
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1





1

REDACTIONEEL

Na een veel te 
korte vakantie zit-
ten wij hier nu weer 
op het Vlasven bij 
elkaar. Amper 6 
weken vakantie en 
de voorbereidingen 
voor het seizoen 
zijn alweer in volle 
gang. De algemene 

ledenvergadering komt er al weer 
snel aan, dus we raden u aan om uw 
plaatsje alvast tijdig te reserveren. Op 
24 september zullen we met zijn al-
len weer als club bij elkaar zitten. Nog 
steeds zoeken we een aantal kandi-
daten voor de op dit moment open-
staande vacatures. Dus de nieuwe 
voorzitter onder onze lezers mag zich 
alvast aanmelden voor de kandida-
tuur.

De kwaliteitsimpuls in ons vaandel-
team is direct zichtbaar, van de eerste 
3 wedstrijden werden er namelijk 2 
in winst omgezet. Zoals u wellicht 
weet, zijn er heel wat jongens vanuit 
Gestel speciaal overgekomen naar 
onze club voor Peter Treffers. De ve-
teranen hebben de eerste prijs van 
het seizoen al gepakt. Zij wonnen het 
jubileum-veteranentoernooi bij Braak-
huizen op overtuigende wijze.
Wij wensen u een prettig en sportief 
seizoen met vele hoogtepunten en 
een gezellige sfeer in onze club.

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Fijn seizoen en welkom
Het bestuur wenst iedereen een sportief en gezellig nieuw seizoen.
Ook heten wij de nieuwe spelers van harte welkom bij onze club.

Training
De trainingen en wedstrijden zijn weer begonnen, er zijn bijna geen 
wijzigingen in dagen en tijden, alleen de maandagavond is er voor de 
pupillen bijgekomen

Contributie
VERGEET NIET UW CONTRIBUTIE OP TIJD TE VOLDOEN!
DAT VOORKOMT ERGERNIS.

Project “LEERGELD” 
Leden, die gebruik maken van het project “LEERGELD”, dienen dit 
jaarlijks opnieuw aan te vragen via de bekende formulieren.

ALV
Op woensdag 24 september om 20.00uur zal de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering plaatsvinden.
De stukken hierover zullen u per mail worden toegestuurd, zodat u die 
thuis al van te voren door kunt nemen.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 1 Michelle vd Putten dames
 2 Peter van Engeland clubscheidsrechter
 4 Joey van de Laar F1
  Axel Walravens selectie
 5 Marc van Hout reservelid/(web)-correspondent ve 
   teranen
 6 Marcel Dieks verenigingslid 
 7 P. de Bont verenigingslid
 8 Ivo Moesman selectie
 9 Dré Rennenberg bestuursadviseur/PR
  Joost Goderie selectie
 10 Guillaume Stubbs 2e /elftalbegeleider 2e

 12 Emre Aydin E1
 15 Thuur Mollet veteranen
 17 Henri Vaessen verenigingslid
  Henk Rennenberg boekhouder/beheerder kantine/lid  
   vriendenclub veteranen/lid sponsor-  
   en activiteitencommissie
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg hoofd Jeugdzaken
 20 Patrice Cazeaux selectie
 21 Mevlut Yildirim E1
 22 Metim Özen E1
 25 Nicky Gielen selectie
 26 John vd Hurk verenigingslid
  Coen Vaessen reservelid
 27 Marc Carapiet 2e

 29 Rob Vincken lid van verdienste/lid vriendenclub  
   veteranen

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 24 aug)

Bedankt
Melissa Brunenberg dames
Bert van Dun clubscheidsrechter
Ilkay Aydin D1
Emre Kaya D1
Ynca Boon-van Luijn D1
Simon Kaczmarek selectie

Nieuw
Andy van der Hoorn 1e

Bedirhan Elmas E1
Janice Rijkers E1
Metim Özen E1
Makik Özen E1
Peter van Engeland clubscheidsrechter

★ ★ ★

OVERLIJDEN

Een hele tijd geleden al ontvingen wij het trieste 
bericht van het overlijden van

Toos Beenen

Op 19 juni 2014 is zij op 76-jarige leeftijd overleden.

Toos is bij velen, maar vooral bij de wat ouderen onder ons, 
bekend als de beminnelijke kantinejuffrouw, die tussen half 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw het gezicht 

van onze kantine was.

Wij wensen de familie van Toos sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdag 24 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2013-2014. Ter informatie en om te voldoen aan onze sta-
tutaire verplichtingen treft u achtereenvolgens de volgende documen-
ten aan: de agenda en de notulen van de vorige Algemene Ledenver-
gadering, tevens een schrijven voor aanmelding bestuursfuncties.
Wij zien u allen graag op 24 september!

AGENDA  A.L.V. 24 SEPTEMBER 2014

  1. OPENING
  2. GOEDKEURING NOTULEN ALV 12 SEPTEMBER 2013
  3. JAARVERSLAG SECRETARIS
  4. FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
  5. VERSLAG KASCOMMISSIE
  6. VASTSTELLEN BEGROTING EN CONTRIBUTIE 2014-2015
  7. VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE
  8. BESTUURSVERKIEZING
  9. SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
10. RONDVRAAG
11. PAUZE
12. BEANTWOORDING RONDVRAAG
13. SLUITING

NOTULEN ALV VAN DONDERDAG 12 SEPT. 2013

Opening
Vooraf aan de vergadering werd onze vicevoorzitter Jack Engelen on-
derscheiden door burgemeester Rob van Gijzel als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Hierdoor opent Dré Rennenberg ongeveer, een uur later dan gepland, 
met een ferme klap met de voorzittershamer voor de laatste maal de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. Allereerst feliciteer 
ik namens Tivoli Jack van harte met zijn onderscheiding die hij ruim 
verdient heeft. Dre biedt de vergadering namens Tivoli een consumptie 
aan om dit heugelijke feit te vieren. 
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Jack voegt er gelijk een consumptie van hem aan toe. Gaat verder en 
memoreert dat er het afgelopen jaar negatieve maar ook positieve din-
gen zijn gebeurd. Negatieve waren o.a. de problemen rond het eerste 
maar positief is dat het bestuur is versterkt maar ook bij de jeugd waar-
door de club m.i. weer met deze nieuwe energie op de goede weg is. 
Ook hebben we weer een volwaardig eerste team neer kunnen zetten 
met aan het hoofd Peter Treffers. Ook de huldiging van Jack geeft de 
club een positieve uitstraling  naar buiten. Minpuntje is wel dat we nog 
geen voorzitter hebben voor dit seizoen daar ik erna 12 jaar mee stop 
maar wel als bestuursadviseur bij de club betrokken wil blijven. Ook de 
vicevoorzitter, Jack, houdt het voor gezien alhoewel hij ook wel aanblijft 
als bestuurslid.  In de laatste bestuursvergadering hadden we toege-
zegd op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. 
De opkomst is met 47 leden iets lager dan vorig jaar. Vijftien leden heb-
ben zich afgemeld. Eigenlijk 1 te laag om het quorum te halen maar 
Dre houdt in zijn laatste vergadering deze poespas, sluiten en weer 
gelijk openen van ALV, voor gezien.
De jubilarissen M.Dielissen (25) en F.Joosten en Charles Kuijs (50) 
worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie in 2014.
Dré vraagt de vergadering om staande 1 minuut stilte te houden voor 
de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen t.w. Jan v. Veen, 
Gerard Janssen en vader van Frans Veldpaus

Goedkeuring notulen ALV 13-09-2012
Met ingang van deze ALV worden de vorige notulen van de ALV en in 
dit geval ook van de twee BALV-en niet meer voorgelezen. De leden 
hebben deze ongeveer 4 weken geleden per email ontvangen. Leny 
vraagt of er opmerkingen zijn over de toegezonden notulen van ALV.
Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als zodanig worden 
goedgekeurd.

Goedkeuring notulen BALV 11-04-2013 en 16-05-2013
Leny vraagt of er opmerkingen zijn over de toegezonden notulen van 
de twee BALV-en. Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als 
zodanig worden goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
Leny leest het verslag voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.



Heezerweg 93, Eindhoven  -  Tel. 040-2112177 
www.keyboard-centrum.nl

Wij leveren ook
• accordeons
• mondharmonica’s
• gitaren
• geluid
• diverse accessoires

Al jaren dé specialist in: 
     Digitale Piano’s & 
          Keyboards  

De beste service en voorlichting
Eigen technische dienst
Na aankoop GRATIS hulp bij al uw vragen

7 777 

enenene

bekroond met
YAMAHA BEST DEALER AWARD

benoemd tot
YAMAHA CLAVINOVA 
LIFESTYLE CENTER

Ook voor al uw bladmuziek!
Ook voor al uw bladmuziek!

Technology
  Center

Bloemen bestellen
Rebel bellen

040 - 211 15 15

"Corona" D. Rebel en Zn.

Winkelstraat 7-9  –  Eindhoven

maar ook voor al uw tuin- en dierbenodigdheden is uw adres:



v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  
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Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt een aantal exemplaren uit van het jaarverslag aan de aan-
wezige leden ter inzage en legt in grote lijnen uit aan de hand hiervan 
dat o.a.: totaal gezien Tivoli een klein verlies geleden heeft van rond de 
€ 2800,-Gevolg dat het eigen vermogen wat minder is geworden maar 
dit niet al te verontrustend moeten worden gezien.
De contributiebegroting is niet gehaald door o.a. het terugtrekken van 
het 2e team. Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier 
aan hebben besteed.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Pascal Janssen het verslag voor. Hij 
vraagt de leden décharge te verlenen aan het bestuur. Décharge wordt 
verleend.
Dré bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Vaststellen begroting en contributie 2013-14
Stefan heeft de begroting opgemaakt naar de realiteit van het nieuwe 
seizoen. Ondanks het kleine verlies zien we geen reden om de contri-
butie en de kantineprijzen te verhogen. 
In de begroting is meegenomen de jaarlijkse verhoging van 5% voor de 
huur van de accommodatie door de gemeente. 
Voorstel om de contributie en kantineprijzen niet te verhogen wordt 
door de vergadering aangenomen. Verder zijn er geen bezwaren op de 
ingediende begroting.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Dre vraagt de leden zich aan te melden voor de kascommissie. Pascal 
Janssen plakt er nog een jaar tegenaan. Frank vd Ven meldt zich aan 
en Daniëlle Verdonschot als reserve.
Dré dankt de 3 leden.

Bestuursverkiezing
Dré is aftredend maar niet herkiesbaar om redenen dat hij het na 12 
jaar genoeg vindt. Hij wil wel als bestuursadviseur bij de club betrokken 
blijven. Er heeft zich geen nieuwe voorzitter kandidaat gesteld. Dre en 
Jack hadden in de laatste bestuursvergadering al toegezegd op zoek te 
gaan naar een nieuwe voorzitter.
De vergadering, m.n. Frank en Gijs, proberen Dré  nog om te praten, 
ook d.m.v. een handtekeningenactie(100) die hij heeft ontvangen, maar 
al worstelend houdt Dré voet bij stuk. 
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Hij had het graag gedaan maar er komt een tijd van komen en een tijd 
van gaan en hij ziet als een berg op tegen de “verplichte” hoofdbe-
stuursvergaderingen ook mede daar hij al vaak ’s avonds weg is om de 
raadsvergaderingen bij te wonen.

Samenstelling hoofdbestuur
Leny leest de functielijst voor. Merkt op dat de schuin gedrukte functies 
bij het dagelijks bestuur “niet gekozen functies” zijn en Jack zich heeft 
teruggetrokken als vicevoorzitter maar wel in het hoofdbestuur actief 
blijft. 
Later op de avond wordt bekend dat Angelique Janssen zich heeft aan-
gemeld als Hoofd Activiteiten Commissie (HAC) en dus als afgevaar-
digde in het hoofdbestuur plaats neemt.

Rondvraag
Dion Bell: Zijn er clubscheidsrechters die mogelijk ook de jeugd willen 
fl uiten, sta er vaak alleen voor, ouders durven het vaak niet aan daar ze 
de regels niet kennen.
Antwoord: De meeste zijn aan een seniorenteam verbonden of ze ook 
de jeugd willen fl uiten, zullen we moeten vragen. We kunnen ook een 
oproep doen via clubblad en/of website. Jeugdbestuur kan hier ook een 
rol in spelen. 
Fred vd Horst: Hoe kan het dat eigen mensen die een feestje in de 
kantine houden meer betalen dan mensen die van buiten hier een 
feestje houden. Verder krijg ik het idee dat Maria in de kantine wordt 
tegengewerkt.
Antwoord: De afspraak was al gemaakt maar ze konden later niet 
meer terecht bij D’n Tref. Ook de prijsafspraak lag vast. Wisten eigenlijk 
ook niet wie er precies kwam. De prijzen zijn normaal afhankelijk wat 
de wensen zijn. Prijsafspraken worden gemaakt met Maria. Maar dit 
was een eenmalig gebeuren. Alleen feestjes die voetbal gerelateerd 
zijn en alleen voor leden.
Peter Treffers: Stelt zich voor aan de ledenvergadering en wenst de 
club succes het komende seizoen. Vindt het positief dat er zoveel le-
den op de ALV aanwezig zijn, hij heeft bij andere clubs vaak anders 
gezien. Maar mijn vraag is als in de winterstop de trainingen er door de 
gemeente voor langere tijd eruit worden gegooid of je dan geld van ze 
kan terug krijgen? Worden hier de trainingen er snel uitgegooid?
Antwoord: Komt niet vaak voor maar mocht het gebeuren dan kunnen 
we bezien of we huur terug kunnen krijgen. Of we enige kans hebben 
bij de gemeente …..? 
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Het is een politieke kwestie dat er minder onderhoud aan de velden 
wordt gedaan.
Hans Verbaal: Kunnen er voor de Dames nieuwe ballen worden aan-
geschaft. De huidige zijn twee jaar oud maar al versleten. 
Antwoord: We gaan bekijken of we nog ergens een potje hebben waar 
we dit uit kunnen bekostigen. Er is nu nog onvoldoende contributie bin-
nen. Je kunt ook zelf een sponsor zoeken. De gesponsorde ballen mo-
gen alleen gebruikt worden door de dames.
Er kwam nog naar voren dat de dames een keer in het zwart hebben 
gespeeld, in de shirtjes die ze zelf hebben bekostigd. Antwoord: Het is 
de bedoeling dat je in het Tivoli tenue voetbalt. Wanneer je thuis speelt 
bv. tegen SBC dan is het geen probleem. De thuisvereniging moet dan 
in een ander shirt spelen. Wordt toegezegd dat dit 1-malig was. 
Volgt nog een hele discussie of het wel of geen Masita moet zijn en 
als de sponsor alleen Nike shirts wil sponsoren wat dan? Antwoord: 
In principe gaan we dan niet met de sponsor in zee. De club heeft als 
kledinglijn Masita. Een merk dat we kunnen betalen en waarbij een 
we redelijke goede korting krijgen en het is denk een visitekaartje voor 
de club om allemaal in hetzelfde tenue te spelen.. In de discussie die 
hierover volgt, komt de vergadering niet op een lijn met het bestuur. Het 
bestuur zal later in een bestuursvergadering zich hierover beraden of 
we de gekozen weg blijven volgen of afslaan. 
Judith Tekstra: Vindt het geen goede reclame dat op de hoofdpagina 
van de website functies staan die vacant zijn zoals hoofd voetbalzaken.
Antwoord: Staat niet op de hoofdpagina, maar we zullen bezien of we 
het anders kunnen invullen. Als je niet laat zien dat er vacatures zijn, 
worden deze nooit gevuld.
Henk vd Boomen: Er werd net iets gezegd over dat je korting krijgt bij 
Ronosport op vertoon van je lidmaatschap. Hoe kun je dat aantonen, 
vroeger had je een lidmaatschapskaart?
Antwoord: Je kunt bij Maria/Henk een pasje krijgen waarmee je bij Ro-
nosport je korting krijgt?  We gaan overleggen of het nut heeft om weer 
een lidmaatschapskaart in te voeren. 
Voorstel: Pasjes relateren aan betaalde contributie.
Stef Verdonschot: Merkt op dat diegene die een feestje of iets anders 
willen organiseren in de kantine ALLEEN en ALLEEN met de beheerder 
kantine, Maria, duidelijk afspraken moet maken en met niemand an-
ders. 
Antwoord: Helemaal mee eens. Zaken doen met de juiste functionaris.
Fred: Stelt zich kandidaat voor de functie Hoofd Activiteiten Commissie 
(HAC). 
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Antwoord: We horen net in de pauze dat van de week deze functie als 
is ingevuld door Angelique Janssen, maar we zoeken nog wel mede-
werkers. Fred: Dat is ook goed.

Pauze
Of het traditionele drankje van de S.V. is toegezegd door Dré heb ik 
even gemist maar denk dat we niets tekort komen op deze heugelijke 
avond.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij 11.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng en het in hem gestelde vertrou-
wen de afgelopen jaren en hoopt dat iedereen zijn steentje zal blijven 
bijdragen en hij trots mag blijven op ons clubje. Kan helaas de voorzit-
tershamer niet aan iemand overdragen, dus leg hem hier maar neer 
voor mijn opvolger.

KANDIDAATSTELLING BESTUURSFUNCTIES

Voor de functies voorzitter en secretaris, kunt u zich 3 weken voor de 
ALV schriftelijk kandidaat stellen. Dit moet voorzien zijn van uw CV en 
minimaal 3 handtekeningen van leden van Tivoli.
Voor overige bestuurs- en andere functies kunt u zich opgeven bij het 
huidige bestuur. Stefan Bell en/of Leny Sanders, Jack Engelen, Willem 
Scheenjes, Henk Tholen, Henk Rennenberg, Angelique Janssen, Ro-
nald Rennenberg, Gijs Visser.

Vacatures
Voorzitter
Reserve Terreinchef op maandagavond
Secretaris
Gediplomeerd verzorger 1ste team
Sponsorcommissie
Kantinepersoneel

Namens bestuur  SV Tivoli
Leny Sanders

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

Wilt u graag kaarten, of kent u iemand die graag een kaartje legt? U 
kunt daarvoor gemiddeld 1x per maand terecht in onze gezellige kan-
tine. De kaartavonden zijn meestal op de laatste vrijdag van de maand 
en beginnen om 20.00 uur. De data kunt hieronder vinden. Op deze 
avonden kunt u Rikken en/of Amerikaans Jokeren.

Wij vragen € 2,00 inschrijfgeld per avond, dit voor de prijsjes. Ook krijgt 
u een kopje koffi e of thee en in de pauze een snackgarnituur gratis 
aangeboden door SV Tivoli. 
Uiteraard hebben we voor de eerste en de tweede plaats in beide groe-
pen een prijsje. Als u interesse hebt om te komen kaarten, kunt u con-
tact opnemen met Henk Tholen (040-2121182 of 06-13430350).

U bent van harte welkom.

De kaartavonden voor dit seizoen zijn gepland op:

vrijdag 26-09-2014
vrijdag 31-10-2014
vrijdag 28-11-2014
vrijdag 19-12-2014
vrijdag 30-01-2015
vrijdag 27-02-2015
vrijdag 27-03-2015
vrijdag 24-04-2015
vrijdag 29-05-2015

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Van de website en het stencil

Algemene ledenvergadering
Noteer in uw agenda. Woensdag 24 september ALV om 20:00 uur. Bin-
nenkort ontvangt u de notulen van de vorige ALV, een lijst met  open-
staande vacatures en diegene die zich kandidaat willen stellen  voor 
een bestuursfunctie kunnen zich 3 weken van te voren aanmelden 
voorzien van 3 handtekeningen van Tivolianen. U kunt  zich natuurlijk 
ook opgeven voor een andere functie. Wat let u?

Start seizoen 2014-15

Jeugdvoetbal
Cat.A: zaterdag 6 september
Cat.B: zaterdag 13 september

Seniorenvoetbal
Cat.A: zaterdag 6 en zondag 7 september
Cat.B: zaterdag 13 en zondag 14 september
Beker start 23/24 augustus. Voor meer info zie speeldagenkalenders 
op de website.

Verzoek aan alle leden
Geef wijziging van uw adres, telefoon of e-mail tijdig door aan het 
secretariaat, zodat we u op de hoogte kunnen houden van alle informa-
tie aangaande Tivoli, maar ook omdat de KNVB voortaan tuchtrechte-
lijke beslissingen (alleen) per e-mail aan de verenigingsleden bekend 
maakt.

Contributie NIET meer per automatische incasso
I.v.m. de invoering van het IBAN-nr. bij de banken is het niet meer 
mogelijk of te duur om de contributie per automatische incasso bij u te 
innen. U wordt verzocht, om uw contributie voor 6 september aan de 
penningmeester over te maken. Het nieuwe banknummer van Tivoli 
staat bovenaan deze pagina (nr: NL08ABNA0508320283). Betaal op 
tijd en laat uw team niet in de kou staan. Bvd.

★ ★ ★
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FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2014– 2015

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:    vacant
Vicevoorzitter:    vacant
Secretaris:    Leny Sanders
Administratieve zaken:  Willem Scheenjes
Penningmeester:   Stefan Bell
Boekhouder:    Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken: Henk Tholen
Jeugdzaken:    Ronald Rennenberg
Kantinecommissie:   Henk Rennenberg  
Redactiecommissie:   Jack Engelen
Activiteitencommissie:  Angelique Janssen
Hoofd gebouwen en accomodatie: Gijs Visser
Bestuursadviseur/PR   Dre Rennenberg

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis; Maandag vacant 
Wedstrijdcoördinator op zaterdag:   Angelique Janssen E - F en D 
Wedstrijdcoördinator op zondag: Henk Tholen voor 1ste, Rudi Sanders 
en/of Frits van Duijnhoven voor 2, 3 en dames
Website beheerders: Willem Scheenjes en Jack Engelen.
Veldbelijning:  Rudi Sanders. 
Up to date houden materiaal sr.voetballers: Rene Bulthuis, i.s.m. Leny 
Sanders
Materiaal jeugd: Rene Bulthuis, Danny v.d. Brand i.s.m. Leny Sanders
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg en Jan Dielissen  
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Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter: Henk Tholen 
Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders; 
Coördinator 1ste: Gijs Visser
Coördinator 2-3 en dames: Henk Tholen
Trainer selectie:  Peter Treffers  
Technische staf:  Gijs Visser 
Leider 1e: Peter Treffers 
Vlagger: Hakan Arici 
Verzorger:  vacant
Leider 2e: Guillaume Stubbs.;
Leider 3e: Kubilay Basci ;
Leiders Dames: Robert Dekkers, Hans Verbaal/ Marij Smulders. 
Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen.

Clubscheidsrechters:  Hakan Arici, Peter van Engeland en Wim Ver-
meulen.
Clubscheidsrechter jeugd: Jo Berlo
Clubgrensrechters:  Rudi Sanders, Wim Vermeulen, Fred vd Horst en 
Hakan Arici
Kledingbeheer: Maria en Henk Tholen i.s.m. Leny Sanders

Jeugdzaken:
Voorzitter: Ronald Rennenberg;
Toernooien en vriendschappelijke wedstrijden: Jos vd Hooff
Wedstrijdsecretaris: Leny Sanders.
Leden jeugdbestuur:  Angelique Janssen, Jos vd Hooff
Coordinator jeugd: Jos vd Hooff
Trainer/Leiders D : Wim Vermeulen en Danny vd Brand
Trainer/Leiders E1: Hakan Arici  en M.Cetinkaya
Trainers/LeidersE2: Dion Bell en Gerrie Fransen
Trainer/leider F: Fred Meulensteen 
Kledingbeheer jeugd: Angelique Janssen i.s.m. Leny Sanders en Maria 
Tholen
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Kantinecommissie:
Voorzitter: Henk Rennenberg en beheer ism Ronnie, Celesty en Ange-
lique
Inkoopbeleid: Henk Rennenberg
Medewerkers:  Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Rennenberg, Henk 
Rennenberg, Angelique Janssen, Arianne Muskens, Ronnie Kox en 
Celesty Gahler; nog 2x vacatures 

Redactiecommissie:
Voorzitter: Jack Engelen.
Medewerkers: Pascal Janssen, Franklin Klumpkens 
Web-correspondent: Marc van Hout

Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur: Angelique Janssen
Medewerkers: Henk Rennenberg, Fred vd Horst en Ronny Kox
Promotie en activiteiten jeugd:  Angelique Janssen

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld. (secretaris)

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg 
2x vacatures

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze nieuwe jaargang gaan we met deze rubriek verder. Nog 
steeds krijgen we voornamelijk van Ronnie Kox veel aanbod met 
meestal zogenaamde “mopjes van de dag” en zo nu en dan worden 
er ook leuke mopjes door anderen gestuurd. Met de voorraad kunnen 
we dus nog steeds een hele tijd vooruit, maar toch mogen jullie ge-
woon blijven sturen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze 
maand aan.

Advertentie
De volgende verkoopadvertentie lazen we in een krant:
DIKKEVANDALE en Winkler Prins Encyclopedie te koop
aangeboden, setprijs €50,-.
Ben net getrouwd en zij weet toch alles beter!!!
06-28485263, email: barrynouwens@gmail.com.

Pech
Een klein mannetje zit al een half uur aan de bar. Hij kijkt verdrietig 
naar zijn glas bier en zucht. Opeens komt er een grote man met een 
baard de bar in. Hij ziet het mannetje, geeft hem een klap op zijn rug 
en drinkt lachend zijn bier op. Het mannetje begint hartverscheurend te 
huilen. “Hoho, “ zegt de man, “het was maar een grapje, ik bestel wel 
een nieuw pilsje voor je, niet huilen. Ober, een pilsje!” 
“Nee, nee, laat maar, “ zegt het mannetje, “ik huil omdat het vandaag 
de naarste dag van mijn leven is. Vanmorgen kreeg ik autopech, en 
werd ontslagen door mijn baas. 
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Toen ik thuis kwam en het allemaal aan mijn vrouw vertelde, zei ze dat 
ze bij mij wegging met de twee kinderen. Ze was de deur nog niet uit 
of de taart die in de magnetron zat, ontplofte. Toen ik het huis uit rende 
om de brandweer te bellen, kwam ik onder een auto. Ik was nog niet 
eens in het ziekenhuis en mijn huis was al afgebrand. Dus ga ik naar 
de bar om er een eind aan te maken. Dan komt er een idioot binnen die 
denkt dat hij de leukste thuis is en mijn glas vergif opdrinkt.”

Het is deze koe
Carole, een jong blond meisje van de stad, trouwt met John, een boer 
met heel veel melkkoeien. Op een morgen, op weg naar de stallen om 
zijn koeien te melken, zegt John tegen Carole: “De man voor de inse-
minatie komt vandaag langs om één van onze koeien te bevruchten. 
Ik heb een nagel geplaatst boven de stal van de koe, die moet worden 
geïnsemineerd. Wil jij hem de koe aanwijzen als hij aankomt, ok.” 
De boer vertrekt naar zijn velden en na enige tijd komt de man van de 
inseminatie aan en klopt aan. Carole brengt hem naar de stal en zij 
wandelen langs alle stallen. Als ze de nagel ziet, zegt ze hem: “Dit is de 
koe!” Helemaal onder de indruk van het volgens hem naïeve blondje, 
vraagt hij haar: “Hoe weet je, dat dit de koe is?”
“Simpel”, antwoordt zij, “er is een nagel daar bovenaan”. Vervolgens 
vraagt de man: 
“Waarom die nagel?” Bij de man weglopend, zegt ze over haar schou-
der heen: “Ik veronderstel, dat die dient om uw broek aan te hangen.”

Afwijking
Een man zit aan de bar naast een stotteraar. Zegt de man: “Is het niet 
lastig dat stotteren?” De stotteraar: “N-n-nee, he-he-helemaal n-n-niet, 
w-w-want ie-ie-iedereen heeft w-w-wel een af-af-afwijking.” 
Man: “Hoezo dat dan?” Stotteraar: “N-n-nou, M-m-met w-w-welke hand 
v-v-veeg jij je k-k-kont af?” Man: “Met mijn rechterhand.” 
Stotteraar: “Z-z-zie je? D-d-dat is jouw af-af-afwijking. De m-m-meeste 
men-mensen g-g-gebruiken t-t-toiletpapier.”

Schoonmoeder
Een man komt lachend het politiebureau binnen, waarop de dienst-
doende agent vraagt: “Wat is er?” De man antwoordt lachend: “Mijn 
auto is gestolen.”
“Waarom lacht u dan zo?” vraagt de agent.
De man: “Mijn schoonmoeder zat er nog in!”
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In het ziekenhuis
Twee kinderen liggen in een ziekenhuis op brancards naast elkaar, 
buiten de operatiekamer. De eerste jongen vraagt: “Waarom word jij 
geopereerd?” Zegt de tweede jongen: “Ik ben hier om mijn amandelen 
te laten verwijderen en ik ben een beetje nerveus.” Zegt de eerste jon-
gen: “Je hebt niets te vrezen. Ik heb dat meegemaakt toen ik vier was. 
Ze brengen je in slaap. En wanneer je wakker wordt, geven ze je ijsjes. 
Het is een fl uitje van een cent.” Vraagt de tweede jongen: “Waarom ben 
jij hier dan?” Zegt de eerste: “Voor een besnijdenis.” Waarop de eerste 
jongen zegt: “Oei, bij mij hebben ze dat gedaan toen ik pas geboren 
was en ik heb toen 1 jaar niet kunnen lopen!”

Politie-examen
Een aanstaande politieman krijgt bij het mondelinge eindexamen de 
volgende vraag: “Wat zou je nou doen als je toevallig je eigen moeder 
betrapt op een wetsovertreding en je moet haar eigenlijk arresteren?” 
Antwoordde hij: “Versterking inroepen!”

Collecte
Er belt een collectant aan en een vrouw doet open. “Kees,” roept de 
vrouw naar achteren, “’t is voor de vrijwillige brandweer.” Roept Kees 
terug: “Geef ze maar 2 emmers water mee!”

Die Belgen
Een Belg huurt een kano bij de Rofra in Valkenswaard en peddelt het 
water op. Midden op de plas kiept zijn kano om. De kano komt niet 
meer overeind en de man komt niet meer boven. Een paar omstan-
ders springen in het water en halen de bewusteloze Belg naar de kant. 
Ze beginnen te beademen en te reanimeren. De politie komt erbij en 
ze kijken in zijn binnenzak. Daar zitten een Belgisch paspoort en drie 
zwemdiploma’s in. Als de Belg bijkomt, vraagt een agent: “Kon je jezelf 
nou niet redden? Je hebt verdorie drie zwemdiploma’s!” 
“Awel,” zegt de Belg, “maar ik wist niet dat die hier ook geldig waren.”

Invaller
Een dokter vraagt aan zijn stagiair om hem een voormiddag te vervan-
gen. Toen hij terug kwam, vroeg hij natuurlijk of alles goed verlopen 
was. “Ik denk het wel,” was het antwoord. “Mijn eerste patiënt kwam 
binnen met verschrikkelijke hoofdpijn.” 
“En wat hebt je gedaan,” vroeg de dokter? 
“Dafalgan voorgeschreven,’ was het antwoord. 
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“Uitstekend,” zei de dokter.
“Mijn tweede patiënt had geweldig last van maagzuur.” 
“En...?” vroeg de dokter. “Ik heb Maalox voorgeschreven.” 
“Weer uitstekend,” zei de dokter.
“Mijn derde patiënt was een hele mooie vrouw, zij kwam nogal hyste-
risch binnengelopen, kleedde zich volledig uit, en ging op de tafel lig-
gen. Ze riep: Help mij aub, dokter, het is al vijf maanden geleden dat ik 
nog een man heb gezien.” 
Waarop de arts vroeg: “En, wat hebt je daarmee gedaan?” 
“Oogdruppels voorgeschreven.”

Goede beoordeling
Een supermooie 20-jarige secretaresse loopt het kantoortje in van een 
jonge en knappe manager. Ze gluurt even de gang in, doet de deur op 
slot en gaat smekend op haar knieën. Met een zachte en verleidelijke 
stem zegt ze: “Ik doe alles om een goede beoordeling te krijgen.” Ze 
leunt verder naar hem toe, gooit haar haar naar achteren en staart sug-
gestief in zijn ogen. “Ik bedoel...”, fl uistert ze, “ik zou echt ALLES doen!” 
Hij kijkt op zijn beurt ook diep in haar ogen. “Alles?” vraagt hij. 
“Ja..., alles!” zegt ze hijgend van opwinding. De manager buigt zich 
naar haar toe en zegt op een fl uistertoon tegen haar: “Zou je ook wil-
len... werken?”

Lelijk
Op een dag vraagt een aapje aan zijn moeder: “Mama, waarom zij wij 
toch zo lelijk?” De moeder glimlachte en zei: “Je zou blij moeten zijn 
met je uiterlijk, moet je die persoon eens zien die dit nu aan het lezen 
is.”
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Biechten
Er gaat een man biechten bij de pastoor: “Meneer pastoor, ik heb mijn 
vrouw bedrogen.. maar ik kan niet zeggen met wie.” De pastoor wil 
die man helpen en vraagt: “Was het met Marie Janssens uit de Dorps-
straat?” 
“Nee”, zegt de man. “Was het dan met Rita Peeters uit de Acacialaan?” 
“Nee”, zegt de man, “ik kan het u echt niet vertellen.” 
“Was het misschien met Greta Beckers uit de Vissersstraat?” 
“Meneer pastoor”, zegt de man, “ik kan het u ECHT niet vertellen!!!” 
“Weet je wat?!” roept de pastoor kwaad, “ik laat het hier maar bij, want 
zo kan ik u niet helpen.” Die gast loopt snel naar buiten en zegt tegen 
zijn maten: 
“Mannen, ik heb weer drie nieuwe adressen.”

★ ★ ★
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COMPETITIEINDELINGEN 2014 – 2015 ZUID 1

De vorige keer hebben we de indelingen van het 1e en de veteranen al 
geplaatst. Nu hebben we ook de beschikking over de indelingen van de 
overige teams. Onderstaand vinden jullie de indelingen van de nieuwe 
competitie.

Senioren en dames
Tivoli 1 5e klasse E
Casteren
De Weebosch
DOSL
DVS
Knegselse Boys
Nederwetten
Sterksel
Terlo
Tivoli
Tuldania
Vessem
ZSC

Tivoli 2 5e klasse 524
PSV 3
Nuenen 8
WODAN 6
UNA 6
Unitas‘59 5
Tivoli 2
SBC 5
Nieuw Woensel 6
RKVVO 4
Brabantia 6
Acht 4
Best Vooruit 8
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Tivoli 3 5e klasse 527
Heeze 6
Nuenen 9
Dommelen 3
WODAN 9
UNA 7
Valkenswaard 5
Geldrop 6
Eindhoven AV 3
DOSL 3
Tivoli 3
Nieuw Woensel 4
Braakhuizen 4

Tivoli Veteranen (Poule A)
Geldrop
Tivoli VE1
De Valk VE1
Braakhuizen VE2
Waalre VE1
EFC VE1
RPC VE1
Woenselse Boys VE1
Wilhelmina Boys VE1
WODAN VE2
Gestel VE1
Braakhuizen VE1
Brabantia VE1

Tivoli dames 5e klasse 863
Unitas‘59 2
Tivoli
Nederwetten 2
Valkenswaard 2
WODAN 2
Nieuw Woensel
DOSL
Pusphaira 2
Heeze
Braakhuizen
RKGSV
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Jeugd najaarsreeks
Tivoli D1G 4e klasse D73
Tivoli D1G
RPC D2
Heeze D2
Nuenen D3
Geldrop D2
Tongelre D1

Tivoli E1G 3e klasse E337
RPC E3
Nuenen E5
Geldrop E4
Tivoli E1G
Tongelre E1
Braakhuizen E2

Tivoli E2 5e klasse E585
Marvilde E4
DBS E10
UNA E7
Vessem E2
Tivoli E2
Rood Wit V E6

Tivoli F1 4e klasse F475
Gestel F3
RPC F5
UNA F6
Eindhoven AV F4
Tivoli F1
DBS F7

★ ★ ★
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LOTING BEKER

Senioren en dames

TIVOLI 1 groep 2 poule 52
Hoogeloon
RKGSV
Tivoli
Willem II

TIVOLI 3 groep 15 poule 14
Tivoli 3
RKVVO 5
Best Vooruit 6
Unitas’59 5

Tivoli dames groep 3 poule 29
Tivoli
Pusphaira 2
Gestel
Brabantia



DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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Jeugd

D1 groep 15 poule 14
Tivoli D1G
De Raven D1
Netersel D1
SDO’39 D1

E1 groep 11 poule 16
RPC E4
Wilhelmina Boys E4
Tivoli E1G
Bladella E3

E2 groep 12 poule 37
Nuenen E8
Woenselse Boys E4
Tivoli E2
SBC E9

F1 groep 12 poule 11
Hoogeloon F2
Tivoli F1
Tongelre F2
Marvilde F3

★ ★ ★
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

In een periode van een aaneenschakeling van ellende (oorlogen; vlieg-
tuigrampen) denken wij wel, dat dit gedicht van onze Pas past, toch?? 
…

To grieve

In a world,
Full of expire,

And fear,

Only love,
Is our desire,
That’s clear.

Keep faith,
In honesty,
And truth,

With hope,
Our modesty,

Hits proof.

Our grief,
Is deep,

And hurtful,

Our goal,
To keep,

Most truthful.
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Shed tears,
And support,
Each other,

Shoulders,
To comfort,

Your brother.

Pasje 23-7-2014

★ ★ ★

OVERLIJDEN

Wij ontvingen het trieste bericht 
dat op 25 augustus 2014 mevrouw

Truus Vincken - Stark

op 92-jarige leeftijd Is overleden.

Mevrouw Vincken is de moeder van ons zeer 
gewaardeerd lid en oud-secretaris Rob Vincken. 

Wij wensen Rob en zijn familie sterkte toe met 
het verwerken van dit verlies.
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SPEELDAGENKALENDER JEUGD
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SPEELDAGENKALENDER SENIOREN
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COMPETITIEPROGRAMMA VETERANEN

Datum  Wedstrijd     Aanvang
30-augustus  Tivoli - Wodan B    16.00 uur
6-september  Woenselse Boys – Tivoli 15.30 uur
13-september Tivoli – EFC     16.00 uur
20-september Braakhuizen B - Tivoli  Onbekend
27-september Tivoli - Gestel  A    16.00 uur
4-oktober Tivoli       VRIJ
11-oktober.  Tivoli – Geldrop    16.00 uur
18-oktober  De Valk – Tivoli    15.30 uur
25-oktober  Tivoli – Waalre    16.00 uur
1-november  RPC – Tivoli     16.15 uur
8-november  Tivoli - Wilhelmina Boys  15.30 uur
15-november  Tivoli - Braakhuizen A  15.30 uur
22-november  Brabantia – Tivoli    15.00 uur
29-november  Wodan B – Tivoli    16.30 uur
31-januari  Tivoli - Woenselse Boys 15.30 uur
7-februari  EFC – Tivoli     17.00 uur
21-februari  Tivoli - Braakhuizen B  15.30 uur
28-februari  Gestel  A – Tivoli    16.30 uur
7-maart Tivoli       VRIJ
14-maart  Geldrop – Tivoli    16.15 uur
21-maart  Tivoli - De Valk    15.30 uur
28-maart  Waalre – Tivoli    16.30 uur
4-april  Tivoli  - RPC     16.00 uur
11-april  Wilhelmina Boys – Tivoli 16.00 uur
18-april  Braakhuizen A - Tivoli  Onbekend
25-april  Tivoli – Brabantia    16.00 uur

★ ★ ★







31

KEEPERSACADEMIE

Onderstaande mail vonden we in onze in-box en die willen we graag 
met jullie delen.

We gaan weer beginnen!

De Keepersacademie start a.s. zondag 31 augustus met nieuwe kee-
persopleidingen.
Geef je nu op voor de basisopleiding van de Keepersacademie!
De basisopleiding zijn 10 trainingen. Bij aanvang van de opleiding krijg 
je een gratis kledingpakket.
Heb je de basisopleiding afgerond, schrijf je dan nu in voor een van de 
vervolgopleidingen. 

Met vriendelijke groet,
Team Keepersacademie / Locatie: Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e)

www.keepersacademie.nl
info@keepersacademie.nl
telefoon:   06 - 45700399         

De Keepersacademie werkt o.a. samen met:

★ ★ ★
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DE VETS VAN START

Eerste toernooi, eerste winst
De Veteranen op het mini-toernooi bij Braakhuizen

Op de enige droge middag van deze zomer vond de eerste offi ciële 
ontmoeting van de Veteranen plaats en wel bij Braakhuizen. Vanwege 
het 55-jarig bestaan van hun veteranenelftal(len) hielden zij een mini-
toernooitje, met als deelnemers de drie Braakhuizen-teams, Mifano en 
natuurlijk ons eigen Tivoli. Vooraf werd gevreesd voor een uitputtings-
slag, want na slechts twee trainingen was de conditie nog niet optimaal 
bij de meeste Vets. Maar de technische staf speelde hier goed op in en 
toverde verrassende namen uit de hoge hoed. Peter T. en Johan maak-
ten hun veteranendebuut en John M. en Pascal mochten na een lange 
afwezigheid ook weer acte de présence geven. 

1e wedstrijd, tegen Braakhuizen C: 2-1
De eerste wedstrijd was tegen het onbekende Braakhuizen C. In een 
wedstrijd waarin de Tivolianen constant de bovenliggende partij wa-
ren, was het Peter T. die in de zevende minuut zijn debuut meteen 
bekroonde met een doelpunt. Hij werkte een vrije trap van Frans tegen 
de touwen. De nieuwe doelman Bert had tot dat moment nog weinig 
werk te verrichten, de 1-1 in de elfde minuut viel letterlijk en fi guurlijk uit 
de lucht. Een voorzet werd slecht weggewerkt en zo was het dus een 
koud kunstje voor de spits van Braakhuizen. Maar anderhalve minuut 
voor tijd zorgde Mike, middels een schot bovenin de hoek, ervoor dat 
de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen toch nog winnend werd af-
gesloten.

2e wedstrijd, tegen Braakhuizen A: 2-0
Na een wedstrijd rust moesten de Veteranen aantreden tegen het 
A-team van Braakhuizen. Hoewel de competitiewedstrijden tegen dit 
team doorgaans eenvoudig worden gewonnen, was het nu een moei-
zame wedstrijd. Er waren kansen genoeg, maar de bal wilde er simpel-
weg niet in. Dit duurde tot twee minuten voor tijd. Een schot van Frans 
werd dusdanig van richting veranderd dat hij voor de voeten van Pascal 
belandde en hij kon simpel binnen tikken en maakte naar eigen zeggen 
zijn eerste doelpunt sinds jaren. Enkele seconden later was de voor-
sprong ook meteen verdubbeld. Na een lange bal van Frans schoot 
Mike met rechts (!) binnenkant paal de 2-0 binnen. Hiermee was de 
wedstrijd ook meteen ten einde.
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3e wedstrijd, tegen Mifano: 2-1
Voor het eerst in het Veteranenbestaan moesten de Tivolianen het op-
nemen tegen Mifano en dat zullen de Mierlonaren geweten hebben. 
Binnen vijf minuten stond er al 2-0 op het scorebord en was de wed-
strijd in principe beslist. Nog in de eerste minuut tekende Mike met een 
pegel van zeker 25 meter strak in het kruis voor zijn derde van de dag. 
En na twee goals voorbereid te hebben, meldde Frans zichzelf na vier 
minuten ook op het scoreformulier. Met een droge knal werd de keeper 
kansloos gelaten: 2-0. Daarna drong Mifano wat meer aan, maar een 
minuut voor tijd werd pas het eerste gaatje in de defensie gevonden. 
Een volledig vrijstaande middenvelder kon een corner erg simpel afron-
den. Maar meer dan de aansluitingstreffer zat er niet meer in.

4e wedstrijd, tegen Braakhuizen B: 1-1
Gezien de resultaten uit de eerdere wedstrijden wisten de Tivolianen 
dat zij aan een gelijkspel in hun laatste wedstrijd voldoende hadden 
om de toernooiwinst veilig te stellen, maar dit bleek nog een hele klus. 
In de vijfde minuut kwamen de Veteranen voor het eerst dit seizoen op 
achterstand. De buitenspelval werkte niet zoals het hoorde en zo had 
de spits een vrije doortocht richting Bert: 0-1. Kort hierna kreeg Braak-
huizen de volgende mogelijkheid, maar Bert voorkwam met een schit-
terende redding dat Braakhuizen verder uit zou lopen. Ondertussen 
was het een open wedstrijd geworden met kansen over en weer en het 
duurde tot de veertiende minuut voordat het gelijk was. Peter deed zijn 
naam eer aan en kopte uit een corner van Mike zijn totaal van vandaag 
naar twee Treffers. De Tivolianen wisten hierna stand te houden en zo 
eindigde de laatste wedstrijd van de dag in een gelijkspel.

De gevreesde uitputtingslag was er logischerwijs gekomen, maar het 
toernooi werd uiteindelijk toch met winst afgesloten. Hoewel de bezet-
ting vandaag sterk was, was de ziekenboeg langs de kant ook aardig 
gevuld. Dit zijn vooral kleinere blessures, dus wanneer deze verdwe-
nen zijn, staat er weer een elftal om het seizoen te beginnen en wel 
tegen Wodan.

Ook dit seizoen de webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s  Wok-inn Veghel
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Auto Aveance
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Mathijssen Autoschade v.o.f.  Reprofair Autogas
Café ‘t Bambierke Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Tommy Cars
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

Autohandel A. Visser Theunissen Machines en Gereedschappen
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Woonbedrijf
Autobedrijf Schalks BV Kleinkiskamp Tegelwerken
B en R Dakwerken Electrotechnisch bureau Th. vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots BV
Gebrs. Frencken machinefabriek Vidijko

★ ★ ★
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- de eerste prijs al binnen is
- dit wel erg vroeg in het seizoen is
- je het zelfs prematuur zou kunnen 
 noemen
- de veteranen de seizoenouverture name 
 lijk hebben bekroond
- zij het minitoernooi bij de veteranen van  
 Braakhuizen op hun naam schreven
- wij hopen dat deze lijn wordt doorgetrok- 

 ken in heel onze club
- ons vaandelteam ook al 2 maal wist te winnen
- de kwaliteitsimpuls duidelijk zichtbaar is
- er vele goede spelers zijn overgekomen vanuit Gestel
- zij graag weer onder hun oude trainer willen spelen
- we daardoor ook een fl inke selectie te onzer beschikking   
 hebben
- de ledenvergadering dus wel drukbezocht zal zijn
- wij namelijk alle leden verwachten op 24 september
- er wellicht ook leden zijn die dan de openstaande vacatures 
 willen gaan invullen
- Bert op hete Kolen zit
- hij het er daarom maar op wilde wagen
- dit niet de sleutel tot succes bleek te zijn
- hij daarom op hoge poten naar huis kon
- wij goed waren
- we hiermee aan de training refereren
- er verder geen woorden aan vuilgemaakt hoeven worden
- het 2e het 3e wordt
- het 3e het 2e wordt
- zij daar zelf nog steeds niets van weten
- er eerst nog een bekerprogramma afgewerkt wordt
- de teams daarna van rangorde zullen wisselen
- vooral de gebroeders Bekelaar deze wisseling met gejuich 
 begroeten
- zij namelijk heel wat thuiswedstrijden voor de boeg krijgen

★ ★ ★








