JO19-1 tegen RKPVV JO19-1 

Bij winst of een gelijk spel was ASV’33 kampioen. 

Het was een wedstrijd waar de spanning heel hoog was bij de spelers en leiders van ASV’33 

en de kansen waren over en weer, maar dank zij een 0 – 0 gelijk spel werd toch nog het 

kampioenschap binnen gehaald. 

 

 
 

Fantastisch jeugdkamp achter de rug  

 

De jeugd hadden weer een fantastisch weekend achter de rug tijdens het jeugdkamp. De kinderen 

hadden het geweldig goed gedaan.  

 

De einduitslag van het voetbalkamp. 

1e Argentinië 90,5 punten 
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2e Nederland 88 punten 

3e Frankrijk 86,5 punten 

4e België 79 punten 

5e Brazilië 76 punten 

6e Mexico 75,5 punten 

 
 

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 2018-2019 

 

Tijdens de algemene jaarvergadering van vorig jaar al meteen opzienbarend nieuws, met daarbij 

een prominente rol voor twee van onze veteranen. Hans van Asten werd benoemd als nieuwe 

voorzitter van ASV’33. Daarnaast trad Adri van der Vleuten weer toe tot het bestuur. Met deze 

mannen aan het roer, kan het niet anders, dan dat onze vereniging een clubje blijft waarbij een 

ieder zich thuis voelt. 

 

Na de algemene jaarvergadering van vorig jaar werd onze competitie voortgezet met tot aan de 

winterstop wisselende resultaten. Vanwege de reisdrift van onze veteranen, met bezoek aan verre 

oorden, was het moeilijk om spelpatronen als automatismen in te slijpen. Desondanks slaagde onze 

leider er toch weer wekelijks in een dusdanige tactiek toe te passen, zodat er toch een aantal 

aansprekende resultaten konden worden behaald.  

In het najaar werd om de periodetitels en de daarbij behorende consumptiebonnen weer volop 

meegestreden. Helaas voor de zaterdagvoetballers wel de punten, maar niet de pinten…. Jeroen 

werd nog in het zonnetje gezet als een van de spraakmakende spelers van de veteranen. Terecht, 

want naast zijn voetbal- en fluit-kwaliteiten blijkt hij ook nog eens over excellente danskwaliteiten 

te beschikken. Gelukkig waren er overigens wel pinten in overvloed bij het feest van Martijn en 

Marjolijn, die de veteranen zich goed lieten smaken. 

 

Onze jaarvergadering in december werd bezocht door ongeveer 40% van het totale aantal leden. 

Dit zijn er momenteel 66 waarvan er 25 actief lid zijn. De vergadering vond plaats in een 

gemoedelijke sfeer. Naast een aantal serieuze zaken die moesten worden besproken was er ook 

ruimte voor de nodige humor en hilariteit.  

Geert werd nog gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de veteranen. Naast mooie woorden 

van de voorzitter, werden er nog een aantal herinneringen opgehaald uit het roemruchte verleden 

van deze ervaren veteraan. 

Vermeldenswaardig is ook nog de ‘herintreding’ van ons lid Theo v/d Boogaard. Tijdens de 

vergadering waarin zijn eerdere afmelding werd verkondigd meldde hij zich meteen weer opnieuw 

aan. Hij kon ons toch niet missen….   

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. Maurice Frenken werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap 

en Harrie van den Boogaard, Willie Lentjes en Maarten Vogels voor hun 50-jarig lidmaatschap.  

Daarnaast werden de 10 genomineerden voor de verkiezing van vrijwilliger van het seizoen bekend 

gemaakt met daarbij drie veteranen, namelijk Adri v/d Vleuten, Pieter Penninx en Adri van 

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

Naast de ‘herintreding’ van Theo bij de veteranen ondertekende hij ook een contract als assistent-

trainer bij de selectie van ASV’33. Wij hopen dat de wijze lessen, opgedane kennis en ervaring 

tijdens zijn actieve veteranenperiode op een goede manier worden vertaald en uiteindelijk zal 

leiden tot resultaten.  
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De veteranen werden het afgelopen jaar ook weer volop gespot in het regionale nieuws, met name 

in de ‘MooiLaarbeek krant’ en het “Eindhovens Dagblad’. Dit vanwege maatschappelijke 

betrokkenheid of andere strubbelingen. Hieruit een kleine greep. Theo over ‘Vruuger’ waaronder 

terugblik op de wedstrijd van Helmond Sport tegen het Barcelona van Cruijf. Coen vanwege de 

‘golfperikelen op de Stippelberg’. Wim als oudgediende bij het herdenken van de bevrijding. Hans 

en Pascal vanwege het afzwaaien van ‘Gans Anders’.  

Daarnaast is ook nog vermeldenswaardig dat het podium van de biljartcompetitie volledig bestond 

uit veteranen. Naast winnaar Wim Wich, werden Pierre en Harold respectievelijk 2e en 3e.  

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

een jaar of 30 oplevert.  

Eind mei ontvingen we het trieste bericht dat onze oud-secretaris en prominent lid van onze 

veteranen, Sjef Gruyters, op 80-jarige leeftijd is overleden. We mochten vorig jaar nog zijn 

jubileum ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap van de veteranen vieren. Voor zijn inzet 

voor ASV’33 en met name de veteranen ontving Sjef eerder van ASV’33 ‘de blijk van 

waardering’. Sjef pikte nog vaak (het laatste deel) een wedstrijdje mee, zolang zijn gezondheid dat 

toeliet. Een bijzondere veteraan en ASV’er is ons ontvallen en we zullen hem missen.   

 

Ook werd er weer gevoetbald. Wederom met wisselend succes, en desondanks toch ook weer ….. 

bonnen. De wedstrijd tijdens het openingsweekend tegen het 6e leerde ons dat het weer tijd was 

om door te selecteren en te investeren in de selectie. Coryfee Lodewijk van Asten besloot vanwege 

lichamelijk ongemak helaas te stoppen, reden voor onze leider om zich in Zuid-Europa te 

oriënteren op nieuw talent. Helaas was het door onze penningmeester beschikbaar gestelde budget 

niet toereikend om een goeie Griek te contracteren, dus hebben we het maar weer dichter bij huis 

gezocht. We vonden versterking in Sjacco van Hoof, die al menig tegenstander kennis liet maken 

met zijn techniek en verbluffende snelheid. De verwachting is dan ook dat weer menig klinkende 

overwinning zal worden behaald. 

 

Onze jaarlijkse feestdag is inmiddels ook achter de rug. De feestcommissie bestaande uit Bas 

Raaijmakers, Wim Wich en Peter Brouwers hadden dit jaar gekozen voor een feestavond op de 

locatie ‘Landgoed Den Heikant’. We werden verwelkomd op het terras van deze mooie locatie. De 

hoop dat er een goede opkomst zou zijn, werd bewaarheid. Het was mooi om te zien dat alle 

leeftijd-categorieën vertegenwoordigd waren. Na enkele versnaperingen te hebben genuttigd, werd 

een goed verzorgde barbecue aan ons voorgeschoteld. Dat de veteranen daar weer dorstig van 

worden werd de familie Vogels ook duidelijk. De tapkraan werd danig op de proef gesteld. De 

kelen werden goed gesmeerd en door de organisatie werd een, voor sommige, pittige pub-quiz 

gepresenteerd, waaraan enthousiast werd deelgenomen. De avond vloog daarna voorbij, waarbij 

gezelligheid troef was. Het was zeker een geslaagde avond met dank aan onze organisatoren. 

 

Als laatste willen we Ronald Brouwers (A-R kozijnen) bedanken voor 3 jaar sponsorschap en zijn 

we blij dat een nieuwe sponsor is gevonden die zijn naam aan de veteranen verbonden heeft, 

namelijk het bedrijf waar Marc Manders werkzaam is “Cosentino Group’. Deze onderneming is 

een toonaangevend bedrijf dat op verantwoorde wijze hoogwaardige en innovatieve oppervlakken 

voor de architectonische en designwereld ontwerpt. Bent u nieuwsgierig : kijk even op de site van 

dit bedrijf.  

 

Dit was het voor dit jaar. Bedankt voor uw aandacht. 
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Harold van Bommel, Secretaris Veteranen ASV’33 

 

 


