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REDACTIONEEL

Het gaat goed bij 
Tivoli! We groeien 
nog steeds en de 
resultaten beginnen 
al zichtbaar te wor-
den. In oefenwed-
strijden en beker-
wedstrijden boekte 
ons vaandelteam 
al een paar mooie 

resultaten tegen hoger geklasseerde 
opponenten. Ons sportpark is nu he-
lemaal opgekalefaterd en we zijn zelfs 
door de KNVB uitgekozen als gast-
sportpark voor het Griekse nationale 
team. Op de avond waarop ik deze 
introductie in ons nieuwe clubblad-
seizoen aan het schrijven ben, heeft 
Griekenland haar tweede en laatste 
training op ons sportpark afgerond. 
Erg leuk en bijzonder dat onze club 
gastheer mocht zijn voor Oranje’s oe-
fentegenstander.

Door de groei zijn we ook nog op 
zoek naar versterkingen op het on-
dersteunende vlak, nieuwe scheids-
rechters en begeleiders zijn van harte 
welkom. Gegadigden mogen zich 
direct melden.
 
Dan nog het al eerder beloofd feest 
vanwege ons 85-jarig bestaan. Op 
7 oktober is het dan eindelijk zo ver. 
Verderop in dit blad ziet u de flyer.

Veel leesplezier!
H H H

CLUBBLAD 
S.V. TIVOLI

d.d. 1 september 2016 
 
49e jaargang
nr. 1

REDACTIE

Jack Engelen 
Pascal Janssen 
Franklin Klumpkens

CORRESPONDENT

Marc van Hout

REDACTIEADRES

Vlasven 10 
5645 KM  Eindhoven 
040 - 2125310 
svtivoliclubblad@zonnet.nl

KOPIJ INLEVEREN

9 oktober 2016



2

BESTUURSMEDEDELINGEN

Werving vrijwilligers
Met de recente groei in ledenaantal komt er ook een nog grotere druk 
op onze vrijwilligers. Daarom zoeken wij per direct nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers op allerlei gebied. Voor meer info kunt u altijd terecht bij 
onze leden van het hoofdbestuur. Ondersteuning van ons kantineper-
soneel en nieuwe kaderleden zijn bijvoorbeeld snel in te vullen posten.

Algemene ledenvergadering
We hebben de datum voor onze ledenvergadering bepaald op 15 sep-
tember aanstaande. Hierbij alvast de oproep aan al onze meerderjarige 
leden om op deze vergadering aanwezig te zijn.

Viering 85-jarig jubileum
In eerdere clubbladen en op de activiteitenkalender hebben wij jullie 
gewezen op ons slot-/jubileumfeest, dat gepland stond op 11 juni en 
helaas niet door kon gaan. Ondertussen zijn de plannen gewijzigd, het 
openingsfeest voor het nieuwe seizoen wat tevens als ons jubileum-
feest kan worden aangemerkt, zal derhalve plaats vinden op 7 oktober 
2016. Zie ook de flyer op de website en verderop in dit clubblad.

Aanpak accommodatie
De afgelopen weken is er door enkele vrijwilligers al hard gewerkt aan 
het opknappen van onze accommodatie. Het aanzien van onze club 
krijgt hierdoor een enorme boost. Waarvoor onze dank! Verderop in dit 
clubblad ziet u daar een impressie van.

Contributie
Ook in het nieuwe seizoen is het voor onze club noodzakelijk dat we 
tijdig de contributiegelden binnen krijgen. Leden die niet betalen, zullen 
uiteraard niet speelgerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrij-
ven naar een eventuele andere club als er nog een bedrag openstaat. 
Algemene leden zullen als lid van onze vereniging worden uitgeschre-
ven als zij hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan worden 
op IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.

Namens het bestuur,
Marc van Hout

H H H
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OVERIGE MEDEDELINGEN 
VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Verzoek juiste adresgegevens.
Onze  wedstrijdsecretaris Peter Smulders doet (opnieuw) 
een verzoek aan alle leden om de juiste adresgegevens 
en zeker telefoonnummer en e-mailadres aan hem door te 
geven. Zijn e-mailadres is p.smulders16@upcmail.nl.
Dit is niet alleen van belang voor een soepele communicatie 
met de leden, maar de registratie van bijvoorbeeld een 
juist e-mailadres wordt nog belangrijker omdat een lid zich 
met het e-mailadres bij de KNVB kan laten registreren en 
dan inloggen op de KNVB apps, die vanaf de start van het 
seizoen 2016-2017 beschikbaar zijn. Ook belangrijk voor als 
de KNVB je iets wil laten weten.

VAN DE JEUGDAFDELING
Onze jeugdafdeling is met spoed op zoek naar een trainer voor 
JO9-1 (voorheen F1).
Gegadigden kunnen zich melden bij Dion Bell, Ronald 
Rennenberg of Angelique Janssen.

VAN DE WEBSITE

Start competitie 2016-2017
De categorie A bij de senioren gaat in het weekend van zaterdag 
3 en zondag 4 september van start. De jeugd in de A-categorie 
begint eveneens op 3 september. De teams in de B-categorie bij 
zowel de senioren als de jeugd beginnen in het weekend van 17-
18 september.

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 1 Tobias Geurts ?
 2 Kylie Vroomen dames
 4 Joey van de Laar JO13-1
  Axel Walravens selectie
 5 Marc van Hout secretaris/HB/correspondent club 
   blad en website
 6 Marcel Dieks verenigingslid
 7 Piet de Bont verenigingslid
 9 Dré Rennenberg voorzitter a.i./HB/lid van verdienste
 10 Guillaume Stubbs 4e

 14 Pim Woertman JO9-1
 15 Thuur Mollet veteranen
  Johan van den Berg G1
 17 Henri Vaessen lid veteranen
  Henk Rennenberg vicesecretaris/medewerker activi-
   teitencommissie/HSC/medewerker  
   kantine/lid veteranen
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg hoofd Jeugdzaken/HB
 20 Patrice Cazeaux selectie
  Luc Obers G1
 21 Otto van Ingen G1
  Ömur Önder ?
 22 Steven Sanders 4e

 25 Nicky Gielen veteranen
 26 Coen Vaessen verenigingslid
 27 Marc Carapiet 4e/elftalbegeleider 4e

 29 Rob Vincken lid van verdienste/lid veteranen

 
H H H
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VAN DE VOORZITTER

Een voor allen, allen voor een!

Ieder jaar, als de competitie weer op-
nieuw start, leeft er hoop bij veel club-
bestuurders. Hoop dat het komende 
seizoen tot een beter resultaat zal lei-
den dan het seizoen dat achter hun  ligt. 
Bij mij is het niet anders, sterker nog, 
het kriebelt als het ware meer dan het 
ooit gedaan heeft! Door de enorme aan-
loop van nieuwe spelers kunnen we een 
selectie in het veld brengen die potentie 
heeft om er in het komende seizoen iets 
leuks van te maken.

Een ding is daarbij wel heel erg belangrijk, namelijk: het teamgevoel. 
Een competitie speel je niet met 1 elftal, maar speel je met een zo 
breed mogelijke selectie meestal bestaande uit de spelers die het 
eerste en tweede elftal vormen. Als team heb je elkaar nodig, of je nu 
in het eerste of tweede elftal speelt. Als we bij Tivoli dat teamgevoel 
kunnen waar maken dan zullen de resultaten snel laten zien, dat een-
dracht macht maakt. Laten we vanuit die gedachten beginnen aan een 
competitie die voor ons  succes kan opbrengen. Met Hans Bonnema, 
als onze trainer, heb ik daar alle vertrouwen in.  Bedenk met z’n allen, 
dat alleen door succes wij kunnen laten zien dat de club bestaansrecht 
heeft.

Dat is hartstikke belangrijk, vooral als je weet dat de gemeente met een 
sportvisie bezig is waarin alle clubs onder een vergrootglas zullen wor-
den gelegd. Er zal zeker worden gekeken naar het bestaansrecht van 
een club. Bijvoorbeeld hoe staat het met de financiën en de kwaliteit 
van het besturen, hoe is de sportieve ontwikkeling en het ledenaantal. 
Al bij al factoren waar ook wij rekening mee moeten houden. Belangrijk 
daarbij is natuurlijk ook dat veel aandacht wordt besteed aan onze la-
gere elftallen, de veteranen, het dameselftal, het G-elftal en de jeugdaf-
deling. 
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Laten we er met z’n allen voor zorgen dat Tivoli een club is die in de 
lengte en breedte groeit, een club is waar, naast het sportief genoegen, 
gezelligheid geen tijd kent en die zeker in de toekomst in de sportvisie 
van de gemeente Eindhoven als voorbeeld voor anderen genoemd zal 
worden. 

Dat met ingang van het seizoen 2016-2017, door de inzet van ons al-
len, daarmee een aanvang zal worden gemaakt hoop ik van ganser 
harte.

Dre Rennenberg, voorzitter    
H H H

LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 28/08)

Bedankt
Janice Driessen D1
Robin Atlig F1
Milan Meulensteen F1
Valentin van Nattem reservelid 4e

Corina Braet dames
Michelle vd Putten dames
Anna Welten dames
Ilhan Yigit veteranen
Johan Warnaar 4e

Nieuw
Joep Ackermans JO9-1
Nathan Bell JO9-1
Tommy Boerboom JO9-1
Luuk Janssen JO9-1
Menan Arici JO13-1
Mervan Arici JO13-1
Nicky Gielen reservelid veteranen
René van Heertum reservelid veteranen
Mark Panhuijsen reservelid veteranen
Mitchel Hendrickx selectie
Marcel vd Kamp trainer dames
Ronald Geldhof 4e

H H H
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VRAAGGESPREK MET ONZE NIEUWE TRAINER 
(door Marc van Hout en Pascal Janssen)

“Eindigen in de top drie”

Dat was het antwoord van Hans Bonnema 
op de vraag welke doelstelling hij ons 
vaandelteam maar ook zichzelf oplegt aan 
het begin van dit seizoen. Velen van jullie 
zullen ondertussen ongetwijfeld al kennis 
hebben gemaakt met Hans. Maar speciaal 
voor diegene die Hans nog niet kennen, 
kropen jullie correspondenten graag weer 
in de pen, voor een gesprek met onze 

nieuwe hoofdtrainer. Een gesprek, twee dagen na de 1-4 nederlaag 
tegen Steensel, over zijn ambitie, zijn keuze voor Tivoli en wat hij 
bij onze club van plan is.

Wie is Hans Bonnema? Nog voordat de selectiespelers het levenslicht 
zagen, schopte Hans al namens Tivoli tegen een bal en wel in de P1 en 
nu is hij dus onze hoofdtrainer. Maar hier zit dus nog een hele tijd tus-
sen. In die tijd is Hans uitgegroeid tot een vakman in de schoenenindu-
strie met 38 jaar ervaring, waarvan dertig jaar als ondernemer. Ook bui-
ten het werk heeft Hans niet stil gezeten, hij is getrouwd en heeft drie 
zoons die vanaf dit seizoen ook lid zijn bij onze club. Twee van hen als 
speler van de selectie, de andere als vlagger van dat zelfde team. Als 
je Hans vraagt naar zijn hobby’s springt er een ding bovenuit: trainen. 
Trainen dus, meer specifiek totdat “de spelersgroep met blije gezichten 
naar huis gaat en de volgende keer weer graag terugkomt.” 

Als trainer heeft Hans inmiddels de nodige ervaring opgedaan. In de af-
gelopen vijftien jaar stond hij aan het hoofd van de hoogste jeugdteams 
in de verschillende categorieën en het meest recent was hij trainer van 
het tweede elftal van onze buren RPC. Maar nu zet hij zijn eerste stap-
pen als hoofdtrainer van de seniorenselectie. De keuze voor Tivoli heeft 
de club aan een aantal dingen te danken. Onder andere de gemoede-
lijkheid en zijn verleden bij de club speelden mee, maar ook de vele 
mogelijkheden die Tivoli nog heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
kantine, het sportpark en alles wat daarbij hoort. 
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Natuurlijk speelde zijn ambitie om ergens hoofdtrainer te worden, 
iets wat bij RPC niet mogelijk was, een belangrijke rol in zijn keuze. 
Daarnaast spelen de positieve geluiden over de nieuwe weg die Tivoli 
onlangs is ingeslagen ook mee, een nieuwe weg dus met een nieuwe 
trainer aan het roer.

Op dit moment heeft Hans het diploma om een team te trainen dat 
uitkomt in de vierde of vijfde klasse. In de toekomst zou hij graag nog 
hogere papieren halen, maar op dit moment is dat gezien de vele cur-
sussen in combinatie met zijn werk haast onmogelijk. Met veel nieuwe 
jongens en oudgedienden ligt er bij Tivoli ook nog eens een klus om 
daar een hecht team van te smeden, dus voorlopig hoeft Hans zich niet 
te vervelen. 

Visie & ambitie
Hans vertelt: “Het valt op dat niet alle spelers gewend zijn aan de struc-
tuur die gehanteerd wordt, met (nog) geen echte verdeling tussen het 
eerste en tweede elftal.” Om onrust te voorkomen, heeft Hans duide-
lijke, strikte regels opgesteld om zo het plezier in de groep te houden. 
In zijn visie komen de resultaten vanzelf als het groepsproces goed 
verloopt en de sfeer binnen de groep goed is. Wat betreft zijn visie op 
het voetbalspel is Hans duidelijk. Hij kiest wanneer de mogelijkheden 
dit toelaten liever voor “leuk” voetbal met de kans dat dit wel eens ver-
keerd uitpakt, als voor met tien man bij de eigen goal blijven hangen en 
hopen op een spaarzame counter. 

Met een goede sfeer en leuk voetbal gaat Tivoli voor een plek bij de 
eerste drie, maar hoe realistisch is dat? De selectie heeft een kwali-
teitsinjectie gekregen en is zowel kwalitatief als in de breedte beter 
geworden. Hoewel de overige teams in deze klasse voor Hans redelijk 
onbekend zijn, staat wel vast dat het met vier degradanten een lastig 
karwei gaat worden. Op het moment van schrijven zijn de bezoekers 
van de website amateurvoetbaleindhoven.nl net zo positief gestemd 
over een hoge klassering als Hans, want Tivoli staat namelijk tweede 
in de poll voor wie het meeste kans maakt op de titel in de 5e klasse E. 
Achter Sterksel, dat wel.

In het verleden heeft Hans veel verschillende teams getraind en overal 
wat geleerd, dit ziet hij dan ook als pluspunt. Hij typeert zichzelf als “lijm 
in de groep” die probeert een echt team te kweken. 
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Belangrijk hierbij zijn een paar “echte assistenten”, die niet schromen 
om hun mening te geven en waar de trainer ook naar luistert. 

Tivoli
Zoals jullie in dit blad al vaak hebben kunnen lezen, is Tivoli een nieu-
we weg ingeslagen, ook hierover hebben wij Hans naar zijn mening 
gevraagd. “Uitstraling en resultaat,” dat zijn een van de belangrijkste 
dingen voor Tivoli om door te groeien. Bij uitstraling valt te denken 
aan de kantine, het sportpark, het verwelkomen van de KNVB teams, 
de tenues, weten waar Tivoli gehuisvest is, enzovoorts. Het resultaat 
spreekt voor zich: als het eerste goede resultaten behaalt, wordt er bij 
andere clubs ook over gesproken. Daarnaast moeten we bij Tivoli zui-
nig zijn met onze vrijwilligers en zaken uitpraten in plaats van deze weg 
te sturen. 

Hans hoopt dat de “oude” leden het Tivoli-gevoel weer terug gaan 
brengen. De start van het seizoen is hierin heel belangrijk, niet zo zeer 
het resultaat maar vooral de beleving en het uitdragen daarvan. Met 
andere worden: zorgen dat we met z’n allen weer in een positieve flow 
terecht gaan komen. Dan zullen ook de resultaten daarbij niet achter 
blijven. 

Clubblad
Natuurlijk hebben wij Hans ook gevraagd naar zijn ideeën over het 
clubblad en hij kwam met opmerkelijke zaken. Volgens hem zijn de 
website en het clubblad goed, alleen hij zou graag de foto’s van de ver-
schillende wedstrijden en de verschillende teams in de kantine gepro-
jecteerd zien worden. Zodat alle Tivolianen het gevoel van Tivoli weer 
terugkrijgen. Ook de nieuwe dingen, buiten het voetbal om, zouden 
hierbij benadrukt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de metamor-
fose die de omgeving van de kantine heeft ondergaan deze zomer. 
Ook zouden de verschillende bestuursleden bij de komende algemene 
ledenvergadering zichzelf moeten voorstellen aan de leden, zodat zij 
beter weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. 

Wij wensen namens de redactie Hans heel veel succes bij het nieuwe 
seizoen. Hans zelf gaf aan dat hij tevreden was als de Tivolianen po-
sitieve herinneringen over zouden houden aan zijn periode als trainer 
van Tivoli. Mochten we daadwerkelijk bij de eerste drie eindigen, dan 
zal dat geen probleem zijn, denken wij!

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2016 – 2017

Senioren, veteranen en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Riethoven
LSV
Sterksel
DEES
De Bocht’80
Tongelre
Tivoli
DOSL
DOSKO’32
Waalre
Knegselse Boys
Terlo
Casteren

Tivoli 1 Beker Groep 2-63
Steensel
Tivoli
Essche Boys
PSV

Tivoli 2 5e klasse 521
Braakhuizen 5
Best Vooruit 4
Bergeijk 3
SBC 6
Tivoli 2
Valkenswaard 6
Waalre 3
Dommelen 4
EFC 5
Nuenen 9
Hoogeloon 3
Heeze 5
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Tivoli 2 Beker Groep 15-16
Brabantia 7
Tivoli 2
RPC 4
Gestel 4

Tivoli 3 5e klasse 526
Braakhuizen 6
Acht 4
Brabantia 7
SBC 7
Tivoli 3
DOSL 3
Eindhoven AV 3
WODAN 7
Nuenen 7
Heeze 4
Pusphaira 4
RPC 5

Tivoli 4 6e klasse 650
Riethoven 4
RKVVO 5
Steensel 3
Nederwetten 3
Tivoli 4
DOSL 7
Valkenswaard 7
De Valk 7
Heeze 7
Eindhoven AV 5
Nuenen 10
Braakhuizen 10
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Tivoli Veteranen 2e klasse A
Brabantia
Gestel
Woenselse Boys
EFC
Waalre
Braakhuizen 2
Tivoli
Geldrop
Braakhuizen 3

Tegen deze tegenstanders spelen de vets een hele competitie. Daarna 
spelen zij nog 10 wedstrijden tegen willekeurig geselecteerde andere 
teams uit de overige 2 veteranenklassen (zie ook elders in dit clubblad 
“Programma Veteranen 2016-2017”)

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Vlijmense Boys
FC Uden
Ollandia
SPV
SES 2
Tivoli
Baardwijk 2
SV Budel 2
Racing Boys
FC Cranendonck 2
Emplina 3
SBC 2
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G-team en Jeugd (najaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse 5
RKVVO G1
Viola G1
Rijen G2
Valkenswaard G1
Moerse Boys G1G
DVVC G2G
Tivoli G1
TGG G2G
OVC’26 G2

Tivoli JO13-1 5e klasse 32
Nuenen JO13-4
RPC JO13-3
Geldrop JO13-3
EMK JO13-3
DOSL JO13-2G
Tivoli JO13-1

Tivoli JO13-1 Beker Groep 7-25
Nuenen JO13-3
RPC JO13-4
Geldrop JO13-4
Tivoli JO13-1

Tivoli JO9-1 4e klasse 54
SBC JO9-6
Unitas‘59 JO9-8
Nuenen JO9-6
Geldrop JO9-4
EMK JO9-3
Tivoli JO9-1

H H H



14







15

 
 

Ambitieus SV Tivoli 
 

 
SV Tivoli is een ambitieuze voetbalvereniging. 

Dit willen we graag uitdragen naar iedereen in de omgeving. 
Nieuwe sponsoren hebben zich bij de club aangesloten. 

Wij bieden: 
Mooiste, beste sportcomplex van Eindhoven e.o. 
Leuke, gezellige kantine. 
 
Tenue wordt beschikbaar gesteld door de club. 
Contributie jeugd slechts € 100,- per jaar. 
 
Trainingen door (oud)voetballers met ervaring. 
Aparte techniek trainingen. 
Ruime opzet trainingsvelden en faciliteiten,  
Gast training PSV-spelers. 
Mini’s (tot 7 jaar) gratis wekelijkse training. 
Toegestaan vriendjes inbrengen, zelfs i.o. in groepsverband mogelijk. 
Geen selectiebeleid, vriendjes kunnen samenspelen, zolang omvang teams het toelaat. 
Bieden een mix van plezier en prestatie gericht voetbal 
 
Aanvullende gezellige activiteiten, Sint, toernooien, jaarafsluiting, etc. 
 
Ons sportcomplex De Heihoef aan de Roostenlaan 305 (tegenover het St Joriscollege en 
het voormalig Animali) is gelegen in een bosrijke omgeving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig, kijk vast vooruit op onze site: www.svtivolivoetbal.nl 
 

Mocht je zin hebben om een keer te komen kijken of om mee te doen, stuur dan 
een mailtje naar jeugd@svtivolivoetbal.nl of meld je aan in de kantine aan de 
Heihoef, vraag naar Dion, Ronald of Angelique. 
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OPKNAPBEURT KANTINE EN AANVERWANTEN

Tijdens het zomerreces is onder de bezielende impulsen van Henk 
Rennenberg en van onze nieuwe trainer Hans Bonnema een groot 
aantal Tivolianen in de weer geweest om de kantine en bijbehorende 
zaken een opknapbeurt te geven. Het resultaat mag er zijn en mag ze-
ker gezien worden.
Met een fotoreportage willen wij jullie in dit clubblad daarvan allemaal 
laten meegenieten.
Het zal duidelijk zijn, dat onze dank uit gaat naar alle vrijwilligers, die 
hier op de een of andere manier aan hebben bijgedragen.

BEDANKT !
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H H H
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“TO PIRATIKO” OP DE HEIHOEF

Op dinsdag 30 augustus 2016 hadden we op ons sportpark de Hei-
hoef speciale gasten op bezoek. “To Piratiko (το Πειρατικό)”, zoals de 
bijnaam van het Griekse nationale voetbalelftal is en wat “Het Piraten-
schip” in het Grieks betekent, had 2 besloten trainingen op ons sport-
park, voorafgaand aan de oefeninterland tegen “Oranje” op 1 septem-
ber in het PSV-stadion.
Ondanks het “besloten” karakter van die trainingen heeft uw redactie 
op slinkse wijze toch beslag weten te leggen op een aantal foto’s, die er 
op die dag gemaakt zijn. En natuurlijk laten wij jullie daar onderstaand 
graag van meegenieten.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 15-09-2016

Op donderdag 15 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2015-2016. 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 15 september!

AGENDA  ALV 15 SEPTEMBER 2016
 1. OPENING
 2. GOEDKEURING NOTULEN ALV 10 SEPTEMBER 2015
 3. JAARVERSLAG SECRETARIS
 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
 5. VERSLAG KASCOMMISSIE
 6. VASTSTELLEN BEGROTING EN CONTRIBUTIE 2016-2017
 7. VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE
 8. BESTUURSVERKIEZING
 9. SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
 10. RONDVRAAG
 11. PAUZE
 12. BEANTWOORDING RONDVRAAG
 13. SLUITING
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NOTULEN ALV VAN DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015

Opening
Dré Rennenberg, die gevraagd is door het bestuur om deze ALV te 
leiden, opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte 
welkom. De opkomst is met 50 leden dertig procent hoger dan vorig 
jaar, hiermee is ook het quorum behaald. Zeventien leden hebben zich 
de moeite genomen om zich op enigerlei wijze af te melden. Dré geeft 
aan dat het voortbestaan van de club in gevaar kan komen als er niet 
snel iets zal veranderen. De jubilarissen van dit jaar worden ook nog 
even genoemd; dit zijn Frank Gielen voor 25 jaar, Hennie Schröder, 
Peter Smulders, Jack Engelen en Toon vd Laarschot voor veertig jaar 
en Jo Kroet voor zestig jaar lidmaatschap. Zij worden allen gehuldigd 
op de nieuwjaarsreceptie van 2016.

Dré vraagt de vergadering tenslotte om 1 minuut stilte te houden voor 
de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen, te weten Hans 
van Hout, Johan Berlo, Frits van Duijnhoven, John vd Hurk en Jan 
Elands.

Goedkeuring notulen ALV 24-09-2014
Met ingang van vorig jaar worden de notulen van de vorige ALV niet 
meer voorgelezen. De leden waarvan onze vereniging een e-mailadres 
heeft, hebben deze ongeveer 4 weken geleden per email ontvangen. 
Leny vraagt of er opmerkingen zijn over de toegezonden notulen van 
de ALV. Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als zodanig 
worden goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarverslag secretaris
Leny leest haar laatste persoonlijke verslag voor en dankt de leden 
voor het in haar gestelde vertrouwen. Er zijn geen op- of aanmerkin-
gen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt een aantal exemplaren uit van het jaarverslag aan de aan-
wezige leden ter inzage en legt in grote lijnen de volgende punten uit:
- Totaal gezien heeft Tivoli een tekort in de begroting van onge 
 veer € 5.850,-.
- Dit is te wijten aan de lagere contributie- en kantineopbrengst  
 als gevolg van het moeten terugtrekken van een aantal teams  
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 gedurende het afgelopen seizoen. Ook waren er minder acti 
 viteiten georganiseerd, een positieve uitzondering hierop was  
 de tonpraatavond. 
- Het eigen vermogen is door het verlies afgenomen, waardoor  
 het eigen vermogen nu ligt rond de € 31.500,-. 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, toch wel vele, werk wat ze hier 
aan hebben besteed.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Fred Meulensteen het verslag voor. Hij 
vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt 
verleend.
Dré bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Vaststellen begroting en contributie 2015-16
Stefan heeft de begroting defensief opgemaakt naar de realiteit van het 
nieuwe seizoen. De begroting van de baten komt ongeveer overeen 
met de werkelijk behaalde cijfers van het afgelopen seizoen. De kosten 
zijn ongeveer gelijk aan de opbrengsten, dus er wordt geen winst ver-
wacht. Het is essentieel voor het behoud van de liquide middelen om 
niet verder achteruit te gaan. Deze begroting biedt geen ruimte voor 
extra uitgaven. 
Het voorstel om de contributie niet te verhogen, wordt gedaan, omdat 
Tivoli een laagdrempelige club wil blijven. Frank Gielen vraagt hierop 
wat het betekent om de contributie met €5,- te verhogen, Stefan ant-
woordt dat er dan €500 á €600 meer binnen zal komen. Fred vd Horst 
adviseert om over te stappen naar de ING, dit vanwege goede spon-
soring middels reclameborden. Stefan legt uit dat de huisbankier nu 
ABN AMRO is, maar dat overstappen een serieuze overweging is. Dré 
benadrukt nog dat de opbrengst activiteiten op €0.- wordt begroot. Dit 
kan tot een paar duizend euro oplopen als er voldoende animo is, een 
vereniging is immers meer dan voetbal alleen. Maar Stefan vult nog 
aan dat de tent dan wel moet vol zitten.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Dre vraagt de leden zich aan te melden voor de kascommissie. Fred 
Meulensteen blijft aan als kascommissie, tevens melden ook Maria 
Tholen en Frank vd Ven (deze laatste ondanks zijn afwezigheid) zich 
aan om hem hierbij te helpen.
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Bestuursverkiezing
Leny is niet meer herkiesbaar als secretaris, Marc van Hout is kan-
didaat om haar op te volgen. Eerst wordt er middels een huldiging 
afscheid van Leny genomen en ontvangt zij een attentie voor haar ver-
diensten. Ze sluit af met een korte speech, waarin zij benadrukt dat zij 
dit negen jaar lang met plezier en uit liefde voor de club heeft gedaan. 
Ook heeft ze hierdoor wel eens slapeloze nachten gehad. Leny zal op 
een andere manier betrokken blijven bij Tivoli. 
De verkiezing van de nieuwe secretaris gebeurt middels handopsteking 
in plaats van stembriefjes. Er zijn geen tegenstemmen, waardoor Marc 
van Hout vanaf heden de nieuwe secretaris is. Een klein applausje valt 
hem hiervoor te deel.

Samenstelling hoofdbestuur
Dré leest de functielijst voor. Hij vraagt aan de leden om zich actiever in 
te zetten voor de club en dan ook met name op het organiseren van ac-
tiviteiten. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Frank Gielen en 
Michelle vd Putten melden zich later aan voor de activiteitencommissie 
(zie ook onderstaande paragraaf: Voortbestaan Tivoli).

Voortbestaan Tivoli
Dré en Leny delen het rapport uit wat onlangs is opgesteld over de 
mogelijke toekomstplannen van Tivoli. Voorafgaand aan deze vergade-
ring hebben enkele leden al een voorproefje hierop gehad via de mail. 
Hierna neemt Dré het woord om het rapport uit te leggen. De gemeente 
Eindhoven heeft een plan genaamd Sportvisie 2015-2018, in deze peri-
ode wil zij terug van zestien voetbalclubs naar negen. Criteria hiervoor 
zijn onder andere schulden - hiervoor komt Tivoli (nog) niet in aanmer-
king - en weinig elftallen en een mager bestuurlijk kader (hiervoor komt 
Tivoli wel in aanmerking). 
Dré benadrukt dat we SAMEN moeten vechten voor het voortbestaan. 
Het rapport stelt dat het kader voor een jaar is geregeld. Nu zijn er drie 
opties m.b.t. het voortbestaan: 1 jaar doorgaan en dan stoppen (korte 
termijn visie) of de langere termijn. De langere termijn heeft drie mo-
gelijkheden: zelf verder gaan of liquidatie (te weten: fuseren met een 
andere club of opheffen). Op korte termijn vindt een gesprek met FC 
Eindhoven AV plaats om ideeën uit te wisselen. Dré geeft aan dat de 
keuze is aan de leden. Het bestuur wil er voor vechten, maar dan moe-
ten de leden het bestuur daarbij wel ondersteunen. 
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Hierna ontstaat er een discussie. Marc Carapiet vraagt wat deze on-
dersteuning precies inhoudt. Dré legt uit dat het plan gemaakt is en er 
zullen op korte termijn acties opgezet worden. Leden moeten bereid 
zijn om te helpen bij het uitvoeren van deze acties, denk hierbij aan o.a. 
jeugd trainen. Frank Gielen haakt in en geeft aan dat het een goede 
analyse is, maar dat hij een concreet plan mist. Dré geeft aan dat deze 
snel ontwikkeld zullen worden dat er dan ook daadwerkelijk leden aan-
gesproken worden om te steunen. Pascal Janssen zegt dat hij vanuit 
de leden signalen ontvangt dat zij hier geen zin in hebben. Roy Gielen 
geeft aan hier niets van te merken. Hierop melden Frank Gielen en Mi-
chelle vd Putten zich aan voor de activiteitencommissie. Daarna volgen 
van onder meer Fred Meulensteen en Wim van de Wiel vragen over de 
jeugd, zoals waarom er geen spelers van andere elftallen de jeugd 
trainen en waarom de jeugd eerder kiest voor RPC dan voor Tivoli. Dui-
delijk is dat dit uitgezocht moet worden. 
Dré sluit dit punt af met de boodschap dat iedereen die op wat voor 
manier ideeën heeft om zijn of haar steentje bij te dragen aan de club 
altijd naar het bestuur kan en moet komen. Op welk manier dan ook, dit 
mag fysiek zijn, per mail, via de ideeënbox in de kantine, per telefoon 
en ga zo maar door.

Rondvraag
Fred Meulensteen: Hoe gaan we dit seizoen door? Er zijn nu al te wei-
nig leden bij de F, E, veteranen en het eerste.
Antwoord: De veteranen kennen op dit moment 12 leden, maar hier 
komen waarschijnlijk leden bij. Het eerste kent 18 spelers, in principe 
moet dit voldoende zijn. Wat betreft de jeugd zou er een werving ge-
start kunnen worden, d.m.v. activiteiten, het aanschrijven van (week)
bladen en pamfletten uitdelen. Ook zouden de leden hun vriendjes en 
vriendinnetjes mee kunnen laten trainen en als het hun bevalt aanmel-
den. 
Frank Gielen: Wat is de huidige staat van de activiteiten rondom de 
reclameborden en wordt hier actie ondernomen? 
Antwoord: De sponsoren van de lopende borden zijn inmiddels alle-
maal aangeschreven. Nieuwe borden en sponsoren moeten geworven 
worden. De kosten hiervoor zijn €475,- voor drie jaar, dit is inclusief re-
clamebord. Roy Gielen geeft aan rond te vragen voor mogelijke spon-
soren. 
Jaffa Dinmohammed: Hoe worden de trainingstijden van de jeugd be-
paald? Sommige ouders geven aan dat deze tijden nu niet ideaal zijn. 
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Antwoord: Er staat niks vast over de tijden. Ronald zal met de ouders 
in overleg gaan over welke tijden voor hen het beste uitkomen, ook zal 
er per team worden gekeken of het aantal trainingen veranderd moet 
worden. 
René Bulthuis: Hij vraagt of hij bij uitwedstrijden van het G-team ver-
vangen kan worden als terreinknecht, omdat hij dan niet aanwezig kan 
zijn op het sportpark
Antwoord: Hakan Arici biedt zich hiervoor aan.
Ronald Rennenberg: Ronald doet namens het bestuur een oproep of 
er nog vrijwilligers zijn om de E en F op zaterdag te fluiten, er wordt niet 
direct iemand gevonden.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V. 
Leny doet als aftredend secretaris hetzelfde.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij rondvraag voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng. Hij benadrukt nogmaals dat 
hij hoopt op ondersteuning van en door de leden. Als dat gebeurt, is er 
een reële toekomst voor onze S.V. Tivoli.  Om 22:07 sluit Dré met een 
ferme klap met 1 van zijn beschikbare voorzittershamers de vergade-
ring.

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. De voorraad van 
onze Ronnie raakt wel bijna op, maar we hebben van een nieuwe Ron-
nie, te weten Luc Bozuwa (het (achter)neefje van Pascal en Jack) wat 
nieuw materiaal aangeleverd gekregen. Andere mensen mogen voor 
deze rubriek ook nog steeds insturen. Onderstaand treffen jullie onze 
selectie voor deze maand aan. 

Pas op voor de hond
Een man gaat boodschappen doen. Hij loopt naar de dorpswinkel. Voor 
de deur hangt een bordje waarop staat: Pas op voor de hond! Als de 
man naar binnen loopt, ziet hij een stokoude hond naast de toonbank 
liggen.
“Is dat de hond waarvoor ik moet oppassen? Hij ziet er niet bepaald 
gevaarlijk uit. Waarom die waarschuwing?” Zegt de winkelier: “Omdat 
klanten telkens over hem struikelen.” 

Wijzer
Een jongetje gaat werken bij een klokkenfabriek. Hij leert er heel veel 
en wordt wijzer.

Investering
Een geslaagde zakenman uit Nederland gaat in het Belgische Rumst 
op zoek naar een leuke vrijstaande boerderij om zijn verdiende kapitaal 
te kunnen investeren. Als hij een leuke boerderij gevonden heeft, komt 
hij erachter dat de boer tevens imker is en dat er allemaal bijenkorven 
achter de boerderij staan. 
“De koop gaat niet door!” roept hij tegen de boer, “die bijen zijn hart-
stikke gevaarlijk!” 
“Ach, welnee”, zegt de boer, “ik zal het je bewijzen. 
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Ik bind je compleet naakt aan een boom vast tussen de korven en kom 
na een dag terug. Als 1 bij je steekt, mag je mijn boerderij gratis heb-
ben!” 
Nou, de zakenman denkt natuurlijk: “Deze kans moet ik pakken.” De 
man laat zich vastbinden en de boer vertrekt. De dag erop komt de 
boer terug en ziet de man ineengestort aan de boom hangend, jam-
merend en wel. “Mijn god!” zegt de boer, “ze hebben je toch niet gesto-
ken?” “Nee, dat niet”, zegt de Nederlander, “maar de kalfjes zijn al zes 
keer komen drinken.” 

Hoe laat?
Kunt u mij zeggen hoe laat het is? Over 5 minuten is 
het precies 6 uur!
Het kan me niet schelen hoe laat het over 5 minuten 
is. Ik wil weten hoe laat het nu is!

Welke tram?
Er staat een mannetje op het Muntplein in Amsterdam. Als er een tram 
aankomt, geeft hij een kus op de voorruit en gooit een bos bloemen 
naar binnen. Lijn 24 komt voorbij: kus op de voorruit en een bos bloe-
men naar binnen. Lijn 25 komt voorbij: kus op de voorruit en een bos 
bloemen naar binnen. Lijn 16 komt voorbij: kus op de voorruit en een 
bos bloemen naar binnen. Een man aan de overkant staat dat zo eens 
aan te kijken. Op een gegeven moment loopt hij naar het mannetje en 
vraagt: “Wat doet u nou toch steeds?” Zegt het mannetje: “Gisteren is 
mijn schoonmoeder hier aangereden door een tram, maar ik weet niet 
welke bestuurder ‘t geweest is!” 

Slechthorend
Een bejaard echtpaar is op vakantie geweest en gaat weer naar huis. 
In de taxi naar de luchthaven vraagt de chauffeur waar de reis heen 
gaat. 
“Naar Nederland”, zegt de oude man. 
Zijn vrouw (die nogal slechthorend is) vraagt: “Wat zegt ie?” 
“Hij vroeg waar we heen gingen!” 
Dan vraagt de taxichauffeur: “In welke stad woont u?” 
“In Amsterdam”, antwoordt de man. 
Z’n vrouw vraagt: “Wat zegt ie?” 
“Hij vroeg in welke stad we wonen.” 
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Zegt de taxichauffeur vervolgens: “Amsterdam? Daar heb ik de slecht-
ste wip van mijn leven gemaakt.” 
“Wat zegt ie?” vraagt zijn vrouw weer. 
Antwoordt de man: “Hij kent je nog van vroeger!” 

Liegen
Vader zegt: “Je moet niet zo liegen, jongen. Toen ik zo oud was als jij, 
loog ik nooit!”
Zoon: “Wanneer bent u er dan wel mee begonnen, Pa?”

Ruilen
Een man komt in de winkel en vraagt:
“Kan ik deze hamer nog ruilen? Hij slaat er telkens 
naast.”

Geniaal
Jantje zegt: “Papa, ik ben geniaal!”
“Hoezo?”, vraagt papa.
“Nou”, zegt Jantje “ik ben als enige blijven zitten!”

Vreselijke hoofdpijn
Na jarenlang door geweldige hoofdpijnen te zijn geteisterd, ging Piet 
eindelijk naar een dokter. Na een langdurig onderzoek zei de dokter: “Ik 
heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik voor uw 
hoofdpijn een kuur heb. Het slechte nieuws is dat uw testikels zoveel 
druk op uw ruggengraat geven, dat het vreselijke hoofdpijnen veroor-
zaakt, en het enige wat ik kan doen, is u castreren om die druk weg 
te nemen.” Piet was geschokt en werd depressief en wist niet wat hij 
moest doen. Een leven zonder seks was niet erg aantrekkelijk, maar 
met zijn vreselijke hoofdpijnen had hij daar over het algemeen toch wei-
nig zin in. Hij besloot om zich te laten castreren. 
Toen hij na de operatie het ziekenhuis uit liep, en voor het eerst in twin-
tig jaar niet door hoofdpijnen werd geteisterd, voelde hij zich een heel 
ander mens, ondanks het feit dat hij iets miste, hij stond aan het begin 
van een nieuw leven. Om dat gevoel van een nieuw begin te vieren, 
besloot hij om een herenzaak in te gaan en een nieuw pak te kopen. 
Toen hij dus een herenzaak in liep, zei hij tegen een ouwe verkoper dat 
hij een pak wilde kopen. De verkoper zei: “Ik zie dat u maat 44 nodig 
hebt.” 
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Verbaasd keek Piet naar de verkoper en zei lachend: “Hoe weet u dat?” 
“Och meneer, ik ben al 40 jaar in deze zaak en heb daar een hele goe-
de kijk op.” 
Piet paste een pak en keek in de spiegel, het pak zat hem als gegoten. 
“U moet daar een mooi overhemd bij kopen”, zei de verkoper. 
Piet was het daar mee eens. De verkoper zei: “U heeft maat 34 van 
mouwen en 16 van nek.” “Het is gewoon verbazend hoe u dat zonder 
te meten kan zien”, zei Piet. 
“Och meneer, na 40 jaar is dat echt niet zo moeilijk.” 
Piet paste het overhemd, en ook dat was precies op maat. “Nu wij toch 
bezig zijn”, zei Piet, “laat mij eens wat schoenen zien die goed bij dit 
pak staan.” 
De verkoper keek naar Piet’s voeten en zei: “Maat 44 niet?” 
Weer verbaasde het Piet dat die verkoper dat zonder te meten, kon 
zien. Na de schoenen, die perfect pasten, te hebben geprobeerd, zei 
de verkoper: “Natuurlijk wilt u ook nieuw ondergoed hebben?” 
Hij keek even naar Piet’s taille en zei: “Maat 36 niet?” Een beetje tri-
omfantelijk zei Piet toen: “Nee hoor, deze keer hebt u het mis, ik draag 
altijd maat 34!” 
De verkoper schudde zijn hoofd en zei: “Dat moet u beslist niet doen, 
maat 34 is voor u te strak en drukt uw testikels tegen uw ruggengraat, 
iets wat vreselijke hoofdpijnen kan veroorzaken!!”

H H H
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DE VETS OP WEEKEND 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Zoals in het vorige clubblad reeds vermeld, gingen een afvaardiging 
van onze veteranen in het weekend, dat begon op vrijdag 20 mei, erop 
uit naar Valkenburg. 
Toen beloofden we jullie ook, dat het verslag daarvan in dit clubblad 
geplaatst zou worden. Onderstaand Marc´s verslag, natuurlijk vergezel 
van een selectie van de foto’s

Oude mannen in het zonnige zuiden des lands

Vrijdagochtend 20 mei werd aan het begin van de middag de deur bij 
Henk B. platgelopen door veel Tivoliaanse veteranen. Dat kon maar 
een ding betekenen: het jaarlijkse weekendje weg stond voor de zesde 
voor de deur, de vraag was alleen welke deur want ondergetekende 
heeft niets gezien. Voor het eerst zouden de landsgrenzen niet gepas-
seerd worden, want het weekend zou plaats vinden in Valkenburg. Met 
debutanten Antonio, Marc H. en Arno aan boord, maar voor het eerst 
zonder Fred, vertrok de karavaan toen ook Patrick en Perry aanwezig 
waren richting het zonnige zuiden. 
Dat het voor veel veteranen al lang geleden was dat zij hun rijbewijs 
hebben gehaald en de theoretische kennis daarvan wat verwaterd is, 
werd op de heenweg al duidelijk. Ondanks dat er verschillende grote 
kruizen over de bewegwijzering naar Valkenburg geplaatst werden, 
schuwden een aantal veteranen het niet om toch de betreffende afslag 
te nemen om vervolgens natuurlijk een stuk later dan de eersten aan te 
komen. Onduidelijk was of zij uiteindelijk alsnog de landsgrenzen over-
schreden hadden. Ondertussen waren de kamersleutels opgehaald en 
verdeeld. Ondergetekende had met senior samen gewoon twee nor-
male, aparte bedden, terwijl andere koppels het moesten doen met een
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knusse twijfelaar. Maar dames, ben niet ongerust. What happens in 
Valkenburg, stays in Valkenburg. En bovendien, de afgelopen tijd zijn er 
wel vreemdere dingen gebeurd in Valkenburgse hotels die het daglicht 
niet kunnen verdragen. Enfin, nadat iedereen zich gemeld had, werd 
er koers gezet richting het centrum om daar wat vloeibaars tot ons te 
nemen, immers konden de meeste veteranen ondertussen al bijna niet 
meer tuffen. 

Maar waar gedronken wordt, daar
moest natuurlijk ook gegeten worden. 
Na ongeveer het hele terras toegeëi-
gend te hebben werd iedereen op zijn 
wenken bediend, iedereen behalve 
Hennie dan wel te verstaan. Hij was de 
Limburgse taal waarschijnlijk niet mach-
tig en kreeg als enige een ongevulde 
kroket, lees: een normale kroket, maar 
Hennie moet immers altijd iets te kla-
gen hebben. Gevuld of ongevuld werd er koers gezet naar de eerste 
echte kroeg. Willie dook hier direct gretig achter de gokkast in de hoop 
zijn weekend terug te verdienen, maar na een aantal euro’s verder en 
een illusie armer bleef iedereen ver van de gokkast vandaan. Etenstijd 
naderde ondertussen met rasse schreden, dus het kon niet uitblijven 
of gitarist Thuur Hendrix moest binnen de kortste keren opduiken. En 
ja hoor, stipt een kwartier later dan gepland maar ruim op tijd voor het 
eten uiteraard voegde Thuur zich bij het gezelschap en kon er koers 
gezet worden richting het restaurant. Vandaag werd er getafelbarbe-
cued, 37 punten bij Scrabble overigens zonder verdubbellaar. Hoewel 
het eten redelijk goed was, stond iedereen al ruimschoots voordat de 
tijd verstreken was weer buiten vanwege de hitte. Er zat nog maar een 
ding op: afkoelen op het terras. Zo gezegd, zo gedaan en even later 
zaten we weer op het lievelingsterras van Hennie. 
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De avond vorderde gestaag, bij 
sommige vets gingen de licht-
jes uit en andere zochten nog 
even de kroeg op. Uiteindelijk 
kwam de laatste groep per 
taxi aan bij het hotel en dook 
iedereen zijn bed in. Morgen 
wachtte immers nog een inten-
sieve dag. 

Het leek een goed idee: eerst een terrasje en daarna grotbiken (of wel 
met een mountainbike onder je kont en helm op je hoofd fietsend door 
een van de Limburgse grotten). Op het eerste terras wilde men blijk-
baar niets verdienen, want na een kwartier gewacht te hebben op de 
bediening werd de straat overgestoken naar wel behulpzame obers. 
Nadat de Limburgse vlaai, koffie, bier of fris achter de kiezen was, be-
gon het. Even naar de grot lopen werd er gezegd. Na een helse tocht 
van ruim drie kwartier steil omhoog kwamen we bij de grot aan. Het 

was gelukkig mooi weer, dus dat was mooi 
meegenomen. Halverwege de berg sloot 

ook Ferry zich aan bij het gezelschap en al lopend vervolgde hij zijn 
weg. Bij de grot aangekomen, kwamen de veteranen op krachten, jaze-
ker er werd fris gedronken. En toen begon het: 386 treden naar bene-
den, daar waar nog nooit iemand levend uit was gekomen, stonden 
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voor ons de fietsen klaar. Toen Gijs en Willie eenmaal de trap waren 
afgedaald, kwamen zij tot de conclusie dat het terras in het zonnetje 
beter in hun plannen pasten, dus zij gingen weer naar boven. Een paar 
beroertes later zagen zij het daglicht en werden ontvangen als helden. 
Zij hadden het overleefd! 
De rest ging op de fiets: een snelle groep en een veteranengroep, waar 
junior zich wijselijk bij gevoegd had. Na een leuke tocht door de koude 
grotten en wat uitleg over het ontstaan (steen voor steen werden de 
grotten uitgegraven) was de eerste activiteit achter de rug. En jullie 
kunnen het al raden: 772 treden (naar boven is het dubbel zo zwaar) 
en een half uur bergaf lopen lagen in het verschiet. Wonderwel haalde 
iedereen zonder noemenswaardige moeilijkheden het centrum van 
Valkenburg. Willie en Gijs werden richting de bowlingbaan gestuurd en 

even later was het gezel-
schap weer compleet. Anto-
nio werd ontgroend of eigen-
lijk ontving hij iets groens. 
Want nadat Ferry een aantal 
jaar eerder al aan de beurt 
was, kreeg Antonio nu van 
Frans een heuse Borat-
zwembroek. Helaas is het 
tot op heden niet duidelijk 
of hij hem al gepast heeft..? 
Bij het bowlen werd duidelijk 

dat niet bij iedereen het balgevoel meer op pijl was na de zware eerste 
anderhalve dag, maar dat mocht de pret niet drukken. Op tijd werden 

de hapjes en drankjes aan-
gevuld, dus wat wil een ve-
teraan nog meer?
Na het bowlen was het bijna 
tijd om te eten, een aantal 
veteranen ging nog via het 
hotel en de anderen zoch-
ten een terras op. Toen de 
groep weer compleet was, 
werd er koers gezet richting 
een Mexicaans restaurant. 
Net als de voorgaande jaren 

weer door Henk R. en Thuur geregeld. Het eten liet zich bij de meeste 
aardig smaken en de bodem was gelegd. 
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Wederom werd het Valkenburgse nachtleven opgezocht. Gooide de-
butant Marc H. zijn dansmove eruit, haalde zijn knie open en daarmee 
was de avond en ook het weekend voorbij. 
Wederom was het weer een geslaagd weekend. Na jarenlang zeuren 
en aandringen was de keuze uiteindelijk op Valkenburg gevallen en dat 
beviel goed. Het weer zat mee, men was weer vijf kilo aangekomen 
en de Valkenburgse horeca had weer een goed weekend gehad. Een 
echte win-win situatie dus. Waar de reis volgend jaar naar toe gaat, is 
afwachten, maar dat de traditie voortgezet wordt, staat alweer vast!

H H H
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PROGRAMMA VETERANEN 2016 - 2017

H H H
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Op de website hebben 
we al enige tijd een “Ar-
chief Teamfoto’s”. Mis-
schien wel eens bekeken 
of u wist nog niet van het 
bestaan af? Bij deze. Er 
staan al heel wat foto’s in 
(nog niet alles), maar we 
weten van veel van de 
geplaatste foto’s niet alle 
gegevens. Op de website 

staat weliswaar een oproep aan de leden om de ontbrekende gege-
vens naar ons te mailen en ook in het clubblad hebben daar al meer-
dere malen aandacht aan geschonken, maar helaas komt daar weinig 
respons op.
Vandaar dat we met deze nieuwe rubriek in het clubblad gaan proberen 
om u alsnog aan het werk te krijgen. We doen met deze nieuwe rubriek 
dan ook een beroep op u om de ontbrekende gegevens aan te vullen. 
Op de volgende pagina’s plaatsen we steeds 4 foto’s en we beginnen 
met de scans waarvan we al niet weten in welk seizoen de foto is geno-
men. Als u de vraag of vragen bij de foto’s kunt beantwoorden, doet u 
ons dan een plezier en laat ons dat weten.
Om het beter te kunnen bekijken/vergroten, kunt u deze foto’s ook op 
onze website bekijken via de webpagina
http://www.svtivolivoetbal.nl/info_algemeen.htm 

U kunt het gevraagde opsturen naar de beheerder van de website op: 
Willemweb@svtivolivoetbal.nl  
of naar de redactie van ons clubblad op:
svtivoliclubblad@zonnet.nl 

U wordt bij voorbaat bedankt voor uw welwillende medewerking.

U mag natuurlijk ook de rest vast bekijken op onze website, als u niet 
wilt wachten op het volgende clubblad!
We zijn nog aan het onderzoeken of we wellicht de Tivoli Facebook 
pagina voor hetzelfde doel gaan gebruiken. We laten nog wel weten of 
dat een extra optie zou kunnen zijn.
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Vraag bij Scan 02: Van deze willen we nog weten welk seizoen dit 
was?

Vraag bij Scan 09: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende na-
men?
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Vraag bij Scan 102: Dames 1 of 2? Welk seizoen en de ontbrekende 
namen?

Vraag bij Scan 103: Dames 1 of 2? Welk seizoen en de ontbrekende 
namen?

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

Pas geleden ben ik van job geswitched, een mooi moment om mijn ex-
collega’s te bedanken via onderstaand gedicht.

Als de wegen scheiden

Na vijf jaar een vertrek,
van Van Dammers ga ik weg,

straks op m’n nieuwe plek,
ga ik jullie missen zeg!

Voel me echt wel thuis,
tussen fijne collega’s daar,

al is het ver van huis,
toch is het nu dan klaar.

Plezier en collegialiteit,
harde werkelijkheden,

toch zeker geen enkele spijt,
ik vertrek zeer tevreden.

De wegen gaan nu scheiden,
een uitdaging in ’t verschiet,

er volgen nieuwe tijden,
met blijdschap en verdriet.

Een zeer hartelijke groet,
het waren goede jaren,

 mijn toekomst tegemoet,
herinneringen zal ik bewaren.

Pasje 29-6-2016

H H H
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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
Bloemenboetiek “Annil” v.o.f. Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.”               Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
De Verfkampioen Kapsalon Joanna
Café ‘t Bambierke Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Eindhoven Autobedrijf Tommy Cars
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Eddy’s
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten A.J. Loots BV
Andriessen Bouw- & Sloopbedrijf Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Bloemenboetiek “Annil” Aragorn ICT Dienstverlening
Audio TV Centrum 3BE Backpackers Bed & Breakfast
Best Band Bloemmarie
Boetiek Diva’s Hans Bonnema Schoenmakerij
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK” 
Cafetaria Stratum Café Caravelle
De Goey Interieurwerken Eddy’s
Machinefabriek gebr. Frencken Irma Janssen.com
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Lafaire Autobanden & Velgen MRE Makelaars
Cafetaria Ons Danny Perry’s Rod Shop
Rennenberg Schilderwerken Reprofair Autogas
Café Sgt. Peppers Café ’t Bambierke
Autobedrijf Tommy Cars VCN Verzekeringen
World Food 

 
H H H
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Γνωρίζατε ότι

- de kop er weer af is
- de eerste wedstrijden in het nieuwe sei 
 zoen achter de rug zijn
- ons vaandelteam een paar goede   
 potjes heeft gespeeld
- er zelfs tegen tegenstanders uit de 4e  
 klassen punten werden behaald
- deze resultaten erg bemoedigend zijn
- ons mooie sportpark niet onopgemerkt is  
 gebleven

- we zelfs hoog bezoek hebben gehad
- de KNVB ons park had uitgekozen als trainingsaccommodatie voor 

het nationale team van Griekenland
- de Grieken derhalve kwamen trainen op de Heihoef
- dit uiteraard een mooi affiche is voor onze club
- we er dan ook best trots op mogen zijn
- er een mooi terras is gemaakt naast onze kantine
- dit erg gezellig aandoet, vooral bij lekker weer
- dit lekker weer bleek de afgelopen weken
- onze dug-outs niet in al te beste staat meer zijn
- hier gelukkig al een oplossing voor is
- we namelijk mooie tweedehandsjes hebben gekregen
- de Karpen ons daaraan geholpen heeft
- deze doorzichtige dug-outs zeker niet zullen misstaan aan ons 

hoofdveld
- onze groei ook voor wat lastigheden zorgt
- we hard op zoek zijn naar nieuwe clubscheidsrechters
- we ook in de begeleiding van diverse teams nog wel wat versterking 

kunnen gebruiken
- we ervan uitgaan dat we daar ook nog wel een mooie oplossing voor 

zullen vinden
- alle hulp hieromtrent uiteraard van harte welkom is
- we u een mooi, sportief, gezond en goed nieuw seizoen toewensen
- u van harte welkom bent op de jaarlijkse ledenvergadering
- deze op 15 september in onze kantine zal worden gehouden

H H H








