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1 Voorwoord Voorzitter 
 

In deze gids staat allerlei informatie voor onze nieuwe en bestaande leden, zoals gedragsregels, belangrijke 

adressen en telefoonnummers. Neem gerust contact op met trainer, leider of bestuur als er vragen of 

opmerkingen zijn (ook complimenten zijn welkom!). We kunnen dan op tijd reageren. 

 

Lid zijn van ASV ‘33 houdt meer in dan alleen maar wedstrijdjes spelen. De trainingen, toernooien en 

nevenactiviteiten scheppen sfeer en verstevigen de onderlinge band. 

Er wordt bij ASV ‘33 aandacht geschonken aan spelers die talent hebben en aan spelers die minder talent 

hebben. Beide groepen vormen onze jeugd- en seniorenafdeling en dienen plezier in hun sport te hebben. 

Iedereen moet zich bij onze vereniging thuis kunnen voelen en de gezelligheid, het plezier en het sociaal 

contact vinden, die hij of zij nodig heeft. 

 

Binnen ASV ‘33 gaan we met respect met elkaar om en zijn er duidelijke gedragsregels waaraan 

iedereen zich moet houden. Een grote uitdaging ligt er in om de regels, waarden en normen, die binnen de 

vereniging gelden op een goede manier te handhaven. We gaan er dan ook van uit, dat de spelers, maar ook 

trainers, leiders én ouders zich houden aan deze regels. Deze regels zijn er niet zomaar, maar zorgen ervoor, 

dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt, zodat alles in goede harmonie verloopt. 

 

De rol van de vrijwilligers is binnen onze vereniging van onschatbare waarde. Zij houden ASV ’33 

draaiende en zorgen dat jeugdspelers, senioren en veteranen plezier kunnen beleven aan het voetballen. De 

inzet van deze vrijwilligers verdient dan ook heel veel waardering. 

 

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen is er, qua organisatie, achter de schermen weer veel werk verzet. 

De teams zijn ingedeeld, trainers en coaches aangesteld en ons sportpark ziet er weer fantastisch uit. 

 

Ik wens iedereen veel plezier in het nieuwe voetbalseizoen. 

 

Hans van Asten 
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2 ASV’33 

2.1 Doelstellingen ASV’33 

 

De vereniging wil een plaats innemen binnen de Aarle-Rixtelse gemeenschap, die sociaal genoemd kan 

worden. 

Een vereniging waar het goed vertoeven is voor groot en klein, jong en oud, en waar het mogelijk is heel 

veel plezier te beleven aan de voetbalsport en wel op een wijze binnen de normen en waarden van onze 

gemeenschap. 

 

• Bij ASV’33 moet het mogelijk zijn om op een prestatieve, creatieve dan wel op een passieve wijze 

plezier te beleven aan die mooie voetbalsport. Voetballen met plezier en respect voor elkaar is een 

wens. 

• ASV’33 streeft kwaliteit na op alle gebieden binnen onze vereniging. 

• Middels een goed opgezet jeugdplan zorg dragen voor kwaliteit van de jeugdvoetballers, maar ook 

tevens voor de recreatieve kant een gedegen begeleiding ter bevordering van het plezier van de 

kinderen. 

• De vereniging streeft naar succes, maar wel door middel van plezier, respect en saamhorigheid. 

• De vereniging streeft ernaar dat iedereen, die maar enigszins bij onze vereniging betrokken is, 

ASV’33 positief naar buiten uitdraagt. 

• De vereniging moet over zijn geheel een positieve uitstraling hebben. 

• ASV’33 draagt zorg voor een optimale veiligheid binnen onze vereniging. 

• De vereniging streeft er naar om de nevenactiviteiten te optimaliseren. 

• Waardering en goede ondersteuning aan vrijwilligers is erg belangrijk. 

• Een groei in de kwaliteit van onze organisatie met de aandacht naar gestructureerd werken. 

2.2 Historie  

  

ASV’33 was niet de eerste voetbalvereniging die Aarle-Rixtel rijk was. Voetbalclubs als Victoria en 

NAS (Na Arbeid Sport) werden eerder opgericht, maar deze clubs was geen lang bestaan gegund. Op 17 

januari 1933 was het dan eindelijk zover. De voetbalclub ASV’33 werd opgericht, tijdens een 

vergadering bij café van Roij. 

 

Maar dit klopt niet helemaal. Want pas vanaf 1951 is ASV’33 de officiële naam van de voetbalclub. 

Voor die tijd ging de club door het leven als RKASV. Wat was nu het geval? Wilde je als club namelijk 

bij de rooms-katholieke voetbalbond meedoen, dan moest de vereniging rooms-katholiek zijn. Dus was 

het RKASV. 

 

De naamsverandering werd pas ingevoerd in 1951. In dat jaar werd het eerste team van RKASV 

kampioen. Hierdoor promoveerde de club, na de promotiewedstrijden tegen Holthees te hebben 

gewonnen. ASV promoveerde naar de vierde klasse van de KNVB. En omdat de KNVB een duidelijk 

verschil wilde tussen de verenigingen met de naam ASV ging de club vanaf dat jaar door het leven als 

ASV’33.  
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De oprichters van ASV'33: 

Bovenste rij v.l.n.r.: 

Frans (Broer) Swinkels, Harrie (Broer) van Brug, Sjef Maas, 

Karel de Graef 

Onderste rij v.l.n.r.: 

Piet Martens, Toon Derks, Leo Wich 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Sportpark “de Hut”  

  

1951 is ook om een andere reden een belangrijke datum binnen de club.  

Na enkele omzwervingen belandde ASV’33 in dat jaar op het huidige sportpark. Sportpark de Hut was 

geboren.  

Voor deze verhuizing heeft de club op vele andere plekken gespeeld. Zo werden de eerste wedstrijden 

gespeeld op het terrein van de Blauwe Schut achter in de ‘Hoge Akker’. De andere velden waar ASV 

speelde voordat het neerstreek op het huidige sportpark waren: de koeienwei van Verschure-Verstappen 

aan de Helmondseweg, het terrein tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa aan de Havenweg (achter de 

familie van Ommeren), het weiland van W. van de Ven op de Beekseweg en het terrein van Janus van 

Thiel achter het patronaat bij café Wichman. 

 

In 2003/2004 heeft Sportpark “de Hut” een grote renovatie ondergaan.  

Zo zijn er 2 nieuwe velden bijgekomen en zijn het trainingsveld en hoofdveld opnieuw ingezaaid. 

Tevens zijn de kleedkamers en de kantine volledig gerenoveerd. 

In 2009/2010 is er ook een groot afdak bijgekomen en is de bestuurskamer uitgebreid. 

 

ASV’33 heeft de beschikking over 3 velden, waarvan 1 met verlichting. Tevens is er een apart (verlicht) 

trainingsveld. 

Men kan beschikken over 8 kleedlokalen, 2 kleedlokalen voor scheidsrechters en een zogenaamd 

theorielokaal (voor b.v. wedstrijdbesprekingen). 

Aan het hoofdveld is een tribune aanwezig. Alle speelvelden zijn voorzien van dug-outs.  

 

Reserveringen van de accommodatie voor vergaderingen, wedstrijdbesprekingen e.d. dienen ingediend 

te worden bij het hoofdbestuur. 
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2.3.1 Plattegrond 
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Sportpark “de Hut” bevindt zich op Bakelseweg 9, 5735SC, te Aarle-Rixtel.  

2.4 Kantine 

 

De openingstijden van de kantine zijn: 

• Dinsdagavond  19.00 uur tot 01.00 uur 

• Donderdagavond  20.00 uur tot 23.00 uur 

• Zaterdag en zondag    9.00 uur tot 21.00 uur 

 

Dinsdagavond is de zogenaamde clubavond, waarop gekaart, gebiljart etc. wordt. Op deze avonden zijn 

de consumpties tegen gereduceerd tarief. 

 

Verder is de kantine geopend tijdens andere activiteiten binnen de vereniging. Bovenstaande geldt alleen 

tijdens het lopende seizoen (augustus t/m mei). 

 

De kantine is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0492-381924. 

 

 

De kantinebeheerster is Yvette Dapperens  

(met hulp van Fleur en Floor).  
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2.5 Wedstrijdkleding ASV’33 

 

Shirt:  Rood-Wit (verticaal gestreept)  

Broek:  Wit 

Kousen:  Rood 

Shirts worden ter beschikking gesteld door de vereniging of door de sponsor van het betreffende team. 

Broek en kousen (met ASV’33 logo) zijn te koop bij Sportshop Laarbeek te Beek en Donk. 

2.6 Aantal leden 

 

Momenteel, juli 2017, bestaat onze vereniging uit 562 leden, bestaande uit 418 actieve leden en 144 

rustende leden.  

 

De actieve leden bestaan uit 162 senioren (waarvan 27 vrouwen) en 256 jeugdleden (waarvan 32 

meisjes). 

 

Aan de competitie 2018-2019 wordt deelgenomen door 7 seniorenteams (waarvan 2 vrouwenteam) en 2 

veteranen teams (1 mannelijk en 1 vrouwelijk) en 18 jeugdteams. Daarnaast zijn er nog diverse kinderen 

lid van de Mini’s. Deze nemen niet deel aan een competitie. 

2.7 Afgelastingen 

 

ASV’33 speelt in district Zuid II van de KNVB. 

 

Als er afgelastingen zijn, staan deze vermeld op de website www.asv33.nl  

Ook is hiervoor een speciaal telefoonnummer: 0492-384770. 

Hier wordt ook op vermeld als de trainingen zijn afgelast. 

 

Tevens worden complete afgelastingen ook weergegeven op teletekstpagina 603. 

Bij centrale afgelastingen, die door de KNVB bekend worden gemaakt via NOS-teletekst pagina 603, 

wordt onderscheid gemaakt tussen teams in de categorie A en categorie B. 

 

Consul voor ASV’33 is Geert Raaijmakers. 

 

Voor het seizoen 2018-2019 is voor ASV'33 hierbij de indeling als volgt: 

 

Senioren: 

Categorie A: = ASV'33 1 (Afgelastingen worden vermeld onder Zuid I) en ASV'33 2 

Categorie B: = ASV'33 3e t/m 5e en Veterinnen en Vrouwen 

 

Junioren: 

Categorie B: = alle jeugdteams 

http://www.asv33.nl/
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3 Organisatie 

3.1 Organisatieschema ASV’33 

 

Bij ASV’33 wordt gewerkt met diverse commissies. 

Hieronder het organisatieschema, waarin de commissies met de betreffende functies staan weergegeven. 

De functies in het rood vormen samen het bestuur. 
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3.2 Bestuur ASV'33  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Functie/Commissie Naam Telefoon E-mail adres 

Voorzitter Hans van Asten ai 

 

06-27212851 Voorzitter@asv33.nl 

Secretaris 

 

Reno Renders 06-23472370 

 

Secretariaat@asv33.nl 

Penningmeester  

 

Marianne van der Stappen 06-22478811 Penningmeester@asv33.nl  

1e commissaris  

Wedstrijdzaken 

Frank Nooijen 06-30888908 Wedstrijdzaken@asv33.nl 

2e commissaris  

Sponsoring 

Rob Kerkhof 06-21500044 sponsoring@asv33.nl 

3e commissaris  

PR/Communicatie 

Bart van Zundert 

alsmede privacy coördinator 

06-14280750 info@asv33.nl  

4e commissaris  

Accommodatiebeheer 

Marthie van Alem  

alsmede vicevoorzitter 

06-23608861  

5e commissaris  

Vrijwilligerszaken 

Gerjan Beniers 06-15965405 Vrijwilligerszaken@asv33.nl 

6e commissaris 

Nevenactiviteiten 

Hans van Asten 

(contactpersoon) 

06-27212851 Nevenactiviteiten@asv33.nl 

7e commissaris 

Voetbalzaken 

Vacature   

 

Ledenadministratie: ledenadministratie@asv33.nl  (zie verder hoofdstuk 6) 

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester     

                          
   Hans van Asten           Reno Renders         Marianne v/d Stappen          Frank Nooijen            Rob Kerkhof              

 

                     
Bart van Zundert          Marthie van Alem          Gerjan Beniers             

 

De penningmeester wordt ondersteund door Harrie van den Boogaard (bankzaken) en Toine Verbakel 

(contributie).  

mailto:Voorzitter@asv33.nl
mailto:Secretariaat@asv33.nl
mailto:Penningmeester@asv33.nl
mailto:Wedstrijdzaken@asv33.nl
mailto:info@asv33.nl
mailto:Vrijwilligerszaken@asv33.nl
mailto:Nevenactiviteiten@asv33.nl
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3.3 Commissie Voetbalzaken 

 

3.3.1 Doel 
 

De commissie voetbalzaken is (eind)verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het technische 

jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan alsmede het technische beleid voor de senioren en de 

vrouwen.   

 

3.3.2 Voetbalzaken Jeugd 
 

De commissie Voetbalzaken Jeugd bestaat uit 1 Hoofd Voetbalzaken Jeugd en 3 Assistenten 

Voetbalzaken Jeugd (die vooral voetbal georiënteerd zijn). Deze commissie wordt aangestuurd door het 

Hoofd Voetbalzaken Jeugd (die afgevaardigd is in de commissie Voetbalzaken). 

 

Onder de verantwoordelijkheid van Voetbalzaken Jeugd (en daardoor ook van het Hoofd Voetbalzaken 

Jeugd) valt mede het aanvullen van het jeugdbeleidsplan met oefenstof voor de verschillende 

leeftijdsgroepen waar de jeugdtrainers en –leiders desgewenst uit kunnen putten om invulling te kunnen 

geven aan de uitvoering van het technisch jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan. 

 

De commissie heeft daarom de volgende doelstellingen: 

• Het opzetten, onderhouden en bewaken van het technisch jeugdbeleid en zorgen voor 

organisatievormen waarbinnen verwezenlijking van het beleid mogelijk is.  

• Beschikbaar stellen van oefenstof voor de trainingen 

• Aanbieden van cursussen (intern en extern) 

• Begeleiding trainers/leiders op voetbaltechnische zaken (inclusief keeperstrainer) 

• Informatie/discussie avonden voor de trainers/leiders (per leeftijdscategorie), samen met de 

commissie vrijwilligerszaken. 

• (Mede)beoordelen van de spelers 

• Elftalindelingen maken voor het nieuwe seizoen 

• (Eventuele) Tussentijdse elftalwijzigingen bespreken 

• Schorsing opleggen in samenspraak met trainers en leiders. 

 

3.3.2.1 Hoofd Voetbalzaken Jeugd 
 

De werkzaamheden van het Hoofd Voetbalzaken Jeugd liggen op het voetbaltechnische vlak. 

Zijn taken vallen uiteen in de volgende deelgebieden: 

• Daar waar nodig c.q. gewenst het begeleiden van de jeugdtrainers en -leiders bij het uitvoeren van 

het technisch jeugdbeleid op zowel trainingsgebied als coaching rondom de wedstrijden.  

• Het zorgen voor afstemming van het technisch jeugdbeleid op het technisch beleid van de senioren 

en de coördinatie van de overgang van de jeugdleden naar de senioren en daarmee samenhangend de 

overgang van de ene leeftijdsgroep naar de ander binnen de jeugdafdeling zelf.  

• Overleg met trainers en leiders betreffende teamsamenstelling (elftalindeling), gang van zaken 

tijdens het lopende seizoen, knelpunten signaleren en oplossen, etc.  

• Het zijn van een aanspreekpunt voor de trainers en leiders betreffende technische (voetbal) zaken.  



 

Informatiegids ASV’33 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33           Blz. 11 

 

• Het coördineren van spelersuitwisseling tijdens het seizoen en op incidentele basis ter vervanging bij 

een ander team.  

• Het zorgen voor informatie-uitwisseling tussen bestuur en trainers/leiders over zaken als naderende 

kampioenschappen, degradaties, toernooien, etc.  

3.3.3 Voetbalzaken Senioren 
 

De commissie Voetbalzaken Senioren bestaat uit 1 Hoofd Voetbalzaken Senioren en 3 Assistenten 

Voetbalzaken Senioren. De commissie wordt aangestuurd door het Hoofd Voetbalzaken Senioren (die 

afgevaardigd is in de commissie Voetbalzaken). 

 

3.3.3.1 Hoofd Voetbalzaken Senioren 
 

De werkzaamheden van het Hoofd Voetbalzaken Senioren liggen op het voetbaltechnische vlak. 

• Samenstellen selectie en alle andere elftallen  

• Strafzaken 

• Opleidingen trainers  

• Het zijn van een aanspreekpunt voor de trainers en leiders betreffende (technische) voetbalzaken. 

3.3.4 Samenstelling 
 

De commissie Voetbalzaken bestaat uit de volgende personen 

 

Functie Naam Telefoon Email 

Voorzitter Voetbal-

zaken 

Adrie van der 

Vleuten ai 

06-51426573 a.vleuten@kpnmail.nl 

Hoofd jeugdopleiding Heino 

Raaijmakers 

06-42670471 voetbalzakenjeugd@asv33.nl  

Assist.Jeugdopleiding 

bovenbouw 

Willian 

Vlemmings 

06-19940002 voetbalzakenjeugd@asv33.nl  

Assist.Jeugdopleiding 

onderbouw 

Ramon de Vries 06-14202935 voetbalzakenjeugd@asv33.nl  

Assist.Jeugdopleiding 

onderbouw 

Frans Coppens 06-20888818 voetbalzakenjeugd@asv33.nl  

Coördinator selectie 

(1-2) 

Adrie van der 

Vleuten ai 

06-51426573 a.vleuten@kpnmail.nl 

Coördinator lagere 

elftallen (3-4-5) 

Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com  

Coördinator vrouwen Erik Nooijen 06-12433766 enooijen@hotmail.com  

mailto:a.vleuten@kpnmail.nl
mailto:voetbalzakenjeugd@asv33.nl
mailto:voetbalzakenjeugd@asv33.nl
mailto:voetbalzakenjeugd@asv33.nl
mailto:voetbalzakenjeugd@asv33.nl
mailto:a.vleuten@kpnmail.nl
mailto:enooijen@hotmail.com
mailto:enooijen@hotmail.com
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3.4 Commissie Wedstrijdzaken  

 

3.4.1 Doel 
 

De taakomschrijving van de commissie wedstrijdzaken bevat het regelen van de volgende punten:  

• Wedstrijdprogramma’s alle elftallen   

• Oefenprogramma’s 

• Toernooien alle elftallen  

• Interne periodekampioenschappen  

• Indelen bestuursdiensten  

• Afgelastingen 

• Materialen (voetballen, shirtjes, hesjes, etc.) 

• Scheidsrechterszaken (begeleiding, opleiding, indeling, etc.) 

 

Tevens worden contacten gelegd c.q. onderhouden met o.a.: scheidsrechters, leiders, trainers, consul, 

andere verenigingen, KNVB.  

Deze punten zullen voor alle teams geregeld worden (door diverse personen die een duidelijke verdeling 

hebben).  

Er wordt ook een persoon aangewezen die alle zaken omtrent de scheidsrechters regelt (indeling 

wedstrijden, opleiding, begeleiding, etc.). 

 

3.4.2 Wedstrijdsecretaris  
Alle aspecten rondom de planning van te spelen wedstrijden, door welk team dan ook, verlopen via de 

wedstrijdsecretaris. Hij is zowel voor de mensen vanuit ASV’33 (trainers, leiders, spelers, ouders en 

bestuur) als voor mensen van buiten de vereniging (tegenstanders, KNVB, etc) het aanspreekpunt met 

betrekking tot zowel competitiewedstrijden, bekerwedstrijden als vriendschappelijke wedstrijden. Dit 

betekent dat alle informatie m.b.t. geplande, verzette, ingelaste en afgelaste wedstrijden via hem lopen. 

 

Het door leiders zelfstandig organiseren of verzetten van een wedstrijd kan niet voordat er contact heeft 

plaatsgevonden met de wedstrijdsecretaris. Dit is van groot belang in verband met planning van spelers, 

velden en andere wedstrijden die op de agenda staan. 

Ook controleert hij strafrapporten op de juistheid en volledigheid en stuurt ze op naar de KNVB. 

 

3.4.3 Samenstelling 
De commissie wedstrijdzaken bestaat uit de volgende personen 

Functie Naam Telefoon  

Voorzitter Frank Nooijen 06 -  308 889 08 Bestuurslid/ 

Wedstrijdsecretaris jeugd 

Lid Wouter Thijssen 06 – 156 862 01 Wedstrijdsecretaris senioren  

Lid Vacature  Oefenwedstrijden jeugd 

Lid Teun van Asten 06 -  557 773 79 Toernooien jeugd 

Lid Pierre Driessen 06 – 201 652 19 Wedstrijdzaken Algemeen 

Lid Pieter Penninx 06 – 226 986 50 Scheidsrechterszaken senioren 

Lid Frans Verschuuren 06 – 105 653 27 Scheidsrechterszaken jeugd 
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3.5 Commissie PR/Communicatie 

 

3.5.1 Doel 
 

Het doel van de commissie PR en Communicatie is om de vereniging ASV’33 op een zo goed en helder 

mogelijke wijze, zowel intern (naar de leden) als extern (sponsoren, gemeente, Aarle-Rixtelse 

gemeenschap en andere belanghebbenden), te “verkopen”.  

 

Communicatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Als hulpmiddelen wordt gebruik gemaakt van: 

• De website van ASV’33: www.asv33.nl 

• Twitter (@ASV33) 

• Facebook : www.facebook.com/ASV33 

• Maandelijkse nieuwsbrief 

• De informatiegids 

• De mededelingenborden in de kleedaccommodatie en de kantine, 

• Schermen in de kantine, 

• De diverse externe media, met name de MooiLaarbeekKrant, Eindhovens Dagblad en Radio 

Kontakt. 

 

3.5.2 Lid Commissie PR/Communicatie 
 

Als lid van de commissie krijg je een van de hierboven benoemde werkzaamheden/hulpmiddelen als 

eindverantwoordelijkheid. 

De commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om eventuele verbeterpunten en aandachtspunten 

te bespreken. 

 

3.5.3 Samenstelling 
 

De commissie PR/Communicatie bestaat uit de volgende personen 

Functie Naam Telefoon E-mail adres 

Voorzitter  Bart van Zundert 06-14280750 info@asv33.nl  

Infogids Reno Renders 06-23472370 reno.renders@hotmail.com  

Website Willian Vlemmings 06-19940002 info@theunitdesign.nl  

Nieuwsbrief  Ivo Opheij 06-50548012 Ijmg.opheij@gmail.com  

Verslaggever/columnist Rob de Fockert 0492-382858 rjcldefockert@onsbrabantnet.nl  

Foto’s Charlotte Hendriks 06-21872020 charlotte_hendriks@hotmail.com 

 

Als je iets wilt publiceren op de website of in externe media kun je contact opnemen met Bart van 

Zundert (info@asv33.nl). 

 

http://www.facebook.com/ASV33
mailto:reno.renders@hotmail.com
mailto:info@theunitdesign.nl
mailto:rjcldefockert@onsbrabantnet.nl
mailto:info@asv33.nl
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3.6 Commissie Accommodatiebeheer 

 

3.6.1 Doel 
 

Het doel van de commissie accommodatiebeheer is om samen met de gemeente het sportpark met 

opstallen in een optimale staat te brengen en te houden. 

De commissie overlegt maandelijks. Hier wordt doorgenomen wat er goed is maar vooral wat er nog 

gedaan c.q. verbeterd kan worden. De voorzitter maakt dit dan bespreekbaar binnen het bestuur of 

bespreekt dit met de coördinator van de gemeente Laarbeek. 

 

3.6.2 Lid Commissie Accommodatiebeheer 
 

Als lid van de commissie krijg je een bepaalde taak toegewezen waarvoor je verantwoordelijk zult zijn. 

 

In het algemeen heeft de commissie voor het uitvoeren van diverse activiteiten de beschikking over een 

zogenaamde Vut club. 

 

3.6.3 Samenstelling 
De commissie accommodatiebeheer bestaat uit de volgende personen 

Functie Naam Telefoon  

Voorzitter Marthie van Alem 06-23608861 Bestuurslid 

Lid Jos Rovers 382001 Vut club 

Lid Pierre Driessen 06-20165219  

Lid Frans Verschuuren 536919 of  06-10565327 Cultuurtechnisch 

Lid Pieter Penninx 06–22698650  

Voor het uitvoeren van diverse activiteiten beschikt ASV’33 over een zogenaamde Vut club. 

 

3.6.4 Vut Club 
De Vut club bestaat uit de volgende personen: 

Naam Telefoon  Naam Telefoon 

Jos Rovers 382001  Herman Dekkers 06-12364723 

Frans Verschuuren 536919  Martien van den Heuvel 382673 

Toon Frenken 381973  Cor Aarts 382287 

 

De werkzaamheden zijn o.a.: 

• Diverse klussen in of aan de gebouwen 

• Diverse klussen op het sportpark zoals:  

o belijnen van de velden,  

o wekelijks controleren en herstellen van de velden, 

o verwijderen van zwerfvuil,  

o het verwijderen of ophangen van reclameborden,  

o het schoonhouden van de tribune,  

o geringe en dagelijkse reparaties, 

o schilderwerk gebouwen en opstallen, 

o etc. 
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3.7 Commissie Sponsoring 

 

3.7.1 Doel 
 

Het primaire doel van de commissie sponsoring is het verwerven van financiële middelen om 

voetbalvereniging ASV’33 een gezonde financiële basis te bieden. Als tegenprestatie biedt 

voetbalvereniging ASV’33 een regionaal platform voor onze sponsoren. Iedere sponsor kan op deze 

manier zijn naamsbekendheid verbeteren. De sponsor draagt door zijn bijdrage direct bij aan de 

spelvreugde van veel leden en toeschouwers. Deze leden en toeschouwers zijn mogelijk ook 

werknemers of klanten van een sponsor. Op deze manier bent u van absolute, toegevoegde waarde over 

de gehele breedte van onze vereniging. 

 

Voetbalvereniging ASV’33 tracht een optimale wisselwerking tussen sponsors en de voetbalvereniging 

te bewerkstelligen. Zo zullen wij regelmatig evalueren hoe de samenwerking met een sponsor is 

bevallen. Mogelijk kunnen we elkaar nog versterken op bepaalde vlakken of kunnen wij als 

voetbalvereniging de sponsor meer bieden. Uiteindelijk streven wij als voetbalvereniging een zeer 

langdurige samenwerking na. 

 

3.7.2 Lid Commissie Sponsoring 
 

Als lid van de commissie krijg je een bepaalde taak toegewezen waarvoor je verantwoordelijk zult zijn. 

 

De commissie komt maandelijks bij elkaar om eventuele verbeterpunten en aandachtspunten te 

bespreken en uiteraard plannen te ontwikkelen om de sponsorinkomsten te vergroten c.q. te behouden.  

 

3.7.3 Mogelijkheden 
 

De sponsorcommissie tracht in samenspraak met een sponsor maatwerk te leveren. Er zijn diverse 

mogelijkheden om voetbalvereniging ASV’33 te sponsoren. Een overzicht van deze mogelijkheden treft 

u hierna: 

 

Naam Sponsorpakket Prijs Soort product 

Hoofdsponsor NTB 

Sponsorvermelding op wedstrijdshirt, trainingspakken en voetbaltassen van 

het 1e en 2e elftal 

Plaatsing reclamebord aan bovenzijde publiekstribune 

Vermelding + doorlink sponsornaam op website voetbalvereniging 

Vermelding naam sponsor op loten, die verkocht worden tijdens 

thuiswedstrijden 1e elftal 

Vermelding naam sponsor op sponsorbord in de kantine, alsmede op TV-

schermen in de kantine 
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Stersponsor € 250,00 Combinatie van Exclusivepakket met verplichte aanschaf wedstrijdshirts 

voor een elftal 

     
Subsponsor € 175,00 Combinatie van Businesspakket met verplichte aanschaf wedstrijdshirts, 

trainingspakken of tassen voor een elftal 

     

  

Reclamebord 

hoofdveld (1) 
Website ASV33.nl 

Seizoenskaart 

ASV'33 

Exclusive € 250,00 
Afmeting: lengte 5000 

mm, hoogte 620 mm, 

dikte 6 mm 

Logo + doorlink naar 

eigen website sponsor 

Toegang alle 

thuiswedstrijden 

     

Business € 175,00 
Afmeting: lengte 2500 

mm, hoogte 620 mm, 

dikte 6 mm 

Logo + doorlink naar 

eigen website sponsor 

Toegang alle 

thuiswedstrijden 

     

Basic € 125,00 niet van toepassing 
Logo + doorlink naar 

eigen website sponsor 

Toegang alle 

thuiswedstrijden 

     

Club van 33 € 33,00 
Vermelding op het "Club van 33"-bord in de kantine van Sportpark "de Hut" 

(2) 

(1) Het reclamebord kan worden vervaardigd door Eikholt uit Handel (www.eikholt.nl). De vervaardigingskosten (ca. € 250,-- bij 2500 

mm, 5000 mm op aanvraag) zijn voor rekening van sponsor. De Vereniging draagt zorg voor het plaatsen van het reclamebord naast 

het hoofdveld op sportpark "de Hut". Het reclamebord wordt eigendom van de Vereniging. 

(2) Als deelnemer aan de Club van 33 ondersteunt u specifieke jeugdactiviteiten binnen de Vereniging. Desbetreffende bijdrage 

wordt naast de bovengenoemde pakketten bij een bedrijf in rekening gebracht. Als particulier kunt u ook deelnemen aan de Club van 

33, echter in dit geval wordt u als particuliere deelnemer vermeld op het bord in de kantine. 

 

Teamsponsoring 

Naast bovengenoemde mogelijkheden is het natuurlijk ook mogelijk om een voetbalelftal te sponsoren 

middels teamsponsoring. U kunt hierbij denken aan reclame op voetbaltenues, trainingspakken, 

voetbaltassen en voetballen.  

 

Teamsponsoring wedstrijdshirts 

Sponsorvermelding op 

wedstrijdshirt: 

 
Seizoen 1* Seizoen 2 Seizoen 3 

Junioren JO13 t/m Senioren (bestaande uit 15 

wedstrijdshirts en 1 keeperstenue (keepersshirt, 

keepersbroek en keeperssokken), kledingtas) 

ca. € 700,00 € 175,00 € 175,00 

Junioren JO11 en JO9 (bestaande uit 10 

wedstrijdshirts en 1 keeperstenue (keepersshirt, 

keepersbroek, keeperssokken), kledingtas) 

ca. € 500,00 € 175,00 € 175,00 

Teamsponsoring trainingspak 

Sponsorvermelding op trainingspak: 

 
Seizoen 1* Seizoen 2 Seizoen 3 
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Junioren JO13 t/m Senioren (bestaande uit 16 

trainingspakken) 
ca. € 1.100,00 € 125,00 € 125,00 

Junioren JO11 en JO9 (bestaande uit 11 

trainingspakken) 
ca. € 650,00 € 125,00 € 125,00 

Teamsponsoring tassen 

Sponsorvermelding op tassen: 

 
Seizoen 1* Seizoen 2 Seizoen 3 

Junioren JO13 t/m Senioren (bestaande uit 16 

voetbaltassen) 
ca. € 650,00 € 75,00 € 75,00 

Junioren JO11 en JO9 (bestaande uit 11 

voetbaltassen) 
ca. € 400,00 € 75,00 € 75,00 

* Vermelde bedragen bij seizoen 1 zijn de geschatte aanschaf- en vervaardigingskosten van het product, e.e.a. afhankelijk van 

wensen sponsor en drukkosten logo. ASV'33 vraagt een offerte aan bij Sportshop Laarbeek, de factuur m.b.t. aanschaf en 

vervaardiging wordt rechtstreeks door Sportshop Laarbeek bij sponsor in rekening gebracht. Bestelling wordt pas geplaatst na 

betaling aanschaf- en vervaardigingskosten. De kosten voor het uitdragen van de sponsornaam worden door ASV'33 vanaf seizoen 

2 in rekening gebracht bij sponsor. 

 

Sponsor van ASV’33? Het overwegen waard! 

Graag treedt de sponsorcommissie vrijblijvend met geïnteresseerden in overleg om de interessante 

sponsormogelijkheden binnen ASV’33 te bespreken. Stuur een mail naar sponsoring@asv33.nl 

 

3.7.4 Samenstelling 
 

De commissie sponsoring bestaat uit de volgende personen 

 

Functie Naam Telefoon E-mail adres 

Voorzitter  Rob Kerkhof 06-21500044 robkerkhof@outlook.com  

Lid (Reclameborden) Adri van Rosmalen 06-52157444 adrivanrosmalen@hotmail.com 

Lid (Teamsponsoring) Michiel Jansen 06-43255473 mjw.jansen@gmail.com  

Lid Marc Manders 06-50282021 mmanders@cosentino.com  

Lid Roland Roijackers 06-13690487 roland.roijackers@onsmail.nl  

 

mailto:sponsoring@asv33.nl
mailto:robkerkhof@outlook.com
mailto:adrivanrosmalen@hotmail.com
mailto:mjw.jansen@gmail.com
mailto:mmanders@cosentino.com
mailto:roland.roijackers@onsmail.nl
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3.8 Commissie Nevenactiviteiten 

 

3.8.1 Doel 
 

Het primaire doel van de commissie nevenactiviteiten is het door middel van activiteiten, vallende 

buiten de reguliere voetbalcompetities, dichter bij elkaar brengen van leden om het ‘familiegevoel’ te 

bevorderen. 

 

Dit doel wordt nagestreefd door het organiseren van onder andere: periodeafsluitingen, kerstborrel, 

kaartmiddagen, voetbalquiz, carnavalsavond, seizoenafsluiting, stratenvoetbaltoernooi, 

vrijwilligersavond, FIFA-voetbalspel, themamiddagen, feestavond, etc. voor senioren.  

 

Daarnaast worden diverse nevenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals jeugdcarnaval, 

kerstzaalvoetbaltoernooi, Sinterklaas, voetbalkamp, filmavonden etc. 

 

Lid Commissie Nevenactiviteiten 
 

Als lid van de commissie werk je samen met de andere commissieleden om de genoemde activiteiten te 

organiseren. 

De commissie komt gemiddeld een keer per twee maanden bij elkaar om de diverse nevenactiviteiten te 

plannen en uit te werken en om eventuele verbeterpunten en aandachtspunten te bespreken. 

 

Op de website van ASV en op posters in de kantine wordt hier voortdurend bekendheid aan gegeven. De 

commissie zoekt actief naar activiteiten die het ‘familiegevoel’ zullen bevorderen en (nieuwe) leden aan 

ASV’33 zullen binden. Eventuele suggesties zijn van harte welkom bij de commissieleden. 

 

3.8.2 Samenstelling 
 

De commissie nevenactiviteiten bestaat uit de volgende personen 

Functie Naam Telefoon E-mail 

Voorzitter Erwin van Dijk 06-31776365 vandijk.erwin@hotmail.com 

Lid Mandy van den Heuvel 06-36168537 mandy.heuvel@hotmail.com 

Lid Hein van de Laar 06-30401852 heinvandelaar@live.nl 

Lid Thomas Neaum 06-22718319 neaumtom@hotmail.com 

Lid Mark van Wetten 06-51865913 m.wetten@gmail.com 

Contactpersoon 

vanuit bestuur 

Hans van Asten 06-27212851 hansvanasten1959@gmail.com 

 

Veelal in samenwerking met de andere commissies en andere leden van ASV’33 zal de commissie 

nevenactiviteiten de verschillende activiteiten organiseren. 
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3.9 Commissie Vrijwilligerszaken 

 

De commissie Vrijwilligerszaken is vanaf het seizoen 2016/2017 nieuw voor ASV’33. Deze commissie 

bestaat uit meerdere personen en wordt aangestuurd door het bestuurslid vrijwilligerszaken. 

 

3.9.1 Doel 

De commissie heeft tot doel om vrijwilligers te werven, te ondersteunen en te begeleiden. Daarbij 

adviseert de commissie het bestuur over het vrijwilligersbeleid. De commissie zal zich ook bezighouden 

met de aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Onder de commissie valt ook de 

vertrouwenspersoon (verderop meer hierover). 

De commissie is de schakel tussen bestuur en vrijwilliger: vrijwilligers moeten op de hoogte worden 

gehouden van plannen/wensen bestuur, en problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen moeten 

gecommuniceerd worden naar het bestuur. 

De commissie stimuleert dat bij de taakinvulling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 

wensen en motieven van de vrijwilligers, ze coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers, regelt 

eerste bezoek/ontmoeting met de club, rondleiding, wegwijs maken binnen ASV’33.  

Samenstelling  

De vrijwilligerscommissie bestaat uit de volgende personen: 

Naam Functie Telefoon E-mail adres 

Gerjan Beniers Voorzitter 06-15965405 vrijwilligerscommissie@asv33.nl 

Cor Aarts Secretaris 0492- 382287 coraarts@onsmail.nl  

Kai Vervoort Lid 06-22786261 vervoort.km@gmail.com  

Anke van Asten Lid 06-53679759 ankevanasten@gmail.com 

De commissie zoekt nog steeds naar aanvulling met 1 of 2 leden. Graag zouden we zien dat ouders van 

jeugdleden zich hiervoor opgegeven. 

Als je vragen hebt over het vrijwilligersbeleid bij ASV kun je contact opnemen met Gerjan Beniers 

(vrijwilligerscommissie@asv33.nl).  
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3.9.2 Contact vertrouwenspersoon. 

Dit is een aparte functionaris die onafhankelijk van de commissie en het bestuur fungeert. De 

vertrouwenspersoon is een persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dat kunnen zaken zijn 

die bijvoorbeeld betrekking hebben op pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie of persoonlijke 

problemen. Ook kan het te maken hebben met problemen tussen bepaalde personen die hierdoor niet 

goed kunnen samenwerken. De vertrouwenspersoon is iemand die het niet erg vindt om problemen van 

anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Doel is in eerste instantie om de problemen samen 

op te lossen of de vertrouwenspersoon geeft adviezen aan de betreffende persoon of hij/zij maakt een 

rapport (met adviezen) dat naar het bestuur gaat. 

 

 

Contactgegevens:  

Rob de Fockert 

tel: 0492-382858 

email: vertrouwenspersoon@asv33.nl  
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3.10 Commissie Personele zaken 

 

3.10.1 Doel 
 

Het doel van de commissie Personele zaken is om er voor te zorgen, dat alle werkzaamheden, die door 

bepaalde personen uitgevoerd dienen te worden, ingevuld worden door de juiste personen. Tevens wordt 

er op toegezien, dat de kwaliteit van deze werkzaamheden gewaarborgd is. 

 

3.10.2 Samenstelling 
 

De commissie Personele zaken bestaat uit het Dagelijks bestuur. 

 

3.11 Commissie Veteranen  

 

3.11.1 Doel 
 

Het doel van de commissie veteranen is om ervoor te zorgen, dat mensen die de leeftijd van 30 jaar 

bereikt hebben op een gezellige manier op zaterdagmiddag (thuiswedstrijden om 16.30 uur) kunnen 

voetballen. De tegenstanders komen uit de regio Zuidoost Brabant. Ze spelen ± 30 wedstrijden per jaar. 

De instelling is dat gezelligheid voorop staat, maar dat af en toe winnen ook leuk is. 

Met ongeveer 25 spelers beginnen ze het seizoen. Er zijn 69 mensen lid van de veteranen. 

 

3.11.2 Samenstelling 
 

De commissie veteranen bestaat uit de volgende personen 

 

Functie Naam Telefoon 

Voorzitter Adri van Rosmalen 383178 / 06-52157444 

Secretaris Harold van Bommel 383711 / 06-10100729 

Penningmeester Toine Verbakel 520184 / 06-22957220 

1e commissaris Teun Vogels 06-15267222 

2e commissaris Mark van Wetten 06-51865913 

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Harold van Bommel  
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4 Sponsoring 
 

Zoals eerder vermeldt en op de website bestaan er bij ASV’33 diverse soorten van sponsoring.  

 

Momenteel beschikt ASV’33 over de volgende sponsors: 

Hoofdsponsors 

Van Moll Financiële Diensten 

Sportshop Laarbeek 

 - 

Stersponsor 

Marco Gas BV 

 - 

Subsponsor 

Eethuis Saray 

- 

Kledingsponsoren 

A-R Kozijnen BV 

A. Leenders Elektro 

Artifex Finance 

Astra Stramon 

Bekkers Autoschade 

Bouwservice Jos van Bakel 

Café de Vlegel 

Dutch Expat Shop 

Eethuis Saray 

Erik Wich Metselwerken 

Frank Dekkers Bouw- en Timmerwerken 

Fuchs Industrial Automation 

Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf 

Hans van Dijk Bouw- en Metselwerken 

Hevu Handelsonderneming 

Installatietechniek Richard Kerste 

Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf 

Keurslager Danny Megens 

Louwers Hanique BV 

Matrho BV 

Raadhuis Advies BV 
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Restaurant De Hommel 

Rijschool Wilco 

Schooten Advies 

Snoeperij Jantje 

Van der Hoeff Vlees 

Vesters Agrarische Groothandel 

 - 

Kerst-Zaalvoetbaltoernooi 

Het Hooghe Land Verzekeringen 

 - 

Exclusivepakket 

Van de Graft Accountants 

 - 

Businesspakket 

A. Leenders Elektro 

Aarlese Bouwmaterialen 

Artifex Finance 

Bloom 

Bouwbedrijf Van Dinter 

Bouwcenter Swinkels 

Bouwservice Ton Hendriks 

Brood- en Banketbakkerij Van Brug 

Café Zaal Bij van Dijk 

Canam Sales BV 

Dakbedekkingen Peter Bankers 

Daniëls Metalen 

Eeterij Uniek 

Eikholt Products 

Elektro Klessens & De Koning 

Formido 

Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf 

Groep 5700 

Handelsonderneming Van Belkum BV 

Hevu Handelsonderneming 

In Balans Administratie & Belastingdeskundigen BV 

Jumbo Lieshout-Mariahout 

Lifestyle Center Laarbeek 
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Machineverhuur Harold Vereijken 

MCD Supermarkt 

Patrick Wetzel Opticiën Audiciën 

Restaurant De Hommel 

Rijschool Wilco 

Schildersbedrijf W. van Dijk 

Slagerij Hegeman 

Snoeperij Jantje 

Studio Fingo 

Tankcentre Aarle-Rixtel 

Taxi van Heijst 

Tuincentrum d'n Heikant 

Van den Bogaart Gevelrenovatie Voegwerken 

Van den Heuvel Groente & Fruit 

Van Santvoort Makelaars 

 - 

Basicpakket 

Carlo Vlamings 

D3 Architecten 

Harry Moes Makelaardij 

Laarbeek Natuursteen en Tegelwerken 

Pierre van der Vorst Optiek 

Rofraline BV 

Witgoed Van Duppen BV 

 - 

Zondagsponsor 

Brood- en Banketbakkerij Van Brug 

Slagerij Hegeman 

Van den Heuvel Groente & Fruit 

 - 

Reclamebord hoofdveld 

Auto Corsten BV 

Café De Stal 

Coppens Diervoeding 

DeMooiLaarbeekKrant 

Elco Hoveniersbedrijf 

Harrie Swinkels Groentehandel 
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Jos Maas Oliehandel 

Juwelier W.F. van de Kerkhof 

Leenders Bouwbedrijf 

Slagerij Hagelaar 

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 

 - 

Club van 33 

A. Leenders Elektro 

Aannemer T. Vogels 

Arjan Loomans 

Autocenter Hans van de Vossenberg 

BGA vof 

Bouwbedrijf A. Gevers 

Bouwmans Vuur Totaal 

Bouwservice Ton Hendriks 

Brood- en Banketbakkerij Van Brug 

Frans Coppens 

Eethuis Saray 

Eikholt Products 

Elco Hoveniersbedrijf 

Erick Klomp 

Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf 

GVA Bouwservice 

Hans van Dijk Bouw- en Metselwerken 

Herberg De Brabantse Kluis 

Huisartsenpraktijk Aarle-Rixtel 

Installatietechniek Richard Kerste 

Jan Gruyters 

Jan-Carl Otten 

Joop Martens 

Jurgen Peters 

Juwelier W.F. van de Kerkhof 

Kaasgroothandel Van de Beek 

Kantine ASV'33 

Kantoor Berben BV 

Klusservice Laarbeek 

Leenders Bouwbedrijf 
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Lifestyle Center Laarbeek 

Oosthoek Financieel Advies 

Patrick Wetzel Opticiën Audiciën 

Peter Raijmakers 

Reno Renders 

Slagerij Hagelaar 

Sportshop Laarbeek 

Tandartspraktijk Colen BV 

Tandartspraktijk Kolkman 

Tankcentre Aarle-Rixtel 

Thijssen Timmerbedrijf 

TVHI Bedrijfshulpverlening 

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 

Van den Heuvel Groente & Fruit 

Van den Wildenberg Assurantiën VOF 

Verbakel Tweewielers 

 - 

Overige sponsoring 

CBJM Botman - AED 

Eikholt products - Bord club van '33 

Frans Verschuuren - Diversen, waaronder de tractor 

Kantine ASV'33 - Standenbord 1e elftal 

Machinaal timmerbedrijf vd Heuvel - Standenbord lagere elftallen 

Rabobank Peel Noord - Scorebord hoofdveld 

Tuincentrum d'n Heikant - Beplanting 

Verbakel Tweewielers - Beker straatvoetbal 
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5 Correspondentie  

5.1 Algemeen 

 

Alle correspondentie kan verstuurd worden naar: 

Voetbalvereniging ASV’33 

Postbus 38   

5735 ZG Aarle-Rixtel   

 

E-mail bestuur:   Secretariaat@asv33.nl    
Bondsnummer KNVB: BBHT73Z 

Kamer van Koophandel:  40235791 

 
De vereniging bevindt zich op sportpark “de Hut”, Bakelseweg 9 te Aarle-Rixtel.  

Telefoon  0492 - 381924  

Telefoon afgelastingen  0492 - 384770   

 

5.2 Website 

 

ASV’33 beschikt over een eigen website. Deze is te vinden onder www.asv33.nl  

Op deze site vindt u o.a. de uitslagen en verslagen van de teams, wedstrijdprogramma’s, adressen van 

verenigingen en nog veel meer. 

Ook is ASV’33 te vinden op Facebook (www.facebook.com/ASV33) en Twitter (@ASV33). 

5.3 Mededelingenborden 

 

In de kleedkamergang en de kantine vindt u de mededelingenborden voor respectievelijk de 

jeugdafdeling en de seniorenafdeling.  

Hierop vindt u o.a. mededelingen die betrekking hebben op de competities en andere relevante 

informatie die voor u nuttig kan zijn. 

 

http://www.asv33.nl/
http://www.facebook.com/ASV33
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6 Lid worden/zijn bij ASV’33  

6.1 Aanmelden 
 

Lid worden van ASV’33 kan op de volgende manieren: 

 

Ga naar de website www.asv33.nl en selecteer: ‘Lid worden’. Hier staat dat de volgende stappen 

gevolgd moeten worden: 

 

- Vul het inschrijfformulier in (link is aangegeven op de website) 

o Vul ook de machtiging in voor de automatische incasso voor de contributie alsmede de 

eenmalige €7,50 inschrijvingskosten 

o Een digitale pasfoto kan na de inschrijving zelf geladen worden via de voetbal.nl app. 

- Dit formulier kun je vervolgens op een wedstrijddag (zaterdag of zondag) inleveren in de 

bestuurskamer of opsturen naar ledenadministratie@asv33.nl. 

 

 - Als je vragen hebt stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@asv33.nl ovv je naam, adres en 

telefoonnummer. Hierna zal er contact worden opgenomen. 

 

Je kunt zelf ook contact opnemen met: 

• Algemeen:   Toon Bekkers   ledenadministratie@asv33.nl 

        382359  

• Veteranen     Harold van Bommel haroldvanbommel@gmail.com 

         383711 of 06-10100729 

  

• Opgave en afmelding ledenadministratie algemeen: Toon Bekkers (telefoon 382359) 

 

Op het formulier machtig je ASV’33 om de contributie per kwartaal te innen.  

 

Als je jezelf opgegeven hebt als lid geldt dit voor minimaal een half jaar. 

6.2 Mutaties/Afmelden 

 

Mutaties, zoals adres, telefoon- of banknummer wijzigingen, moeten altijd worden doorgegeven.  

Afmeldingen moeten schriftelijk geschieden onder opgaaf van redenen.  

Dit kan bij bovengenoemde personen of een e-mail sturen naar ledenadministratie@asv33.nl onder 

vermelding van je naam. 

6.3 Overschrijving 

 

Wie wil overschrijven naar een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier in te vullen (deze 

zijn verkrijgbaar in de bestuurskamer).  

Als aan alle verplichtingen (m.n. contributie en boetes) is voldaan wordt dit formulier door de 

wedstrijdsecretaris van de vereniging ondertekend. 

 

 

http://www.asv33.nl/
mailto:ledenadministratie@asv33.nl
mailto:haroldvanbommel@gmail.com
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Overschrijving wordt door de KNVB verleend: 

• Tijdens het seizoen als er een geldige reden is o.a. verhuizing naar een andere plaats die meer dan 15 

km verderop ligt. 

• Voor een nieuw seizoen als het formulier tijdig, dus niet later dan 15 juni, bij de KNVB is. 

6.4 Contributie  

 

De contributie bedraagt als volgt:  

  

Rustende leden   € 17,75 per kwartaal 

Mini’s     € 23,25 per kwartaal 

Jeugd t/m JO13   € 30,75 per kwartaal 

Jeugd vanaf JO15   € 33,25 per kwartaal 

Senioren    € 40,75 per kwartaal 

Veteranen betalen extra € 4,00 per kwartaal 

Veterinnen    € 25,00 per kwartaal 

Vr18+ 7 tegen 7  € 25,00 per kwartaal 

 

De contributie zal elk jaar m.i.v. 1 januari automatisch verhoogd worden met de indexering die de 

KNVB toepast op de vereniging, evenals met de jaarlijkse indexering van de huurprijs van de 

kleedaccommodatie. 

 

Inschrijfgeld is éénmalig € 7,50 en de peildatum voor de leeftijdsbepaling is 1 januari. 

 

Als je 4 jaar wordt, kan je lid worden van de Mini’s. Afhankelijk van het aantal spelers word je bij het 

bereiken van de leeftijd van 6 jaar doorgeschoven naar de F-categorie. Normaal zal dit zijn bij de 

aanvang van een nieuw seizoen of bij de start van de voorjaarscompetitie. 

 

Contributie dient in principe te geschieden via automatische incasso (per kwartaal). Het 

machtigingsformulier is opgenomen in het aanmeldingsformulier en zijn op de site van ASV’33 te 

vinden bij ‘lid worden’ en zijn ook verkrijgbaar in de bestuurskamer.  

 

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL81 RABO 0101 4922 19 t.n.v. v.v. A.S.V.’33 o.v.v. 

naam, lidnummer en periode waarop betaling betrekking heeft. 

 

De eerste automatische incasso van een nieuw voetbalseizoen is in de eerste week van september (juli 

t/m sept.), daarna zijn ze in de eerste weken van oktober (okt. t/m. dec.), januari (jan. t/m mrt.) en april 

(apr. t/m juni). 

 

Na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap via  ledenadministratie@asv33.nl stopt de machtiging 

automatisch. De contributie loopt minimaal een half jaar. 

 

Indien men meerdere malen nalatig is in een betaling is men niet meer speelgerechtigd en wordt het 

lidmaatschap stilzwijgend beëindigd. 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@asv33.nl
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6.5 Privacy beleid 

 

ASV’33 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen 

we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het privacy 

beleid is hier te lezen: http://www.asv33.nl/vereniging/beleid/privacy-beleid/ 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. ASV’33 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 

geval: 

 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy beleid; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

Als ASV’33 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan dit door contact op 

te nemen met onze privacy coördinator via info@asv33.nl 
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7 Overige zaken 

7.1 Opleidingen 

 

De vereniging laat, wanneer het verantwoord en nuttig is voor de club, medewerkers een opleiding 

volgen. De kosten hiervan worden, in overleg met het hoofdbestuur, geheel of  voor een gedeelte door 

de vereniging betaald. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij de secretaris van het 

hoofdbestuur. 

7.2 Boeteregeling  

 

ALLE boetes dienen door de spelers zelf betaald te worden voor aanvang of vertrek naar de 

eerstvolgende wedstrijd aan commissie wedstrijdzaken of aan de jeugdcommissie. Niet tijdig betalen 

betekent automatisch niet spelen. Strafzaken (o.a. als gevolg van een rode kaart) zijn tevens ten laste van 

desbetreffende persoon. Niet op komen dagen voor een wedstrijd zijn ten laste van het betreffende elftal.  

   

Bij rode kaarten zal er bij elke rode kaart twee punten in mindering worden gebracht bij het betreffende 

elftal op het periodekampioenschap binnen ASV'33, dit bovenop de maatregelen die er al zijn. 

7.3 Attenties 

Binnen ASV’33 bestaan de volgende attentieregelingen: 

 

• Verenigingsspelden worden uitgereikt bij: 

• 25 jarig lidmaatschap 

• 40 jarig lidmaatschap 

• 50 jarig lidmaatschap 

• 60 jarig lidmaatschap 

• 70 jarig lidmaatschap 

 

• Attenties worden verstrekt bij: 

• 300, 400 of 500 wedstrijden in ASV’33 1. 

• Geboorte 

• Overlijden 

• Huwelijk 

 

• De volgende speciale titels worden verleend: 

• Ere(jeugd)voorzitter 

• Erelid 

• Lid van Verdienste 

• Blijk van Waardering 
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Momenteel hebben de volgende personen de volgende speciale titels: 

 

ERE VOORZITTER  LEDEN van Verdienste  Blijk van Waardering 

Jan Gruyters Theo vd Boogaard   Wim Aarts 

ERE JEUGDVOORZITTER Cor vd Kerkhof   Sjef Gruyters 

Marthie van Alem Marines van Lierop   Nellie van Rosmalen  

 Thieu Driessen   Maurice Spetter 

ERE LEDEN Cor Welten    Arjen van den Tillaar  

Hein van Roij   Karel vd Putten   Rob de Fockert  

Theo vd Boogaard   Mies Martens    Rikie Keunen 

Piet Martens   Gerrit Driessen   Vera Leenders 

Jos Rovers  Jan Gruyters    Pieter van Brug 

Henk Nooijen   Henk Nooijen                       Twan Panhuijzen 

Marthie van Alem  José Driessen                             Marion Panhijzen 

Frans Verschuuren Piet Driessen 

Henk Daniëls  Marthie van Alem 

Paul Kweens Toon Frenken  

 Frans Verschuuren 

 Henk Daniëls   

 Toon Driessen 

 Paul Kweens 

 Pierre Driessen 

 Geert Raaijmakers 

 Reno Renders 

 Henry Pieloor 

 Michel Driessen 

 

Dragers van de Gouden KNVB speld Dragers van de Zilveren KNVB speld 

Theo vd Boogaard    Theo vd Boogaard   

Jan Gruijters     Hein van Roij   

Jos Rovers     Thieu Driessen  

Marthie van Alem    Marthie van Alem 

Theo van Berlo  

Henk Daniëls   

Ad Kweens 

Paul Kweens 

Henk Nooijen   

Jos Rovers 

Jan Gruijters 

Jan Steenbekkers   

Frans Verschuuren 

 

Dragers van de Bronzen KNVB speld 

 

José Driessen     Gerrit Driessen  

Pierre Driessen    Geert Raaijmakers 

Toon Driessen 
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Dragers van de NKS speld  

Goud    Zilver    Brons 

Jos Rovers   Bert van Zutphen  Wim Aarts 

Henk Nooijen   Frans Verschuuren 

Paul Kweens   John van de Ven 

Henk Daniëls   Peter van Berlo 

Marthie van Alem  Wim Aarts 

 

Vrijwilligerspenning van Laarbeek 

Henk Daniëls   

Marthie van Alem 

Frans Verschuuren 

 

Ridder in de orde van Oranje Nassau  Lid in de orde van Oranje Nassau 

 

Jan Gruijters      Theo vd Boogaard   

Jos Rovers 

Henk Nooijen   

Marthie van Alem 

Frans Verschuuren 

Paul Kweens  

Maurice Spetter   
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7.4 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder worden 

geregeld. Dit reglement ligt ter inzage bij het bestuur. 

7.5 Tweede hands voetbalschoenen 

Deze zijn voor 6 euro te koop vóór en na de trainingen en de wedstrijden op het sportpark de Hut. Men 

gelieve hiervoor contact op te nemen met iemand van de commissie voetbalzaken (jeugd) (zie voor de 

namen blz. 11).  

7.6 Inleveren kassabonnen Sportshop Laarbeek 

Wij vragen iedereen de kassabonnen van Sportshop Laarbeek in te leveren bij onze vereniging. Dit kan 

gebeuren bij een bestuurslid of bij iemand van de jeugdcommissie. ASV’33 krijgt namelijk, afhankelijk 

van het totale bedrag van alle kassabonnen samen, een bepaald percentage van dit bedrag aan 

waardebonnen. Dit is mooi meegenomen voor de club en voor u is het een kleine moeite.  

7.7 Kledingcontainer 

Zoals iedereen weet is het al moeilijk genoeg om in deze tijd gelden ten behoeve van onze vereniging 

binnen te krijgen, maar de kledingcontainer is een van de mogelijkheden daar toe. Bij dezen willen wij 

ieder lid oproepen om kleding die je toch weg wilt gooien in deze container te deponeren. Wij als 

vereniging varen er wel bij. De kledingcontainer staat bij de poort van de ACHTERINGANG van ons 

sportpark. 

7.8 Wassen wedstrijdkleding 

 

Het wassen van de wedstrijdkleding van de JO9, JO11 en JO13 teams gebeurt door (de ouders van) de 

spelers zelf. Er zit bij spelers van deze lichtingen geen wasgeld in de contributie verwerkt. 

Het wassen van de wedstrijdkleding vanaf de JO15 teams en hoger (incl. senioren) is de 

verantwoordelijkheid van ASV’33. Dit wordt op dit moment uitbesteed aan Was en Strijkerij Jaantje.  

7.9 Overige zaken 

Daar waar zaken niet specifiek vermeld staan in de informatiegids kunt u contact opnemen met het 

dagelijks bestuur. 
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8 Algemene regels 

8.1 Tenue  

 

Elk lid moet zelf zorgen voor een paar goede voetbalschoenen, een paar effen rode voetbalsokken, een 

effen wit voetbalbroekje en goede scheenbeschermers.  

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht gesteld door de KNVB. Dit betekent: géén 

scheenbeschermers, géén wedstrijd spelen! 

Er wordt gelet op uniforme kleding. Dit zal betekenen dat een speler die zich hieraan niet houdt, niet zal 

spelen. Dezelfde kleding en fris van kleur bepaalt mede het gezicht van de vereniging naar anderen. 

Dus, let daar zelf ook op.  

Een shirt krijgt men van ASV’33 in bruikleen. Het is niet toegestaan, dat dit shirt thuis wordt gedragen. 

Deze shirtjes zijn kostbaar. Indien deze vroegtijdig zijn versleten zal er alleen een nieuw worden 

gegeven tegen betaling van 25 euro.  

8.2 Vertrek bij uitwedstrijden  

 

Jeugd:  

Alle jeugdteams vertrekken vanaf sportpark de Hut.  

Het vertrek dient gezamenlijk te gebeuren omdat anders niet duidelijk is wie er wel of niet is. Dus niet 

op eigen gelegenheid naar uitwedstrijden rijden! 

 

Senioren: 

Alle senioren teams vertrekken vanaf sportpark de Hut. 

8.3 Kleedlokalen  

 

Wij gaan er vanuit, het is immers een vorm van normaal fatsoen, dat de kleedlokalen steeds netjes 

worden achtergelaten, ook na de trainingen. Dit geldt ook voor uitwedstrijden. 

Ook geldt in de kleedlokalen een rookverbod. 

Omdat we bij ASV’33 ook diverse vrouwen/meisjesteams hebben hierbij het dringend verzoek om 

alleen je eigen kleedkamer te betreden. Op het prikbord vooraan in de gang staat altijd aangegeven welk 

kleedkamer gereserveerd is voor welk team. 

8.4 Scheidsrechter 

 

Bij afwezigheid van een scheidsrechter moet de thuisspelende vereniging zorgen voor een 

scheidsrechter. In de regel is dit een van de leiders. Mensen die graag een jeugdwedstrijd fluiten kunnen 

zich melden bij de Commissie wedstrijdzaken. 
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8.5 Gedragsregels senioren- en vrouwen spelers 

 

• Zorg dat je op wedstrijddagen op de afgesproken tijd aanwezig bent, zowel bij thuiswedstrijden als 

bij uitwedstrijden. 

 

• Bij verhindering altijd ruim op tijd afmelden bij de leider van jouw elftal. D.w.z. op donderdag voor 

de wedstrijd voor 18.00 uur omdat op deze avond de elftallen samengesteld worden door 

wedstrijdzaken. Later afmelden betekent dat de elftalsamenstelling bij het desbetreffend team komt 

te liggen.  

 

• Niet afmelden of te laat afmelden heeft consequenties. De consequenties worden bepaald door de 

begeleiding van het betreffende elftal. 

 

• Het is niet toegestaan om voor een ander seniorenteam uit te komen, alvorens er overleg is geweest 

met commissie wedstrijdzaken en betreffende begeleiders/trainers. 

 

• Gedraag je te allen tijde sportief en toon respect ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 

begeleiding, scheidsrechters en andere aanwezigen op en rond het sportpark. 

 

• Het is niet toegestaan om in de kleedlokalen, de gang of op het veld te roken of deze met glaswerk te 

betreden.  

 

• Wanneer je in ASV’33 tenue gekleed bent verzoeken wij je om niet te roken. 

 

• Zorg dat je ASV’33 uitrusting in goede staat verkeerd en conform de ASV’33 normen is, en dat wil 

zeggen: Shirt:  Rood-Wit (verticaal gestreept) 

  Broek:  Wit 

  Kousen: Rood 

 

• Het oplopen van gele en rode kaarten heeft consequenties voor jezelf, zowel in sportieve als 

financiële zin. 

De kosten van deze kaarten dienen uiterlijk voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd te zijn 

voldaan bij de commissie wedstrijdzaken. 

 

• Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes achterblijven, zowel bij trainingen als bij wedstrijden en 

onthoud je zeker van vernielingen. 

 

• Wanneer een persoon zich schuldig maakt aan buitensporig gedrag m.b.t. normen en waarden naar 

de mening van het bestuur, hebben zij het recht aanvullende sancties dan wel alternatieve straffen op 

te leggen. 
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8.6 Instructie jeugdspeler 

  

Voor de jeugdspelers is een aantal voorschriften opgesteld, dat in acht genomen moet worden om het 

voetballen als teamsport op een veilige en goed gecoördineerde manier te kunnen beoefenen met respect 

voor elkaar en tegenstanders en elkaars bezittingen en accommodatie. 

   

Zo geldt voor de jeugdspelers: 

 

• Zorg dat je op wedstrijddagen ruim op tijd (30 minuten bij thuiswedstrijden) voor de wedstrijd of het 

vertrek aanwezig bent. Bij thuiswedstrijden is het verzamelpunt de kantine op het sportpark. Bij 

uitwedstrijden is het verzamelpunt het sportpark. (of het moet anders afgesproken zijn). 

 

• Bij verhindering voor een wedstrijd moet je voor donderdagavond 19.00 uur afzeggen bij de leider 

van jouw team (uitzonderingen daargelaten). Bedenk, dat er sprake is van een teamsport en dat het 

team op jou rekent. Zeg dus alleen af wanneer je een goede reden hebt.  

 

• Te laat of niet op een training zijn (zonder afmelden) houdt in, dat de betreffende speler niet in de 

basis staat voor de eerstkomende wedstrijd. 

 

• Het is jeugdspelers niet toegestaan zonder overleg met hun leider uit te komen voor een ander 

jeugdteam. Ook het uitkomen voor een seniorenteam kan eerst na overleg met de jeugdcoördinator. 

 

• Zorg ervoor, dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld 

aanwezig bent.  

 

• Bij verhindering voor een training meld je dit aan de trainer  

 

• Bij een training wordt het materiaal uitgedeeld door de trainer. Het is dus verboden om zelf spullen 

te pakken uit het materiaalhok. 

 

• Zorg tijdens trainingen voor aangepaste kleding naar gelang de weersomstandigheden.  

 

• Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht.  

 

• Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van sieraden niet toegestaan in verband 

met blessuregevaar voor jezelf en je mede-/ tegenspelers.  

 

• Geef je sieraden en andere waardevolle zaken zoals portemonnees en GSM’s af aan de trainer/leider.  

 

• Zowel na de trainingen als na de wedstrijden is douchen verplicht. Slechts na overleg met de 

trainer/leider wordt hier van afgeweken.  

 

• Gedraag je sportief ten opzicht van je medespelers en je tegenstanders en toon respect voor de 

trainers, leiders en overige aanwezigen op het sportpark (en daarbuiten).  

• Zorg ervoor, dat de kleedkamers netjes achterblijven zowel na een training als na een wedstrijd en 

onthoud je van vernielingen van andermans eigendommen.  

 



 

Informatiegids ASV’33 
___________________________________________________________________________ 
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ASV’33           Blz. 38 

 

• Zorg ervoor, dat je ASV’33 uitrusting altijd in goede staat verkeert. 

 

• Je mag niet roken voor en tijdens een wedstrijd of training. 

 

 

 



 

Informatiegids ASV’33 
___________________________________________________________________________ 
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