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KOPIJ INLEVEREN

20 september 2015

Het seizoen is voor 
onze club slecht 
begonnen door 
het overlijden van 
twee, relatief, jonge 
‘echte’ Tivolianen. 
Zoals u al op onze 
website heeft kun-
nen lezen, zijn op 
respectievelijk 4 en 

11 augustus jl. namelijk overleden: 
John(ny) vd Hurk en Frits van Duijn-
hoven. Op de volgende pagina’s van 
dit blad kunt u 2 In Memoriams lezen 
over deze twee Tivolianen. 

Dan terug naar de orde van de dag;
De komende algemene ledenver-
gadering op 10 september 2015 is 
van cruciaal belang voor onze club. 
Daarom is het dan ook uitermate be-
langrijk dat er dan een grote opkomst 
is. Via verschillende kanalen heeft u 
dit al kunnen vernemen. Ondanks ons 
geringe lezersaantal gaan wij er toch 
vanuit dat dit bericht al onze leden zal 
bereiken en hen zal doen besluiten 
om er op 10 september bij te zijn. 
Ook willen wij u erop attent maken 
dat (het eerste deel van) de contribu-
tie voor diezelfde ledenvergadering 
betaald moet worden. Niet-betalende 
leden duperen hun team en mogen 
niet uitkomen voor onze club. Contri-
butieachterstanden en/of boetes van 
het vorige seizoen dienen ook betaald 
te zijn voor deze datum

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – JOHN VAN DEN HURK

Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden van ons gewaar-
deerd lid en oranje-zwarte Tivoliaan in hart en nieren

John van den Hurk

Veel te vroeg en na een kort en heftig ziekbed is hij op 4 augustus
2015 op 56-jarige leeftijd aan zijn allerlaatste reis begonnen.

Johnny, zoals we hem altijd noemden, werd 48 jaar geleden op
8-jarige leeftijd lid van onze club en begon bij de pupillenafdeling. 
Al snel kreeg hij de reputatie van een talentvolle linkspoot, die wel 

eens tot een grote uit zou kunnen groeien. Hij doorliep de jeugdafde-
ling in de hoogste elftallen, werd kampioen met de C1 van leiders Arie 

Groeneveld en Hans Schalkwijk en kwam op 16-jarige leeftijd in de
 A1, waarvan Hein Groeneveld en Jack Engelen de leiders waren.

 In de eerste jaren bij de senioren, eind 70- begin 80-er jaren, kwam 
John uiteraard in de selectie terecht en speelde afwisselend in het 1e 
en het 2e, maar afgezien van het 1e van trainer Pierre Dassen in het 
seizoen 1983 – 1984 kon hij niet echt defi nitief voor vast doorbreken
 in het 1e. Misschien was dat de reden, dat hij relatief al vroeg in de 

lagere elftallen ging spelen. Zo noemen we het elftal van Jan Heijink, 
waar hij half jaren 80 van deel uitmaakte en ook toen we begin 90-er 

jaren met een stel oud-selectiespelers lager gingen spelen in een
 elftal, waarvan Willem Huugen de leider was en dat nu nog steeds
 als veteranen door het leven gaat, was onze Johnny er weer bij.

 In 1995 besloot hij globetrotter te worden en vanaf toen is hij voetbal-
lend een beetje uit beeld geraakt, maar kwam toch nog meerdere 
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malen opdraven. In die tijd mochten we meerdere malen een kampi-
oenschap vieren en we herinneren ons met name, dat verslagen van 
feesten en kampioenschappen veelvuldig van zijn hand kwamen. Op-
vallend is, dat in zijn “lagere elftallen-tijd” vrijwel altijd Willie van Hout 

zijn voetballende “kompaan” was. Hij is ook nog een aantal jaren 
jeugdleider geweest, we schrijven 80-er jaren. In onze herinnering 
staat de C1, waarvan hij samen met Fred Tilburgs de leider was en 
waarmee zij een geslaagd toernooi in Terneuzen speelden. In die 

zelfde tijd was John ook nog een kleine 10 jaar erg belangrijk voor ons 
clubblad. Als redactielid, waarvan enkele jaren als hoofdredacteur, 

wist hij ons clubblad naar een grote hoogte te brengen en werden met 
de toenmalige mederedactieleden de spreekwoordelijke stevige 

journalistieke robbertjes uitgevochten. In de eeuwige ranglijst “meeste 
jaren redactielid” neemt hij met 8 jaar een verdienstelijke gedeelde 
4e plaats in. In het seizoen 2005-2006 was hij de voorzitter van de 

jubileumcommissie bij het 75-jarig bestaan, waarvan verder nog 
Henk Rennenberg, Martien Dielissen en Hans Verbaal deel uitmaak-
ten. In januari 2008 werd John op de nieuwjaarsreceptie gehuldigd 

voor zijn 40 jaar onafgebroken lidmaatschap. De laatste jaren 
volgde hij zijn clubje nog van op afstand.

Het ga je goed, Johnnyboy. We zullen je gaan missen, 
maar niet vergeten.

Wij wensen de familie en vrienden van John alle mogelijke 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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IN MEMORIAM – FRITS VAN DUIJNHOVEN

Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden van ons gewaar-
deerd lid en vader van ons reservelid Tom van Duijnhoven

Frits van Duijnhoven

Veel te vroeg en geheel onverwachts is hij op 11 augustus 
2015 op 61-jarige leeftijd gestorven aan een hartinfarct.

Frits werd in 2005 samen met zijn zoon Tom lid van onze club. Het 
toenmalige 5e had aan hem een trouwe leider. Al snel ging Frits, 

sociaal betrokken als hij was, wat meer dingen binnen 
onze club doen. In zijn tijd als lid van onze vereniging was hij 

onder andere: clubscheidsrechter, wedstrijdsecretaris/-
coördinator, toernooileiding, adviseur van ons bestuur en

 enthousiast manusje van alles. In die laatste hoedanigheid
 heeft hij bijvoorbeeld nog ooit een gezellig bieravondje 

geregeld in onze kantine. 
 

In zijn privéleven was Frits werkzaam als docent bij Fontys, het 
speciale onderwijs was zijn werkgebied. Gezien zijn overgave 

voor en in het vak, kunnen we wellicht beter spreken 
van passie dan van werk.
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Ook over zijn gezinsleven was Frits erg content, als echte 
familieman was hij enorm trots op zijn vrouw Sandra, zijn 
kinderen Tom en Janneke en ook zijn schoondochter Eva. 

Naast zijn familie had Frits een hechte band met zijn trouwe 
vrienden, met sommige van hen was Frits al 

sinds zijn jeugd bevriend. 

Wat betreft het voetbal was Frits een echte PSV-er, naast zijn 
status als Tivoliaan. De trouwe supporter in hem had een enorme 

hoeveelheid feitjes en wetenswaardigheden paraat 
over zijn club en de spelers daarvan.

 
Als Frits in de buurt was, dan wist je dat zo. Zijn harde, bulderende 

lach was van verre te horen. Humor en kennis van zaken waren 
erg belangrijk voor hem. Als hij iets niet wist, dan vroeg hij 

het na of zocht het uit. 
We zullen Frits ontzettend missen bij onze voetbalclub.

Wij wensen alle familie en vrienden veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. In het bijzonder gaan onze 
gedachten uit naar ons lid Tom en het gezin van Frits.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Succes
Het nieuwe seizoen is weer van 
start gegaan met de volgende 
teams: het 1ste, het 2de en de 
dames 7x7, zij spelen op zon-
dag. De E en F, de veteranen 
en het G-team spelen op zater-
dag. We wensen iedereen een 
goed en sportief seizoen.

ALV
De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 10 septem-
ber, zorg dat u aanwezig bent, het gaat vooral om de toekomst van 
Tivoli. Aanvang 20.00 uur in onze kantine. De stukken zoals agenda, 
functielijst en notulen van de vorige vergadering, zullen u vooraf wor-
den toegezonden per mail.

Contributie
Het innen van de contributie is al weer begonnen. Zorg dat u op tijd 
betaalt, anders heeft u kans dat u niet mag spelen. Dat voorkomt een 
hoop ergernis. 

Aftreden
Zoals u bekend is, zal ik stoppen met het secretariaat. Mijn collega be-
stuursleden wil ik hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. De 
leden wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen van de afge-
lopen 9 jaar. Mijn opvolger(s) wens ik alle wijsheid en succes. Dat Tivoli 
nog een lang bestaansrecht mag hebben, zodat we ook het 100-jarig 
bestaan kunnen en mogen vieren.

Namens bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders wedstrijd)coördinator/clubscheids-/ 
   grensrechter/veldbelijning
 2 Jo Kroet lid van verdienste
  Adem Oner 2e

  Corina Braet dames
 4 Brandon Pratjay E1
 5 Perry Plompen veteranen
 6 Dennis Hendrikx 2e

 7 Jesse Spijker selectie
 9 Jan Dielissen Onderhoud kantine/kleedkamers
 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
 16 Laura van Bergeijk dames
 17 Alexander Aarts selectie
 18 Henny Schröder verenigingslid
 19 Steven Tromp G1
 22 Lucien Valstar G1
 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee 2e

  Mennam Arici E1
  Mervan Arici E1
 30 Murat Cengiz 2e

  Milton Tjonfo D1
 31 Klaas Groeneveld erelid

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 1 Michelle van der Putten dames/medewerker act.com.
 2 Peter van Engeland verenigingslid
  Kylie Vroomen dames
 4 Joey van de Laar E2
  Axel Walravens selectie
 5 Marc van Hout veteranen/correspondent
   clubblad/website
 6 Marcel Dieks verenigingslid
 7 Piet de Bont verenigingslid
 8 Ivo  Moesman reservelid
 9 Dré  Rennenberg voorzitter a.i/bestuursadviseur/
   PR/lid van verdienste
  Joost Goderie selectie
 10 Guillaume Stubbs 2e

 12 Emre Aydin E1
 14 Pim Woertman F1
 15 Thuur Mollet veteranen
  Johan van den Berg G1
 17 Henri Vaessen verenigingslid
  Henk Rennenberg Medewerker kantine & activiteiten/ 
   HSC/vriendenclub veteranen
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg hoofd jeugdzaken/HB
 20 Patrice Cazeaux selectie
 21 Mevlut Yildirim E1
  Otto van Ingen G1
 22 Metim Özen E1
  Steven Sanders 2e

 27 Marc Carapiet 2e/elftalbegeleider 2e

 29 Rob Vincken lid van verdienste/
   vriendenclub veteranen
 30 Johan Warnaar 2e

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES (bijgewerkt t/m 22/08)

Bedankt
Wendy Janssen dames
Mustufa Cetinkaya leider/trainer E1
Furkan Aksakal D1
Taha Aksakal E1
Djero Tholen F1
Hakan Sogutoglu 2e

Muhammed Tuter 2e

Luke van Hooff D1
Roos Heerkens D1
Ersin Guner 2e

Amanda van Dun dames
Mehdi Cetinkaya E1
Reno vd Vorst E2
Bedirhan Elmas E2
Addie Dijkstra scheidsrechter D1
Max Dijkstra D1
Simon Masoner medische verzorger selectie
Coen Vaessen reservelid
Nicky Gielen selectie
Stein Arts 2e

Denise Janssen dames

Nieuw
Niels de Haas selectie
Tom de Haas selectie
Wesley Bulthuis G1
Pim Woertman F1
Dennis Hendrikx 2e

Johan Warnaar 2e

Kim van Roij dames
Nick van Middelkoop verenigingslid
Stijn de Haan F1
Kylie Vroomen dames
Jordy vd Venne selectie

★ ★ ★
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VAN DE BESTUURSADVISEUR

Seizoenen gaan en seizoenen komen. Dat is ook 
nu weer het geval. Dit keer zal het een seizoen 
worden waarin zeker de herinnering aan vroe-
gere tijden weer zal worden aangehaald, omdat 
Tivoli in 2016 vijfentachtig jaar zal bestaan.
85 jaar is een prachtige leeftijd die vaak toch ook 
de bekende ouderdomskwaaltjes met zich mee 
brengt. Bij mensen zijn dit meestal de bekende 
krakkemikkige verschijnselen en bij een club 
als Tivoli is dat in feite niet anders, al moet het 
krakkemikkige dan wel gevonden worden in het 

niet kunnen vinden van de juiste mensen op de juiste plaatsen. Het is 
natuurlijk ook een kwestie van iets meer willen doen dan alleen maar 
voetballen. Als je dan denkt dat als je alleen maar met voetballen je 
steentje bijdraagt aan het goed laten functioneren van je club, dan zit je 
er wel goed naast! Omdat dit laatste nu een probleem is, en dat is na-
tuurlijk niet alleen bij Tivoli, hebben een aantal mensen de handen in-
een geslagen om te kijken hoe we er nu voor kunnen zorgen dat Tivoli 
de komende jaren zijn bestaansrecht blijft behouden. Op de komende 
jaarvergadering zullen wij met u het rapport dat deze commissie heeft 
uitgebracht, onder de titel “innovatie of liquidatie”, uitvoerig bespreken. 
In de afgelopen 15 jaar hebben we al een aantal rapporten de revue 
zien verschijnen, waardoor met horten en stoten nu de mijlpaal van 85 
jaar zal worden bereikt. Het rapport wat nu ter tafel wordt gelegd, is van 
een heel andere orde. Daarin wordt gewezen op de, zeg maar weer 
krakkemikkige situatie waarin onze club nu verkeert. Als de oplossing 
naar innovatie, met andere woorden naar vernieuwing, niet lukt, blijft 
er maar één mogelijkheid open en dat is liquidatie. Dat zouden we niet 
moeten tolereren. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om als je graag 
voetbalt bij Tivoli daar iets voor de club tegenover te zetten, zodat het 
organisatorisch allemaal kan blijven draaien.
De keus is dus aan u!

Dre Rennenberg

★ ★ ★
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 10 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2014-2015. 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. Wij zien u allen graag op 10 september!

AGENDA  ALV 10 SEPTEMBER 2015

 1. OPENING
 2. GOEDKEURING NOTULEN ALV 24 SEPTEMBER 2014
 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. VOORTBESTAAN TIVOLI
 11. RONDVRAAG
 12. PAUZE
 13. BEANTWOORDING RONDVRAAG
 14. SLUITING

NOTULEN ALV VAN 24 SEPTEMBER 2014

Opening
Dré Rennenberg, die gevraagd is door het bestuur om deze ALV te 
leiden, opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen van harte 
welkom. De opkomst is met 35 leden een kwart minder dan vorig jaar. 
Vierentwintig leden hebben zich afgemeld. Omdat het quorum (41) zo-
als gebruikelijk weer niet gehaald wordt, sluit Dré de vergadering om 
deze vervolgens weer te openen.
Heeft de laatste tijd samen met Jack diverse mensen benaderd, brie-
ven gestuurd en vindt het jammer/triest dat daaruit geen kandidaten 
voor het voorzitterschap naar voren zijn gekomen.
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De jubilarissen dit jaar zijn Henk vd Boomen, Hans Sanders, Maria en 
Henk Tholen voor 25 jaar, Berry van Gompel en Willem Huugen voor 
40 jaar. Zij worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie van 2015.
Dré vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de leden 
die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen t.w. Ria van Bussel (moe-
der van Rob), Toos Beenen en de moeder van Rob Vincken.

Goedkeuring notulen ALV 12-09-2013
Met ingang van vorig jaar worden de notulen van de vorige ALV niet 
meer voorgelezen. De leden hebben deze ongeveer 4 weken geleden 
per email ontvangen. Leny vraagt of er opmerkingen zijn over de toege-
zonden notulen van de ALV van 12-09-2013.
Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als zodanig worden 
goedgekeurd.

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

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 heeft Tivoli een winst behaald van rond de € 4500,-.
Dit voor een groot deel te danken is aan een grotere kantineopbrengst 
in het algemeen maar ook heeft een aantal activiteiten daaraan bijge-
dragen, zoals o.a. het Dames- en F.Mink-toernooi en de rommelmarkt.
Het eigen vermogen is door de winst toegenomen maar ook mede door 
een aantal boekhoudkundige mutaties door te voeren, ligt het eigen 
vermogen rond de € 38.000,-. Enige nuance hierin: het grootste deel 
bestaat uit zand en stenen (eigenlijk meer hout), m.a.w. de kantine.
Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier aan hebben be-
steed.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Pascal Janssen het ver-
slag voor. Hij vraagt de leden decharge te verlenen aan 
het bestuur. Decharge wordt verleend.
Dré bedankt de kascommissie voor hun inzet.
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Vaststellen begroting en contributie 2014-15
Stefan heeft de begroting defensief opgemaakt naar de realiteit van het 
nieuwe seizoen. Prijsstijgingen zoals de huur van de accommodatie 
zijn hierin meegenomen. Ondanks de kleine winst kunnen we nog geen 
potten breken en is het gewenst dat we een grotere buffer opbouwen 
om tegenslagen op te vangen. Eerste tegenslag is dat we gisteren het 
2e al hebben moeten terugtrekken, m.a.w. minder contributie inkom-
sten. We zullen er hard aan moeten trekken om weer een positief resul-
taat te kunnen behalen.
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 is niet herkiesbaar maar meldt zich wel aan als reserve. Frank 
vd Ven (niet aanwezig) is een ..? 
In eerste instantie meldt niemand zich aan waarna Dré een pleidooi 
houdt over hoe belangrijk een bestuur is voor een club en dat het triest 
is dat er tegenwoordig weinig leden(vrijwilligers) te vinden zijn die al 
dan niet in het bestuur iets voor de club willen doen, maar Tivoli niet de 
enige club is die hiermee worstelt. Of de kreet van Dré geholpen heeft? 
…. in ieder geval geeft Fred Meulensteen zich hierna op voor de kas-
commissie. Dré dankt Fred en Pascal.

Bestuursverkiezing
Dré herhaalt dat hij het triest vindt dat er nog geen voorzitter is gevon-
den. Leny is aftredend, herkiesbaar maar geeft aan dat ze nog maar 
voor 1 jaar beschikbaar is.
Leny wordt met algemene stemmen weer aangenomen. Niemand 
stemt tegen.

Samenstelling hoofdbestuur
Leny leest de functielijst voor. Merkt op dat de schuin gedrukte functies 
bij het dagelijks bestuur “niet gekozen functies” zijn en Henk Tholen 
gestopt is als HSZ. Leny wordt er door Henk vd Boomen op attent ge-
maakt, dat ze (aan) haar linkerhand (HDM-Willem) vergeet op te lezen.
Leest de vacante functies voor: Voorzitter + vice, HSZ, Coordinator 
zondag + 3e en dames, Terreinknecht voor de maandag, 2x medewer-
ker kantine, HSC, 2x medewerker G&A
.
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Peter Smulders vraagt hierna of het bestuur nog hoop heeft ondanks 
dat niemand zich heeft aangemeld voor het voorzitterschap. Mogelijk 
een andere aanpak/opbouw om de vacature(s) te vullen. Denk daarbij 
aan een select groepje (oud gediende) om eens om de tafel te gaan 
zitten.
Antwoord: Jack voelt wel iets voor het idee. Zetten het op de eerstvol-
gende HB-agenda hoe we dit mogelijk anders kunnen aanpakken.

Rondvraag
Henk van de Boomen: Het terugtrekken van 
het 2e, kost ons dat alleen contributie?
Antwoord (iets gedetailleerder dan verteld): 
Nee, je krijgt een boete van de KNVB van €58,10. Daarnaast ben je je 
wedstrijdgeld kwijt als je dit doet na aanvang 1e competitiewedstrijd, € 
111,80 voor reserveteams. 
Fred Meulensteen: Kan er voor de F1 een nieuw tenue komen, want 
wat ze nu hebben, is niet veel meer? Mag ik zelf een sponsor zoeken?
Antwoord: We zijn er mee bezig.  Er zijn mogelijk 3 sponsors gevon-
den voor de F en zowel de E1 en E2. Je kunt zelf ook een mogelijke 
sponsor benaderen. Houdt rekening mee dat het wel onze kledinglijn 
moet worden (Masita) en dat het eigendom wordt van Tivoli. Een spon-
sorlogo op het tenue is op zich geen probleem.
Dion Bell: De kwaliteit van een aantal trainingsballen voor de jeugd is 
slecht. Heb een inventaris gemaakt en er zouden 4 nieuwe ballen moe-
ten komen voor de C1 en 6 voor de E.
Antwoord: De wens wordt vervuld.
Dion Bell: Hoe ver gaan we met opbouwen van het eigen vermogen?
Antwoord: Voor de duidelijkheid, het grootste eigen vermogen zit in de 
kantine (zand en stenen). We moeten enige reserve opbouwen voor 
onderhoud/opknappen kantine. Maar ook de komende jaren het vergro-
ten voor eventuele tegenvallers.
Marij Smulders: Het parkeren op de dinsdag is een probleem wanneer 
St. Joris bv  een ouderavond heeft. Wij kunnen onze auto niet meer 
kwijt. Daarnaast is de poort ook geblokkeerd voor eventuele ambulan-
ce. De verlichting knippert ook nog steeds. 
Antwoord: Afspraak is dat St. Joris ons op de hoogte brengt. De Kar-
pen zou dan een deel afzetten met een lint. Leny neemt contact op met 
de Karpen voor dit probleem en de verlichting.



15

Daniëlle Verdonschot: Geen vraag maar doet een oproep aan Tivoli 
om te proberen meer speelsters te werven. Kunnen maar net een team 
samenstellen voor de wedstrijden.
Antwoord: Dre kijkt of een oproep/verhaal in Groot Eindhoven mogelijk 
is.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de SV, maar 
vroeg zich gelijktijdig af of hij als gelegenheidsvoorzitter daar wel toe is 
bevoegd. 
Niemand doet beklag.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 10 voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng en 
hoopt dat iedereen zijn steentje zal blijven bij-
dragen aan ons clubje. 
Al om 21:30 sluit Dré met een ferme klap met 1 van zijn beschikbare 
voorzittershamers de vergadering. Zo kort heeft een ALV waarschijnlijk 
nog nooit geduurd.

De secretaris,
Leny Sanders

Bas van Hoof geeft zich na de vergadering op als medewerker Gebou-
wen & Accommodatie.

★ ★ ★
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FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2015– 2016

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i:    Dre Rennenberg
Vicevoorzitter a.i:   Jack Engelen 
Secretaris:    kandidaat Marc v Hout
Vicesecretaris    Henk Rennenberg
Penningmeester:   Stefan Bell
Vicepenningmeester   Pascal Janssen

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

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis; Wedstrijdcoördinator op zaterdag: René Bulthuis 
E en F,  G-team vacant Wedstrijdcoördinator op zondag: Wim Vermeulen voor 
1ste, Rudi Sanders voor 2 en dames. 1 plaats vacant
Websitebeheerders: Willem Scheenjes, Peter Smulders en Jack Engelen. 
Veldbelijning:  Rudi Sanders, Peer Rennenberg
Materialen voetballers: René Bulthuis i.s.m. Henk Rennenberg
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg en Jan Dielissen 

Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter: vacant 
Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders; 
Coördinator 1ste: Gijs Visser
Coördinator 2 en dames: vacant
Trainer selectie:  Peter Treffers  
Technische staf:  Gijs Visser 
Leider 1e: Peter Treffers?? vacant
Vlagger: Hakan Arici?? Fred v d Horst en Marc van Hout
Leiders 2e: Vincent Prudon en Marc Carapiet
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Leiders Dames:  Hans Verbaal en Fred v d Horst. 
Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen.
Clubscheidsrechters:  Hakan Arici en Wim Vermeulen.
Clubgrensrechters:  Wim Vermeulen, Fred vd Horst, Marc van Hout en Hakan 
Arici
Kledingbeheer: Angelique Janssen

Jeugdzaken:
Voorzitter: Ronald Rennenberg;
Toernooien en vriendschappelijke wedstrijden: vacant
Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders
Leden jeugdbestuur:  Angelique Janssen, 
Trainer G-team: Rob Zwegers
Clubscheidsrechter G-team: Fred vd Horst
Trainer/Leider E1: Dion Bell
Trainer/leider F: Fred Meulensteen
Kledingbeheer jeugd: Angelique Janssen 

Kantinecommissie:
Voorzitter: Angelique Janssen en beheer i.s.m. Ronnie, Celesty
Inkoopbeleid: Henk Rennenberg??
Medewerkers:  Leny Sanders, Peer Rennenberg, Henk Rennenberg, Ange-
lique Janssen en 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, 1x vacature
Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, Henk Ie-
dema en Simon Groeneveld. (secretaris)
Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg, 2x vacatures
Gebouwen en accomodatie: 
Hoofd: Gijs Visser
Medewerker: Bas van Hoof ??

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze nieuwe jaargang bieden we jullie deze rubriek. We hebben 
gelukkig weer nieuwe voorraad aangeleverd gekregen van met name 
de (T)Ronnies en zo kunnen we jullie weer de nodige internetgein en 
–ongein bezorgen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze 
maand aan.

Psychiatrische hulptelefoon
Het bandje van de psychiatrische hulptelefoon:
“U spreekt met het automatische antwoordapparaat voor psychiatrische 
hulpverlening... Voor mensen met een compulsieve dwangneurose... 
druk één... meerdere malen. 
Voor mensen met een angststoornis... laat iemand anders de twee in-
drukken. 
Voor mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis... druk 
drie... vier... vijf... zes... 
Voor mensen met paranoïde wanen, wij weten wie u bent en wat u wilt. 
dus blijf aan de lijn zodat wij uw nummer kunnen traceren. 
Voor mensen die schizofreen zijn, luister dan nauwkeurig naar het 
stemmetje in uw hoofd dat u zal infl uisteren welk nummer u moet in-
toetsen. 
Voor mensen die depressief zijn, maakt het niet uit welk nummer u in-
toetst... er neemt toch niemand op die u werkelijk kan helpen. 
Tenslotte nog even dit... Wanneer u last hebt van waanideeën, wees er 
dan van bewust dat het ding dat u tegen de zijkant van uw hoofd houdt, 
in werkelijkheid leeft en op het punt staat om uw oor er af te bijten.”
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Dronken
Een man in een café gaat even naar de WC. Bij de pisbakken gaat hij 
naast een dronken kerel staan. De dronken man zegt: “Meneer, kunt 
u mij zeggen of ik iets in mijn linkerhand heb?” De man kijkt en zegt: 
“Nee.” 
“Heb ik dan iets in mijn rechterhand?” 
“Ook niet. Hoezo?” 
Zegt de dronken man: “Verdomme, dan sta ik in mijn broek te pissen!”

Die katholieken
Vier katholieke mannen en een katholieke vrouw zitten koffi e te drinken 
op het Sint Pietersplein. De eerste katholieke man zegt tegen zijn vrien-
den: “Mijn zoon is priester. Als hij een kamer binnenkomt, zegt iedereen 
‘Vader’ tegen hem.” 
De tweede katholieke man zei vrolijk: “Mijn zoon is bisschop. Als hij de 
kamer binnenkomt zeggen de mensen ‘Monseigneur’.” 
De derde katholieke man zei: “Mijn zoon is kardinaal. Als hij de kamer 
binnenkomt, buigt iedereen en zegt ‘Uwe Eminentie’.” 
De vierde katholieke man glimlachte en zei een beetje uit de hoogte: 
“Mijn zoon is de paus. Als hij de kamer binnenkomt, zegt iedereen ‘Uwe 
heiligheid’.” 
De katholieke vrouw zat stilletjes van haar koffi e te drinken. De vier 
mannen keken haar aan en vroegen: “Nou?” Trots gaf ze het volgende 
antwoord: “Ik heb een dochter, slim, groot, borstmaat 38, taille 24 en 
heupmaat 36. Als zij de kamer binnenkomt, zegt iedereen, mijn God!” 

Hongerige bedelaar
Een bedelaar loopt door een dure winkelstraat en blijft smachtend door 
het raam van een restaurant kijken. Hij kijkt en kijkt en kijkt en ziet dat 
een man geheel achter zijn krant verscholen gaat, met voor zich een 
dampend bord. De bedelaar stormt naar binnen, gaat tegenover die 
man zitten, trekt het bord naar zich toe en begint als een waanzinnige 
te eten. Halverwege ziet hij wat in het bord liggen, een gebruikte kam 
(met veel haar eraan). Onmiddellijk begint hij enorm over te geven in 
het bord. Laat de man tegenover hem zijn krant zakken en zegt: “Ja, 
zover was ik ook gekomen.” 
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De veteraan
Een oud koppel wandelt langs de rivier de IJzer in de buurt van Diks-
muide. Ze stappen een restaurant binnen om te lunchen. Op het mo-
ment dat de kelner hun bestelling komt opnemen, zegt de dame tegen 
de kelner: “Mijn man heeft hier nog gevochten in de oorlog, in de loop-
graven!” De kelner is enorm onder de indruk. Hij gaat het verhaal door-
vertellen aan de chef van het restaurant. Deze laatste zegt: “Geef deze 
brave mensen alles wat ze vragen, zij mogen gratis eten en drinken op 
kosten van het huis!” De kelner gaat naar de oudjes en deelt hun mee 
wat zijn chef heeft gezegd. Zij laten zich rijkelijk bedienen en kiezen 
een uitgebreid maal. Wanneer zij vertrekken, vraagt de kelner of het 
gesmaakt heeft. Hierop antwoordt de oude man: “Es war sehr schön, 
vielen Dank für alles und auf Wiedersehen!” 

Het glazen straatje
Een vrouw loopt met haar jonge dochtertje in Gent en op een gegeven 
moment lopen ze door een steegje, het glazen straatje. Het jonge meis-
je, verbaasd over de vrouwen achter de ramen, vraagt logischerwijs: 
“Mama, wie zijn die vrouwen daar aan het rode licht?” De moeder wil 
die ellende voor haar dochtertje nog even besparen omdat ze daar nog 
te jong voor is en zegt: “Oh niets schat, die staan te wachten tot hun 
man ze komt ophalen!”  Een fl ik die daar toevallig rondloopt, hoort dat 
en wil de moeder eens lekker in verlegenheid brengen en zegt: “Neen 
hoor meisje, er is niets van waar wat je moeder zegt, dat zijn hoertjes, 
en die geven seks voor geld.”
Het kleine meisje kijkt verschrikt op en vraagt: “Mama, krijgen hoeren 
ook kinderen?” Waarop de moeder zegt: “Tuurlijk schat, waar denk je 
dat de fl ikken vandaan komen?” 

Geen tijd
Een adjunct-directeur in Amerika werd opgeroepen als jurylid in een 
rechtszaak die een hele tijd dreigde te gaan duren. Hij verzocht de 
rechter hem vrij te stellen. “We hebben het erg druk op de zaak,” be-
toogde hij, “ik kan me niet veroorloven lang weg te blijven.” “Ik begrijp 
het al,” zei de rechter: “U bent zo’n zelfi ngenomen zakenman die ervan 
overtuigd is dat het bedrijf zonder hem naar de knoppen gaat. Klopt 
dat?” 
“Nee, edelachtbare, ik weet best dat ze het zonder me kunnen stellen. 
Ik wil alleen niet dat ze daar achter komen.” 
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Aangehouden door de politie
Een man en een vrouw zitten in een auto. De man rijd veel te hard. 
Komt er een politieman aan en laat ze stoppen aan de kant. “Meneer,u 
rijd veel te hard.” Man: “Ach, dat was alleen vandaag, ik had ff haast.” 
Vrouw: “Ach, je weet toch dat je altijd te hard rijd, schat.” Politie: “En u 
heeft uw lichten ook niet aan!” Man: “Jah, het is nog lang niet donker! 
Het is alleen een beetje schemerig!” Vrouw: “Schat, licht of donker, jij 
hebt de lichten nooit aan!” Politie: “En u hebt uw gordels ook al niet 
om!!” Man: “Ja, maar u had me stil laten staan dus had ik de gordels al 
vast af gedaan!” Vrouw: “Ach, schat, je hebt je gordels nooit om!” Man: 
“HOU NOU JE BEK TOCH EENS, NU KRIJGEN WE ALLEMAAL BOE-
TES!” Politie: “Mevrouw, praat uw man altijd zo tegen u?” “Nee hoor, 
alleen als hij dronken is!” 

Trouwboekje
“Wat ben je aan het doen?” vraagt een man aan zijn echtgenote. 
“Niets,” antwoordt ze. “Niets?” herhaalt hij, “je zit al een uur in ons 
trouwboekje te kijken.” “Oh,” zegt ze, “ja, ik zoek de vervaldatum.” 

De violist
Een man met vioolkoffer stapt in Amsterdam uit de trein. Hij kijkt zoe-
kend om zich heen en een vrouw op het perron vraagt: “Kan ik u mis-
schien ergens mee helpen meneer?” Waarop de violist antwoordt: “Hoe 
kom ik in het Concertgebouw?”
De vrouw denkt even na en zegt: “Blijven oefenen meneer!” 

★ ★ ★
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COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2015 – 2016

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
Riel  14:30
Sterksel  14:30
Broekhoven 14:30
De Bocht’80 14:30
Tivoli  14:30
DVS  14:30
SC Olympus 14:30
DOSL  14:30
Tuldania  14:00
Waalre  14:30
Knegselse Boys 14:30
Terlo  14:30
EDN’56  14:30
WSJ  14:30

Tivoli 1 Beker Groep 2
Bergeijk  14:30
Nederwetten 14:30
Tivoli  14:30
Unitas’59  14:30

Tivoli 2 5e klasse 525
Braakhuizen 4 11:00
Nieuw Woensel 6 10:00
Tivoli 2  11:00
DOSL 3  12:00
Eindhoven AV 3 10:00
Valkenswaard 5 10:00
WODAN 8 11:00
Dommelen 4 12:00
Nuenen 8 10:00
Heeze 5  13:00
RPC 4  12:00
Gestel 4  10:00
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Tivoli Veteranen 2e klasse A
Brabantia VE1 15:00
Gestel VE1 16:45
Woenselse Boys VE1 16:30
RPC VE1 16:15
EFC VE1  16:30
Waalre VE1 16:30
Braakhuizen VE2 15:30
De Valk VE1 16:00
Tivoli VE1 16:00
Geldrop VE1 16:15
Braakhuizen VE3 15:30
Nieuw Woensel VE1 15:30

Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag)
Baardwijk
Boskant
Dongen
FC Cranendonck
FC Schadewijk
Racing Boys
SCMH (o.v.b.)
SPV
Tivoli
Ulysses
Venhorst
Vlijmense Boys

Tivoli G1 1e klasse GE
RKKSV G1 11:00
Heeze G1 12:30
ODC G1G 10:00
Bladella G1 10:00
Valkenswaard G1 10:00
TEC G2  11:00
Best Vooruit G1G 11:30
Sarto G2  13:15
RKKSV G2G 14:30
Tivoli G1 12:00
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Jeugd najaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 450
Braakhuizen E2 10:15
Tongelre E2 10:30
Tivoli E1G 11:00
DVS E5  10:30
Nuenen E7 09:45
RPC E4  10:15

Tivoli E1G Beker Groep 12/13
Tivoli E1G 11:00
Gestel E3 10:30
Eindhoven AV E6 10:30
RPC E6  10:15

Tivoli F1 4e klasse 459
Tivoli F1  10:00
Eindhoven AV F4 09:30
RPC F5  09:00
Gestel F2 09:30
Brabantia F5 09:15
DBS F8  09:00

Tivoli F1 Beker Groep 12/28
Tivoli F1  10:00
DVS F5  09:30
Gestel F5 09:30
RPC F7  09:00

★ ★ ★
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PROGRAMMA SV TIVOLI VETERANEN 2015-2016.

★ ★ ★
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REDACTIONEEL EERBETOON VOOR JOHNNY

Ons gewaardeerd lid en voormalig redactiecoryfee 
John van den Hurk is onlangs overleden, dat hebben 
jullie al eerder uitgebreid in dit clubblad kunnen lezen.

Pascal Janssen, onze redacteur,huisdichter en 
tevens hele goede bekende van John heeft op diens

sterfdag een gedicht geschreven, dat we als een 
“Redactioneel eerbetoon voor Johnny” 

op onze website hebben laten plaatsen en tevens 
publiceren wij dit onderstaand in dit clubblad.

Ammehula

Nu jij er niet meer bent
Nu jij bent heengegaan

Die fi jne goeie vent
Die veel had goed gedaan

Die ook wel eens lastig was
En eigenwijs daar bovenop

Die liep soms uit de pas
Met een warboel in zijn kop

Waar we mee lachten
Waar we op konden bouwen
Met behulpzame gedachten

Waar we op konden vertrouwen

Die duizenden plannen had
Die hij graag wilde delen

Voor eenieder wist hij wel wat
En commentaar kon hem niet schelen
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Wat zullen we je missen
Zo vroeg al weg van ons

Het lot moest zo beslissen
Daarop had niemand een respons

Het ga je goed Johnnyboy

Pasje, 4 augustus 2015

★ ★ ★

OVERLIJDEN

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van

Hans Plompen

Op 7 augustus 2015 is hij te vroeg op 67-jarige leeftijd overleden.

Hans is de vader van ons gewaardeerd veteranenlid Perry.

Wij wensen Perry en zijn familie veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.

OOOVERRRLLLLIJJJDDEN
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VRIJWILLIGERSMIDDAG - 16 AUGUSTUS 2015
(door een verslaggever ter plaatse)

Deze zondag was gepland om de vrijwilligers van onze SV te bedanken 
en te voorzien van een gezellige middag in de kantine. Dit was mogelijk 
gemaakt door de fooienpot van de kantine waar we het personeel zeer 
dankbaar voor waren. 
Vanaf 14:00 mochten de vrijwilligers de kantine betreden om een 
drankje te komen doen. Langzaam druppelden de mensen vanaf dat 
tijdstip ook binnen. Er waren ongeveer zo´n 40 mensen op af gekomen. 
Rond de klok van 17:00 gaf Jack Engelen een kleine toespraak. Hierin 
vertelde hij dat er geen club kan bestaan zonder vrijwilligers en dat we 
daarom zeer blij mogen zijn dat er bij Tivoli toch mensen zijn die zich 
inzetten of enorm veel tijd steken om de club draaiende te houden. 
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn in verband met vakantie of an-
dere verplichtingen. Wat jammer is, maar niet zo triest als het afwezig 
zijn van Frits van Duijnhoven. Zijn plotselinge overlijden was een schok 
voor iedereen binnen onze vereniging. Om hier bij stil te staan, werd er 
een minuut stilte gehouden. 
Na deze stilte sloot Jack zijn speech af met nogmaals iedereen te be-
danken en dat we nu konden gaan genieten van de lekkernijen die door 
Angelique Janssen, Ariane Muskens en Henk Rennenberg werden 
aangeboden. Heerlijke koude schotel, salade, vis, warme pittige kip, 
sateetjes en lekkere balletjes in zoetzure saus gingen er bij iedereen 
goed in. Op het einde was naar mijn weten zo goed als alles op en dat 
was niet vreemd want het was ook ontzettend lekker!
Om de dorst te lessen, namen we nog maar wat drankjes na het eten 
en kletsten we nog wat over van alles en nog wat. Rond de klok van 
20:00 waren de meeste mensen tevreden weer naar huis. Het was een 
leuke en gezellige middag. 
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★ ★ ★
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INGEZONDEN FOTO

Onderstaande foto kregen we van Angelique Janssen en was getiteld 
“Foto van de KNVB, bij Tivoli”.

★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf 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 Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Tommy Cars
Brabants Roem Bakkerij van Weert

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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- er tijdens de zomerstop twee Tivo- 
 lianen aan ons ontvallen zijn
- u hierover heeft kunnen lezen in  
 dit blad
- het John(ny) vd Hurk en Frits van  
 Duijnhoven betreft
- wij alle betrokkenen enorm veel  
 sterkte wensen bij het verwerken  
 van dit verlies
- het seizoen toch weer bijna van  
 start gaat

- we het seizoen zo ongeveer zullen aftrappen met de afsluiting van 
het vorige seizoen

- er op 10 september namelijk de algemene ledenvergadering zal 
plaatsvinden

- uw aanwezigheid als (volwassen) lid van onze club hierbij zowel ge-
wenst als noodzakelijk is

- er stevige besluiten genomen moeten worden
- de leden hierin de beslissende factor zullen zijn
- wij daarom dan ook rekenen op een grote opkomst
- de contributie ook weer betaald moeten worden
- de deadline voor de (eerste termijns-) betaling hiervan ook op 10 

september is gesteld
- niet-betalende leden hun team zullen benadelen
- zij namelijk niet speelgerechtigd zijn totdat de betaling is ontvangen
- alle leden hiervoor medeverantwoordelijk worden gehouden
- we namelijk allemaal er belang bij hebben dat onze fi nanciën goed 

op orde zijn
- wij als vereniging daar totnogtoe altijd in geslaagd zijn
- resultaten uit het verleden echter geen garantie bieden voor de toe-

komst
- ons ledenaantal ook zorgwekkend is
- we ondanks dit alles toch ons 85-jarig jubileum zullen halen
- we dit ijkpunt op 16 maart 2016 bereiken
- dit passend gevierd zal en moet worden
- een passend vervolg erg mooi zou zijn voor onze vereniging 

★ ★ ★








