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REDACTIONEEL

Nummer  twee van 
het 51ste seizoen  
alweer. We gaan 
gestaag door met 
onze trots. Al heb-
ben we wel onze 
twijfels over het nut 
en de interesse van 
onze leden. Vrijwel 
maandelijks wordt 

hier veel tijd en moeite in gestoken i 
en de respons is… mwah. Dit is geen 
klaagzang maar meer een constate-
ring. Loont het nog wel de moeite om 
hier onze tijd aan te besteden?
Dan nu over naar de orde van de 
dag. De bekerwedstrijden de eerste 
competitiepotjes zitten erop. Qua re-
sultaat gaat het wel aardig bij onze 
teams, da´s dus ook positief. Minder 
positief was de bedroevend lage op-
komst bij onze jaarlijkse algemene  
ledenvergadering. Gelukkig waren er 
wel een paar actieve vergaderaars 
bij en kwam er dus wat input vanuit 
onze leden. Met name het item over 
de toekomst van ons sportpark werd 
bediscussieerd. Diverse opties zijn 
besproken en het bestuur heeft weer 
wat extra mogelijkheden in de ge-
sprekken met de gemeente daarover. 
Uiteraard zult u via ons clubblad het 
verslag van deze ledenvergadering 
nog kunnen lezen. 
Wat verder nog mooi is om te kunnen 
vermelden, is de eerste activiteit van 
dit seizoen, een heus Oktoberfest op 
19 oktober, verderop vindt u de flyer.
Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Op zoek naar een nieuwe voorzitter
Tijdens de bestuursverkiezing op de algemene ledenvergadering heeft 
Dre Rennenberg nadrukkelijk aangegeven, dat dit nu echt het laatste 
jaar is, dat hij de voorzittersfunctie vervult. Wij zijn nu dus met spoed 
op zoek naar een nieuwe voorzitter of voorzitster en roepen geïnte-
resseerde kandidaten op zich zo snel mogelijk bij ons te melden. Dre 
heeft aangegeven, dat hij met liefde en plezier een nieuwe leidsman of 
-vrouw zal begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op men-
sen, help ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten.

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

LEDENMUTATIES 

(bijgewerkt t/m 21 september 2018)

Bedankt
Coen Vaessen 3e

Nieuw
Peter van Engeland verenigingsscheidsrechter 2e

Bart Jansen 3e

Brandon Pittens 3e

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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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Muhammed Gigold 5e

  Niek Leatomu selectie
  Peer Rennenberg onderhoud kantine/kleedkamers
  Gijs Smulders reservelid
 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och 5e

 4 John Adriaanse selectie
  Pim Monen selectie
 6 Herman Lutgens clubscheidsrechter dames
 7 Zakaria Strazzulla 4e

 10 Cor de Waal verenigingslid
  Brandon Pittens 3e

 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders lid van verdienste/vicewedstrijd-/ 
   secretaris/elftalbegeleider vetera 
   nen/clubscheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
 14 John de Goey verenigingslid
  Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
 18 Eric Dedewanou 3e

 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter
 21 Bart Bonnema selectie
  Joost Heeregrave selectie
  Matthew de Ruiter JO8-1
 23 Freddy Meulensteen veteranen/elftalbegeleider jeugd
 25 Michael Niemann selectie
 27 Mike van Doorn selectie
  Leny Sanders lid van verdienste

H H H
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VAN DE VOORZITTER

In de begroting van de gemeente Eindhoven over 
het jaar 2019, is veel aandacht geschonken aan het 
taakveld sport. Er staat onder andere geschreven 
dat men er voor kiest de openbare ruimte nog meer 
in te gaan zetten voor sport en bewegen. Daardoor 
wil men vooral bevorderen dat mensen de gelegen-
heid krijgen te werken aan een gezonde en vitale 
leefstijl. Daarom wil men verbindingen gaan leggen 
tussen de sportverenigingen in de wijken en de be-
woners in die wijken die dan, op geschikte tijden, 

gebruik kunnen maken van die accommodaties. Hierdoor denkt men 
het mes aan twee kanten te kunnen laten snijden, namelijk: de be-
woners krijgen de kans om aan een gezonde levensstijl te werken en 
de verenigingen kunnen zich daardoor versterken. Nu ben ik er geen 
tegenstander van om, op tijden dat ons sportpark niet gebruikt wordt,  
aan mensen de kans te geven zich te ontspannen. In de toekomst zal 
dit echter op ons sportpark alleen maar op bepaalde momenten over-
dag kunnen plaatsvinden omdat met de komst van RPC alles tjokvol 
zal zitten. Als de gemeente toch met die plannen komt, denk ik dat we 
de regie in eigen hand moeten houden. Ik zou het mooi vinden, en ver-
geef mij de suggestie, als wij als Tivoli zouden beginnen met het walk-
in football. Op verschillende plekken in de stad is dit al een ware rage 
aan het worden. Veel ouderen in de leeftijd van zestig-zeventig jaar 
vinden hierin hun ontspanning en dragen hun steentje bij aan het ver-
enigingsleven van hun club. Als ik weet dat er bij Tivoli veel spelers zijn 
die beschikken over een goede afgeronde opleiding op sportgebied, 
zou het voor ons niet moeilijk  moeten zijn om met een goed plan van 
aanpak te komen. Iets anders, de competitie is weer van start gegaan 
en de eerste resultaten zijn weer hoopgevend. Als ik daarnaast zie, en 
hoor, dat de gezelligheid en de onderlinge verbinding weer hoog sco-
ren, dan  ben ik er van overtuigd dat ook het seizoen 2018-2019 voor 
ons allemaal weer een fijne tijd zal brengen. Mocht het echter toch een 
op een teleurstelling uitlopen blijf dan, met vertrouwen in elkaar, je nek 
uitsteken en doe dat dan samen met je collega’s en ons als bestuur.

Met beste groet,
Dre Rennenberg, voorzitter.

H H H
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AAN DIT CLUBBLAD WERKTEN O.A. MEE:
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TIVOLI 1 – VRIJ GOEDE START

Ook dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad. We blij-
ven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl verschij-
nen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, eventueel 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl 
of trompettercup.com.

Het seizoen begon uitstekend met een succesvolle 1e bekerronde, 
waarbij ons 1e voor het eerst sinds mensenheugenis de volgende ronde 
bereikte. Achtereenvolgens werden De Weebosch (1-7 uitzege), Sterk-
sel (10-0 thuiszege) en Acht (0-2 uitzege) aan de kant geschoven en nu 
mogen we in de 2e ronde aantreden tegen ODC. Een prima prestatie 
dus!

In de competitie in de nieuwe 3e klasse D was de start niet zo geweldig, 
want de uitwedstrijd uit bij medenieuweling SBC werd onnodig met 3-1 
verloren. De week daarop herstelde Tivoli zich door de thuiswedstrijd 
tegen Spoordonkse Boys met 3-1 te winnen. Toch een vrij goede start, 
denken wij. Succes verder, mannen!

SBC - Tivoli (2-1) 3-1 23 september 2018
ED/ed.nl:
In het duel van de twee nieuwelingen in de derde klasse trok SBC aan 
het langste eind. De gasten kwamen na tien minuten nog wel aan de 
leiding via een doelpunt van Donny Dirkx, 0-1. Daarna nam SBC het 
heft in handen. In de 14e minuut spatte een inzet van Dirk van Eck op 
de onderkant lat.








9

Twee minuten later kwam SBC langszij door een kopbal van Rob Kap-
teijns, 1-1. Acht minuten voor de pauze wilde Tivoli-keeper Bas Sante-
ma de bal wegtrappen, maar zag van Eck over het hoofd. De bal plofte 
via het lichaam van van Eck in het doel, 2-1.
Na de pauze weinig hoogtepunten. Twee minuten voor tijd gooide SBC 
de wedstrijd in het slot. Uit een vrije trap van Fitim Maloku kopte van 
Eck raak, 3-1. 

amateurvoetbaleindhoven.nl:
SBC zet Tivoli eenvoudig opzij in seizoensouverture
(door Gerard Verhagen)

SBC heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen afgere-
kend met SV Tivoli. De ploeg uit Son en Breugel was met 3-1 te 
sterk.

Het voorbije seizoen was een succesvol seizoen voor zowel SBC als 
Tivoli. Beide ploegen promoveerden vanuit de Vierde Klasse naar de 
Derde Klasse. Tivoli deed dat door een kampioenschap te pakken en 
SBC greep de kans door in de nacompetitie TSV Gudok te verslaan. 
En ook dit seizoen waren beide ploegen al goed gestart. In de beker 
geraakten beide teams op eenvoudige wijze een ronde verder. Drie 
keer werd er door zowel Tivoli en SBC gewonnen en daarbij werden 
ook stevige uitslagen neergezet.




10

Matig keeperswerk
Toch leek die goede reeks van de afgelopen tijd vandaag er weinig toe 
te doen bij beide teams. Op Sportpark Schuttersheide maakten beide 
ploegen er geen spektakelstuk van voor de aanwezige bezoekers. Al 
vielen er wel in het eerste bedrijf een aantal curieuze momenten waar 
te nemen. Tivoli nam na tien minuten spelen de leiding in de wedstrijd. 
Het was Donny Dirkx die met een schot van buiten het zestienmeter-
gebied Dennis den Hollander verschalkte. De bal van Dirkx leek wel 
houdbaar maar toch was Den Hollander niet bij machte om zijn inzet te 
keren.

Ook aan de andere kant nam de doelman een hoofdrol op zich. In de 
14e minuut zag Bas Santema een schot van Dirk van Eck op de lat 
uiteenspatten, maar even later moest de doelman toch zijn meerdere 
erkennen. En daar was Santema zelf verantwoordelijk voor. Bij een 
voorzet ging de keeper onder de bal door waardoor Rob Kapeteijns van 
dichtbij simpel raak kon koppen. Maar het leed werd nog erger voor de 
doelman. In de 37e minuut probeerde hij de bal weg te trappen maar 
had hij Dirk van Eck over het hoofd gezien. Van Eck kreeg de bal tegen 
zich aan geschoten en de bal plofte zo in het doel van Tivoli.

Geruisloze tweede helft
Met een 2-1 achterstand leek er nog wel het een en ander mogelijk 
voor Tivoli om een goede uitslag neer te zetten op bezoek bij SBC. 
Maar de ploeg van Hans Bonnema wekte geen enkel moment de in-
druk in staat te zijn de wedstrijd naar zich toe te trekken. “We hadden 
vandaag een off-day. Het liep vanaf het begin niet en dan komt er ook 
achterin de onzekerheid die niet meer wegtrok. Dan moet er uit een 
ander vaatje getapt worden maar ook dat ging vandaag niet”, kijkt Bon-
nema terug op de verloren wedstrijd bij SBC.
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De tweede helft was er ook een die weinig mensen nog lang zal heu-
gen. SBC stond goed en gaf Tivoli nauwelijks ruimte om aanvallends 
iets voor elkaar te krijgen. Daartegenover kon SBC aanvallend ook niet 
meer tegenover stellen. Toch wist de ploeg van Frank Weijers nog wel 
een keer het doel te vinden. Dirk van Eck bezegelde het lot van Tivoli 
vlak voor het sluiten van de boeken met een kopbal.

Opstellingen
SBC: 1. Dennis den Hollander, 2. Clint van Doorn, 4. Fitim Maloku, 6. 
Yurjen de Jongh, 7. Sander van Kersbergen (12. Laszlo Vonk), 8. Joep 
van de Heijden, 9. Rob Kapeteijns (18. Stephan Vroomen), 10. Joost 
van Heck, 11. Sam Weijers (3. Marijn Koeter), 14. Dirk van Eck, 15. 
Marc van de Zanden
Tivoli: 88. Bas Santema, 3. Gijs Bonnema, 4. Krijn Feskens, 9. Leroy 
Renders, 10. Ralf Walravens, 12. Donny Dirkx (6. Cristopher van den 
Bos), 16. Joey van Hoof, 17. Mike van Dijk, 18. Djino van Zantvoort, 19. 
Niek Leatomu (7. Jordy de Kat), 20. Luuc Bonnema

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Spoordonkse Boys (1-1) 3-1 30 september 2018
ED/ed.nl:

Spoordonkse Boys kwam na een kwartier uit het niets op voorsprong, 
toen een voorzet van Rick van der Pasch fortuinlijk in het doel vloog, 
0-1. Tivoli had al een grote kans gekregen in de openingsfase, ging na 
de 0-1 nog meer aanvallen en na een half 
uur liet Joey van Hoof de 1-1 aantekenen. 
Na de gelijkmaker was de wedstrijd redelijk 
in balans, met kansen over en weer. In de 
62ste minuut kwam Tivoli voor het eerst op 
voorsprong via Donny Dirkx en in de 78ste 
minuut tekende Joey van Hoof voor de 3-1.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:
Onder goede omstandigheden speelde Spoordonkse Boys de eerste 
uitwedstrijd in Eindhoven tegen het gepromoveerde Tivoli. Beide teams 
hadden hun eerste wedstrijd verloren en waren uit op eerherstel.
Het eerste gevaar kwam in de 5e minuut van Tivoli maar de poging kon 
door keeper Rens van de Akker onschadelijk worden gemaakt. Verder 
ging het eerste kwartier goed tegen elkaar op waarbij beide teams de 
aanval zochten. Uit het niets kwam Spoordonk op voorsprong toen 
Rick van der Pasch vanaf de zijlijn de bal voor het doel schoot en tot 
verbazing van iedereen verdween de bal over de keeper in de lange 
hoek 0-1. Daarna ging Tivoli nog meer aanvallen en ze maakten het de 
verdediging van Spoordonk erg lastig. In de 26e minuut kon de keeper 
nog redding brengen maar in de 30e minuut was hij kansloos na een 
mooie aanval. Joey van Hoof liet de gelijkmaker aantekenen 1-1 . In 
het reststand van de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht 
en de ruststand was 1-1.
Spoordonk begon goed aan de tweede helft en zo speelde Jasper van 
Agt zich aardig vrij om uit halen maar zijn schot kon met een reflex van 
de keeper nog uit het doel worden gehouden. Ook Tivoli kreeg kansen 
zoals in de 55e minuut toen de bal net voorlangs werd geschoten en 
vlak erna weer een bal die net naast ging. Sjoerd van Ham kan namens 
Spoordonk uithalen maar dat schot ging over het doel. Na een uur 
voetbal is er een solo vanaf eigen helft van Sjoerd van Ham en hij komt 
tot aan de zestienmeterlijn waar hij kan schieten maar de keeper kan 
zijn harde schot toch nog corner slaan.
In de 62e minuut trekt Tivoli weer ten aanval en daarbij komt een voor-
zet goed aan bij Donny Dirkx en die schiet binnen 2-1. Bij Spoordonk 
komen de reserves binnen de lijnen om het tij te kunnen keren maar 
ook zij krijgen dat niet voor elkaar.
In de 78e minuut kan Tivoli onder de druk van Spoordonk uit komen en 
met een paar goede kapbewegingen verslaan zij de verdedigers van 
Spoordonk, 3-1 door Joey van Hoof.
De wedstrijd was hiermee gespeeld en toen de goed leidende scheids-
rechter affloot, stond Spoordonk met lege handen.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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EINDSTANDEN BEKER EERSTE RONDE

Tivoli 1 Groep 2 82
Tivoli 1 3 9 19- 1
Acht 1 3 6 18- 6
De Weebosch 1 3 1 4- 16
Sterksel 1 3 1 3- 21

Tivoli 1 naar volgende ronde tegen ODC 1

Tivoli 2 Groep 6 20
Geldrop 6 3 6 12- 9
Gestel 4 3 4 7- 5
Tivoli 2 3 4 2- 5
Brabantia 4 3 3 7- 9

Tivoli 3 Groep 6 04
Valkenswaard 4 3 9 14- 2
Maarheeze 4 3 6 14- 6
RPC 4 3 3 11- 7
Tivoli 3 3 0 0- 24

Tivoli 4 Groep 6 26
Tivoli 4 3 9 24- 4
RPC 3 3 6 16- 4
DVS 3 3 3 10- 8
Eindhoven AV 3 3 0 0- 34

Tivoli 4 naar volgende ronde tegen SV Valkenswaard 4
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Tivoli 5 Groep 7 083
Tivoli 5 3 9 20- 1
DVS 4 3 4 15- 6
RPC 6 3 2 3- 12
Waalre 5 3 1 3- 22

Tivoli 5 naar volgende ronde tegen SV Budel 8

Vrouwen poule Groep 3 26
Heeze/DOSL VR1 3 9 12- 2
Audacia VR1 3 6 12- 7
Maarheeze VR1 3 3 10- 12
Tivoli VR1 3 0 0- 13

Tivoli JO11-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 3 26
OVC’26 JO11-1 3 9 19- 3
Hapert JO11-1 3 4 11- 10
RPC JO11-4 3 4 12- 12
Tivoli JO11-1 3 0 2- 19

Tivoli JO10-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 2 022
RPC JO10-2 3 9 42- 3
Tivoli JO10-1 3 6 19- 21
Eindhoven JO10-4 3 3 32- 19
Brabantia JO10-3 3 0 3- 53

Tivoli JO8-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 2 029
Gestel JO8-1 2 6 35- 3
Tivoli JO8-1 2 3 18- 24
RPC JO8-4 2 0 4- 30

H H H
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AVE – WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Op 19 september 2018 werd er in het kader van de “Wedstrijd van de 
week” een artikel geplaatst op amateurvoetbaleindhoven.nl, dat we on-
derstaand graag met jullie delen.

19 september 2018 | Wedstrijd van de week
(door Willem Jan Schampers)

Debutant SV Tivoli voor niemand bang

Komend weekend start - na vier maanden - eindelijk de competitie 
voor de eerste tot en met vijfde klasse. De wedstrijd tussen SBC 
en SV Tivoli is verkozen tot wedstrijd van de week.

Van grootspraak kun je Hans Bonnema zelden betichten. De trainer 
van Tivoli, debutant in de derde klasse, is realistisch. “We moeten elke 
week vol aan de bak, maar zijn voor niemand bang.” 

De afgelopen twee seizoenen was Tivoli 
zo’n beetje de meest besproken ploeg 
uit de regio. Jarenlang het lelijke eendje, 
maar onder aanvoering van Bonnema en 
met een trits goede spelers van buitenaf, 
uitgegroeid tot een mooie zwaan. In de 
vijfde en vierde klasse werd het kampi-
oenschap behaald en dit betekent dat de 

oranjezwarten hun opwachting maken in de derde klasse D.
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“Sowieso willen we ons handhaven, maar we proberen stiekem ook 
een prijsje te pakken. Bijvoorbeeld in de vorm van een periodetitel. We 
hebben immers gewoon een goed team en gaan uit van onze eigen 
kwaliteiten.”

Tivoli is het seizoen uitstekend begonnen. Vriendschappelijk werd 
gewonnen van Nieuw Woensel (6-1) en Marvilde (2-0). Alleen van 
buurman RPC werd verloren (1-4). Bonnema: “En we zijn door naar 
de volgende ronde van het bekertoernooi, door overwinningen op De 
Weebosch (7-1), Sterksel (10-0) en VV Acht (2-0). We hebben een 
jonge, talentvolle groep en de nieuwe spelers zijn écht een aanvulling 
voor ons team. Vanaf het eerste moment is er een klik en de sfeer in 
de selectie is prima. We hebben allemaal hetzelfde doel: presteren op 
wéér een hoger niveau.”

Nieuwelingen
De Eindhovense vereniging verwelkomde diverse nieuwelingen: Jordi 
de Kat kwam van PSV/av, Bas Derks van RPC, Djino van Zantvoort, 
Luuk Verschueren, Donny Dirkx en Melvin Rijkers van Geldrop, Sebas-
tian Zoran van Mierlo Hout en Nikolaj Mihajlov van Lentezon Beerse 
(B). “We zijn kwalitatief en kwantitatief een stuk sterker geworden”, 
oordeelt Bonnema, die zijn assistent Marcel van de Kamp naar Nieuw 
Woensel zag vertrekken. “Hij wilde graag weer op eigen benen staan. 
En dat snap ik. Iedereen vond het echter jammer dat hij vertrok. We 
vulden elkaar goed aan.”

Zondag staat voor Tivoli de eerste competitiewedstrijd op het program-
ma. Uit naar SBC. Een lastige tegenstander, aldus Bonnema. “Grote 
club, voor mij een van de kanshebbers voor het kampioenschap. Het 
mooie is dat SBC een echte dorpsclub is. Ik heb er zelf nog een paar 
jaar gespeeld. In de jeugd, omdat ik toen in Son woonde. Saamhorig-
heid is bij SBC een pré. En gezelligheid. Net zoals bij ons. We hebben 
er zin in en gaan er weer vol tegenaan. Met hopelijk een prachtig resul-
taat voor onze jonge en gedreven spelersgroep.”

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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JEUGD 
(van Dion Bell)

JO8-1

Bekerwedstrijden

Gestel JO8-1 - Tivoli JO8-1 20-3 01-09-2018
De eerste wedstrijd voor de beker. Het begon onwennig, doordat we 
allemaal nieuw en/of in een ander team spelen sinds dit seizoen. Een 
aantal spelers zijn niet aanwezig, waardoor we met 5 man moeten 
spelen. De tegenstander was nadat de doelpunten vanuit hun zo hard 
gingen, zo sportief om zijn spelertjes terug te roepen. Ze moesten al-
lemaal de bal een keer aanraken, voordat ze mochten scoren. Uitein-
delijk hebben we 3 mooie kansen gehad, en ze dan ook alle3 benut. 
Daardoor eindigde deze wedstrijd in een uitslag van 20-3.

Tivoli JO8-1 - RPC JO8-4 15-4 08-09-2018
We begonnen goed. Een aantal spelers waren bekend met de spelers 
van de tegenstander. Dat maakte de sfeer onderling ook leuk. Al snel 
kwamen we op een flinke voorsprong, wat voor onze jongens (en meis-
je) natuurlijk helemaal geweldig was. Tijdens de rust werd ook door ze 
gesproken dat ze ‘dik’ gingen winnen. Wij als trainers zorgden ervoor 
dat ze met beide benen op de grond bleven staan, en vertelden ze dat 
er nog van alles kan gebeuren. Uiteindelijk hadden ze gelijk, en hebben 
ze met een uitslag van 15-4 ‘dik’ gewonnen bij ons thuis.

Tivoli JO8-1 - Valkenswaard JO8 10-6 22-09-2018
Met frisse moed gingen we van start. De tegenstanders hadden er ook 
zin in, waardoor je een leuke wedstrijd ontwikkelt. We merkten aan ons 
team en aan de tegenstanders dat ze goed op elkaars niveau lagen. 
Het ging de eerste helft gelijk op, waardoor de spanning er dus bij bei-
de goed in zat. JO10 moest na ons voetballen, dus die kwamen in de 
tweede helft ook even een kijkje nemen. Dat maakt het zo leuk, als je
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beide thuis voetbalt dat je elkaar ook nog eens kunt zien. In de tweede 
helft kwamen we op voorsprong, die de tegenstanders niet meer in 
hebben kunnen halen. Wij sloten af met de laatste goal en wonnen 
deze wedstrijd met 10-6.

Competitie

RPC JO8-5 - Tivoli JO8-1 2-15 29-09-2018
Het begon een beetje chaotisch. We misten een paar spelers, waar-
door we er dus maar 5 in het veld hadden staan. Gelukkig dat er een 
broertje van een van onze spelers aanwezig was, en die heeft ons de 
eerste helft kunnen bijspringen. We spraken met de tegenstander af, 
dat ze er na de pauze een speler uit zouden halen zodat het wel eer-
lijk spel zou zijn. De wedstrijd startte, en we waren meteen al aan de 
overhand. De 0-1 volgde al snel, en na een minuut of 5 stond het al 
0-4. Onze spelers waren door het dolle heen, en goed op dreef. Toen 
het pauze werd, stonden we voor met 1-6, waardoor we afspraken dat 
we met 5 spelers door zouden spelen. De tegenstanders zouden met 6 
spelers doorspelen. Mocht het zo zijn, dat het niet eerlijk spel meer zou 
zijn, zouden we ingrijpen. Dat is niet nodig geweest, want met 5 spelers 
in de tweede helft versloeg ons team het team van RPC met 2-15.

JO10-1 

Bekerwedstrijden

Tivoli JO10-1 - Brabantia JO10-3 11-2 01-09-2018
De eerste bekerwedstrijd, een nieuw team, andere spelers, dus het 
was even wennen. Gelukkig liet de tegenstander het toe, door nauwe-
lijks drukte zetten. Dit maakte al vroeg in de wedstrijd duidelijk dat we 
te sterk voor deze tegenstander zijn.

RPC JO10-2 – Tivoli JO10-1 13-1 08-09-2018
Dit was een heel ander kaliber tegenstander, we hebben geen moment 
de kans gekregen om een kans af te maken. Zij verdedigden erg sterk 
en zette direct druk op ons als wij de bal hadden. Dit was duidelijk een 
maatje te groot, maar we gaan hier wel van leren.
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Tivoli JO10-1 – Eindhoven JO10-4 7-6 15-09-2018
De overige uitslagen tijdens de bekerwedstrijden gaven al het beeld 
dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat bleek ook tijdens de wedstrijd, 
het ging gelijk op, waarbij we toch vroeg in de wedstrijd op voorsprong 
kwamen. Met een aangepaste opstelling bleek het ook te lukken, de 
kids laten voelen dat op een andere plek spelen ook kan en mogelijk 
zelfs meer opties en plezier.
Uiteindelijk na een spannende wedstrijd de overwinning binnen ge-
haald.

Na de 3 bekerwedstrijden hebben we een beeld op welke manier we 
gaan spelen, een aantal zaken gaan we gericht nog bijschaven, maar 
de basis staat er.

Competitie

Tivoli JO10-1 - Dommelen JO10-4 13-4 22-09-2018
De warming-up van de tegenstander zag er professioneel uit, gelukkig 
kwam dat tijdens de wedstrijd niet tot uiting. Het was al vroeg duidelijk 
dat een aantal spelers van de tegenstander te zwak waren, zodat de 
druk hoofdzakelijk vanuit onze kant kwam. Hierdoor konden we de spe-
lers aangeven extra te letten op het overspelen, dit deden ze goed en 
scoorden hierdoor nog makkelijker.

SBC JO10-5 – Tivoli JO10-1 6-3 29-09-2018
Kunstgras, hier hadden we vorig seizoen altijd problemen met balbe-
handeling. De eerste 10 minuten geen vuiltje aan de lucht, we kwamen 
op 0-2 voorsprong en na de time-out gewisseld. De veldbezetting was 
verstoord, hierdoor kwamen we 3-2 achter, waarschijnlijk dat hierdoor 
de onzekerheid toesloeg. Na de rust hadden we steeds meer proble-
men met het snelle veld en brachten onszelf dieper in de problemen. 
Het lukte ook niet na wisselen, de onrust bleef in ons spel, waardoo we 
onnodig deze wedstrijd verloren, jammer.

JO11-1
Door een klein misverstand hebben we op dit moment nog niets van 
onze JO11-1. In het volgende clubblad wordt dat goedgemaakt.

H H H
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GEDICHT
(van onze huisdichter)

Jouw eerste schopje

Mama had het al eerder gevoeld,
Voor mij bleef het nog 2 weken verhuld,

Nu weet ik wat men bedoelt,
Met dat iets je hart met liefde vult.

Een bijzonder moment,
Gisteren beleefd,

Jij liet echt onmiskend,
Merken dat je leeft.

Pasje 1-10-2018

H H H
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WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

Onderstaande mail van de KNVB willen wij graag met jullie delen.

Week van de Scheidsrechter, doe mee!
Van 6 tot en met 14 oktober 2018 vindt de ‘Week van de Scheidsrech-
ter’ weer plaats. Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk voetbal-
lers en voetballiefhebbers de scheidsrechters laten bedanken voor hun 
waardevolle inzet. Want zonder de vele duizenden scheidsrechters is 
het niet mogelijk om ruim 1,2 miljoen voetballers (en hun supporters) 
ieder weekend van voetbal te laten genieten!

Bedankt jouw team de scheidsrechter ook?!

Scheids, bedankt!
Het bedanken van de scheidsrechters kan op veel verschillende ma-
nieren en misschien doen jullie dat ook al voorafgaand of na elke 
wedstrijd. In de Week van de Scheidsrechter willen we natuurlijk zo 
veel mogelijk scheidsrechters in het zonnetje zetten. Ons verzoek aan 
jou als trainer is om ervoor te zorgen dat spelers, staf, supporters en 
andere aanwezigen voor de wedstrijd applaudisseren voor de scheids-
rechter. Hoe doe je dat?
* Vooraf

Stem deze actie af met je aanvoerder(s) en zorg er samen voor dat 
het hele team weet wat er gebeurt en waarom.

* De actie zelf
Op het veld introduceert de aanvoerder de actie aan alle aanwe-
zigen, eventueel samen met jou als trainer: “Graag willen wij dit 
moment gebruiken om met zijn allen te klappen voor de scheids en 
hem/haar te bedanken voor zijn/haar harde werk het hele jaar door! 
Scheids, bedankt!”. (applaus)
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* Achteraf 
Vergeet niet om dit moment te delen via social media met 
#SCHEIDSBEDANKT zodat het applaus niet beperkt blijft voor die 
ene scheidsrechter.

Wij hopen dat alle voetballers en voetballiefhebbers van Nederland tij-
dens de Week van de Scheidsrechter een moment pakken om te laten 
zien dat de scheidsrechter gewaardeerd wordt en dat er zonder hem/
haar geen voetbal mogelijk is.

Alvast bedankt voor jullie inzet en mochten er vragen zijn, dan horen 
wij dit graag via weekvandescheidsrechter@knvb.nl.

H H H




24

MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Spoordonkse Boys op 30 september jl. was 
Jaden Pasmans van JO11 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. Ons veteranenteam is komend seizoen de gulle sponsor van 
deze mascotte-ervaring.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

JADEN PASMANS

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 30-9-2018
TIVOLI 1 – SPOORDONKSE BOYS 1

Wat is je naam?
Jaden Pasmans
Wat is je geboortedatum en -plaats?
15-03-2008, Geldrop
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6, St. Antonius Abt 
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Keeper PSV
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Brandweer
In welk elftal speel je?
JO11-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Sinds begin 2018
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Hard schot
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Uitkomen als keeper
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
De eerste wedstrijd
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Harde bal uit kruising gered
Wordt jouw ploegje kampioen?
Geen idee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Zoet
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Buiten spelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Freddy/Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet, garnalen
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk, speciaal
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Leuk. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Derby Star ballen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D
SBC 1 2 6 5- 1
Unitas’59 1 2 6 5- 2
Reusel Sport 1 2 4 10- 3
SV Budel 1 1 3 2- 1
Wilhelmina Boys 1 2 3 5- 4
PSV 1 2 3 3- 2
Valkenswaard 1 2 3 6- 6
Tivoli 1 2 3 4- 4
Sparta’25 1 1 1 0- 0
Dommelen 1 2 1 2- 3
Hapert 1 2 1 1- 3
DBS 1 2 1 0- 2
WODAN 1 2 1 2- 9
Spoordonkse B. 1 2 0 1- 6

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522
Bergeijk 3 2 6 15- 3
EFC 5 2 6 12- 1
Nieuw Woensel 2 2 4 5- 4
Tivoli 2 2 4 5- 4
Best Vooruit 6 2 4 3- 2
Brabantia 7 2 3 6- 3
Maarheeze 3 2 3 5- 5
RPC 4 2 1 4- 5
WODAN 6 2 1 3- 4
Wilhelmina Boys 4 2 1 3- 5
DOSL 3 2 0 3- 11
Riethoven 3 2 0 0- 17
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523
Unitas’59 6 2 6 5- 1
Geldrop 6 2 4 16- 6
EMK 5 2 4 15- 5
RKSV Nuenen 7 2 4 7- 3
Nieuw Woensel 4 1 3 8- 5
Acht 4 2 3 7- 6
Braakhuizen 4 2 3 6- 6
HSE 2 2 3 9- 10
Woenselse Boys 4 2 1 3- 5
Tivoli 3 1 0 0- 10
Pusphaira 3 2 0 3- 7
Maarheeze 6 2 0 3- 18

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520
Tivoli 4 2 4 8- 7
RKSV Nuenen 6 1 3 8- 2
Oirschot Vooruit 7 1 3 3- 0
Bladella 6 1 3 3- 2
RKVVO 5 2 3 7- 5
Reusel Sport 5 1 1 4- 4
EFC 6 2 1 4- 7
UNA 6 2 1 6- 12
Beerse Boys 8 1 0 3- 4
DBS 4 1 0 2- 5

Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644
Unitas’59 10 2 6 9- 1
RKGSV 4 2 6 9- 2
Tivoli 5 2 4 7- 3
RKSV Heeze 6 2 4 4- 3
Acht 5 2 3 18- 4
DOSL 6 2 3 8- 7
SBC 12 2 3 6- 7
Maarheeze 5 2 3 5- 8
Brabantia 12 1 0 0- 5
DBS 7 1 0 0- 15
RPC 5 2 0 3- 7
EMK 7 2 0 4- 11
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Tivoli VR1 513 5e klasse 860
SBC VR1 2 6 17- 4
UNA VR1 2 6 7- 2
Nieuw Woe. VR2 1 3 4- 2
Pusphaira VR2 1 3 2- 1
Tivoli VR1 2 3 4- 6
Nederwetten VR2 0 0 0- 0
Rood Wit V VR1 1 0 1- 2
Acht VR1 1 0 2- 4
Valkenswaard VR1 1 0 1- 3
Nuenen VR3 1 0 3- 10
Spoord. Boys VR1 2 0 2- 9

Tivoli JO11-1 0265 (najaar) 5e Klasse 20
Valkensw. JO11-2 2 6 11- 4
Tivoli JO11-1 1 3 2- 0
Nuenen JO11-5 2 3 13- 8
Bladella JO11-5 0 0 0- 0
Braakh. JO11-2 1 0 2- 3
EMK JO11-3 2 0 0- 13

Tivoli JO10-1 0263 (najaar) 4e Klasse 25
Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

Tivoli JO8-1 0276 (najaar) 4e Klasse 21
Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

H H H
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-09-2018

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:12 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De opkomst is slechts 30  leden, hiermee is het quo-
rum niet behaald. Twintig 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, met in het bij-
zonder Fred vander Horst (64 jaar).
De jubilarissen dit jaar zijn met 25 jaar lid: Diego Guzman-Hernando, 
John de Goey, John Matthijsen en Ron Verbeek. 50 jaar lid zijn: Rob 
Vincken en Arie Groeneveld. Zij zullen zoals gebruikelijk gehuldigd wor-
den op de nieuwjaarsreceptie van 2019. 

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. Joey 
Klaassen vraagt waarom deze notulen alleen via het clubblad verspreid 
worden. Via het clubblad worden alle leden in principe bereikt, dan is 
het aan hen om deze ook te lezen. Er zal worden bekeken of deze de 
komende jaren ook op een andere manier verspreid zullen worden. 
Verder zijn er geen opmerkingen, waardoor de notulen als zodanig wor-
den goedgekeurd.
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Jaarverslag secretaris
Marc leest het verslag voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan heeft voor deze gelegenheid een PowerPoint-presentatie ge-
maakt en legt in grote lijnen uit aan de hand hiervan dat o.a.:
Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een negatief resultaat heeft behaald 
van €6.341,-. Dit is onder meer te wijten aan minder activiteiten en 
feesten het afgelopen seizoen (geen tonpraten en Frans Mink toernooi 
o.a.). Daarnaast heeft de kantine €12.000,- minder omzet behaald en is 
er minder contributie ontvangen dan begroot.
Het negatief resultaat houdt ook in dat het eigen vermogen is gedaald 
van €35.000 naar €29.000. Verder stonden er op 30 juni jl. nog €9.900 
open aan kortlopende schulden, daar tegenover staat nog €12.000 aan 
liquide middelen. Waardoor de liquiditeit vooralsnog niet in gevaar is.
De totale baten komen uit op ruim €78.000,-, dit is een stuk minder dan 
de begrote €84.000,-. De totale lasten komen uit rond de €84.500,- in 
plaats van de begrote €82.000. Hierdoor komt het uiteindelijke resultaat 
dus op €6.341,-. 
Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier aan hebben be-
steed.

Verslag kascommissie
De kascommissie dit jaar bestond uit Stef Verdonschot en Henk van 
den Boomen. Aangezien Stef vandaag niet aanwezig kon zijn, leest 
Henk het verslag voor. Het verslag meldt dat de financiële gegevens 
van zowel de sportieve tak als van de kantine overeenkomen met de 
werkelijkheid. Hij vraagt de leden dan ook om het bestuur décharge te 
verlenen. Deze wordt verleend. 

Vaststellen begroting en contributie 2018-19
Stefan legt de begroting uit. De baten worden beraamd op ongeveer 
€83.000 en de lasten op ongeveer €82.000. Dit moet leiden tot een 
winst van een kleine €1.000,- in het huidige seizoen. 
Perry Plompen vraagt of er bij de contributie-ontvangsten rekening 
is gehouden met een percentage oninbare contributie, gelet op de 
ervaringen van de laatste jaren. Dit is niet het geval, de contributie is 
begroot op het aantal leden maal de te betalen contributie. Ook vindt 
Perry het gat tussen de senioren en reserveleden en jeugdleden te
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groot. Stefan verklaart dat de contributie voor de jeugd laag wordt ge-
houden om zo hopelijk meer jeugd aan te trekken. Semra Arici vraagt 
of het geen idee is om de “normale” betalers te belonen, door middel 
van bijvoorbeeld een korting bij tijdig betalen. Dit zal in de komende 
bestuursvergadering worden besproken. 
Stefan stelt voor om de contributie van de senioren het komende sei-
zoen te verhogen van €170 naar 175 en de overige contributie gelijk te 
houden. Meerdere personen vragen of het geen idee is om alle contri-
butie evenredig te verhogen, om zo het zojuist door Perry benoemde 
gat niet groter te laten worden. Fred Meulensteen merkt ook op of er 
niet op een andere manier geld gegenereerd kan worden dan alleen via 
de contributie. Beide vragen zullen op de bestuursvergadering behan-
deld worden.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Er wordt aan de leden gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de 
nieuwe kascommissie. Henk van den Boomen meldt zich opnieuw aan, 
hij zal worden bijgestaan door Perry Plompen. Semra Arici geeft zich 
op als reserve. Dré bedankt de vrijwillige aanmelders. 

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. Dré geeft 
wel nadrukkelijk aan dat dit na 18 jaar zijn laatste jaar als voorzitter 
wordt, mede gezien zijn leeftijd. Hij is blij dat hij na de slechte jaren in 
de beginfase nu de laatste jaren ook deel uit mag maken van de suc-
cesjaren. Hij hoopt dat er zich een nieuwe voorzitter/voorzitster meldt 
en biedt dan ook aan om het dit jaar samen te doen, zodat de nieuwe 
voorzitter alvast kennis kan maken met de taken. Eenieder die zich 
hiertoe geroepen voelt, kan zich uiteraard melden bij het bestuur. Mid-
dels handopsteking wordt Dré wederom herkozen als voorzitter van 
onze club voor een jaar.

Samenstelling hoofdbestuur
Stefan geeft aan dat de samenstelling van het bestuur zowel in het 
clubblad als op de website te zien is, evenals de samenstelling van de 
verschillende commissies.
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Voortgang sportpark De Heihoef
Stefan neemt het woord en presenteert samen met John Hanrats, als 
afgevaardigde van de bouwcommissie, de huidige stand van zaken 
omtrent het sportpark. 
Sinds het begin van afgelopen seizoen zijn er veelvuldig gesprekken 
geweest tussen de gemeente, RPC en Tivoli over de verhuizing van 
RPC naar De Heihoef. Aanleiding voor deze gesprekken en de nood-
zakelijke, gedwongen verhuizing is een nieuw P+R-gebouw op het 
huidige hoofdveld van RPC. Het gevolg van deze verhuizing is dat zo-
wel het american football als het cricket van De Heihoef zal verdwijnen 
en er zodoende vijf voetbalvelden (3 normale en 2 kunstgrasvelden) 
ontstaan. Daarnaast krijgt RPC een nieuwe kantine, welke hoogstwaar-
schijnlijk op de kopse kant van het huidige cricketveld gaat komen, 
tegen het honkbalveld aan. Ook wordt het huidige aantal kleedlokalen 
uitgebreid van 12 naar 18. Vanwege de extra bezoekers zal er ook ex-
tra parkeergelegenheid noodzakelijk zijn, onder andere het parkeerter-
rein van het St. Joris kan hiervoor gebruikt worden. 
Dit alles zal de komende maanden plaats gaan vinden en het is de 
bedoeling dat vanaf het seizoen 2019/2020 RPC op De Heihoef zal 
spelen. Dit vergt natuurlijk ook de nodige organisatie en onderlinge af-
stemming, zowel bij Tivoli als bij RPC. Want zowel de kleedlokalen als 
de velden zullen door beide clubs gebruikt gaan worden.
Stefan en John laten middels een diavoorstelling verschillende situaties 
zien van hoe De Heihoef er voortaan uit kan komen te zien. Tivoli krijgt 
in ieder geval zeker een nieuwe, vaste bestuurskamer. Bij beide clubs 
is de inzet om het huidige cricketveld als nieuw hoofdveld te bemach-
tigen, echter is dit vanwege sponsoring en dergelijke onmogelijk. Tivoli 
wil wel met de gemeente mee denken en van het huidige trainingsveld 
een hoofdveld maken, maar dan moet daar wel iets tegenover staan. 
Perry Plompen vraagt hoe het zit met de huidige ledenstop van RPC. 
Hij benadrukt dat het belangrijk is dat deze in stand blijft omdat anders 
RPC opeens een stuk groter wordt en er voor Tivoli geen ruimte meer 
is voor groei. Hans Bonnema merkt op dat het belangrijk is dat de uit-
straling van Tivoli dit seizoen al klaar is en het liefst zo snel mogelijk, dit 
om de eigen identiteit ook te behouden. 

Rondvraag
Joey Klaassen: Is het mogelijk dat er een radje in de kantine komt te 
hangen voor “radje draaien”?
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Antwoord: Als de wetgeving het toestaat dat zoiets in een sportkantine 
hangt, dan staat het bestuur het toe. Dit zal zo snel mogelijk worden 
uitgezocht.
Fred Meulensteen: Kunnen er extra wedstrijdgoals voor de jeugd wor-
den aangeschaft, nu hebben we er maar twee die ook nog eens deels 
kapot zijn? 
Antwoord: De huidige goals worden gerepareerd. Ook is Leendert 
Bakker bezig om via sponsoring twee nieuwe goals aan te schaffen. 
John Hanrats: Heeft de bouwcommissie de goedkeuring van de leden 
om met de zojuist getoonde ideeën verder te gaan?
Antwoord: Er wordt gestemd door de leden en er wordt unaniem 
goedkeuring gegeven aan de plannen. 
Semra Arici: Het cricketveld is deze week opnieuw ingezaaid, daar-
door is het onmogelijk om daar nog op te trainen. Wat nu?  
Antwoord: Er kan deze week eventueel gebruik worden gemaakt van 
het american footballveld. Ook komt er binnen een aantal weken al ver-
lichting op veld 2, daarmee zou het probleem moeten zijn opgelost.  
Pascal Janssen: Hoe is het met de status van de AED?
Antwoord: Er zijn gesprekken geweest met het honkbal en de scouting 
om er gezamenlijk een aan te schaffen. Zij staan hier positief tegen-
over. Echter heeft RPC ook al een defibrillator, dus het idee is om er 
zolang eentje te huren totdat RPC op De Heihoef zit. Dit wordt in de 
komende bestuursvergadering besloten.

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

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 Rondvraag voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng.  
Om 22:27 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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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2017-2018

Om het afgelopen jaar hier in het kort samen te vatten, is haast een 
onmogelijke opgave, want de club kende wederom een bijzonder en 
bewogen jaar. Het eerste is net zoals 37 jaar geleden voor de tweede 
achtereenvolgende keer kampioen geworden, waardoor zij dit seizoen 
in de 3e klasse uit mogen komen. Daarnaast zijn ook de dames afgelo-
pen jaar kampioen geworden en zijn zij afgelopen zomer gegroeid van 
een zevental naar een elftal. En buiten de lokale media wist zelfs de 
NOS afgelopen seizoen ons sportpark te vinden, voor een reportage 
over de kampioenswedstrijd van PSV. Kortom, het gaat goed met de 
club.

Maar naast deze positieve punten speelden er ook de perikelen met 
RPC. Door een nieuw te bouwen parkeergarage zijn zij gedwongen 
te verhuizen en de gemeente heeft hiervoor De Heihoef als nieuw on-
derkomen aangewezen. Een besluit dat voor beide clubs hoogstwaar-
schijnlijk grote gevolgen gaat hebben. Onder de leden spelen natuurlijk 
vragen als: Hoe gaat Tivoli om met het feit dat er opeens een veel gro-
tere club op hetzelfde sportpark gehuisvest is? En wat zijn de gevolgen 
voor de korte en lange termijn? Gedurende het afgelopen seizoen heeft 
een afvaardiging van het bestuur en de daarvoor in het leven geroepen 
bouwcommissie veelvuldig met de gemeente gesproken over deze 
kwestie en de huidige stand van zaken daaromtrent zal later deze ver-
gadering verder worden toegelicht.
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Het seizoen 2017/2018 zijn we gestart met 7 seniorenteams, een groei 
van een team ten opzichte van afgelopen jaar. Daarnaast waren er ook 
twee jeugdelftallen. Het G-team heeft onze club in die zomer verlaten 
en was dus niet meer actief op De Heihoef. Alle teams hebben de com-
petitie afgemaakt en de eindstanden van de senioren waren daarbij als 
volgt:

Het Eerste: kampioen geworden met 52 punten uit 26 wedstrijden, het 
tweede: 9e met 20 punten uit 22 wedstrijden, het derde: 9e met 23 pun-
ten uit 22 wedstrijden, het vierde: 4e met 30 punten uit 18 wedstrijden, 
het vijfde: 10e met 13 punten uit 20 wedstrijden. En de dames: kampi-
oen met 50 punten uit 20 wedstrijden en een doelsaldo van maar liefst 
+93.

Uiteraard wil ik ook alle trainers en begeleiders hartelijk danken voor 
hun inzet en tijd gedurende het afgelopen seizoen. Buiten de groei van 
het dameselftal is het overige aantal seniorenteams komend seizoen 
gelijk gebleven ten opzichte van het vorige seizoen, dus 5 heren-, 1 da-
mes- en 1 veteranenteam. Het aantal jeugdteams is wel toegenomen. 
Waar we vorig jaar alleen twee JO9 teams hadden, bestaat de jeugdaf-
deling dit seizoen uit 3 teams verdeeld over JO8, JO10 en JO11.

Er kan dus gesteld worden dat Tivoli zowel sportief als qua resultaten 
in de lift zit de laatste jaren. Illustratief hiervoor was de enorme belang-
stelling tijdens de kampioenswedstrijden, in het recente verleden was 
het op het sportpark nooit zo druk als tijdens die dag. Het ED wist dit 
dan ook treffend te verwoorden en kopte na de laatste wedstrijd van 
ons vaandelteam afgelopen seizoen: “Na kampioenschap wil iedereen 
bij Tivoli horen!” 

Om dit in de toekomst ook zo te houden en daar waar mogelijk nog te 
verbeteren, heeft het bestuur ook de hulp van jullie als leden nodig. Op 
korte termijn zijn scheidsrechters, kantinemedewerkers en een hoofd 
accommodatie bijvoorbeeld gewenst. Als er gekeken wordt naar de iets 
langere termijn zal er met de komst van RPC ook het nodige geregeld 
dienen te worden, denk bijvoorbeeld aan de indeling van de velden en 
kleedlokalen want met de komst van meer dan duizend nieuwe leden is 
de ruimte op het sportpark beperkt. Dus ben je geïnteresseerd om iets 
voor de club te betekenen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. 
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Tot slot wil ik alle vrijwilligers bij Tivoli heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet en tijd. Ook sponsoren, die via reclameborden zowel bij het veld 
als in de kantine, advertenties in het clubblad en kledingsponsoring een 
bijdrage leveren aan onze club: Hartelijk dank! Zonder deze mensen 
zouden we niet kunnen bestaan als vereniging!

Om af te sluiten, wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij 
Tivoli en iedereen veel succes wensen in het nieuwe seizoen!

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen.

Eindhoven, 19 september 2018

Marc van Hout,
secretaris

H H H




37

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” 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



38

SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Keyboardcentrum Eindhoven Eddy’s
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Autobedrijf van de Laar Glascentrale Peer

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

De lijst van de tenuesponsors is voor het nieuwe seizoen nog niet up-
to-date. In het volgende clubblad plaatsen we weer de volledige lijst.
Hier nu ook een bedankje voor alle tenuesponsors en natuurlijk niet te 
vergeten onze vrijwilligers!
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Aragorn ICT Dienstverlening Machinefabriek gebr. Frencken
3BE Backpackers Bed & Breakfast Autoservice Sheik
Autobedrijf van de Laar  Reprofair Autogas
Boetiek Diva’s Ons Danny
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor "ARK"
Café Caravelle Onze LEO
De Goey Interieurwerken Eddy’s
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Café ’t Bambierke Franse Traprenovatie
World Food Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo Bloemenboetiek "Annil"
B en R Dakwerken
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- het er weer op zit
- ons tweede clubblad van de 51ste jaargang bijna uit is
- we wel behoorlijk wat moeite hebben moeten doen om dit in elkaar te 

zetten
- met name onze pensionado Jack de laatste tijd hier heel wat uurtjes 

insteekt
- tijdgebrek bij de andere redacteuren hem parten spelen
- ook de aangeleverde stukken maar moeizaam de weg naar het re-

dactieadres weten te vinden
- dit voor de redactie erg teleurstellend is
- ons vaandelteam een ronde verder bekert
- in de eerste poule alle wedstrijden gewonnen werden
- de (bitterballen)schaal hiermee gewonnen werd
- ze in de 2e ronde echter nog bitter moeten ballen
- ook de competitie aardig van start is gegaan
- er na een verliespotje uit bij SBC thuis werd gewonnen van Spoor-

donkse Boys
- de andere teams het ook wel aardig doen
- de perikelen over ons sportpark de gemoederen aardig bezig houdt
- het besluit genomen is
- RPC in het volgende seizoen bij ons erbij komt op de Heihoef
- dit nog heel wat voeten in aarde heeft
- er al begonnen is met de aanleg van verlichting voor alle 5 de velden
- het Raptorsveld zelfs al helemaal speelklaar is met goals en al
- onze voorzitter aan zijn laatste seizoen begonnen is
- hij nog heel graag een opvolger in zou leren
- gegadigden van harte welkom zijn
- een mooie club als de onze toch wel erg hard een goede voorzitter 

kan gebruiken
- het bestuur al langer aan het zoeken is geweest naar een opvolger
- dit dus de laatste kans wordt
- wij als derdeklasser dit toch wel meer dan belangrijk vinden 

H H H








