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REDACTIONEEL

Het is even wen-
nen zo zonder 
onze hoofdredac-
teur. Natuurlijk had 
Jack al hel wat 
zaken voorbereid, 
maar het komt niet 
vaak voor in onze 
jarenlange samen-
werking als redac-

tie dat hij er niet bij is bij het opmaken 
van ons clubblad. Zo gaat dat met die 
pensionados, die hebben de tijd en de 
ruimte om lekker te genieten en dat 
gunnen wij hem uiteraard van harte.
Gelukkig hebben we als redactie alle-
maal voldoende ervaring en is dit toch 
weer een puik clubblad geworden in 
ons jubileumjaar.

Genoeg input hadden we in elk geval 
wel. De ledenvergadering is geweest 
en de competities zijn gestart. Er viel 
van alles te beleven op en om de vel-
den.
De notulen van onze algemene jaar-
lijkse ledenvergadering hebben wij 
alvast geplaatst. Uiteraard hebben we 
ook uit allerlei andere media genoeg 
input over ons vaandelteam geplaatst.

Verder is nog steeds de hele situatie 
rond de Heihoef van het grootste be-
lang. Zowel onze club als RPC heeft 
een commissie samengesteld om een 
rapport op te stellen.

Veel leesplezier!
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Perikelen rondom De Heihoef 
De meeste van jullie zullen de afgelopen tijd ongetwijfeld allerlei gelui-
den hebben gehoord of berichten in de verschillende media hebben ge-
lezen met betrekking tot Tivoli, RPC en ons sportpark De Heihoef. De 
gesprekken tussen de gemeente en betrokken partijen zijn inmiddels 
opgestart en er is een planning gemaakt wanneer er definitief knopen 
doorgehakt zullen worden. Zodra dit het geval is en het bestuur duide-
lijkheid kan verschaffen over de toekomst van ons sportpark, dan horen 
jullie dat uiteraard via de bekende wegen. Wordt vervolgd. 

Dringend kantinepersoneel gezocht! 
Zoals jullie ondertussen waarschijnlijk wel vernomen hebben, is Hans 
Verbaal de nieuwe verantwoordelijke voor de kantine. Maar de kantine 
kan niet door slechts een iemand gerund worden, dus wij zijn voor dit 
seizoen dringend op zoek naar ondersteuning voor in de kantine, voor 
zowel de zaterdagen en zondagen als de trainingsavonden. Dus ben of 
ken jij iemand die het leuk lijkt om bardiensten te draaien en deze mid-
dagen en avonden weer als vanouds gezellig te houden, twijfel dan niet 
en meld je aan! Voor info kun je terecht bij Hans of een van de overige 
bestuursleden. 

Wedstrijdsecretaris gezocht en andere vacatures 
Na jaren van trouwe dienst heeft Peter Smulders besloten om na dit 
huidige seizoen zijn taken als wedstrijdsecretaris neer te leggen. Mocht 
jij dus geïnteresseerd zijn om van Peter het stokje over te nemen, twij-
fel dan niet en neem contact op met iemand van het bestuur.
Het aantal teams bij onze club groeit, dit wil dus ook zeggen dat er 
meer handen nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Vind jij het 
leuk om op zaterdag en/of zondag bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten 
of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) za-
ken? Kijk op de site voor de openstaande vacatures! 
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Contributie en overschrijving 
Het seizoen is voor de meeste teams weer begonnen en bij een nieuw 
seizoen hoort ook het betalen van contributie. Leden die niet betalen, 
zullen uiteraard niet speelgerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet over-
schrijven naar een eventuele andere club als er nog een bedrag open-
staat. Algemene leden zullen als lid van onze vereniging worden uitge-
schreven als zij hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan 
worden op IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli. 

Scheidsrechters
Het is een feit dat verenigingen altijd een tekort hebben aan vrijwil-
ligers. Bij ons is dit niet anders en toch hebben we echt meerdere 
scheidsrechters nodig om de wedstrijden van onze teams op zowel za-
terdag en zondag te begeleiden. Wie helpt ons uit de brand?!

Namens het bestuur, 

Marc van Hout, secretaris
H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers VE1
 6 Mark Panhuijsen VE1
  Anna Welten VR1
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Rob Blommers assistent-trainer 2 en 3
 12 Jeffrey de Rijk selectie
 13 Rick van de Laar VE1
 14 Saif Oedaichand JO9-1
 15 Yasin Oedaichand JO13-1
 18 Cindy Bruintjes VR1
  Joost Verbruggen 3e

 21 Ryan Ligthart JO13-1
 23 Bas Santema selectie
 25 Mayren Debie JO9-1
 27 Ricardo van Bekhoven selectie
  Faysal Bendriss elftalbegeleider 3e

 28 Tayfun Demirez selectie
 29 Luuc Bonnema selectie
  Maarten Lubse selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg onderhoud kantine/kleedkamers
  Gijs Smulders 5e

  Niek Leatomu selectie
  Tammy Maridjan selectie
 3 Martien Dielissen trainer 2 + 3
  Kevin van Och 2e

 4 John Adriaanse selectie
  Pim Monen selectie
 7 Zakaria Strazzulla 4e

 10 Cor de Waal vereningingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders Wedstrijdsecretaris/lid van ver  
   dienste/ Elftalbegeleider VE1/club 
   scheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
  Marcel van de Kamp assistenttrainer selectie/trainer VR1
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goeij elftalbegeleider 2 + 3
 17 Jordelino Nzita selectie
 18 Eric Dedewanou 5e

 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter 5e

 21 Bart Bonnema selectie
  Joost Heeregrave selectie
 23 Freddy Meulensteen 5e

  Hamido Azeuini 5e

 24 Patricia Cadier.van.Sch. Assistent-trainer/coach VR1
 25 Evert Hameeteman selectie
  Michael Niemann selectie
 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn selectie
 28 Janish Telkamp VR1 

H H H
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TIVOLI 1 – 
Ook dit seizoen berichten we over ons 1e in het clubblad. We 
blijven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op 
ed.nl verschijnen of zoals die aan het ED of anderszins zijn 
aangeleverd, eventueel aangevuld met andere bronnen zoals b.v. 
amateurvoetbaleindhoven.nl.

Vessem - Tivoli (0-0) 0-1 24 september 2017
ED/ed.nl:
VESSEM - Na een doelpuntloze eerste helft regende het na 
rust kansen over en weer. Tivoli kwam op voorsprong via Leroy 
Renders, die een voorzet van Kelsey Zainal binnenkopte. 
Vessem kwam in het slotoffensief niet verder dan een schot van 
Job de Laat, dat via de keeper en de paal naast ging: 0-1.
Tivoli – Woenselse Boys (2-1) 4-2 1 oktober 2017
ED/ed.nl:
Tivoli troeft Woenselse Boys af: 4-2
EINDHOVEN – Kort na het eerste fluitsignaal zette Giovanni 
van Bladel de bezoekers op 1-0. Daarna was het wachten op 
de gelijkmaker. Leroy Renders zorgde voor 1-1 en kort voor 
rust kwam Tivoli op voorsprong via Mike van Dijk, 2-1. Meteen 
na rust schoot Appie Zouthane de 2-2 binnen, maar vervolgens 
kwam Tivoli opnieuw op voorsprong. Van Dijk benutte in de 65ste 
minuut een strafschop en Joey Klaassen bepaalde de eindstand 
op 4-2.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Tivoli medekoploper na winst op Woenselse Boys
Tivoli pakt ook in 2e competitiewedstrijd de volle buit.

Een gedeelde eerste plaats 
met De Raven en Bergeijk. 
Wie dit voorafgaande aan 
deze competitie tegen Hans 
Bonnema had gezegd, was 
waarschijnlijk meewarig 
aangekeken. De trainer van 
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Tivoli kan een tevreden glimlach dan ook niet onderdrukken. Zijn 
ploeg, die afgelopen seizoen promoveerde naar de vierde klasse, 
won zondag met 4-2 van Woenselse Boys en heeft gewoon een 
heel leuk elftal.

Of Tivoli ook daadwerkelijk 
kan meedoen voor de prijzen, 
is afwachten, maar de 
oranjezwarten beschikken over 
een goede mix van routiniers 
en jonge, talentvolle spelers. 
Een van de ervaren krachten, 
aanvoerder Mike van Dijk, was 

tegen Woenselse Boys twee maal succesvol. ‘Dat heb ik nog 
niet vaak meegemaakt’, grinnikte de verdediger. ‘De eerste zat 
er lekker in en bij tweede – vanaf de strafschopstip – liet ik de 
keeper ook kansloos. We hebben meer dan verdiend gewonnen 
en stonden ook tactisch heel goed. Na de snelle achterstand, 
hebben we ons prima herpakt.’

En het leek in eerste instantie 
heel anders te lopen. Binnen 
twee minuten stond Woenselse 
Boys immers al op voorsprong. 
Een prachtige aanval via Ali 
Emad kwam voor het doel 
bij Giovanni van Bladel, die 

behendig afrondde. Tivoli schrok en ging op jacht naar de 
gelijkmaker. In de 4de minuut leek de 1-1 al te vallen, maar 
Kelsey Zainal Abidin schoot de bal net over. Hoewel de gasten 
een veldoverwicht hadden, was het Tivoli dat de beste kansen 
kreeg. Woenselse Boys-doelman Juri Koudijs moest twee maal 
vol aan de bak bij schoten van Joey van Hoof en Jordelino Nzita. 
In de 27ste minuut was hij echter geslagen, toen Leroy Renders 

van dichtbij vrij kon inkoppen.
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Kantelen
Tivoli voelde dat er meer in zat en sloeg twee minuten later 
opnieuw toe. En wat een doelpunt! Van Dijk haalde van een 
meter of twintig verwoestend uit en kogelde de bal in de kruising. 
Koudijs was volstrekt kansloos: 2-1. In het begin van de tweede 
helft was Woenselse Boys de betere ploeg en was de 2-2, in de 
53ste minuut, terecht. In een scrimmage schoot Appie Zouthane 
de bal voorbij doelman Bas Santema. De wedstrijd leek hierdoor 
te kantelen. De bezoekers kregen het idee dat ook winst nog 
mogelijk was, maar moesten wel beducht zijn voor de snelle 
aanvallers van Tivoli.

In de 57ste minuut had 
Zouthane voor een nieuwe 
voorsprong kunnen zorgen, 
maar uit een voorzet van Van 
Bladel kopte hij de bal in de 
handen van Santema. Uit 
de daaropvolgende aanval 

werd zomaar de 3-2 ingeleid. Koudijs legde Abidin neer en de 
scheidsrechter kon niet anders dan naar de strafschopstip te 
wijzen. Van Dijk was koelbloedig en stuurde de onfortuinlijke 
doelman de verkeerde hoek in. Beide ploegen wisselden. Hakkim 
Arrabanu kwam bij Woenselse Boys voor de redelijk onzichtbare 
Tim Nelemans en bij de thuisclub verving Joey Klaassen 
Jordelino Nzita. 

Beheerst
Met Klaassen kwam er duidelijk 
nieuw elan bij Tivoli. De brutale 
aanvaller speelde zeer doelgericht 
en werd in de 78ste minuut beloond 
voor zijn inzet. Waar Van Bladel 
aan de ene kant zijn kopbal van 

de lijn zag worden gehaald, was het aan de andere zijde wel 
raak. Een schitterende pass van Van Dijk belandde bij Klaassen, 
die van dichtbij de bal beheerst voorbij Koudijs prikte: 4-2. De 
wedstrijd was gespeeld en via invaller Björn Bertrams, Sammy 
Dirkx en Joey Klaassen had Tivoli de kans om de voorsprong 
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nog verder uit te bouwen. Er werd echter niet meer gescoord. 
Bonnema was er echter geen moment rouwig om.

Opstellingen:
Tivoli: 88. Bas Santema, 9. Leroy Renders (8. Björn Bertrams), 
10. Ralf Walravens, 11. Sammy Dirkx, 12. Kelsey Zainal Abidin 
(6. Bas Leatomu), 14. Jordelino Nzita (7. Joey Klaassen), 16. 
Joey van Hoof, 17. Mike van Dijk, 18. Bart Bonnema, 19. Niek 
Leatomu, 20. Luuc Bonnema.
Woenselse Boys: 21. Juri Koudijs, 3. Denny de Roo, 5. Alain 
Plaum, 6. Appie Zouthane, 7. Tommy Knigge, 8. Giovanni van 
Bladel, 9. Tim Nelemans (10. Hakkim Arrabany), 14. Ali Emad, 
15. Mitchell Slegers, 16. Geert Vermeulen (4. Eray Toprak), 18. 
Jordi Jansen (11. Steeven Leenheers).

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

FC Cranendonk – Tivoli (0-0) 1-1  8 oktober 2017
CRANENDONK – FC Cranendonck pakt verdiend gelijkspel 
tegen Tivoli. In een leuke en goede wedstrijd pakt FC 
Cranendonck thuis tegen een Tivoli, in extremis een verdiend 
gelijkspel. Tivoli begon sterk aan deze wedstrijd. Met goede 
combinaties lieten ze zien dat zij deze competitie een van de 
toonaangevende ploegen gaan worden in de vierde klasse F. 
FC Cranendonck had het er maar moeilijk mee, maar door sterk 
verdedigen bleven ze goed in de wedstrijd. Ondanks dat Tivoli 
de bovenliggende partij was, was het toch FC Cranendonck dat 
enkele kansjes kon creëren. Zo zagen we na 16 minuten een 
mooie voorzet van Sam Cummins op spits Ralph van Meijl, maar 
de kopbal van Ralph kon maar ternauwernood door de goede 
Tivoli doelman op de doellijn weggeslagen worden. 
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Halverwege de eerste helft kwam FC Cranendonck beter in de 
wedstrijd en werd het een gelijkopgaande, open wedstrijd. FC 
Cranendonck kreeg nog enkele kleine kansen en Tivoli kon niet 
echt gevaarlijk worden. Een brilstand was dan ook de terechte 
ruststand. 

Na de pauze een zelfde spelbeeld. Beide ploegen lieten met 
mooi combinatie voetbal zien dat ze beide voor de overwinning 
gingen. Tivoli was na 20 minuten de gelukkige ploeg die op 
voorsprong kon komen. Na een mooie combinatie werd hun spits 
goed vrijgespeeld en liet met zijn inzet de goed keepende FC 
Cranendonck doelman Tom van Happen kansloos, 0-1. Hierna 
zette FC Cranendonck alles op alles en drong Tivoli ver terug op 
hun helft. FC Cranendonck kreeg enkele kansen, maar telkens 
was de Tivoli doelman de situatie de baas. Tivoli kon met enkele 
snelle tegenstoten het doel van FC Cranendonck dikwijls net niet 
bestoken en zo bleef de 0-1 stand heel lang op het scorebord 
staan. In de allerlaatste minuut kreeg FC Cranendonck nog 
een corner. Alle spelers van FC Cranendonck posteerden zich 
voor het doel van Tivoli en het was uiteindelijk keeper Tom van 
Happen die de voorzet goed kon inkoppen. Maar alweer kon de 
Tivoli doelman de bal keren. De rebound was gelukkig voor FC 
Cranendonck een prooi voor verdediger Marijn Mommers, die 
met een mooie omhaal de dik verdiende 1-1 tegen de touwen kon 
jagen. Niet lang na dit doelpunt floot de scheidsrechter het laatste 
fluitsignaal en stond er een terechte 1-1 op het scorebord.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

H H H
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TIM NELEMANS (WOENSELSE BOYS) ‘Tivoli uit is 

altijd lastig’
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 
27 september 2017 een artikel als vooruitblik op de wedstrijd van 
de week Tivoli – Woenselse Boys. Dat artikel vinden jullie terug 
op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand in ons 
clubblad.

27 september 2017 | - Wedstrijd van de week

Tim Nelemans (Woenselse Boys) ‘Tivoli uit is 
altijd lastig’

Hij ging vol ambitie naar SV Valkenswaard, maar zijn periode 

bij de derdeklasser werd niet wat hij er van had verwacht.
Mede door een conflict met trainer Peer van Kemenade, meldde 
Tim Nelemans zich Foto     in maart bij Woenselse Boys. ‘Of 
hij daar kon meetrainen?’ Marco van de Braken trainer bij de 
Eindhovense club, zag de routinier graag komen. Hij haalde hem 
over om dit seizoen aan te sluiten bij zijn selectie. ‘Hier voel ik me 
wél gewaardeerd’, aldus Nelemans. 
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De 35-jarige aanvaller vormt samen met Appie Zouthane, Dennie 
de Roo en Hakim Arrabbany de ervaring binnen de jeugdige 
ploeg van Woenselse Boys. ‘Ik ben – in tegenstelling tot mijn 
periode bij Valkenswaard – nu helemaal blessurevrij en weet 
zeker dat ik nog van waarde kan zijn. Niet voor niks was ook een 
club als De Valk geïnteresseerd, maar uiteindelijk heb ik gekozen 
voor Woenselse Boys. Op een lager niveau afbouwen is beter 
voor mijn fysiek. Vorig jaar ben ik toch een paar keer geblesseerd 
geweest. Misschien iedere keer iets te snel weer begonnen. 
De laatste keer was in de winter. Raakte ik geblesseerd bij een 
sprinttraining.’

Veel wil Nelemans niet kwijt over zijn conflict met Van Kemenade. 
‘Hij vertelde me eerlijk dat hij geen gebruik van me zou maken, 
dat kan natuurlijk, maar tegelijkertijd was ik blijkbaar ook niet 
meer welkom bij de club. En dit was natuurlijk wel heel vreemd. 
Waarom niet? Ik weet het écht niet! Valkenswaard is een 
leuke club, met een leuke spelersgroep, maar het is me toch 
tegenvallen. Sommige mensen waren niet eerlijk tegen me en 
daar houd ik niet van.’ Omdat hij graag zijn conditie op peil wilde 
houden, vroeg hij aan zijn neef Mitchell Slegers of hij daar kon 
meetrainen. ‘De trainer vond het oké en ik moet zeggen dat het 
me goed bevalt. Ik heb hier het plezier in het voetballen weer 
teruggevonden’

Niveau
Eerlijk is eerlijk, Nelemans heeft wel moeten wennen aan het 
niveau. ‘Een stuk minder dan ik gewend was. Tegelijkertijd ben 
ik zelf fysiek ook minder. Technisch en tactisch is het echter 
wel anders dan bij bijvoorbeeld Gestel. Ik pas me echter aan 
en heb er geen problemen mee. Veel belangrijker vind ik het of 
iemand inzet toont en bereid is om beter te worden. Ik ben een 
van de spelers die met zijn ervaring deze jonge groep nog iets 
kan bijbrengen. En met Marco van de Braken klikte het meteen. 
Hij ziet mij als zijn verlengstuk in het veld. En mij bevalt een 
dergelijke rol wel. Al wil ik natuurlijk ook doelpunten maken. Ik blijf 
een spits hè!’
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Afgelopen zondag scoorde Nelemans zijn eerste competitietreffer 
uit een vrije trap. Hij hoopt tegen het gepromoveerde Tivoli, 
komende zondag op sportpark De Heihoef in Stratum, weer 
het net te vinden. ‘We gaan voor een prijsje, maar moeten 
ook realistisch zijn. Vorig seizoen is Woenselse Boys bijna 
gedegradeerd en ondanks de goede voorbereiding, qua 
resultaten, is het voetbal nog niet altijd denderend. Bovendien 
is Tivoli uit altijd lastig. Haha! Nee, we gaan uit van onze eigen 
kracht en als een van de twee centrumspitsen, samen met Appie 
Zouthane, probeer ik het de tegenstander zo lastig mogelijk te 
maken. We gaan voor de volle winst.’

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADE RING

Notulen ALV van donderdag 21 september 2017 door onze secretaris 
Marc van Hout
Presentietabel bestuur	
		ü=aanwezig;	A=afgemeld

ü vz
Dre 
Rennenberg ü hsz Pascal Janssen ü spc

Henk 
Rennenberg

ü vvz Jack Engelen ü hjz
Ronald 
Rennenberg hdm Vacant

ü sec
Marc van Hout 
(notulist) ü hac

Angelique 
Janssen hsc Vacant

ü pen Stefan Bell      hga Vacant Ac Vacant

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:08 en heet iedereen van 
harte welkom. Veertien leden hebben zich afgemeld. Omdat het quo-
rum niet behaald is, sluit Dré de vergadering direct om hem vervolgens 
te heropenen.
Dré vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de leden 
en dierbaren die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, te weten: Klaas 
Groeneveld (91 jaar), Wim van Gemert (78 jaar), Ben van der Sanden 
(73 jaar) en Hans Janssen (73 jaar).
De jubilarissen dit jaar zijn Franklin Klumpkens en Frans Mink 25 jaar, 
Frans Dielis en Peter van de Wiel 40 jaar, Fred vander Horst en Willy 
Smits 50 jaar en Simon Groeneveld en Chris van den Elzen 60 jaar lid. 
Dré benadrukt dat zij gezamenlijk maar liefst 350 jaar lidmaatschap op 
hun naam hebben staan. Zij zullen zoals gebruikelijk gehuldigd worden 
op de nieuwjaarsreceptie van 2018.  

Goedkeuring notulen ALV 15-09-2016
Zoals gebruikelijk worden de notulen van de vorige ALV niet meer voor-
gelezen. De leden hebben deze kunnen zien in het meest recente club-
blad en in die van vorig jaar direct na de ledenvergadering. Dré vraagt 
of er op- of aanmerkingen zijn over deze toegezonden notulen. Stef 
Verdonschot geeft aan dat er in de notulen staat dat er niet getraind 
mag worden tijdens de ALV, maar dat dit nu wel gebeurt. Dit is echter 
geen fout in de notulen maar een niet-nagekomen afspraak welke bij 
de rondvraag verder behandeld zal worden. Verder zijn er geen opmer-
kingen, waardoor de notulen als zodanig worden goedgekeurd.
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Jaarverslag secretaris:
Marc 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.:
Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een winst geboekt van €3.208,-. 
Het eigen vermogen is  hierdoor toegenomen tot €35.365,-. De winst 
is voor een groot deel te danken aan de omzet in de kantine. Deze is 
gestegen van €34.500,- naar €65.800,- en daarmee is het de hoogste 
omzet in zeker tien jaar tijd. 
Er is een aanzienlijk verschil tussen de begrote contributieopbrengsten 
en de daadwerkelijke opbrengst. Dit is te wijten aan het feit dat nog niet 
alle leden de verschuldigde contributie (tijdig) betalen. Dit blijft net zoals 
de afgelopen jaren een zorgelijk punt. Omdat het financiële boekjaar 
van de vereniging sluit op 1 juli zijn de bedragen ook per die datum 
weergegeven. Er zijn nadien nog wel een aantal contributiebetalingen 
gedaan, deze zullen dus op de balans van komend seizoen worden 
weergegeven.  
De totale baten komen uit op ruim €90.000,-. De totale lasten komen 
uit rond de €87.000,-. Hierdoor komt het uiteindelijke resultaat dus op 
€3.208,-. 
Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier aan hebben be-
steed.

Verslag kascommissie
Stefan verklaart dat de kascontrole nog niet heeft plaatsgevonden, 
waardoor er hierover ook nog geen verslag kan worden uitgebracht. 
Het streven is om de kascontrole binnen 14 dagen alsnog te laten 
plaatsvinden, waarna het verslag via een BALV bekend gemaakt of in 
het clubblad uitgebracht zal worden.

Vaststellen begroting en contributie 2017-18
Stefan legt de begroting uit. Ondanks dat de club groeiende is en dat 
de kantine een recordomzet heeft gedraaid, is er defensief begroot. 
Omdat ons vaandelelftal uitstekende resultaten heeft neergezet afgelo-
pen seizoen is het resultaat ook hoger uitgevallen dan verwacht, omdat 
dit vooraf niet te voorspellen is, is hier geen rekening mee gehouden in 
de begroting voor aankomend seizoen. 
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Net als vorig seizoen wordt ook dit seizoen wederom op het cricketveld 
getraind, waardoor ook daar in de wintermaanden verlichting nodig is. 
De totale baten worden begroot op €84.400,- en de totale lasten op 
€82.000,-. Hiermee zou het uiteindelijke resultaat moeten neerkomen 
op €2.365,-. 
De contributie voor dit seizoen (2016/17) is gelijk aan het voorgaande 
seizoen. Voor het jaar daarop (2017/18) wordt voorgesteld om de con-
tributie met €10,- te verhogen. Stefan verklaart dat dit nog steeds rela-
tief laag is vergeleken met de overige clubs in de regio. Hij verduidelijkt 
dat de contributie voor de jeugdleden hetzelfde zal blijven als dit jaar. 
De verhoging wordt unaniem goedgekeurd.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Ondanks dat de kascontrole van het afgelopen seizoen nog niet heeft 
plaatsgevonden, wordt er wel een nieuwe kascommissie gekozen. 
Henk van den Boomen en Stef Verdonschot melden zich hiervoor aan 
en worden daarvoor bedankt door Dré.

Bestuursverkiezing
Vorig seizoen is Dré unaniem verkozen om nog een jaar als voorzitter 
van onze club te fungeren. Dit betekent dat hij dit jaar dus aftredend 
voorzitter is, echter hij heeft zich ook herkiesbaar gesteld. Middels 
handopsteking wordt Dré wederom herkozen als voorzitter van onze 
club. Ook wordt verteld dat het opgestelde rooster wanneer het dage-
lijkse bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) hiermee op-
nieuw ingaat. 

Samenstelling hoofdbestuur
Jack neemt het woord en geeft het dagelijks bestuur aan, bestaande 
uit: Dré Rennenberg als voorzitter, Marc van Hout als secretaris en Ste-
fan Bell als penningmeester. Afgevaardigden van het bestuur zijn: Jack 
Engelen, Angelique Janssen, Pascal Janssen, Henk Rennenberg en 
Ronald Rennenberg.
Daar zijn vanaf dit seizoen Hans Verbaal, als afgevaardigde van de 
kantine, en Dion Bell, als extra afgevaardigde van het jeugdbestuur, 
aan toegevoegd. De samenstelling van de verschillende commissies 
zullen op de website en in het komende clubblad worden gepubliceerd.
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Voortgang Tivoli
Dré neemt het woord en legt de huidige stand van zaken uit. Het afge-
lopen seizoen is er veel gebeurd met betrekking tot Tivoli. Het plan van 
de gemeente is om op het hoofdveld van RPC een zogenaamde P+R 
te bouwen en RPC te verhuizen naar De Heihoef. Voorop staat dat zo-
wel RPC als Tivoli niet erg staan te springen om deze plannen. Afgelo-
pen week heeft Dré gesproken met de voorzitter van RPC. De start van 
het hele gebeuren was ronduit slecht te noemen, de gemeente en RPC 
hebben hier gezamenlijk de eerste stappen gezet zonder Tivoli hierbij 
te betrekken. Nu gaat het echter beter en hebben Tivoli en RPC beslo-
ten om samen te werken tegen de huidige plannen van de gemeente.
Zoals in de plannen van de gemeente te lezen is, is het de bedoeling 
dat zowel cricket als american football op een ander sportpark onder-
dak zullen krijgen. De Heihoef zal vervolgens de beschikking krijgen 
over 2 of 3 kunstgrasvelden. Hierbij wil Tivoli het recht op de veldinde-
lingen in ieder geval houden. In de begroting van de gemeente staat 
dat zij 18 miljoen vrij hebben gemaakt voor de P+R en nog eens 4 mil-
joen voor de verhuizing van RPC naar De Heihoef, gezamenlijk dus 22 
miljoen euro kosten.
Het standpunt van Tivoli is om de bouw van de P+R tegen te houden, 
maar de gemeente lijkt hun zin door te drijven zodat RPC vanaf ko-
mend seizoen op De Heihoef zal moeten spelen. Ook de omwonenden 
van ons sportpark zijn fel tegen de komst van RPC en hebben reeds 
een advocaat in de arm genomen die zich gaat richten op de overlast 
die de buurt hierdoor zal ervaren.
Intussen zijn beide clubs bezig met een eigen commissie op te richten, 
die uiteindelijk een gezamenlijk rapport tegen deze verhuizing zal indie-
nen. Tot op heden heeft de gemeente geen rekening gehouden met de 
omwonenden van ons sportpark en ook niet met andere belanghebben-
den (zoals het Sint Joris). Tivoli heeft zelf een bureau ingeschakeld die 
de mogelijke veldbezettingen in kaart gaat brengen en zal berekenen of 
dit überhaupt haalbaar is om twee clubs op dit sportpark te huisvesten.
Dré doet een oproep voor deelnemers aan de commissie. Dion Bell, 
Hans Verbaal en John Hanraths stellen zich namens Tivoli beschikbaar. 
Ook zullen er twee buurtbewoners in de commissie plaatsnemen, zodat 
ook hun standpunten niet vergeten worden. 
Omdat de selectie nu aan het trainen is zullen zij op een ander moment 
(mogelijk de BALV) worden ingelicht over de stand van zaken en heb-
ben dan ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of zich even-
tueel aan te melden voor deze commissie.
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Rondvraag met antwoorden
Ashley Dielemans: Vorig jaar is afgesproken dat er niet getraind zou 
worden op de avond van de ALV. Waarom mag de selectie wel trainen 
en de dames niet? 
Antwoord: Het bestuur geeft aan hierin fout gehandeld te hebben. 
Voor het komend seizoen zal naar een andere oplossing gekeken 
worden, zodat dit in ieder geval niet weer zal gebeuren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het verschuiven van de ALV naar een andere dag of 
tijdstip.
Ashley Dielemans: Vorig seizoen speelden de dames hun thuiswed-
strijden standaard om 11.30u, nu spelen we vaker vroeger en op wisse-
lende tijden. Kan dit weer aangepast worden? 
Antwoord: Voorafgaand aan het seizoen zijn de voorkeurstijden van 
de verschillende teams aan de KNVB doorgegeven, op basis daarvan 
maakt de KNVB uiteindelijk een schema.  Wijzigingen kunnen clubs 
eventueel zelf oplossen. Dit geldt ook voor het verzoek om zowel het 
1e, 2e en dames op dezelfde dag thuis te laten spelen. Dit alles wordt 
via een computerprogramma van de KNVB geregeld. Omdat de KNVB 
nu uitgaat van 2 wedstrijdvelden (terwijl de dames op het trainingsveld 
voetballen) is de indeling momenteel dus zo uitgevallen. Er wordt een 
verzoek tot aanpassing gedaan.
Stef Verdonschot: Waarom zijn de prijzen in de kantine wederom ver-
hoogd afgelopen zomer? 
Antwoord: De laatste keer dat de prijzen verhoogd zijn was in januari 
2016, sindsdien zijn deze prijzen gelijk gebleven. 
Stef Verdonschot: Er is, op woensdagen, vaak te weinig materiaal om 
te kunnen trainen, denk hierbij aan ballen, hesjes en een ballenpomp. 
Kan dit opgelost worden? 
Antwoord: Er zal met Hans Bonnema geïnventariseerd worden wat 
er op welke avond nodig is en wat Tivoli op dit moment precies ter be-
schikking heeft. Wat niet aanwezig is, zal worden aangeschaft. De bal-
lenpomp is inmiddels besteld en onderweg.
Ruud Sanders: In de notulen van vorig jaar staat dat er een defibrilla-
tor aangeschaft zal worden, gaat dit nog gebeuren? 
Antwoord: Gelet op de gebeurtenis onlangs in Helmond waarbij een 
speler in elkaar gezakt is, is het belang hiervan wederom duidelijk ge-
worden. Nu zal de defibrilator dan ook zo snel mogelijk aangeschaft 
worden.
Ruud Sanders: Er is afgesproken niet te trainen op de avond van de 
ALV, waarom gebeurt dit nu wel?  
Antwoord: Zie antwoord eerste vraag van Ashley. 



21

Ruud Sanders: De afgelopen drie jaar zijn er te weinig arbiters be-
schikbaar wanneer twee of meer jeugdteams thuis moeten spelen. Is 
dit opgelost? 
Antwoord: Het is moeilijk om hier genoeg vrijwilligers voor te vinden, 
dit geldt overigens ook voor de scheidsrechters voor de senioren. Daar-
om doen we nogmaals een oproep aan alle leden om zichzelf hiervoor 
aan te melden. Coen Vaessen geeft aan om zich beschikbaar te stellen 
voor de jeugd.
Ruud Sanders: Hoe zit het met de aanschaf van tenues voor de vaste 
clubscheidsrechters, zoals dit vorig jaar is aangegeven? 
Antwoord: De vaste scheidsrechters, van de verschillende elftallen, 
die op dit moment nog geen (eigen) tenue hebben zullen zo snel moge-
lijk voorzien worden van een tenue.
Ruud Sanders: Ik heb gekeken naar de huidige situatie van Tivoli 
en RPC. Daar komt uit dat de clubs gezamenlijk 17 seniorenelftallen 
hebben, dat betekent dat er iedere zondag 8 of 9 teams thuis moeten 
spelen. Er zijn ook nog eens 45 jeugdteams, wat neerkomt op 23 thuis-
wedstrijden op zaterdag. Is dit haalbaar? 
Antwoord: Dit vraagstuk zal door de in punt 10 genoemde commis-
sie ook besproken worden. Het antwoord hiervoor zal dus nog even op 
zich laten wachten.
Nina Evers: De parkeerplaats staat vaak vol met auto’s van bezoekers 
van het Sint Joris. Is hier een oplossing voor, zodat leden van Tivoli ge-
woon kunnen parkeren?  
Antwoord: Op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt met het 
Sint Joris, Tivoli en de gemeente om te kijken hoe deze problemen ver-
holpen kunnen worden.
Nina Evers: Kan er een nieuwe, werkende microfoon worden aange-
schaft?  
Antwoord: John Hanraths heeft aangeboden een nieuwe microfoon te 
zullen regelen.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V. 

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng.  
Om 21:45 sluit Dré met een ferme klap met 1 van zijn beschikbare 
voorzittershamers de vergadering. 

H H H
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HOOFDBESTUUR EN COMMISSIES
Het hoofdbestuur en onze commissies zijn sinds de Algemene 
Ledenvergadering van 21 september jl. als volgt samengesteld: 
 

Hoofdbestuur
Dre Rennenberg  Voorzitter
Jack Engelen  Vicevoorzitter/Hoofd Redactie
Marc van Hout  Secretaris
Henk Rennenberg  Vicesecretaris/Hoofd Sponsorzaken
Stefan Bell   Penningmeester
Pascal Janssen  Hoofd Seniorenzaken
Angelique Janssen  Hoofd Activiteiten
Hans Verbaal  Hoofd Kantine
Dion Bell   Afgevaardigde Jeugdzaken

Commissies

Seniorenzaken
Hoofd: Pascal Janssen; Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders; 
Wedstrijdcoördinatoren: nog niet voor vast bezet

Jeugdzaken
Hoofd:Vacant; Wedstrijdsecretaris:Vacant; Leden: Dion Bell en 
Angelique Janssen; Wedstrijdcoördinatoren: nog niet voor vast 
bezet

Activiteiten
Hoofd: Angelique Janssen; Leden: Henk vd Boomen, Ronny Kox, 
Henk Rennenberg, Mandy Klaassen en Hans Verbaal

Kantine
Hoofd: Hans Verbaal; Medewerkers: Nog nader te bepalen

Documentatie en Media
Hoofd: (nog) niet bezet; Redactie: Jack Engelen, Pascal Janssen 
en Franklin Klumpkens; Beheerder website: Willem Scheenjes

H H H
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LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 03/10/17)

Bedankt
Joey Bell  JO9
Quinn Rennenberg JO9
Moon den Haan JO13-1
Djayden Dielissen JO13-1
Max Hartong JO13-1
Ilona Andriessen VR1
Marciano Bakker 2e
Johan van den Berg G1
Makis Drakatos selectie
Mitchel Hendrickx selectie
Otto van Ingen G1
Joey van de Laar JO13-1
Ryan Ligthart JO13-1
Elmar van Milhees 2e
Arianne Muskens medewerker kantine
Hennie Muskens verenigingslid
Luc Obers G1
Steven Tromp G1
Lucien Valstar G1
Stan Willems JO13-1
Jordy van de Venne selectie

Nieuw
Daniel Heeren JO9
Patricia Cadier van Schoonderwalt assistent-trainer/coach VR1
Huub van Wesel 3e

H H H
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WEDSTRIJDVERSLAGEN VAN DE JEUGD

Tivoli JO9-1

Tivoli JO9-1 - SJO Juventud JO9-2 26-0  16-09-2017
De 3e bekerwedstrijd, de overige 2 waren eenvoudig gewonnen en de 
uitslagen van de vorige wedstrijden van de komende tegenstander wa-
ren duidelijk, ook deze tegenstander zal te zwak zijn.
Vanaf de 1e minuut was al duidelijk dat we geen tegenstand zouden 
krijgen vandaag.
Een extra opdracht gegeven aan de kids, zodat het niet een groot doel-
punten festijn zou worden, maar dat er ook iets geleerd zou worden.
Bij een ruststand van 15-0 moest de 2e helft zoveel mogelijk met de 
verkeerde voet gespeeld worden.
Dit werd goed opgepikt, er werd rustig gevoetbald en bewust het zwak-
ke been gezocht.

Met een eindstand van 26-0 zijn we een ronde verder in het bekertoer-
nooi.

Tongelre JO9-1 - Tivoli JO9-1 7-4 (5-2)  30-09-2017
De 1e competitiewedstrijd, nu kregen we een tegenstander waartegen 
we ons best moesten doen.
Er zat veel spanning in de beentjes, veel te overhaaste ballen, waar-
door we niet echt kansen creëerde, 
We hadden meer balbezit en speelden niet slecht, maar ook niet ge-
vaarlijk.
De nieuwe regels bij de uitballen deed ons uiteindelijk de das om.
Nu mag bij een uitbal, ingedribbeld, ingepassed of ingeschoten worden, 
dit deed de tegenstander heel slim.
5 van de 7 doelpunten werden rechtstreeks uit een uitbal gescoord.
Meteen ook een aandachtspunt voor de trainingen, hierop gaan we 
meer aandacht leggen.
Gevaar eruit halen en tevens dit als wapen inzetten, leuke opdracht.
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Tivoli JO9-2

Tivoli JO9-2 - SV Budel JO9-5 5-4  16-09-2017
De 3e bekerwedstrijd, we kwamen comfortabel op voorsprong met 4-1, 
maar tijdens de wissel van Mayren werd de druk op de keeper wel heel 
groot.
Hierdoor werd het nog spannend tot 4-4, Mayren kon na zijn wissel de 
rust weer brengen en we konden de winst veiligstellen 5-4.

Tivoli JO9-2 - DBS JO9-3 1-18  23-09-2017
De 1e competitiewedstrijd begon meteen zwaar, 1 speler van de tegen-
stander was te sterk, hij schoot van alle hoeken de bal in het doel.
Hierop kregen we moeilijk grip waardoor het met de rust eigenlijk al af-
gelopen was (0-9).
De 2e helft werd de speler wat overmoedig waardoor vee ballen het 
doel niet raakten en een tegendoelpunt van ons hing in de lucht.
Door hard werken en druk zetten werd uiteindelijk de verdiende goal 
gemaakt.

Brabantia-Tivoli J09-2 6-5  30-09-2017
Tivoli speelde met 8 spelers 2 wissels. Eigenlijk teveel! Korte speeltij-
den en boys willen er niet uit... maar moesten van ons!
Brabantia daarentegen maar 1, ze hadden alleen een keeper van een 
andere team, en hij was ongeveer net zo groot als de trainer.
Brabantia scoorde 2-0, daarna kwam Tivoli hard terug met 2-3! 2x Saïf 
en 1x Givensly
Toen scoorde Brabantia weer met 3 extra en met Tivoli de laatste 2 
doelpunten door Givensly 
eindscore 6-5 verloren!
We hadden kunnen winnen, maar dan hadden we niet moeten wis-
selen, maar iedereen verdiend een kans en we moesten ook Taron en 
Daniël de kans geven om te spelen. 

Je zag dat de aanval en verdediging gelijk afzwakte.
Goed gewerkt.

H H H
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ONZE JEUGD IN BEELD
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Woenselse Boys op 1 oktober  jl. was Donny 
Wartenbergh van JO9-2 aan de beurt om mascotte van de week te 
zijn. Hij mocht mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde 
geschonken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken ge-
trakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

DONNY WARTENBERGH

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 1-10-2017

TIVOLI 1 – WOENSELSE BOYS 1
Wat is je naam?
Donny Wartenbergh
Wat is je geboortedatum en -plaats?
5-2-2009 in Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5a, Wilakkers
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Dat ik steeds beter word
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Bouwvakker
In welk elftal speel je?
JO9-2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Dit is mijn 2e seizoen, sinds 2016
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Super leuk 
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Ik word steeds beter in afpakken en hard schieten
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ik had nog nooit met een bal gespeeld, dus bijna alles was een zwak 
punt
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC, ik scoorde 4 goals, bij RPC speelde mijn beste vriend
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Die 4 goals
Wordt jouw ploegje kampioen?
Denk het, ik hoop het
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Messi
Wat is je favoriete club?
Barcelona, maar ook Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Spelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion en sinds kort mijn papa
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Favoriet friet en fricandellen, haha, spruiten niet
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Netflix
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel erg leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Ik zou meer elftallen willen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Tivoli is de beste!!!

H H H
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ONS VIJFDE

Ook dit jaar zijn er verschillende verslagen aangeleverd vanuit het team 
van onze redacteur Pascal Janssen. Niet geheel ontoevallig dat diezelf-
de Pascal deze verslagen geschreven heeft. Hieronder de verslagen 
tot dusverre.

Gestel 5 - Tivoli 5 (0-4) 24 september 2017 
Op deze vroege morgen duurde het lang voordat we 11 man hadden. 
Leider Poppel sloot de gelederen en kwam zo’n 5 minuten te laat op 
het veld. 
 
Ondanks een dik veldoverwicht vanuit de Tivolikant was de ruststand 
nog 0-0. Poppel heeft 1 bal op goal gehad en wij zetten de Gestelse 
verdediging continu onder druk. Vele overtredingen en enige irritatie 
waren het gevolg. Rob kreeg nog terecht geel toen hij om een kaart 
vroeg voor zijn tegenstander die hem in doorgebroken positie maar 
vast bleef houden. 
 
Na rust waren we nog wat gevaarlijker, Nick en Hamido zorgden voor 
veel druk naar voren. De eerste van Hamido volgde na veel gepingel 
door hemzelf. Tussen de benen van de tegenstander door schoof hij 
de bal in de lange hoek. De tweede was ook van Hamido, hij werd diep 
gestuurd door Nick en ging alleen op de keeper af. Koelbloedig tikte 
hij de bal onder de uitkomende doelman in de goal. Nick maakte zelf 
de derde, een verre doeltrap van Pasje werd door Rob met het hoofd 
verlengd. In tweede instantie passeerde Nick de keeper. Diego zorgde 
voor het slotakkoord, hij bleef knap overeind terwijl de keeper hem van 
achteren vasthield. De scheids floot af maar gaf later toch voordeel in 
plaats van een penalty en rood voor de keeper. Een goede beslissing 
wat mij betreft. 
 
Goed gespeeld, geen kansen weggegeven en elkaar erg goed ge-
coacht. Klasse mannen! 

Tivoli 5 - De Valk 6 (4-6) 1 oktober 2017
Ondanks het verlies, wilde ik dit verslag niet laten schieten! 
In een gelijk opgaande wedstrijd verspeelden wij met een zwak kwartier 
in de tweede helft alle punten tegen de ongeslagen koploper. 
De Valk kwam op 0-1 toen Stefan een bal ongelukkig raakte en zo on-
bedoeld de tegenstander vrij voor Poppeltje speelde. 







33

Niet veel later werd het gelijk. Vinnie trok goed door en haalde de ach-
terlijn, zijn voorzet belandde precies op het hoofd van Ronald die zo 
zijn eerste goal maakte voor ons. Een mooie pluim op zijn uitstekende 
bijdrage in deze pot. Hans bezorgde ons de voorsprong met een schot 
van afstand die door de keeper erg onhandig in eigen doel werd ge-
werkt.

Na de thee begonnen wij sterker dan de opponent, het overwicht was 
zichtbaar. Pasje zette een aanval op en na twee keer balverlies en 
–herovering, gaf hij een steekbal op Nick die beheerst afrondde. Wij 
waren op dat moment duidelijk de betere maar enkele flinke missers 
maakten de verhouding anders. Binnen no time was het 3-5. Een door 
Hans benutte strafschop na een handsbal in de 16 bracht de spanning 
even terug. Helaas was de marge 2 minuten later alweer 2 en daarmee 
was de eindstand bereikt.
Terugblikkend: Een goeie pot op dat kwartiertje na. We bezorgden de 
koploper goed weerstand en deden onszelf tekort.

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  All Select  Cars
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 
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Keyboardcentrum Eindhoven
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Eddy’s Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

De “tenuesponsor”- en de “bordsponsor”-pagina op de volgende blad-
zijde zijn nog niet bijgewerkt en ongewijzigd t.o.v. de vorige keer.

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Café Bartenders Eddy’s 
Frans Veldpaus Dakbedekkingen Keyboardcentrum Eindhoven
Glazenwasserij H. Lutgens Cafetaria Ons Danny
VCN Verzekeringen Autobedrijf van de Laar
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Bloemenboetiek “Annil” Aragorn ICT Dienstverlening Best Band
Audio TV Centrum 3BE Backpackers Bed & Breakfast Bloemmarie 
Hans Bonnema Schoenmakerij Uncle Rey Boetiek Diva’s
Cafetaria Stratum Café Caravelle De Goey Interieurwerken
Machinefabriek gebr. Frencken Irma Janssen.com World Food
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Lafaire Autobanden & Velgen Rennenberg Schilderwerken
Café Sgt. Peppers  MRE Makelaars VCN Verzekeringen
Cafetaria Ons Danny  Perry’s Rod Shop Reprofair Autogas
Autobedrijf Tommy Cars Café ’t Bambierke Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo  B en R Dakwerken Autoservice Sheik
Eddy’s Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Autobedrijf van de Laar Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Cor&Gonnie Glazenwasserij H. Lutgens

 
H H H
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- onze hoofdredacteur er niet is
- wij daar dankbaar gebruik van maken
- we graag lieten zien wat we in onze mars  
 hebben
- hetzelfde geld voor onze Twix, onze   
 Milkyway en onze Snickers
- we daarmee zo zoetjesaan wel   
 voldoende woordgrapjes hierover hebben  
 gemaakt
 u er waarschijnlijk geen chocolade van  

    kunt maken
- ons vaandelteam het prima doet
- er al 7 punten zijn behaald
- de tegenstanders en diverse media erg lovend over onze jongens  

spreken
- u weer van alles hierover kon lezen in dit blad
- ook onze website vol heeft gestaan met dezelfde info
- onze dames het ook dit jaar weer prima doen
- zij ongeslagen aan kop staan
- onze ledenvergadering een lage opkomst had
- dit deels kwam door het gekozen tijdstip
- het bestuur zich hier voor verontschuldigd heeft
- het resultaat van afgelopen seizoen wel goed is gebleken
- met name de kantine inkomsten hierbij een grote rol hebben  

gespeeld
- we als club schijnbaar goed kunnen feesten in de kantine
- Angelique hierbij een geweldige gastvrouw was
- alle Tivolianen daar best wel trots op mogen zijn
- onze club echt helemaal weer op de kaart staat bij de andere clubs
- de Heihoef-soap ondertussen ook gewoon doorgaat
- zowel wij als RPC een commissie hebben opgericht
- beiden commissies intern gaan kijken en bespreken wat er allemaal  

te regelen valt 
- er dus eigenlijk nog steeds niets echt tastbaars voor handen is
- we u uiteraard op de hoogte zullen blijven houden
- er ondertussen nog wel wat vacatures zijn bij onze club
- er echt vrijwilligers extra nodig zijn op allerlei gebied
- de club rekent op jouw bijdrage hierin
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