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Algemene ledenvergadering ASV’33  
 

Hierbij nodigen wij alle leden van ASV’33 uit voor onze 89e algemene ledenvergadering die 

gehouden zal worden op maandag 7 november 2022 in de kantine van ASV’33. Aanvang 20.00 

uur. 
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1. Agenda 88e algemene ledenvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Vaststellen notulen 88ste algemene jaarvergadering d.d. 1 november 2021 

4. Het afgelopen jaar in korte feiten 

5. Financieel verslag boekjaar 2021 – 2022 

6. Begroting seizoen 2022 – 2023 

7. Verslag kascommissie 

8. Contributie + consumptieprijzen 

9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar 

• Marthie van Alem (Accommodatiebeheer) 

• Hans van Asten (voorzitter) 

• Bart van Zundert (PR/Communicatie) 

• Rob Kerkhof (Sponsoring)  

Aftredend  

• Adrie van der Vleuten (Voetbalzaken) 

Kiesbaar 

• Robbert Roche (Voetbalzaken) 

10. Verkiezing leden kascommissie 

11. Vernieuwde statuten en vernieuwd huishoudelijk reglement 

12. Aandachtspunten voor het komende jaar vanuit de commissies 

• Financiële zaken 

• Voetbalzaken 

• Wedstrijdzaken 

• Sponsoring 

• PR/Communicatie 

• Accommodatiebeheer 

• Nevenactiviteiten 

• Vrijwilligerszaken 

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 88e algemene ledenvergadering 
 

 

 

1. Opening door de voorzitter. 

Hans heet alle aanwezigen van harte welkom en vraagt een minuut stilte voor alle overleden 

leden en dierbaren.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Erevoorzitter Jan Gruijters en zijn vrouw Annie waren op 31 oktober 60 jaar getrouwd.  

Alle aanwezigen feliciteren hem doormiddel van een luid applaus.  

 

3. Notulen 87e algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2021 

Deze vergadering heeft helaas, vanwege corona, online plaats gevonden. Alle zaken die 

besproken moesten worden zijn besproken maar dit was niet ideaal. Gelukkig kan de huidige 

algemene ledenvergadering gewoon op de normale wijze doorgaan. Dank aan Joyce Klomp 

die deze notulen heeft opgesteld.   

Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen van de algemene jaarvergadering worden door 

alle aanwezigen goedgekeurd.  

 

4. Korte Feiten 

Half oktober competitie jeugd en senioren stilgelegd 

Het seizoen leek weer als normaal te kunnen beginnen maar helaas werd het seizoen al snel 

stilgelegd door de aangescherpte maatregelen. Dit zorgde ervoor dat zowel jeugd als senioren 

geen wedstrijden meer konden spelen.  

 

Geen Nieuwjaarsreceptie en geen huldiging jubilarissen 

Door de lopende maatregelen was het helaas niet mogelijk om de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

te houden in onze kantine. Hierdoor zijn er veel jubilarissen nog niet gehuldigd. Uiteraard zal 

dit alsnog gaan gebeuren als dit weer mogelijk is. Deze leden zullen hier ruim op tijd van op 

de hoogte worden gebracht.  

 

Vanaf maart senioren (t/m 26 jaar) weer samen buiten sporten 

Het was weer een stap richting het normaal, senioren mochten weer trainen! Helaas voor de 

wat ouderen onder de senioren (27 jaar of ouder) was dit nog niet mogelijk.  

 

Eind april uitgestelde ALV online 

Zoals elk jaar stond de ALV wederom gepland op de eerste maandag van november. Na 

enkele keren deze te hebben uitgesteld is er voor gekozen om deze eind april middels digitale 

verbinding plaats te laten vinden. Niet ideaal, maar de besluiten die genomen moesten worden 

zijn gemaakt.  
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LED-verlichting op trainings- en B-veld 

De verlichting op de sportparken zijn dit jaar ook aangepakt. Deze zijn vervangen door LED-

verlichting. Complimenten aan Rob Kerkhof die hier het gehele proces veel energie in heeft 

gestoken.  

 

Eind mei verdere versoepelingen Regiocup voor junioren en 

onderlinge wedstrijden voor senioren.  

De maatregelen werden weer wat soepeler en wedstrijden waren weer mogelijk. Voor de jeugd 

betekende dit wedstrijden tegen andere verenigingen in de Regiocup. De senioren konden 

wedstrijden onderling spelen. Dit zorgde ervoor dat ook de kantine op de zondagen, en met 

name het terras, vol zaten met onze leden.  

 

Damesteam stopt vanwege te kort aan speelsters 

Helaas is het damesteam van ASV ’33 noodgedwongen moeten stoppen vanwege een te kort 

aan speelsters. Het is uiteraard een gemis op het veld maar ook langs het veld, in de kantine 

wel te verstaan. We hopen uiteraard dat er op termijn weer een damesteam komt.  

 

Mark en Yvette kondigen aan te stoppen met kantinebeheer 

Ook dit is een van de feiten waar we niet vrolijk van worden. Onze kantinebeheerders Mark en 

Yvette hebben aangekondigd dat ze na het seizoen 2021-2022 hen taken als kantinebeheerders 

willen beëindigen, omdat ze het te druk hebben met hun (nieuwe) baan.  

 

Grote Club Actie groot succes 

Ook dit jaar heeft er de Grote Club Actie plaatsgevonden en wederom was dit een groot 

succes. Er is ruim €2.000 opgehaald waarmee geïnvesteerd kan worden in onze jeugdafdeling. 

Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe doeltjes aangeschaft.  

 

5. Financieel verslag boekjaar 2020 – 2021 

Toelichting is gegeven door penningmeester Marianne van der Stappen.  

De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de vereniging zijn contributie, sponsorgelden en 

kantine-omzet. Mede dankzij onze trouwe leden en sponsoren is alleen onze kantine omzet 

lager dan verwacht door Corona. De voorzitter bedankt de leden en sponsoren voor de 

ontvangen steun. Daarnaast hebben we een beroep gedaan op de Corona regelingen. Dit alles 

heeft ertoe geleid dat we het seizoen 2020-2021 met een positief resultaat konden afsluiten. 

 

6. Verslag kascommissie 

Coen Vervoort en Henry Pieloor hebben de kascontrole gedaan. Zij deelden het volgende mee: 

‘Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het 

bestuur over het seizoen 2020-2021 onderzocht. 

Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2021 na aanpassen van de bevindingen, 

akkoord hebben bevonden. 

Wij stellen u derhalve voor, het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid decharge te 

verlenen’.  

 

De vergadering besluit de jaarrekening vast te stellen.  
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7. Begroting seizoen 2021 – 2022 

De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen m.b.t. de begroting.  

De vergadering besluit de begroting vast te stellen. 

 

8. Contributie + consumptieprijzen  

Contributie blijft gelijk behoudens de indexering van de KNVB 

  Consumptieprijzen worden met €0,10 verhoogd per 01-01-2022. 

 

Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

 

Alle aanwezigen krijgen een rondje op de kosten van ASV ‘33 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar: 

• Adrie van der Vleuten (voetbalzaken)  

De voorzitter geeft aan dat het bestuur zeer tevreden is over de werkzaamheden van Adrie en 

stelt voor om Adrie te herkiezen. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

 

Kiesbaar: 

• Joery Driessen (secretaris) 

De voorzitter geeft aan dat er langere tijd geen secretaris is geweest. Gelukkig heeft Joery 

Driessen zich afgelopen juni gemeld om zijn interesse kenbaar te maken. Na een aantal keer 

mee te hebben gedraaid heeft Joery te kennen gegeven dat hij graag aangesteld wil worden als 

secretaris. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

 

10. Verkiezing leden kascommissie 

Henry Pieloor en Coen Vervoort stellen zich herkiesbaar als kascommissie, als reserve stelt 

Kai Vervoort zich herkiesbaar. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

 

11. Aandachtspunten voor het komende jaar 

Doorgaan met vrijwilligerswerk bij de jeugd vanaf JO17 tot en met 

senioren, denk aan scheidsrechterstaken, assisteren bij jeugdtrainingen 

We merken al een tijdje dat het lastiger gaat worden om nieuwe vrijwilligers te werven voor 

bepaalde functies. Komende jaar zal hier goed naar gekeken worden. 

 

Continueren nieuwe (jeugd)activiteiten, opening en afsluiting seizoen 

We merken dat activiteiten zorgen voor een binding met de jeugdleden. Het is dan ook de 

bedoeling om ook komend jaar dit te blijven doen.  

 

Verdere verduurzaming sportpark i.o.m. de gemeente, zoals 

Ledverlichting, kleedkamers en zonnepanelen 

Het is de bedoeling om het sportpark nog meer te gaan verduurzamen. Dit is een punt wat vaak 

terug zal komen op de agenda en uiteindelijk ook in de praktijk uitgevoerd dient te worden.  
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Structurele aanvraag BOSA-subsidie i.s.m. andere verenigingen 

De vereniging zal samen met andere verenigingen in de buurt gebruik gaan maken van de 

BOSA subsidie. 

 

Uitbreiding scheidsrechters korps 

Het zal een lastige opdracht worden maar we gaan veel energie steken in het uitbreiden van 

onze scheidsrechters. Pieter Penninx neemt zitting in een werkgroep met vertegenwoordigers 

van andere verenigingen in de regio Meijerijstad, Boekel en Laarbeek om gezamenlijk dit 

probleem aan te pakken. 

 

Beleid m.b.t. werven meisjes / dames 

Er zal een beleid opgesteld gaan worden t.b.v. het werven van dames en meisjes.  

 

Invulling beheer kantine 

Er zal veel tijd worden besteed aan het zoeken van een nieuwe beheerder van de kantine.  

 

12. Afronding Eindfase – De Groene Club 

M.b.t. tot de LED-verlichting op het b-veld en het trainingsveld hebben we de volgende 

bijdragen/subsidies ontvangen: 

• Gemeente Laarbeek:    € 4.349,95,- 

• Centrum Management Laarbeek:   € 750,-  

• Rabobank Coöperatiefonds:   € 2.500,-  

• BOSA-subsidie:    € 18.635,98,- 

          

De uiteindelijke kosten voor ASV ’33 zijn circa € 28.000,-- geweest. De investering is 

daardoor ruim binnen het mandaat van de algemene ledenvergadering november 2019 gevallen 

(€ 30.000,-). 

 

13. Levensvatbaarheid ASV’33 

       Binnen verschillende commissies (PR, vrijwilligerszaken, hoofdbestuur) zijn 

           diverse vacatures, die moeilijk worden opgevuld 

           We willen de structuur en levensvatbaarheid van ASV’33 op peil houden, dat 

           kunnen we niet zonder extra hulp. 

           Er zal een document gedeeld worden met alle openstaande vacatures.  

 

           Alle kleine beetjes maken een groot geheel! 

 

14. Rondvraag 

Willian: Opbrengsten grote clubactie worden steeds minder. Het is misschien verstandig 

om meer laten zien wat er gebeurt met deze opbrengsten, wellicht via de website of sociale 

media, want dit stimuleert leden om deel te nemen aan deze actie.  

 

Coen: Zolang de subsidie er is gebruik maken hiervan. Mocht er nog gebruik gemaakt 

worden van de BOSA subsidie doe het z.s.m.  

 



 

Jaarboek ASV’33 2021-2022 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33          Blz. 8 van 17 

 

Energiekosten: Is de gemeente bereid om mee te denken aan de kosten voor de 

verduurzaming?  

 

Mark: Mee nemen dat het wellicht een optie is om op dinsdagen en donderdagen enkel 

betalingen via de pinautomaat toe te staan. Wellicht kunnen hierdoor ook vrijwilligers op 

dinsdag en donderdagen de bar bemensen. Dan kan de focus gelegd worden op een nieuwe 

beheerder voor in de weekenden.  

 

15. Sluiting 

 

 Het bestuur wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. 

  Bedankt voor de belangstelling bij deze algemene ledenvergadering. 

 

Alle vrijwilligers en overige dienstbare ASV-ers willen wij hartelijk danken voor de geweldige 

inzet in het afgelopen jaar. We hopen dat jullie dit nog vele jaren wensen voort te zetten. 
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3. Algemeen jaarverslag ASV’33 seizoen 2021-2022 
 

Per september 2021, bestond onze vereniging uit 573 leden. 

 

Het bestuur bestond uit de volgende personen: 

Functie/Commissie Naam 

Voorzitter  Hans van Asten 

Secretaris Joery Driessen 

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 vacant 

6e commissaris Nevenactiviteiten Hans van Asten 

7e commissaris Technische zaken Adrie van der Vleuten 
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HEVU Tools nieuwe hoofdsponsor ASV’33 

 

 
 

Mooi en belangrijk nieuws voor onze voetbalclub. Vanaf dit seizoen is HEVU Tools de nieuwe 

hoofd- en shirtsponsor van ASV’33 geworden, naast Sportshop Laarbeek en Rabobank. 

Het familiebedrijf, begonnen op de grens van Lieshout en Aarle-Rixtel, inmiddels gevestigd aan de 

Beekerheide 20 in Beek en Donk, heeft zich voor vijf jaar als hoofdsponsor aan onze club verbonden. 

Bij HEVU Tools kunnen particuliere en zakelijke klanten terecht voor allerlei artikelen voor de bouw, 

industrie en agrarische sector. Kijk op www.hevutools.nl 

Bij de eerste competitie thuiswedstrijd van het eerste elftal, zondag 3 oktober, werd HEVU Tools 

officieel als nieuwe sponsor gepresenteerd en werd het contract ondertekend.  

 

 

Oktoberfest 

  

 
 

Op zondag 10 oktober, heeft er een gezellige en drukbezochte Oktoberfest plaatsgevonden in de 

kantine. Zelfs een aantal spelers van de tegenstander van ons eerste elftal Brandevoort bleven hangen 

in de kantine voor een biertje.  
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Nieuwe coronamaatregelen 

 

Helaas werden op 6 november de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt.  

Dit had als gevolgd dat we een tijdje niet in de kleedkamers mochten en hebben we noodgedwongen 

een aantal weken de kantine moeten sluiten.  

 

Sint en Pieten bij ASV ‘33 

 

 
 

Zaterdagochtend 27 november werden alle mini’s, JO8 en JO9 van voetbalclub ASV’33, in totaal 

zo’n 60 kinderen, verwacht op het sportpark voor een Sinterklaas spellencircuit. Wat zou er gaan 

gebeuren, wat zouden we moeten doen en zou er misschien ook een Zwarte Piet aanwezig zijn…? 

Nadat de kinderen allemaal overgedragen waren door de ouders aan de trainers kwam daar ineens 

Sinterklaas met 5 pieten naar buiten. Sinterklaas had gehoord van het spellen circuit en wilde dit niet 

voorbij laten gaan zonder een bezoek. De Sint kwam niet alleen kijken maar had ook, samen met 

hoofd Piet, een Sinterklaasquiz voorbereid. Ieder team kon om de beurt langsgaan bij Sinterklaas om 

samen even te praten en de vragen van de quiz te beantwoorden. Buiten stonden de verschillende 

spellen opgesteld als cadeautje schieten, dribbelende pakjes estafette en de bal in de juiste hoek 

plaatsen zonder de pakjes te raken. Na anderhalf uur actief en aandachtig samen met de pieten de 

spellen doen kregen alle kinderen van Sinterklaas nog een klein pakje en werd er per team nog een 

extra cadeautje voor de winnaar uitgereikt. Hierna rende de kinderen enthousiast weer naar de ouders 

om alle verhalen over de ochtend te vertellen. 

 

Middag trainingen 

Door de strengere maatregelen om coronabesmettingen terug te dringen mocht er na 17.00 uur niet 

meer gesport worden. Vanaf 28 november, moesten sportaccommodaties tussen 17.00 – 05.00 uur 

dicht zijn. Diverse jeugdteams hebben daarom besloten om ’s middags van 15.30-16.45 uur te gaan 

trainen.  
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Grote club actie levert mooi bedrag op voor ASV’33 

 

 
 

De Grote Club Actie van 2021 heeft maar liefst € 2488,32 opgeleverd voor ASV’33.  Dit met dank 

aan alle jeugdleden die deze loten verkocht hebben en degenen die de loten gekocht hebben. De 

organisator van de Grote Club Actie bij ASV’33, Gerjan Beniers, heeft de cheque met dit mooie 

bedrag overhandigd aan onze voorzitter Hans van Asten. 

 

Vrijwilligers bedankavond.  

Op zaterdag 16 april hebben we een gezellige avond georganiseerd. Onder het genot van een drankje 

hebben we een kleine quiz georganiseerd met daarbij een aantal kleine prijzen. Tevens is Frietje 

Brabant langs geweest met hun frietkar.   

 

Feest met DJ Barend van Deelen 

Op zaterdag 30 april heeft er een feestavond plaatsgevonden met de bekende DJ Barend van Deelen. 

Dit was een geslaagde avond. Deze avond stond in het teken van de Split app. Met deze app kan er 

besteld worden en meteen verdeeld worden wie er mee dient te betalen aan deze bestelling. Op deze 

avond werd deze app uitgelegd en ook voor het eerst gebruikt.  
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ASV’33 JO13-1 kampioen  

 

 
Zaterdag 14 Mei is onze JO13-1 kampioen geworden in de 1e klasse door een 2-1 overwinning te 

boeken tegen Bavos. Door deze overwinning waren ze met nog 1 wedstrijd te spelen niet meer in te 

halen. 

 

Huldiging jubilarissen 

Zondag 15 mei zijn in onze kantine de jubilarissen gehuldigd. Dit is iets wat we normaal gesproken 

met de nieuwjaarsreceptie doen maar i.v.m. corona is de receptie de afgelopen 2 jaar niet doorgegaan. 

Er waren 30 jubilarissen waarvan er 1 maar liefst 70 jaar lid is, Toon van de Boogaard. We willen 

deze leden nogmaals danken voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap! 

 

ASV’33 JO15-2 kampioen 

 

 
 

Zaterdag 21 Mei is onze JO15-2 kampioen geworden in de 3e klasse door een 2-1 overwinning te 

boeken tegen Blauw-Geel. Door deze overwinning zijn ze met nog 1 wedstrijd te spelen niet meer in 

te halen. 
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ASV’33 JO15-1 kampioen 

 

 
Zaterdag 21 Mei is onze JO15-1 kampioen geworden in de 2e klasse door een 3-0 overwinning te 

boeken tegen NWC. Door deze overwinning en een doelsaldo van +51 zijn ze kampioen geworden. 

 

Oud ASV’33 trainer Theo Spierings overleden 

 

 
 

25 mei ontvingen wij het bericht dat oud trainer van ASV’33 Theo Spierings is overleden. 

Spierings heeft naast ASV’33 ook de andere Laarbeekse clubs getraind en nog een aantal meer in de 

regio. 

 

Uitwedstrijd nacompetitie 

Op zondag 12 juni werd de eerste wedstrijd gespeeld van het tweeluik in Maurik tegen sv MEC ’07.  

Het bestuur heeft hiervoor een busreis georganiseerd. Café zaal bij van dijk heeft hiervoor een 

bijdrage geleverd.  

Vol verwachting ging een volle bus en diverse auto’s met supporters naar Maurik, zo’n 75 kilometer 

van Aarle-Rixtel. Er was veel spanning rondom het degradatieduel en dat bleek ook op het veld. ASV 

’33 haalde, met name in de eerste helft, niet het niveau van de afgelopen weken. In de tweede helft 

ging het wat beter, maar de roodwitten leden wel een onnodige 2-1 nederlaag. 

 

 

 

 

 



 

Jaarboek ASV’33 2021-2022 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ASV’33          Blz. 15 van 17 

 

ASV ’33 blijft in de vierde klasse 

 

 
Na een spannende degradatiekraker wist ASV ’33 met 2-0 te winnen van MEC ’07. Na de 2-1 

nederlaag in Maurik was dit voldoende om in de vierde klasse te blijven. De bezoekers degraderen 

naar de vijfde klasse. 

 

Zeer geslaagd voetbalkamp 2022 

Met veel plezier kijken wij terug naar een zeer geslaagd voetbalkamp. Strijdend om de 1e plaats met 

de spellenavond, lasergamen, bosspel, meerkamp en sporten. De uitslag zat heel dicht bij elkaar met 

uiteindelijk team Frankrijk als winnaar. Maar dit kamp hadden wij niet kunnen organiseren zonder 

enthousiaste kinderen en vrijwilligers. Nogmaals allemaal hartelijk dank voor jullie hulp. De foto’s en 

het verslag van het kamp kunnen jullie terug zien op de Facebook pagina van ASV’33. Het kamp voor 

2023 staat alweer vast van vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni. 
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Frans Verschuuren overleden 

 
 

Tot ons grote verdriet hebben wij moeten vernemen dat ons erelid Frans Verschuuren op zaterdag 2 

juli overleden is. Het plotselinge verlies van deze echte ASV’er doet ons veel verdriet. Frans zal 

gemist worden, hij is 79 jaar geworden. 

Frans is binnen ASV’33 naast zijn werk voor de VUT club vooral bekend door zijn inzet en 

betrokkenheid bij de scheidsrechters. Vele jonge ASV’ers heeft hij enthousiast gemaakt voor het 

fluiten en begeleid in hun scheidsrechterscarriére met als kroon op zijn werk dat Stan Teuben het 

betaald voetbal heeft gehaald. 

Frans is door zijn vrijwillige inzet bij ASV’33 gekozen tot erelid van onze vereniging. Daarnaast is 

Frans ‘Lid van verdienste’, ‘Drager van de zilveren KNVB Speld’, ‘Drager van de zilveren NKS 

speld’, ‘Vrijwilligerspenning van Laarbeek’ en Lid in de orde van Oranje Nassau. 

Kortom iemand die zich vele jaren vrijwillig heeft ingezet voor onze vereniging en voor 

scheidsrechters in het amateurvoetbal en een echte ASV’er. 
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Zaterdag 6 augustus is onze erevoorzitter, Jan Gruijters, op 91-jarige leeftijd overleden 

 

 
 

Hij was het oudste lid van ASV ’33 en al 79 jaar lid van onze vereniging. Jan heeft 38 jaar in het 

bestuur gezeten, waarvan 19 jaar als voorzitter in de periode 1977-1995. Daarvoor was Jan 19 jaar 

penningmeester. Hij organiseerde vroeger, samen met Theo van den Boogaard, 16 jaar lang het kienen 

in zaal Kersten. Dit heeft ASV ’33 destijds veel geld opgeleverd. Ook stond Jan aan de wieg van het 

zeer succesvolle Midzomertoernooi, waar jarenlang veel verenigingen en toeschouwers uit de regio op 

af kwamen. Dat ASV ’33 nog steeds een financieel  gezonde vereniging is, is dan ook mede aan Jan te 

danken. 

 

Voor al zijn verdiensten voor onze vereniging is Jan destijds benoemd tot erevoorzitter. Daarnaast is 

hij lid van verdienste en drager van de gouden KNVB-speld. Bovendien is Jan ook Ridder in de orde 

van Oranje Nassau. 

Naast alle bestuurlijke taken die Jan in de loop der jaren heeft uitgeoefend, was hij ook trouw 

supporter van het eerste elftal. Jan was heel kritisch, maar ook erg blij als het eerste een wedstrijd 

won. Na afloop dronk hij dan een paar borreltjes (‘jonge klare’) en kwam zijn vrouw Annie hem 

ophalen met de auto. Menigmaal werd door Jan in de kantine het clublied van ASV ’33 ingezet. Dit 

lied werd door hem enthousiast meegezongen en de tekst gaf zijn gedachte als echte clubman perfect 

weer: ‘ASV-ers, dat zijn wij allen en daarom zijn wij toch zo trots’. 

Het is duidelijk dat Jan heeft enorm veel betekend heeft voor ASV ’33. 

 

 

Slotwoord 

 

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. 

 

 

Joery Driessen 

Secretaris ASV’33 

 


