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KOPIJ INLEVEREN

1 oktober 2018

Welkom in een 
nieuw seizoen van 
ons clubblad van 
SV Tivoli. Ook in 
deze 51ste jaar-
gang zullen wij u 
van informatie blij-
ven voorzien via dit 
medium.

Nu de eerste bekerwedstrijden ge-
speeld zijn en alle teams zijn inge-
deeld, kunnen we concluderen dat 
onze club nog steeds groeiende is. 
Onze jeugdafdeling heeft zowaar 2 
volwaardige leeftijdscategorieën extra 
en bij de senioren hebben we even-
veel teams met in totaliteit meer spe-
lers. Op dit moment is het nog even 
aftasten om alles in goede banen te 
leiden. Op het organisatorische vlak 
kunnen we nog wel wat staf- en ka-
derleden gebruiken. 

Dan even iets over ons sportpark: 
Niets lijkt de verhuizing van RPC naar 
ons sportpark in de weg te staan. Er 
is ons Tivolianen veel aan gelegen 
om ook de mogelijke vruchten te 
plukken van die situatie. Op de leden-
vergadering zult u hierover uiteraard 
bijgepraat worden. Wij gaan er vanuit 
dat u allemaal acte de présence zult 
geven op 19 september aanstaande. 

Voor nu veel leesplezier in het eerste 
clubblad van deze 51ste jaargang.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal wederom voor aanvang van het 
komende seizoen plaatsvinden en wel op woensdag 19 september in 
onze kantine. Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda! Verdere 
info, inclusief de agenda, vinden verderop in dit clubblad en op de web-
site.

Contributie 
Het seizoen is inmiddels weer begonnen, dat wil zeggen dat ook de 
contributie betaald moet worden. Dit had moeten gebeuren voor 1 sep-
tember. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. 
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar IBAN-num-
mer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.
Je kunt erop rekenen, dat we strakker de hand zullen gaan houden aan 
contributie-achterstanden. Wie op 1 september nog niet de contributie 
(of tenminste de helft) betaald heeft, zal middels een z.g. “financiële 
blokkade” niet aan de competitie kunnen beginnen. Dat geldt tevens 
voor de mensen met nog “oude” contributieschuld.

Pinnen en briefjes
Vanaf heden is het in onze kantine mogelijk om te pinnen, zowel de 
bestelling als de contributie kan dus voortaan in de kantine worden ge-
pind. De mogelijkheid tot pinnen wil ook zeggen dat de briefjes vanaf 
nu zullen verdwijnen. Heb je nog een briefje liggen, betaal deze dan zo 
snel mogelijk!
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Openstaande vacatures
Het aantal teams bij onze club blijft groeien, 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, scheidsrechters komen we altijd tekort. Wie helpt ons uit de 
brand?! Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlij-
ke) zaken? Schroom niet en meld je aan. Kijk op de site voor de open-
staande vacatures! 

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 2 Kylie Vroomen dames
 4 Jovi de Goey 2e/3e

  Axel Walravens selectie
 5 Marc van Hout secretaris/correspondent
 6 Marcel Dieks verenigingslid 
  Paul Janssen verenigingslid 
 7 Piet de Bont verenigingslid
 9 Dré Rennenberg voorzitter/lid van verdienste
 10 Guillaume Stubbs 5e

 14 Pim Woertman JO11-1
  Thuur Mollet veteranen
  Nicolaj Mihajlov selectie
 17 Henri Vaessen veteranen
  Henk Rennenberg Hoofdbestuur (HSC)/medewerker  
   kantine en activiteitencommissie/  
   vriendenclub veteranen 
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg verenigingslid
 19 Djano van Maurik JO8-1
 22 Steven Sanders 5e

 25 Nicky Gielen veteranen
 26 Coen Vaessen 5e

  Robbie Nies 3e

 27 Marc Carapiet 5e/elftalbegeleider
 28 Thom van de Gevel 5e

  Quint van Kasteren 3e

 29 Rob Vincken vriendenclub veteranen/
   lid van verdienste
 30 Bobbi Demes dames

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 1 Sebastian Zoran selectie
 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen 5e

 4 Heroet Mustafa JO10-1
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh leider/trainer JO10-1
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Rob Blommers trainer/coach 2e

  Margot Knippels verenigingslid
 12 Jeffrey de Rijk 5e

 13 Rick van de Laar 5e

 14 Saif Oedaichand JO10-1
 15 Mandy Klaassen dames/medewerker activiteiten 
   commissie
  Anne Denteneer dames
 23 Bas Santema selectie
  Djino van Zandvoort selectie
 25 Mayren Debie JO10-1
 27 Ricardo van Bekhoven selectie
 29 Luuc Bonnema selectie
  Maarten Lubse 2e

  Tm Rusell 4e

 30 Taron Avagian JO10-1
  Djayden Diepstraten JO8-1

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 3 september 2018)

Bedankt
Tobias Geurts 4e

Tim Deelen 2e

Evert Hameeteman selectie
Rick Wentholt selectie
Koen Cavens selectie
Patrick van Bekhoven begeleider 2de

Nieuw
Mike van Engeland 3e

Kelly Adriaanse dames
Tom de Haas 2e/trainer dames
Dawn van den Hoof leidster dames
Harish Krishnakumar JO8-1
Nikki van Engeland dames
Mari van Engeland grensrechter 2de

Danielle Dekkers dames
Kenneth den Ouden 3e

Tom van Kemenade 5e

Daan Arts 3e

Dennis Diebels 3e

Leon Kluitmans reservelid 2e

Ilona Andriessen dames
Nikki Schellekens dames
Corina Verstappen reservelid dames
Tim Kaptein JO11-1
Heroet Mustafa JO10-1
Liva Mustafa JO8-1
Thijs van Diepstraten jeugdleider JO8-1
Milan Meulensteen JO11-1
Thijs van Ingen 3e

David van der Slik 3e

Otto Nuys elftalbegeleider 4e

Filip Mihajlov 2e

Rowen Frans 2e

Nigel Rohof JO11-1

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Tijdens de bijeenkomst over de komst van een Park 
& Ride op het huidige terrein van RPC stond ik op 
het balkon van het Oranje Rood Paviljoen. Als je dan 
zo over de sportvelden heen kijkt, zie je een groene 
oase omzoomd door veel bomen en struiken en 
vraag je je verbaasd af waarom nu in dit uniek stukje 
natuurgebied tonnen asfalt en beton de vele hectare 
groen moeten vervangen. Wat een dwaze gedachte 
om hier het groen op te offeren voor dat beton en 
asfalt, terwijl men op andere plekken in de stad alles 

uit de kast gaat halen om de vergroening een kans te geven.
Nog dwazer werd het plan voor mij toen ik naar ons terrein reed om 
de wedstrijd Tivoli-RPC bij te wonen. Op ons parkeerterrein was geen 
plaats en al van ver af zag je dat de auto’s geparkeerd stonden langs 
de Roostenlaan en op de weg naar de manege. Bom en bomvol stond 
het er op die dinsdagavond. Dat geeft geen hoop voor de toekomst, 
zeker niet als op trainingsavonden en wedstrijddagen op de Heihoef 
ieder grassprietje door zoveel sportende mensen zal worden gekoes-
terd. Als dan ook nog eens activiteiten op het Joriscollege en op Eiken-
burg plaatsvinden, wordt het dringen geblazen. Maar ik kan u toch iets 
of wat gerust stellen. De plannenmakers van de gemeente hebben het 
allemaal bekeken, het komt voor de bakker, zeggen ze. Welke bakker 
wordt in hun plannen niet genoemd.
En nu Tivoli, wat een luxe, over enkele weken starten wij in de derde 
klasse. Ik ben er echt trots op voorzitter te mogen zijn van een club 
waarbij vriendschap en sportiviteit, gekoppeld aan gezelligheid, in een 
paar jaar er voor gezorgd heeft dat we een goede naam hebben op-
gebouwd in het Eindhovense en ver daar buiten. Daarom hoop ik dat 
het komende seizoen voor al onze elftallen, van de jongste pupil tot de 
oudste veteraan, voor de dames en ook voor de heren elftalen weer 
een fijne tijd mag brengen met veel sportief genoegen. Maak er met z’n 
allen iets moois van. Dat wij als bestuur daaraan graag willen meewer-
ken, mag u natuurlijk van ons verwachten.

Dre Rennenberg
Voorzitter  

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-09-2018

Op woensdag 19 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2017-20187. Ter informatie en om te voldoen aan onze 
statutaire verplichtingen treft u achtereenvolgens de volgende docu-
menten aan: de agenda van de komende en de notulen van de vorige 
Algemene Ledenvergadering.
Wij zien u allen graag op 19 september!

AGENDA  ALV 19 SEPTEMBER 2018
 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 21-09-2017
 3. Jaarverslag secretaris:
 4. Financieel jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Vaststellen begroting en contributie 2018-19
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Samenstelling hoofdbestuur
 10. Voortgang Sportpark de Heihoef
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Beantwoorden rondvraag
 14. Sluiting
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NOTULEN ALV VAN DONDERDAG 21-09-2017

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:08 uur en heet iedereen 
van harte welkom. Veertien leden hebben zich afgemeld. Omdat het 
quorum niet behaald is, sluit Dré de vergadering direct om hem vervol-
gens 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.
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 hoog-
ste omzet in zeker tien jaar tijd. 
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• Er is een aanzienlijk verschil tussen de begrote contributieopbreng-
sten 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. Omdatet finan-
ciële boekjaar van de vereniging sluit op 1 juli zijn de bedragen ook 
per die datum weergegeven. Er zijn nadien nog wel een aantal con-
tributiebetalingen 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. 
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.
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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.

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. 
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Hierbij wil Tivoli het recht op de veldindelingen in ieder geval houden. In 
de begroting van de gemeente staat dat zij 18 miljoen vrij hebben ge-
maakt voor de P+R en nog eens 4 miljoen 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 mo-
ment (mogelijk de BALV) worden ingelicht over de stand van zaken en 
hebben dan ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of zich 
eventueel aan te melden voor deze commissie.

Rondvraag
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 11.30 uur, nu spelen we vaker vroeger en op wis-
selende tijden. Kan dit weer aangepast worden?




13

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 defibrillator 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.
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?
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Antwoord: De vaste scheidsrechters, van de verschillende elftallen, 
die op dit moment nog geen (eigen) tenue hebben, zullen zo snel mo-
gelijk 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. 

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 voor de antwoorden.

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

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2018 – 2019

Tivoli 1 3e klasse D
Budel 1
DBS 1
Dommelen 1
Hapert 1
PSV/av 1
Reusel Sport 1
SBC 1
Sparta’25 1
Spoordonkse Boys 1
Tivoli 1
Unitas’59 1
Valkenswaard 1
Wilhelmina Boys 1
WODAN 1

Tivoli 1 Beker Groep P-82
Acht 1
De Weebosch 1
RKSV Sterksel 1
Tivoli 1

Tivoli 2 5e klasse 522
Best Vooruit 6
Bergeijk 3
Riethoven 3
Maarheeze 3
Nieuw Woensel 2
Tongelre 3
Tivoli 2
Wilhelmina Boys 4
DOSL 3
EFC 5
Hoogeloon 3
RPC 4
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Tivoli 2 Beker Groep 6-20
Brabantia 4
Tivoli 2
Geldrop 6
Gestel 4

Tivoli 3 5e klasse 523
Braakhuizen 6
Acht 4
Nieuw Woensel 4
Tivoli 3
Unitas’59 6
FC Eindhoven AV 3
HSE 2
Geldrop 6
EMK 5
Woenselse Boys 4
Nuenen 7
Pusphaira 3

Tivoli 3 Beker Groep 6-04
Maarheeze 4
Tivoli 3
SV Valkenswaard 4
RPC 4

Tivoli 4 5e klasse 520
Beerse Boys 8
Bladella 6
DBS 4
EFC 6
Nieuw Woensel 5
Nuenen 6
Oirschot V. 7
RKVVO 5
Reusel Sport 5
Tivoli 4
UNA 6
Unitas’59 7
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Tivoli 4 Beker Groep 6-26
Tivoli 4
DVS 3
FC Eindhoven AV 3
RPC 3

Tivoli 5 6e klasse 644
Acht 5
Brabantia 12
DBS 7
DOSL 6
Maarheeze 5
Nuenen 12
RKGSV 4
RKSV Heeze 6
RPC 5
SBC 12
Tivoli 5
Unitas’59 10

Tivoli 5 Beker Groep 7-083
DVS 4
Waalre 5
RPC 6
Tivoli 5

Tivoli dames 5e klasse 860
De Bocht‘80 VR1
Nederwetten VR2
Nieuw Woensel VR2
Pusphaira VR3
Rood Wit V VR1
SBC VR1
SV Valkenswaard VR1
Spoord. Boys VR1
Tivoli VR1
UNA VR1
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Beker dames Groep 3-26
RKSV Heeze VR1
Audacia VR1
Tivoli VR1
Maarheeze VR1

Tivoli Veteranen 2e klasse A
Braakhuizen  VE1
Gestel  VE1
Woenselse boys  VE1
EFC  VE1
Waalre  VE1
Tivoli  VE1
RKVVO  VE1
Gestel  VE2
Nuenen  VE2

Tivoli JO11-1 3e klasse 15
Braakhuizen JO11-2
DVS JO11-2
FC Cranendonck JO11-1
Maarheeze JO11-1G
Nuenen JO11-3
RKSV Heeze JO11-2G
RPC JO11-3
SV Budel JO11-2
Sterksel JO11-1
Tivoli JO11-1
Waalre JO11-1

Tivoli JO11-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 3-26
RPC JO11-4
Hapert JO11-1
OVC’26 JO11-1
Tivoli JO11-1
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Tivoli JO10-1 4e klasse 25
DOSL JO10-1
De Valk JO10-2
Dommelen JO10-4G
FC Eindhoven AV JO10-6
Maarheeze JO10-2
SBC JO10-5
SV Budel JO10-3
SV Valkenswaard JO10-5
Sterksel JO10-1
Tivoli JO10-1
Waalre JO10-2

Tivoli JO10-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 2-22
RPC JO10-2
Brabantia JO10-3
FC Einhoven AV JO10-4
Tivoli JO10-1

Tivoli JO8-1 4e klasse 21
DVS JO8-2
FC Cranendonck JO8-1
Maarheeze JO8-1
RKSV Heeze JO8-2
RPC JO8-5
SV Budel JO8-4
SV Budel JO8-5
Terlo JO8-2
Tivoli JO8-1
Waalre JO8-3G
ZSC JO8-1

Tivoli JO8-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 2-029
RPC JO8-4
Brabantia JO8-4
Gestel JO8-1
Tivoli JO8-1

H H H
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“ONZE JONGEN” EN ZIJN LAATSTE WENS

Een groots afscheid voor een echte clubman
Ondanks de twee kampioenschappen afgelopen sei-
zoen zal 24 maart ook de boeken in gaan als een 
datum die veel Tivolianen zich nog lang zullen herinne-
ren. Het was namelijk die zaterdagavond waarop oer-
Tivoliaan Fred vander Horst na zijn slopende ziekte het 
tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. 

Een lijst gevuld met talloze officiële en onofficiële functies in (bijna) alle 
lagen van de vereniging laat zien dat Fred tot in zijn laatste dagen bij 
de club betrokken was. Wie Tivoli zei, zei Fred. Het bewijs daarvoor 
was het enorme aantal Tivolianen en oud-Tivolianen dat een week later 
bij zijn uitvaart aanwezig was.

Fred had uiteraard ook nog een aantal laatste wensen. Een daarvan 
was dat Zijn dames dit seizoen kampioen zouden worden. Een klus die 
zij, uiteraard met een aandachtig toeschouwer van boven, met verve 
hebben geklaard op 27 mei. De allerlaatste wens van Fred was om 
uitgestrooid te worden over De Heihoef, om zo voor altijd verbonden te 
zijn met zijn Tivoli. Op initiatief van zijn dames werd besloten om van 
deze gebeurtenis iets bijzonders te maken en dat werd het ook op 23 
juni jongst leden. 

Die dag verzamelden een kleine veertig Tivolianen, Fred’s zoon Aaron 
en diens vriendin Asmara en overige familieleden van Fred zich op 
sportpark De Heihoef om Fred naar zijn laatste definitieve rustplaats te 
begeleiden. Fred z’n wens was dus om hier uitgestrooid te worden en 
waar kon dat beter dan aan de linkerkant van het hoofdveld. De kant 
waar hij het jarenlang menig 
tegenstander moeilijk maakte 
en ettelijke meters langs de lijn 
heeft afgelegd met de bal aan 
z’n voet. Door een erehaag 
van de aanwezige Tivolianen, 
inclusief oranje rozen en het 
gezongen clublied, begaf de 
familie van Fred zich richting de 
gewenste plek. 
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Nadat Jack namens Tivoli nog 
een laatste woord sprak over 
Fred werd zijn as verstrooid en 
kon een ieder nog op zijn of haar 
eigen manier afscheid nemen 
van Fred. Waarna het samenzijn 
werd voortgezet in de kantine. 
Hier kwamen uiteraard een hoop 

mooie, soms vergeten en vreemde verhalen boven, want in die jaren 
dat Fred deel uitmaakte van de Tivoli-familie was het zeker geen grijze 
muis. Als afsluiter van deze dag was er nog een BBQ georganiseerd, 
waardoor de dag toch met een lach afgesloten werd zoals Fred dat ge-
wild heeft.

Hij werd niet altijd door iedereen begrepen en was daardoor ook niet 
altijd overal geliefd, maar een ding is zeker: Fred had het oranje-zwarte 
hart op de juiste plaats. Een echte clubman zoals je die tegenwoordig 
helaas nog maar weinig ziet, die (uiteraard) ook bij de overige clubs in 
de regio bekend was. Een bijzonder afscheid voor een bijzonder mens.

Namens het bestuur,
Marc van Hout

Onderstaand een selectie overige foto’s

H H H
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JEUGD 
(door Dion Bell)

In de laatste dagen zijn er nog wat wisselingen in de teams doorge-
voerd door nieuwe aanmeldingen. Het komend seizoen gaan we van 
start met weer 1 extra jeugdteam, in totaal nu 3 teams, te weten JO11-
1, JO10-1 en JO8-1.

Ook is het weer gelukt om voor ieder team minimaal 2 vrijwilligers te 
vinden als leider. En ieder team wordt getraind door minimaal 1 actieve 
of oud-voetballer, zodat de voetbaltechnische zaken uit 1e hand aange-
leerd worden.

Zoals bij iedereen bekend, wordt nog wel gezocht naar wedstrijdleiders 
en jeugdscheidsrechters. 

Deze uitbreiding in jeugdteams vraagt ook om een aanvulling aan ma-
teriaal, met dank aan Leendert Bakker is JO11-1 voorzien van nieuwe 
ballen.
De Frituurhal heeft de sponsoring van het nieuwe tenue van JO11-1 op 
zich genomen, ook zij lopen er nu weer fantastisch bij.

Ik weet dat veel mensen graag iets zouden willen doen voor de jeugd, 
maar er de tijd niet voor kunnen vinden, mogelijk dat zij willen bijdragen 
met de aankoop van nieuwe pupillengoals, door het intensieve gebruik 
zijn deze hard aan vervanging toe.
Wil je graag een bijdrage doen, meld je dan bij Henk of Dion.
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Indeling jeugdteams:

JO11-1
Leiders/ trainers:
Jaffa Dinmohamed en Fred Meulensteen

Spelers:
David Jansma,
Jaden Pasmans,
Shahin Dinmohamed,
Joep Ackermans,
Noah Janssen,
Pim Woertman,
Stijn de Haan,
Tim Kaptein,
Milan Meulensteen,
Tommy Boerboom,
Nigel Rohof,

JO10-1

Leiders/ trainers:
Danny Wartenbergh en Dion Bell

Spelers:
Anton Hu,
Donny Wartenbergh,
Gvensly Sebelon,
Heroet Mustafa,
Luuk Janssen,
Mayren Debie,
Omran Alsmadi,
Saif Oedaichand,
Taron Avagia,
Nathan Bell,
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JO8-1
Leiders/ trainers:
Mario de Greef, Thijs Diepstraten en Leendert Bakker,

Spelers:
Dariush Sohrab,
Djano van Maurik,
Djayden Diepstraten,
Matthew de Ruiter,
Harish Krishnakumar,
Ibnijah Olin,
Jeliano de Greef,
Liva Mustafa,
Zakaria Rashid,

We hebben er zin in, iedereen een sportief, leerzaam en succesvol sei-
zoen toegewenst.
We blijven het zeggen, de jeugd heeft de toekomst, ook bij Tivoli.

Namens de Jeugdafdeling,

Dion Bell (hoofd jeugdzaken)
06-40080861

H H H
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VETERANENWEEKEND 25 T/M 27 MEI

De vets on tour 2.0

Cluboudsten op pad in Brugge

Na zeven jaar heeft de organisatie 
van het weekend, bestaande uit 
Frank vd Ven en ondergetekende 
(en Stef), besloten het stokje over 
te dragen en zo te profiteren van de 
luie kant van het weekend. Vanaf dit 
seizoen lag 
de organisa-
tie van het 
traditionele 

weekendje in handen van Henk vd Boomen, 
Patrick Mayers, Perry Plompen en Willie van 
Hout. Een nieuwe organisatie betekent ook een 
nieuw beleid, het complete programma was tot 
op de dag van vertrek geheim. Het enige wat 
wel bekend was, was de plaats van bestem-
ming: Brugge.

Op de dag dat Froome de macht zou grijpen in de Giro d’Italia, werd 
er zoals gebruikelijk weer verzameld in de voortuin van Henk. Even de 
koppen tellen en een biertje doen en er werd koers gezet richting onze 
zuiderburen. Volgens de info ligt het hotel tegen het centraal station 
aan, dus een fluitje van een cent om het te vinden. Zou je zeggen… Na 
een rondje centraal station en een korte stop op een 
bouwplaats werd besloten Perry en Willie op pad 
te sturen om het hotel te vinden. Zo gezegd, zo ge-
daan. Na wat uitleg te hebben ingewonnen en weer 
hetzelfde rondje centraal station gereden te hebben, 
was de bestemming bereikt, dus de spullen konden 
uitgeladen worden. 

Nu staat Brugge bekend om zijn Brugse Zot, geheel 
verrassend was het dan ook niet dat dit het eerste 
bleek wat er genuttigd zou worden die dag. De 
organisatie had zelfs voor de vrijdagavond al een 
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activiteit op de planning staan en ook 
deze stond in het teken van de Brugse 
Zot. Het betrof een rondleiding in de 
beroemde brouwerij De halve maan, 
maar ja probeer die maar eens te vin-
den zonder voorverkenning door de 
organisatie (leerpuntje!). 
De tocht richting de drank hebben de 
veteranen altijd volbracht, dus ook dit 
keer werd de brouwerij gevonden. De rondleiding die volgde, toonde 
hoe er toen en nu bier gebrouwen werd en leerde dat dit de enige over-

gebleven brouwerij in Brugge was en 
dat er vroeger prostituees om de hoek 
stonden. Met die wijsheid en bijbeho-
rende consumptiebonnen schoven de 
Tivolianen aan bij het diner, waar ook 
Jesse en John arriveerden en zo het 
gezelschap van twintig completeer-
den. Toen het eten en drinken de huig 
weer gepasseerd hadden, werd de 

brouwerij verlaten en werd er koers gezet richting het centrum waar de 
avond zou worden afgesloten in de verschillende cafés. Volgens goed 
gebruik kwamen er nu ook weer de nodige hoeden- en rozenverkopers 
de groep lastig vallen en gingen voor de verandering onverrichterzake 
huiswaarts.

De tweede dag begon vroeg en 
het beloofde warm te worden en 
laat de organisatie daar precies 
op ingespeeld hebben. Zij had-
den heuse polo’s geregeld, zodat 
iedereen van de groep herken-
baar was. Bijkomend voordeel 
was dat de activiteit van vandaag 

een GPS-tocht betrof en met dezelfde kleding was de kans dat we ie-
mand zouden kwijtraken een stuk kleiner. Na uitleg en wat quizvragen, 
uiteraard gewonnen door team Google, konden de verschillende groep-
jes op pad. Met deze hitte had het tochtje meer weg van de pelgrims-
tocht naar Santiago de Compostella dan een GPS-tocht in Brugge, 
maar gelukkig was er ruimschoots de gelegenheid om onderweg het 
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verloren vocht weer op peil te brengen en daar werd natuurlijk volop 
gebruik van gemaakt. Tijdens de tocht was de groep van ondergete-
kende (hoe is het toch mogelijk…) toch twee leden kwijtgeraakt. Maar 
eind goed, al goed en iedereen arriveerde op tijd bij de finish.

Nadat iedereen zich in het hotel had opge-
frist, werd er koers gezet richting de Irish 
Pub, waar het avondeten met aansluitend 
de Champions League finale geregeld 
was. Het is te hopen dat Hennie niet al 
te veel meer van deze wedstrijd weet en 
niets “geleerd” heeft van doelman Karius, 
want dan worden het grote nederlagen 
komend seizoen. Na afloop van de finale 
werd de avond zoals gebruikelijk afgeslo-
ten in een van de plaatselijke cafés.

Zelfs voor de zondag was er een activiteit geregeld, maar doordat het 
voor Tivoli D-Day was, werd deze activiteit gecanceld. Ondergetekende 
haastte zich die zondagochtend met John en cabrio in alle vroegte 
richting De Heihoef om de dames te supporteren in hun kampioens-
wedstrijd. Toen zij de titel op zak hadden, meldden ook de overige vete-
ranen zich op De Heihoef om daar ook het vaandelteam de titel te zien 
grijpen. Uiteraard bleef het hier nog lang onrustig en kwam een goed 
weekend tot een passend einde.

De webryder,
Marc van Hout
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We besluiten, zoals wel vaker, met een selectie van de overige “week-
endje Brugge”-foto’s. De foto’s zijn ons aangeleverd door Peter Smul-
ders.
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UIT DE MEDIA - HEIHOEF 
(overgenomen uit het ED en ed.nl)

Op 22 augustus verscheen er een artikel in het ED en ed.nl over deze 
materie. Onderstaand die publicatie.

SPORTCLUBS BOOS OP GEMEENTE

EINDHOVEN - Ze zijn bepaald niet blij met het 
nieuws dat de P&R op de Genneper Parken in 
Eindhoven veel duurder uitvalt dan verwacht, 
de voetbalclubs RPC Tivoli. Aan hen ligt het 
niet, betogen de beide voorzitters.

Hans Vermeeren
h.vermeeren@ed.nl

De Eindhovense amateurvoetbalclubs RPC en Tivoli zijn boos op het 
gemeentebestuur. Beide clubs vinden het onterecht dat zij in de beeld-
vorming de schuld krijgen van het oplopen van de kosten van het nieu-
we park & ride-terrein in de Genneper Parken.
Dat schrijven de voorzitter van beide clubs onafhankelijk van elkaar in 
brieven aan het college van B en W.  Voorzitter van RPC is Jan van 
den Broek. Voorzitter van Tivoli is Dré Rennenberg, vooral bekend als 
fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven in de Eindhovense 
gemeenteraad.

Vorige week werd bekend dat de kosten van de aanleg van het park 
& ride-terrein aan de zuidkant van de stad veel meer geld gaat kosten 
dan was begroot. In plaats van 15 miljoen euro, zoals was begroot, 
hangt daar een prijskaartje aan van maar liefst 20 miljoen euro - ruim 
30 procent hoger dan begroot.
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Als reden voor die kostenstijging voert het gemeentebestuur twee oor-
zaken aan in de brief die hierover aan de leden van de gemeenteraad 
is gestuurd.  Enerzijds wijst het gemeentebestuur op de kosten van de 
bouw van een nieuwe garage voor de ambulances van de GGD, ge-
raamd op 3 miljoen euro. Die ambulances verhuizen van de Deken van 
der Sommenstraat naar de Genneper Parken - volgens het college van 
B en W een betere want centrale locatie.

Anderzijds wordt gewezen op de kosten van de verhuizing van voetbal-
club RPC naar sportpark de Heihoef waar Tivoli is gevestigd. Die ver-
huizing is nodig om ruimte te maken op de Genneper Parken voor 600 
parkeerplaatsen. ,,Maar het is niet zo dat de voetbalclubs die kosten 
veroorzaken”, reageert Rennenberg van Tivoli. ,,Daar zorgen B en W 
voor. “

Ook voorzitter Van den Broek van 
RPC benadrukt dat. ,,Wij hebben 
al langer het gevoel dat RPC het 
kind van de rekening is. Wij wilden 
immers graag op de Genneper 
Parken blijven. Dat de rekening nu 
hoger uitvalt, mag dan ook niet op 
ons conto worden bijgeschreven.”

H H H
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UIT DE MEDIA - HEIHOEF 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 29 augustus verscheen er een artikel op amateurvoetbaleindhoven.
nl inzake de oefenwedstrijd Tivoli – RPC op de Heihoef. Onderstaand 
dat artikel.

29 augustus 2018 | Nieuwsflits

TIVOLI EN RPC KUNNEN BEST OP EEN SPORTPARK SPELEN

SV Tivoli en RPC speelden op dinsdagavond een oefenpotje tegen 
elkaar. RPC won het duel met 1-4. 

Terwijl de gemeente Eindhoven in allerlei vergaderingen en bespre-
kingen zich druk maakt over een mogelijke verhuizing van RPC naar 
sportpark De Heihoef (de thuishaven van buurclub Tivoli) en de lokale 
pers er ook af en toe maar vast eens melding van maakt, besloten de 
beide verenigingen om in een vriendschappelijke wedstrijd aan te tonen 
dat zij prima een potje konden ballen op één sportpark, op één veld.

Kersverse 3e klasser Tivoli was de gastheer en wilde 2e klasser RPC 
laten zien hoe er op De Heihoef gespeeld gaat worden. Vroeger werd 
door alle teams van beide verenigingen gestreden om “de Straotem-
mer” en in deze Stratumse derby herleefden deze goede oude tijd. Bei-
de ploegen misten wat basiskrachten en de meest opvallende man op 
het veld was doelman Sten Otter bij RPC, die na 1½ jaar blessureleed 
zijn rentree maakte.
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Waar Tivoli meteen de grote buur wilde laten zien waar ze toe in staat 
waren, scoorde RPC al vroeg in de wedstrijd de 0 – 1 via Koen van 
Kemenade. Halfweg de eerste helft verdubbelde Rick Wijnen op aan-
geven van Solomon de score en leken de verhoudingen duidelijk. Na 
een foute pass in de RPC verdediging scoorde echter Leroy Renders 
heel attent vlak voor rust de 1 – 2 en met die aansluitingstreffer leek er 
nog van alles mogelijk na de rust. Tivoli drong steeds meer aan en de 
wedstrijd werd over en weer wat feller, niet gemeen, maar wel steviger. 
Waar Tivoli van een mogelijke gelijkmaker droomde, werd die droom 
toch ruw verstoord toen wederom Rick Wijnen heel beheerst de 1 – 3 
binnen schoof.
Wederom Rick Wijnen scoorde uit een mooie dieptepass zijn 3e en 
RPC’s 4e goal. Sommigen bij Tivoli dachten aan buitenspel, maar de 
scheidsrechter wees gedecideerd en terecht naar het midden en hono-
reerde zodoende de hattrick van Wijnen.
Met deze stand werd met de vroeg invallende duisternis ook het eind-
signaal gehaald en lieten de beide clubs zien dat zij best op één sport-
park kunnen spelen.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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GROEN LICHT P&R IN ZUIDEN VAN EINDHOVEN 
(overgenomen van studio040.nl)

Op 5 september verscheen er een artikel op studio040.nl (https://
www.studio040.nl/groen-licht-voor-park-ride-in-zuiden-van-eindhoven/content/
item?1098105). Onderstaand dat artikel. Als je naar de bovenstaande link 
gaat, tref je daar ook een filmpje aan met de betreffende TV-uitzending.

Er komt een Park & Ride voor 600 auto’s aan de Aalsterweg in 
Eindhoven. De gemeenteraad heeft daar dinsdagavond groen licht 
voor gegeven.

Bijna alle fracties staan positief tegenover het plan. Ze denken, net als 
het stadsbestuur, dat het één van de manieren is om het autoverkeer 
in de binnenstad terug te dringen. Dat is uiteindelijk beter voor de leef-
baarheid en de luchtkwaliteit, stellen de partijen. Ook moet het de files 
op de Aalsterweg verminderen. 

Beschikbare plekken
Wel hebben diverse partijen nog twijfels bij het beschikbare aantal par-
keerplekken. Sporters op de Genneper Parken kunnen de eerste vijf 
uur gratis hun auto kwijt in de garage, en een deel van de parkeerplek-
ken elders in het park worden opgeheven. ‘Het is de vraag of er dan 
nog genoeg plekken overblijven voor mensen die de binnenstad willen 
bezoeken en hier hun auto neer willen zetten. De P&R staat bij sport-
velden, en op zaterdagen willen sporters hier ook parkeren’, zegt Linda 
Hofman. 
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Exploitatie
Het gebrek aan plekken zou ook vervelend kunnen uitpakken bij de 
exploitatie van de garage, een lastige nu de gemeente krap bij kas zit, 
zeggen onder meer VVD en PvdA. De tarieven mogen namelijk niet al 
te hoog zijn, om mensen daarmee te kunnen verleiden om van de ga-
rage gebruik te maken. Tegelijkertijd brengt een beperkt aantal parkeer-
plekken ook te weinig geld in het laatje. 

Verhuizing
De P&R komt op de plek van voetbalclub RPC. Die vereniging moet 
verhuizen naar sportpark Heihoef, bij voetbalclub SV Tivoli. De parkeer-
garage biedt ook plek aan een nieuwe ambulancedienst van de regio-
nale GGD. Die vertrekt aan de Deken van Somerenstraat, omdat daar 
een nieuw wooncomplex wordt gebouwd.

De voetbalclubs hebben getekend voor een nieuw leven op de Heihoef. 
Enthousiast zijn er er nog niet over. ‘Het is eigenlijk te krap hier voor 
twee voetbalclubs’, zegt Tivoli-voorzitter Dré Rennenberg. ‘Het wordt 
passen en meten. Het vraagt nauwe samenwerking’, zegt zijn RPC-
college Jac Rooijmans.

Parkeerproblemen
De Eindhovense politiek wil weten of er geen parkeerproblemen ont-
staan rond de Heihoef, als er straks veel meer sporters gebruik gaan 
maken van het sportpark. Bewoners bij de Heihoef zijn daar bezorgd 
over. Ook willen de fracties nadere cijfers over de P&R als het gaat om 
parkeerbehoefte, capaciteit en de financiële haalbaarheid. Wethouder 
List belooft dit najaar met de cijfers te komen. 

In totaal kost de garage 20 miljoen euro. Het leeuwendeel wordt be-
taald met subsidies van rijk en provincie. Ook komt er 3 miljoen uit 
huuropbrengsten van de GGD. De resterende 3 miljoen moet de ge-
meente door middel van inkomsten uit parkeergelden zelf bekostigen.

H H H
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UIT DE MEDIA – DAAN ARTS 
(overgenomen van ed.nl)

Ons nieuw lid en kersverse keeper van het 3e kwam op 5 september 
in de “spotlights”, toen er op ed.nl een “helden”-artikel over hem ver-
scheen. Wij zijn nu al trots op hem en onderstaand delen wij dat artikel 
graag met jullie. Mocht je ook de bijbehorende video willen zien, dit is 
de volledige link: https://www.ed.nl/eindhoven/daan-arts-uit-eindhoven-redde-
leven-van-vrouw-en-krijgt-unieke-onderscheiding~a636a2ce/.

UNIEKE ONDERSCHEIDING DAAN ARTS

Daan Arts uit Eindhoven redde leven van vrouw en krijgt unieke 
onderscheiding

EINDHOVEN - Daan Arts (24 jaar) uit Eindhoven heeft woensdag-
middag de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds 
ontvangen voor zijn heldhaftige optreden bij een steekpartij in de 
Jumbo-supermarkt aan de Boschdijk. De onderscheiding is uitge-
reikt door burgemeester Jorritsma in het Eindhovense Stadhuis.

Chiel Timmermans en Anke Verbakel 05-09-18, 17:20 Laatste update: 06-
09-18, 09:54 

Op 11 november 2017 nam een Eindhovenaar een vrouw in een wurg-
greep in de Jumbo-supermarkt en stak met een mes in haar hals. Daan 
Arts, werkzaam bij die supermarkt, reageerde op haar hulpgeroep en 
slaagde erin de man tegen de grond te drukken en onder controle te 
krijgen. Daan is daarbij zelf tweemaal in zijn rug gestoken.

Risicovol
“Door zijn kordate optreden heeft Daan veel 
erger voorkomen. Dat is de reden dat er voor 
hem een medaille is aangevraagd bij het Car-
negie Heldenfonds. Deze is toegekend van-
wege de moed die hij heeft getoond om, on-
der zeer risicovolle omstandigheden en met 
gevaar voor eigen leven, het leven van een 
slachtoffer te redden”, aldus de gemeente 
Eindhoven.
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Grote vriendelijke reus
De onderscheiding was aangevraagd  door Steffie Dammers, de vrouw 
die bij het steekincident gewond raakte. “Door jou sta ik hier”, vertelde 
zij in een toespraak. “Je bent een grote, vriendelijke reus. Maar hoe 
bedank je iemand die je leven heeft gered?”  Daarna gaf ze hem een 
symbolische steen.

De held zelf was beduusd van alle aandacht. 
“Ik moet eigenlijk zo voetballen”, glimlacht 
hij.  “Ik voel me geen held, echt niet. Maar 
al deze waardering doet me natuurlijk heel 
goed. Dat de mensen om me heen dit voor 
mij geregeld hebben.”

Arts raakte bij de steekpartij zelf ook gewond, hij werd meerdere keren 
in zijn rug gestoken en liep onder meer een klaplong op. “Ik heb dat 
mes nooit gezien”, blikt hij terug op die bewuste maandag in november. 
“Ik hoorde een schreeuw, zag een  vrouw op de grond liggen. Ik dacht 
dat ze was geslagen door de man, dat doe je niet. Toen heb ik hem 
overmeesterd. Pas later ontdekte ik dat ik was gestoken.”

Schizofrenie
De 41-jarige dader uit Eindhoven heeft deze week tbs met dwangver-
pleging opgelegd gekregen. De officier van justitie verweet de man 
tweemaal poging tot doodslag. Maar net als de aanklager vond ook de 
rechtbank in Den Bosch dat de feiten de man niet kunnen worden toe-
gerekend, omdat hij lijdt aan schizofrenie en destijds daarom volledig 
ontoerekeningsvatbaar was.

Dammers en Arts liepen dinsdag daarom opgelucht de rechtszaak uit. 
Voor hen is de nare ervaring daarmee afgesloten.  Met deze onder-
scheiding wordt dat  als het ware gevierd, vonden zij beiden.

H H H
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MEER STUDIE PARK&RIDE OP VELD RPC 
(overgenomen uit het ED)

Op 5 september verscheen er een artikel in het 
ED, waarvan wij onderstaand een scan publice-
ren.

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
Keyboardcentrum Eindhoven  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 Café ‘t Bambierke
 

WIJ BEDANKEN OOK ONZE ANDERE SPONSORS

De lijsten van de sponsors reclameborden, tenues en bordsponsors 
kantine zijn voor het nieuwe seizoen nog niet up-to-date. In het volgen-
de clubblad plaatsen we weer de volledige pagina’s. Alle sponsoren en 
vrijwilligers bedankt!
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- de bal weer rolt
- we na een lange zomer eindelijk weer de 

wei in mogen
- dit geen overbodige luxe is na zo’n  welda-

dige lange warme zomer vol bier en barbe-
cue

- de zomer zeker weldadige lang en warm 
was

- we wat dat betreft niks te klagen hebben 
gehad

- het gras wel wat te lijden leek te hebben onder de intense hitte
- de vruchtbare bodem op de Heihoef echter niet voor een kleintje 

vervaard bleek
= het dan ook uitermate jammer is dat deze goede grond binnenkort 

gedeeltelijk plaats zal moeten maken voor kunstgras 
- dit kunstgras wel altijd groen blijft 
- het gras voortaan dan ook niet altijd groener zal zijn bij de buren 
- zowel Tivoli als RPC namelijk de beschikking zal hebben over een 

kunstgrasveld
- de verhuizing van RPC inmiddels wel vaststaat 
- dit ondanks een enorm gat in de begroting toch zal doorgaan
- de onderhandelfase nu gaande is
- er ook weer tv-opnames zijn gemaakt hierover
- Studio040 onze voorzitter en vice-voorzitter interviewde
- u dit uiteraard eventjes wilt bekijken
- we maar liefst 2 nieuwe leeftijdscategorieën erbij hebben
- de jeugdafdeling echt aan de weg timmert
- ons damesteam ook voortaan als elftal speelt
- we zodoende een stijging van actief spelende leden bemerken
- dit uiteraard erg positief te noemen is
- de algemene ledenvergadering op 19 september aanstaande zal 

plaatsvinden
- alle leden van harte welkom zijn
- er genoeg te bespreken is
- Daan Arts, ons nieuwe lid en kersverse keeper van het 3e, zeer posi-

tief in het nieuws was
- hij als “held” gehuldigd werd op het gemeentehuis
- u hierover elders in dit clubblad kunt lezen

H H H








