
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1





1

REDACTIONEEL

De tijd vliegt, dat is 
een dooddoener en 
een understatement 
tegelijkertijd. Ons 
sportpark is nog 
steeds volop in de 
steigers, de kantine 
blijft vooralsnog wat 
achter maar sinds 
vandaag zijn alle 

velden verlicht. Als je dan zo eens rond-
kijkt over de Heihoef, dan zie je toch echt 
wel het potentieel; een mooi sportpark, 
beschut gelegen, dat volop benut wordt. 
Twee clubs, twee identiteiten, die wel 
samenwerken waar nodig en nuttig. 
Ondertussen merken we wel dat we 
behoorlijk wat last ervaren van de bouw-
werkzaamheden en de povere accom-
modatie waar wij nu mee opgescheept 
zitten. De 4 douchehokjes hebben voort-
durend natte vloeren en zijn erg krap, 
onze kantine lijkt zeker geen prioriteit te 
hebben bij het bouwbedrijf en de openge-
broken wegen en parkeerplaatsen maken 
de weg richting de Tivoli kantine een weg 
vol hindernissen. Dit is geen klaagzang 
maar wel de situatie waar we mee te 
kampen hebben. 
Het goede nieuws is dat we een behoor-
lijk goede opkomst hadden tijdens de 
Algemene Ledenvergadering maar vooral 
ook de betrokkenheid van de aanwezi-
gen was een fijne bijkomstigheid. Laten 
we met z’n allen de ingeslagen weg vol 
goede moed bewandelen en zo Tivoli 
krachtig neerzetten op de Heihoef. 
Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing sportpark De Heihoef nog steeds in volle gang
Er wordt nog steeds druk gebouwd op ons sportpark. Sinds afgelopen 
week hebben we licht op alle velden! En vanaf komende week wordt 
begonnen met de verharding van de paden, zodat Tivoli weer beter be-
reikbaar is. Wel is het advies om voorlopig bij het honkbal en de scou-
ting te parkeren.
Het is dus nog even aanpoten, maar we gaan langzaam maar zeker 
de goede kant in. We zijn ons er nog steeds van bewust dat het een en 
ander overlast kan geven, maar we rekenen nog altijd op jullie begrip!
Om de kantine een extra impuls te geven, is de eerder gestarte inza-
melingsactie nog in volle gang. Dus wilt u onze club helpen en bijdra-
gen aan de uitstraling van onze nieuwe kantine, dan kunt u uw bijdrage 
storten op rekening NL22 INGB 0001 975 999.
Alvast hartelijk dank voor jullie steun!

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
Na het afscheid van Dré zit onze club nog steeds zonder voorzitter. Wij 
zijn dus nog steeds met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of 
voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten nog steeds op zich 
zo snel mogelijk bij ons te melden. Dré blijft op de achtergrond aanwe-
zig en is nog steeds bereid om met liefde en plezier een nieuwe leids-
man of -vrouw te begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op 
mensen, help ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten!
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Openstaande vacatures
Naast een nieuwe voorzitter zijn er nog veel meer openstaande va-
catures. Er zijn steeds meer handen nodig om alles in goede banen 
te leiden. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om op zaterdag en/of zondag 
bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten, scheidsrechters komen we altijd 
tekort. Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) 
zaken? Van bardienst draaien, training geven, besturen,  schilderwerk, 
schoonmaken van kleedkamers tot het organiseren van activiteiten, 
voor het uitvoeren van al deze activiteiten is een vereniging afhankelijk 
van zijn vrijwilligers. Zegt u “Ik wil ook wel iets doen voor de vereni-
ging”, laat het ons dan weten en help ons uit de brand. Schroom niet en 
meld je aan.
Met spoed zijn we onder meer nog op zoek naar scheidsrechters, een 
wedstrijdsecretaris, een hoofd sponsorcommissie en 
nog diverse andere in te vullen functies. Kijk op de 
site voor alle openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 7 oktober 2019)

Bedankt
Geen

Nieuw
Brian Welten JO12-1
Akin Khalfallah selectie
Matheus Menezes Bentes 4e

Daphne Steuten dames
Levi de Rijk JO7
Rody de Rijk JO9-1
Feransio Murringen JO9-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen 3e

 4 Heroet Mustafa JO11-1
  Mani Shojaian JO12-1
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh leider/trainer JO11-1
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Margot Knippels verenigingslid
  Emma Kaptein JO11-1
 12 Jeffrey de Rijk reservelid algemeen
 13 Rick van de Laar 3e

 14 Saif Oedaichand JO11-1
 15 Mandy Klaassen dames/medewerker activiteiten 
   commissie
  Anne Denteneer dames
 16 Hasan Saygili 4e

 19 Natascha Rijkers medewerker kantinecommissie
 22 Javey Horrocks JO9-1
 25 Mayren Debie JO11-1
 27 Ricardo van Bekhoven 2e

 29 Maarten Lubse 2e

  Tim Russell reservelid algemeen
 30 Taron Avagian JO11-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg Onderhoud kantine/kleedkamers
  Muhammed Gigold 3e

 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och 3e/coach 3e

 4 John Adriaanse begeleider 2e/reservelid
  Pim Monen 2e

 5 Marc van Eijk hoofdtrainer selectie
 6 Sam Ebrahim JO12-1
 7 Zakaria Strazzulla reservelid algemeen
 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders lid van verdienste/elftalbegeleider +  
   scheidsrechter veteranen
 13 Ralf Walravens selectie
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goeij medewerker sponsorcommissie
  Terry Tromp verenigingslid
 16 Bjorn Puts JO9-1
 18 Eric Dedewanou reservelid algemeen
 20 Mike Bekelaar verenigingslid
 21 Joost Heeregrave 2e

 23 Freddy Meulensteen veteranen/jeugdleider/trainer JO12
 25 Michael Niemann 2e

 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn 2e

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Wie schoon wil uitzien, moet pijn lijden, 
zegt het spreekwoord. Toen ik onlangs 
eventjes op de Heihoef was, begreep ik 
dat onze club wel ontzettend veel pijn 
moet lijden. Pijn lijden omdat de geweldige 
puinhoop wel op een hele nadrukkelijke 
manier aangeeft dat hier iets aan het ver-
anderen is. Nu is het natuurlijk niet erg als 
je weet dat het allemaal niet voor niks is 
wat er gebeurt. Een nog mooiere Heihoef, 
zoals wij die al meer dan 50 jaar gekend 
hebben, is natuurlijk wel iets bijzonders, 
maar het moet natuurlijk niet voor 100% 
ten koste gaan van de club die daar al zo 
lang gevestigd is. Volgens mij had het al-

lemaal best iets anders gekund.
Zo had onze kantine al lang in orde kunnen zijn en had de gemeente 
er rekening mee moeten houden dat, tijdens de bouw de verkoop ge-
woon door moet gaan. Daar werd niet aan gedacht, de toegangswegen 
werden als het ware afgesloten en onze gezellige kantine lag, als een 
soort Alcatraz, eenzaam tussen de bouwkuilen. Je kwam er erg moeilijk 
in en erg moeilijk uit, hetgeen natuurlijk ook de kassa niet al te vaak 
deed rinkelen. Het is dan toch wel prettiger als je, net als RPC, het 
verloop op een afstand kan volgen en niet het risico loopt te struikelen 
over het bouwmateriaal dat her en der, tijdens mijn bezoek, over het 
sportpark verspreid lag. Als daarbij je kantine zijn toegankelijkheid blijft 
behouden, is dat toch mooi meegenomen. Maar ja nog even doorbijten 
en ook wij zien er weer schoon uit en kunnen we de toekomst zonder 
angst en beven tegemoet gaan.
Ik ben er van overtuigd dat ook op sportief gebied Tivoli in de toekomst 
zijn mannetje en vrouwtje zal blijven staan en daarbij wens ik iedereen 
veel succes.

Dre Rennenberg

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-09-2019

Op woensdag 18 september vond in onze kantine op de Heihoef de 
reguliere Algemene Ledenvergadering plaats ter afsluiting van het sei-
zoen 2018-2019.
Onderstaand treffen jullie de notulen daarvan aan.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-09-2019

Opening
Stefan opent de vergadering om 20:12 uur en heet iedereen van harte 
welkom. De opkomst bestaat uit 38 aanwezigen, 11 leden hebben zich 
afgemeld. Hiermee is het quorum niet behaald, dus sluit Stefan de ver-
gadering om hem vervolgens direct te heropenen.
Om het eerste vraagstuk gelijk te beantwoorden, wordt er gestemd op 
het wel of niet trainen op de avond van de ALV. De ALV zal komend 
jaar op woensdag plaatsvinden en met 23 voor- en 9 tegenstemmers is 
er besloten dat op deze avond tot iets voor 20 uur getraind kan worden. 
Vervolgens introduceert Stefan Marc van Eijk, de nieuwe hoofdtrainer 
van de selectie. Hij stelt zichzelf voor en licht zijn keuze voor Tivoli toe. 
Stef Verdonschot vraagt hoe de staf eruit ziet. Deze bestaat komend 
seizoen uit: Marc van Eijk (hoofdtrainer), Adrie (assistent-trainer), Mi-
chel Mohanlal (keeperstrainer) en Tom Hilliar (vlagger en PR-zaken).
Stefan vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de le-
den en dierbaren die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, met in het 
bijzonder Willie Smits en Charles Kuijs. 
De jubilarissen dit jaar zijn Wim van de Wiel en Cor de Waal, beide zijn 
dit jaar 50 jaar lid en zullen op de nieuwjaarsreceptie gehuldigd wor-
den.
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Goedkeuring notulen ALV 19-09-2018
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. Er zijn geen 
opmerkingen, waardoor de notulen als zodanig worden goedgekeurd.

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

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan deelt een aantal exemplaren van de jaarrekening uit en legt aan 
de hand hiervan het een en ander uit:
Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een negatief resultaat behaald van 
€3.413,- terwijl er een positief resultaat van €970,- was begroot. Het 
slechtere resultaat komt onder meer tot stand door €4.000,- minder 
kantine-inkomsten (omzet) en €1.600,- meer personeelskosten. Daar 
staan wel positieve zaken als €1.300,- minder huur van de velden en 
€1.200,- minder bestuurskosten tegenover.
Semra Arici vraagt wat de bestuurs-, commissie- en bureaukosten 
inhouden. De eerste twee staan voor diverse kosten, zoals: de mand 
voor de loterij, de presentjes bij een kampioenschap et cetera. Onder 
bureaukosten vallen onder meer de abonnementen voor het internet en 
Fox, aangezien het een vereniging betreft zijn deze vele malen hoger 
dan bij privégebruik. De vervolgvraag is of er hier niet bezuinigd op kan 
worden. Dit is echter niet overal mogelijk, kosten voor een goede ver-
binding zijn onder andere noodzakelijk voor het alarm, de pinautomaat 
en gebruik van Sportlink.
Adrie vraagt hoe het zit met de actuele liquiditeit en het Eigen Vermo-
gen van Tivoli. De huidige liquiditeit is goed, de openstaande facturen 
vanuit het vorige seizoen worden versneld betaald. Het Eigen Vermo-
gen bedraagt na dit negatieve resultaat nog steeds ongeveer €25.000,-
.
Ralf Walravens vraagt of de nieuwe begroting wel haalbaar is in ver-
band met de verbouwing en bijbehorende kosten. De kosten voor de 
verbouwing komen vanuit een “apart potje” en zijn op deze jaarreke-
ning dus buiten beschouwing gelaten. De huidige stand van dit potje 
bedraagt, dankzij donaties van sponsoren en leden, ongeveer €2.500,-.  
Stefan bedankt Henk Rennenberg voor het verzorgen van de admini-
stratie.
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Verslag kascommissie
Gisteren is de kascommissie bestaande uit Henk van den Boomen en 
Perry Plompen bij elkaar gekomen, aangezien Perry vandaag niet aan-
wezig kon zijn, doet Henk het woord. De commissie vindt dat de con-
trole relatief laat plaatsvindt. Uit de controle is gebleken dat de financi-
ele situatie van zowel de voetbal-tak als die van de kantine-tak op de 
werkelijkheid zijn gebaseerd. Dit heeft afgelopen seizoen geleid tot een 
negatief resultaat van €3.413,-, waardoor het nieuwe Eigen Vermogen 
uitkomt op €25.621,-. De commissie vindt dit een relatief groot verlies 
voor zo’n kleine club. 
Verder denken ze dat de mogelijkheden om dit resultaat te verbeteren 
vooral ligt bij de sponsoring, in de kantine valt weinig extra winst te 
halen met hetzelfde aantal leden. Tot slot vraagt Henk de leden om het 
bestuur décharge te verlenen, deze wordt verleend. Stefan bedankt de 
commissie voor het geleverde werk.

Vaststellen begroting en contributie 2019-20
Stefan legt de begroting uit. 
De totaal begrote inkomsten voor het komend seizoen bestaat uit on-
geveer €82.000,-. Er is hierbij bij de contributie een marge ingebouwd 
in verband met “spookleden”. Ook is de kantineomzet lager begroot, dit 
heeft voor een groot deel te maken met de huidige verbouwing, waar-
door mensen wellicht minder geneigd zijn lang te blijven hangen en is 
het houden van activiteiten voorlopig (bijna) onmogelijk. 
Gelet op de kosten zijn dit jaar de personeelskosten hoger, voor een 
club die derde klasse speelt, zijn de kosten bijna altijd hoger dan in de 
vierde klasse. De huur van de velden daarentegen is iets lager dan het 
afgelopen seizoen. Tivoli gaat uit van een volledige inzet van het nieu-
we kunstgrasveld, waardoor er minder natuurvelden nodig zijn. Tot de 
winter is er op het sportpark in principe voldoende ruimte, na de winter 
komt RPC erbij op De Heihoef en zal de ruimte beperkter zijn. 
De eindconclusie is dat het begrote resultaat voor het komend seizoen 
€682,- bedraagt. Joey Klaassen vraagt hierop nog wat de kop “diverse 
lasten” inhoudt. Hieronder vallen onder meer het maken van reclame-
borden en uitgaven bij kampioenschappen en dergelijken.
Op de site staat een overzicht van de huidige contributie-regeling. Het 
voorstel is om bij ieder spelend lid voor komend seizoen de contributie 
met €5,- te verhogen, behalve voor de veteranen; deze blijft gelijk. Wim 
van de Wiel geeft aan dat het bestuur eerder heeft toegezegd de contri-
butie van de veteranen te verlagen naar €130,-. 
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Na het naslaan van notulen van eerdere bestuursvergaderingen blijkt 
dat dit €150,- is. Luc Verbeek vraagt waarom de contributie verhoogd 
wordt, aangezien de (meeste) teams zelf alles betalen (materialen, 
shirts etc.). Het bestuur is het hier wel mee eens, waardoor het voorstel 
voor de contributie als volgt is: senioren €170,-, veteranen €150,- en de 
jeugd blijft hetzelfde. Na een stemming waarbij er 28 voor en 10 tegen 
zijn, wordt dit voorstel aangenomen.  
Er ontstaat een discussie met betrekking tot de komst van RPC.
Adrie vraagt of we de huur van het kunstgrasveld volledig moeten 
betalen, aangezien daar nog geen licht is en dus niet op getraind kan 
worden? 
De gesprekken met de gemeente zijn nog steeds gaande, er is afge-
sproken dat Tivoli een nota inclusief verklaring mag indienen bij de ge-
meente voor een vergoeding. Rudi Sanders merkt hierbij op dat bij de 
nota ook rekening gehouden moet worden met het gebrek aan kantine-
omzet en verlichting van de velden.
Henk van den Boomen merkt op dat de gemeente wel meer aandacht 
mag hebben voor Tivoli dan nu het geval is. Daarop vraag Sander Lam-
brechts of RPC binnen de gemeente een voortrekkersrol heeft, aan-
gezien zij de grootste vereniging zijn? Stefan verklaart dat RPC in het 
begin erg hoog heeft ingezet, maar veel van hun punten niet gekregen 
heeft. Tijdens de gesprekken die plaatsvinden, worden RPC en Tivoli 
gelijkwaardig behandeld. John de Goey vraagt om Tivoli tijdens de ver-
bouwing meer aan bod te laten komen, bij RPC verandert de kantine 
zienderogen maar bij ons gebeurt weinig. Hierdoor kan onze bouw-
commissie ook niet verder. Angelique Janssen licht toe dat Tivoli in de 
gesprekken hierover sterk staat en dat de gemeente inderdaad laks is. 
Wat betreft de kabels voor de verlichting ligt de verantwoordelijkheid bij 
Enexis en spreekt de gemeente van overmacht. Ook het bouwbedrijf 
wat door de gemeente ingehuurd is, werkt niet echt mee.
Er ontstaat een discussie over het wel of niet opzoeken van de publici-
teit, om de problemen bij Tivoli aan te kaarten die de gemeente “veroor-
zaakt” heeft. Tim Russell geeft aan dat dit wellicht niet zo’n goed idee 
is, aangezien Tivoli de gemeente ook nodig heeft en anders helemaal 
niets meer voor elkaar krijgt.
De kosten van het sportpark worden naar rato verdeeld, dus RPC be-
taalt voor het aantal uren dat zij gebruik maken van de velden en dat 
geldt voor Tivoli ook. Ook mogen beide clubs evenveel groeien, dus 
ook daarin zijn beide clubs gelijkwaardig. De bezetting van de velden 
na de komst van RPC is al afgestemd tussen beide clubs en de ge-
meente.
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Verkiezing nieuwe kascommissie
Er wordt aan de leden gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de 
nieuwe kascommissie. Perry Plompen heeft gisteren aangegeven dit 
nog een jaar te willen doen. Ook Semra Arici (afgelopen jaar reserve) 
meldt zich hiervoor aan. Henk van den Boomen zal dit jaar reserve zijn. 
Stefan bedankt de vrijwillige aanmelders.

Bestuursverkiezing
Per 1 januari is Dré Rennenberg gestopt als voorzitter, deze functie is 
tot op heden nog steeds vacant. 
Voor de overige functies is niemand uittredend/herkiesbaar. Willem 
Scheenjes heeft bij het bestuur te kennen gegeven een deel van zijn 
taken neer te leggen en dan met name het wedstrijdsecretariaat. Deze 
functie is dus ook vacant. Daarnaast zijn afgelopen seizoen John Han-
raths, Kevin van Och en Perry Plompen toegevoegd als bestuursonder-
steuners. Stefan roept op tot vrijwilligers, omdat het aantal vacatures 
binnen de vereniging vooral toeneemt.

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.

Voortgang sportpark De Heihoef en komst RPC
Bij agendapunt 6 is al het nodige besproken over dit onderwerp. Mo-
menteel zit Tivoli in het dieptepunt van de verbouwing. In de zomer 
heeft de gemeente op een aantal onderdelen haar planning niet ge-
haald, waardoor ze nu dus wat achterlopen. Desondanks blijft het stre-
ven wel dat RPC in de winterstop naar ons sportpark komt.
Aanstaande 14 oktober is een nieuw gesprek tussen de besturen van 
beide clubs en de gemeente. Daarnaast hebben Angelique Janssen en 
de bouwcommissie regelmatig contact met de gemeente over de stand 
van zaken. Vanaf 4 oktober moet volgens planning de verlichting op 
alle velden werken, ook komen er overal omroepinstallaties te hangen 
voor bijvoorbeeld toernooien. De ingang van Tivoli blijft waar die is, bij 
Animali dus. In het aanstaande gebruikersoverleg zal het parkeerpro-
bleem wederom onder de aandacht worden gebracht. Zoals het nu is, 
zijn er na de verbouwing 91 + 41 = 132 parkeerplaatsen. Dit is onze 
oude parkeerplaats en de parkeerplaats van de St. Joris.
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Rondvraag
Rudi Sanders: De komende weken is het programma dat er op de ene 
zondag vijf teams thuis spelen en de zondag erop geen team. Wat is 
hier de achterliggende gedachte? 
Antwoord: Dit is een bewuste keuze geweest. Er zijn een aantal teams 
die graag op dezelfde dag thuis spelen, zodat ze naar elkaars wedstrij-
den kunnen kijken. Ook zal de drukte in de kantine hierdoor (hopelijk) 
toenemen.
Semra Arici: Vorig jaar is gevraagd of er een AED kan worden aange-
schaft, wat is hiervan de status? 
Antwoord: Er staat een afspraak met de gemeente om dit zo snel mo-
gelijk te regelen voor de komende periode, RPC heeft zelf een AED 
dus onze bedoeling is om hier gezamenlijk gebruik van te kunnen ma-
ken indien nodig. 
Ralf Walravens: Het zojuist genoemde aantal parkeerplekken gaat 
waarschijnlijk alsnog voor problemen zorgen. Wat kan hieraan gedaan 
worden? 
Antwoord: Volgens de berekening van de gemeente en KNVB zouden 
er genoeg parkeerplekken zijn voor zulke grote verenigingen. De par-
keerplaats van de St. Joris komt er ook bij. Als dat nog niet voldoet, zal 
er alsnog een oplossing gezocht moeten worden. 
Hakan Arici: Wat is de status van de terreinknecht, als RPC er ook bij 
komt?
Antwoord: Momenteel is René Bulthuis nog steeds onze terreinknecht. 
Het bestuur is ondertussen wel op zoek naar een ondersteuner voor 
René. Bij het gesprek van 14 oktober zal dit worden meegenomen, om 
eventueel gezamenlijke terreinknecht(en) te gaan gebruiken. 
Joey Klaassen: Zijn er nog nieuwe (vaste) scheidsrechters gevonden? 
Antwoord: Het bestuur is nog steeds zoekende naar nieuwe scheids-
rechters. Stefan roept de leden op om als zij scheidsrechters weten of 
zelf bereid te fluiten zich aan te melden bij het bestuur. Stef Verdon-
schot stelt zich daarop direct beschikbaar om op zondagen een wed-
strijd te fluiten wanneer dit noodzakelijk is. 
Dennis Diebels: Afgelopen zondag moesten wij spelen tegen een 
eveneens oranje club, alleen waren er geen uittenues beschikbaar. 
Hoe wordt dit geregeld? 
Antwoord: Het bestuur zal zo snel mogelijk extra tenues aanschaffen 
voor algemeen gebruik. Wel is het wenselijk het gebruik hiervan op tijd 
aan te vragen, voor het geval dat er meerdere teams op dezelfde dag 
met dit probleem kampen.
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Pauze
Stefan biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 Rondvraag voor de antwoorden.

Sluiting
Stefan bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en voor de positieve 
betrokkenheid bij deze vergadering. Ook vraagt hij nogmaals om begrip 
voor de huidige situatie door de verbouwing.  
Om 22:37 uur sluit Stefan met een ferme klap met zijn voorzittersha-
mers de vergadering.

De secretaris,
Marc van Hout.

Verderop in dit clubblad leest u het “jaarverslag van de secretaris” en 
het “jaarverslag van de penningmeester”.

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Tussenstand

In de vorige jaargang hadden we deze rubriek een stille dood laten 
sterven. Echter, op veler verzoek heeft Marc van Hout het bijhouden 
van deze lijst op zich genomen en gaan we die dus weer in ons club-
blad plaatsen.

 1 Mo Gigold   3e  14x
 2 Kelly Adriaanse   dames    7x
 3 Luuk Hammega   4e    5x
 4 Hakan Arici   veteranen   4x
  Joey Klaassen   2e    4x
  Perry Plompen   veteranen   4x
  Semra Arici   dames    4x
 8 Melanie van Schoonderwalt dames    3x
  Pablo van Leeuwen   4e    3x
 10 5 spelers       2x

H H H
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EINDSTANDEN BEKER EERSTE RONDE

Tivoli 1 Groep 2 25

ZSC 3 9 12- 1
Maarheeze 3 6 8- 5
Tivoli 3 3 5- 12
Rood Wit’67/Plus 3 0 2- 9

Tivoli 2 Groep 5 12

EMK 3 3 9 15- 4
Nuenen 5 3 6 11- 5
Tivoli 2 3 3 6- 15
Jong Brabant 3 3 0 4- 12

Tivoli 3 Groep 6 61

Tivoli 3 3 6 13- 6
Gestel 3 3 6 10- 8
RPC 5 3 3 11- 12
DVS 3 3 3 7- 15

Tivoli 3 naar volgende ronde tegen RPC 4

Tivoli 4 Groep 6 48

Tivoli 4 2 6 11- 2
Budel 3 3 6 11- 5
Maarheeze 2 2 3 7- 6
Heeze 6 3 0 3- 19

Tivoli 4 nog niet uitgespeeld
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Tivoli JO12-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 3 18

Nuenen JO12-3 3 9 26- 5
Tivoli JO12-1 3 6 20- 10
RPC JO12-3 3 3 22- 18
Geldrop JO12-5M 3 0 5- 40

Tivoli JO11-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 5 29

Tivoli JO11-1 3 9 28- 8
Tongelre JO11-2 3 6 18- 7
Gestel JO11-1 3 3 7- 18
Brabantia JO11-4 3 0 3- 23

Tivoli JO11-1 naar volgende ronde tegen RPC JO11-4

Tivoli JO9-1 Zwaluwen jeugdbeker Groep 5 37

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden ook dit seizoen in deze competitie geen uitsla-
gen en standen meer gepubliceerd.

H H H
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TIVOLI 1 – DUIDELIJK MAATJE TE KLEIN

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.

Na het vertrek van trainer Hans Bonnema en de uittocht van een vrijwel 
complete selectie aan het einde van het vorige seizoen en het daarop-
volgende aantrekken van vervangers en nieuwe trainer Marc van Eijk 
waren de verwachtingen voor de nieuwe competitie hooggespannen. 
Vooraf wisten we en gebleken is, dat we kwalitatief hebben ingeleverd 
en het lijkt erop, dat we op dit moment dus duidelijk een maatje te klein 
zijn voor deze klasse met 3 grote nederlagen als gevolg. Positief is, dat 
het moreel en de saamhorigheid hier (nog) niet onder geleden lijken te 
hebben en dat het stapje voor stapje beter lijkt te gaan.
Kom op mannen, volhouden!

Tivoli - DBS (0-4) 0-10 22 september 2019

ED/ed.nl
DBS haalt dubbele cijfers
DERDE KLASSE D DBS kende een vliegende 
start van het seizoen. In de rust stond de 
ploeg van Eric van der Palen al met 0-4 voor. 
Van de wedstrijd rustig uitspelen hebben ze 
bij DBS nooit gehoord, na de rust vielen er 
nog eens zes doelpunten. Eindstand: 0-10

DBS opende het seizoen met een monsterscore. Halverwege was 
het al 0-4 door goals van Ruud van Breemen, Tim van der Velden en 
tweemaal Djes Koekendorp. Na de pauze liepen de bezoekers uit naar 
0-10. In de tweede helft scoorden Corné van Son (tweemaal), Rik de 
Wit (tweemaal), Mitch de Brouwer en Ruud van Breemen voor DBS.
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RPC – Tivoli (5-0) 7-1  29 september 2019

ed.nl

© FotoMeulenhof/Jean Pierre Reijne

RPC zet Tivoli met duidelijke cijfers aan de kant
DERDE KLASSE D ZUID 1 RPC kende een hele makkelijke middag 
tegen toekomstige buurman Tivoli: 7-1. DBS en Unitas’59 maakten 
het spannend. Unitas kwam op een 1-4 voorsprong, maar zag DBS 
terugkomen tot 3-4. Uiteindelijk was dat ook de eindstand.
De toekomstige buurman van Tivoli op sportpark De Heihoef had hal-
verwege al ruime afstand genomen. In de eerste helft scoorden Rick 
Wijnen, Timothy Aarts, Vincent Bogaerts, Kirubel Solomon Gebre Dingil 
en Sander Bertels voor RPC. Na de pauze liet Wijnen de score met 
twee goals oplopen tot 7-0, voordat Giuseppe Miraglia de eretreffer 
voor Tivoli maakte: 7-1.

ED
In het papieren ED verscheen een uitgebreider artikel, waarvan onder-
staand een scan.
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amateurvoetbaleindhoven.nl
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Alle historisch onderlegde Stratumse voetballiefhebbers wisten niet 
meer wanneer de laatste officiële versie van deze Stratumse derby was 
gespeeld, wel wist iedereen meteen dat deze uitgave een bijzondere 
zou worden. Het was immers de laatste Stratumse derby aan de Aal-
sterweg.
Waar RPC met een 2-1 nederlaag tegen Bladella niet goed aan het sei-
zoen was begonnen, gold dat na de 0-10 uitglijder van Tivoli tegen DBS 
nog heftiger. RPC leek de wijze les van vorige week beter ter harte te 
hebben genomen, want binnen 10 minuten stond een 2-0 stand op het 
scorebord door goals van Rick Wijnen en Timothy Aarts. Tivoli stelde 
daar niet veel tegenover en rond het half uur vielen er weer drie goals 
als rijpe appels van de boom. Vincent Bogaerts, Solomon  en Sander 
Bertels schoten de 3, 4 en 5-0 ruststand op het scorebord.
Meteen na de rust scoorde wederom Rick Wijnen de 6-0 en daarna 
kakte de wedstrijd wat in. Tot een kwartier voor tijd toen Rick Wijnen 
zijn 3e en RPC’s 7e goal binnen schoot. 5 Minuten later redde Giusep-
pe Miraglia de spreekwoordelijke eer door de eerste goal van Tivoli van 
dit seizoen voor zijn rekening te nemen.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Wilhelmina Boys (1-3) 1-5 6 oktober 2019

ED/ed.nl
Wilhelmina Boys heeft de eerste overwinning van het seizoen te pak-
ken. Hassane Djibou zette de bezoekers op voorsprong tegen Tivoli, 
dat even later via een strafschop van Guiseppe Miraglia langszij kwam. 
Halverwege leidde Wilhelmina Boys met 1-3 dankzij goals van Stef Ver-
vloet en Robbie Baeten. In de tweede helft scoorde Vervloet de 1-4 na-
mens de mannen uit Best en daarna bepaalde Baeten  met zijn tweede 
doelpunt van de middag de eindstand op 1-5.

H H H
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HEIHOEF NIEUWS 
(van onze speciale verbouwingsredactie)

We hebben jullie beloofd om periodiek een update te geven omtrent de 
ontwikkelingen over de sloop en verbouwing van de Heihoef.
Behalve het feit, dat we volop in de verbouwing zitten, die meer over-
last dan verwacht veroorzaakt en niet meer geheel op planning ligt, is 
er sinds ons vorige clubblad weinig nieuws te melden.
Via de startpagina op de website (www.svtivolivoetbal.nl) en periodiek in 
jullie clubblad kunnen jullie de voortgang op de voet volgen. Ook via 
facebook houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

We zouden nu vervolgen met de berichtgeving, zoals die op onze web-
site te vinden is, maar ook daar is in vergelijking met de vorige keer 
weinig tot niets nieuws.
.
Ook hebben we geen nieuwe foto’s van de verbouwing en sloop en ook 
op dit punt niets nieuws.

Wel is nog steeds is een inzamelingsactie bezig om de verbouwing van 
onze kantine te ondersteunen. Wij vertrouwen er nog steeds op, dat jul-
lie daar massaal aan meedoen. Onderstaand die actie.

VERBOUWING KANTINE
In verband met de verbouwing van sportpark de Heihoef en de daar-
mee samenhangende verbouwing en verbetering van onze kantine, zijn 
wij op zoek naar extra financiële middelen. Elke bijdrage is welkom! 
Je kunt ons hierbij steunen door een bedrag naar eigen keuze over te 
maken.
Dit kan op rekening: NL22 INGB 0001975999 t.n.v. SV Tivoli

Bij voorbaat dank voor je welwillende ondersteuning!
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Tot slot nog dit.

Laatste verhuisnieuws
Voor het laatste verhuisnieuws verwijzen we jullie naar de startpagina 
van onze website (www.svtivolivoetbal.nl), waar je dit en ook oud nieuws 
kunt terugvinden.

Alle ontwikkelingen rondom de verhuizing kunt u vinden op de website 
in het archief (www.svtivolivoetbal.nl/archief/index.htm) onder “RPC naar de 
Heihoef”.

H H H
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2018 - 2019

Het afgelopen seizoen is voorlopig helaas het laatste seizoen waarin 
wij de enige voetbalclub op ons geliefde sportpark waren. Een seizoen 
ook waar Tivoli wederom een nieuwe start heeft moeten maken. Zo 
heeft onze langst zittende voorzitter en tevens erevoorzitter Dré zijn 
hamertje er na 18 jaar definitief bij neergelegd. Ook is het grootste ge-
deelte van de selectie inclusief technische staf na de handhaving afge-
lopen seizoen vertrokken. En lijkt het hier nu meer op een bouwterrein 
dan op een sportpark. Maar al deze veranderingen bieden ook weer 
nieuwe kansen.

Zo komen er na jaren eindelijk nieuwe kleedlokalen en hebben we voor 
het eerst de beschikking over twee kunstgrasvelden. Ook hebben we 
meerdere mensen bereid gevonden om hun handen uit de mouwen 
te steken voor ons bestuur en is bijvoorbeeld de sponsorcommissie 
een nieuw leven in geroepen en zijn zij druk bezig met het werven van 
sponsoren. Ook is er inmiddels een nieuwe staf en selectie gevormd. 
De definitieve komst van RPC laat nog even op zich wachten, waarover 
later meer. Maar ook dat biedt voldoende kansen voor Tivoli. Voor veel 
kinderen is het natuurlijk een jongensdroom om ooit in Oranje te spe-
len, een droom om in groen-wit te spelen, heb ik nog nooit gehoord.

Dan de resultaten van het afgelopen seizoen. Net als het seizoen er-
voor waren er 7 seniorenteams: 5 heren-, 1 dames- en een veteranen-
team. Het eerste heeft zich ternauwernood weten te handhaven en zal 
daardoor ook komend seizoen uitkomen in de 3e klasse. En wederom 
waren er twee kampioenen te noteren. 
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Het tweede heeft de titel behaald door een rechtstreeks duel met con-
current Maarheeze te winnen. En het nieuwe 5e is direct ongeslagen 
kampioen geworden, met liefst 18 zeges en 2 gelijke spelen en heeft 
als eerste seniorenteam ooit ook beslag weten te leggen op de beker! 
Het damesteam heeft zich vlak voor het einde helaas moeten terugtrek-
ken wegens een tekort aan speelsters, maar zal komend seizoen weer 
als zevental van start gaan. Buiten dat hebben we volgend jaar nog 
maar 4 in plaats van 5 herenteams en blijft de rest hetzelfde.

De komende periode zal het nog een heel gepuzzel worden om nor-
maal te kunnen blijven functioneren op ons sportpark, gezien de be-
perkte ruimte nu qua accommodatie. En hoe de komst van RPC zal 
verlopen, is voorlopig nog even afwachten. Hiervoor rekenen we op 
jullie begrip. Wel zijn er nog steeds extra handen nodig om samen de 
club vooruit te helpen, dus bij deze nogmaals een oproep daartoe.

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, 18 september 2019
Marc van Hout, secretaris

H H H
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TUSSENSTANDEN 2019 – 2020

Tivoli 1 3e klasse D
Bladella 3 7 5- 2
Hoogeloon 3 6 8- 3
Budel 3 6 6- 3
SBC 3 6 5- 4
DBS 3 4 14- 5
Wilhelmina Boys 3 4 7- 6
Gestel 3 4 5- 5
MMC Weert 3 4 4- 5
RPC 2 3 8- 3
PSV 3 3 3- 3
Unitas’59 3 3 5- 8
Reusel Sport 3 3 1- 4
Hapert 2 2 2- 2
Tivoli 3 0 2- 22

Tivoli 2 4e klasse 414
FC Eindhoven av 2 3 7 11- 5
RKDSV 2 3 7 9- 3
DVS 2 3 7 9- 5
Pusphaira 2 3 7 7- 3
Hoogeloon 2 2 4 8- 3
Rood Wit’67/Plus 2 3 4 5- 5
EMK 2 2 3 9- 6
Tivoli 2 2 3 9- 8
SDO’39 2 3 3 7- 14
Riethoven 2 2 0 1- 7
HMVV 2 3 0 4- 9
ZSC 2 3 0 1- 12
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Tivoli 3 5e klasse 521
Tivoli 3  3 9  18-    4
Marvilde 5  3 6  16-    5
Heeze 6  3 6    8-    5
HSE 2  3 6    6-    8
Nuenen 7  3 4    7-    7
Budel 4  2 3  10-    2
Geldrop 6  2 3    5-    5
Braakhuizen 4  2 3    6-    7
UNA 7  2 3    7-    9
Maarheeze 5  3 1    2-  14
Unitas’59 6  2 0    3-  11
Waalre 3  2 0    1-  12

Tivoli 4 5e klasse 518
Brabantia 7  2 6    7-    3
Tivoli 4  3 6  13-    6
Tongelre 2  3 6  11-    9
Tongelre 3  3 4    9-    6
Woenselse Boys 4  3 4    3-    4
Gestel 4  1 3    5-    3
Nieuw Woensel 3  3 3    5-    8
PSV 3  3 3    7-  11
HSE 1  3 3    4-  12
RPC 5  2 1    4-    5
Unitas’59 8  2 1    1-    2

Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)
Emplina VR2  3 9  27-    1
Real Lunet VR1  3 9  12-    3
Tivoli VR1  3 7  19-    3
Essche Boys VR1  3 6  11-    7
Blauw Geel’38 VR2  3 6    7-  15
Ollandia VR1  3 5  14-    4
The White Boys VR1 2 3  16-    6
VOAB VR1  3 3  17-    9
Boskant VR1  3 1    6-  13
FC Cranendonck VR2 2 0    1-  11
RKKSV VR2  3 0    1-  27
Cito VR1  3 0    3-  35
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Tivoli JO12-1 4e klasse 19 (najaar)
UNA JO12-2  3 9  53-    8
Heeze JO12-2  3 9  29-    0
Tivoli JO12-1  3 9  25-    8
FC Eindhoven av JO12-3 3 6  11-    8
Sterksel JO12-1  3 6  23-  21
DVS JO12-3  3 6  18-  21
RPC JO12-3  3 3  10-    7
Braakhuizen JO12-1 3 3  21-  26
De Valk JO12-1  3 3  19-  30
DOSL JO12-2  3 0    4-  13
Gestel JO12-2G  3 0    1-  34
Geldrop JO12-5M  3 0    7-  45

Tivoli JO11-1 5e klasse 18 (najaar)
Tivoli JO11-1  3 9  34-    9
Sterksel JO11-1  3 9  26-    6
Tongelre JO11-1  3 9  20-    6
Steensel/Kn. Bo. JO11-1 3 6  23-    9
DVS JO11-4G  3 6  25-  18
Budel JO11-3  3 6  14-  11
Waalre JO11-1  3 4  11-  14
Maarheeze JO11-2G 3 4  11-  18
Rood Wit’67/Pl. JO11-1G 3 0  11-  24
Valkenswaard JO11-5G 3 0    8-  25
RPC JO11-5  3 0    3-  23
Braakhuizen JO11-2 3 0  12-  35

Tivoli JO9-1 5e klasse 21

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden ook dit seizoen in deze competitie geen uitsla-
gen en standen meer gepubliceerd.

H H H
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JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2018 - 2019

Evenals het vorig seizoen is het voor de ver-
eniging een grote uitdaging om een positief 
resultaat te behalen. In het afgelopen voetbal-
seizoen waren de uitgaven bij SV Tivoli hoger 
dan de inkomsten. Kijkende naar de werkelijke 
baten t.o.v. de begroting, dan zien we dat we 
met name minder omzet hebben gerealiseerd 
in de kantine (-/- € 3.600,-). Door de verbou-
wing van het sportpark is de kantine minder 
aantrekkelijk om te verblijven en hebben we 
minder activiteiten kunnen organiseren.

In de begroting van het huidige seizoen verwachten we een verdere 
afname van de kantine-inkomsten. Daarentegen verwachten we meer 
sponsoropbrengsten te ontvangen.
De uitgaven lagen ruim € 1.000,- hoger dan begroot. Voornamelijk ver-
oorzaakt door hogere personeels- en huisvestingskosten.

Voor het lopend seizoen begroten we -uitgezonderd de inkopen van de 
kantine- dezelfde hoogte aan kosten als het afgelopen seizoen. Het-
geen resulteert in een te verwachte resultaat van ruim € 650,- over dit 
voetbalseizoen.

De mindere financiële jaren leggen een druk op de liquide middelen die 
SV Tivoli bezit. Vandaar dat het belangrijk is dat de vereniging die jaar-
gang geld overhoudt.

Tot slot is het vermogen van de vereniging (balanspositie en waarde 
kantine) gezond
en dit moeten we koesteren.

Stefan Bell,
Penningmeester SV Tivoli

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell en zijn leiders)

JO9-1

Tivoli JO9-1 – Eindhoven JO9-3 6-5 14 september 2019

Van het begin af aan was het spannend en ging het gelijk op.
Gelukkig hadden we genoeg spelers, dus konden we goed door wis-
selen.
Laatste 5 minuten was het spannend, 6-5 voor en Eindhoven probeer-
de te scoren, met man en macht de bal tegengehouden.
Knap jongens.

Wilhelm. Boys JO9-4 – Tivoli JO9-1 8-6 21 september 2019

Ook nu weer een spannende wedstrijd, jammer dat we in het begin van 
de wedstrijd snel achter kwamen.
Dit verschil hebben we de gehele wedstrijd gehad, het lukte niet om na 
een doelpunt van ons een tegendoelpunt te voorkomen.
Wederom goed gewerkt..

Brabantia JO9-5 – Tivoli JO9-1 7-8 28 september 2019

Het leuke aan dit soort wedstrijden is dat ze telkens spannend zijn, 
beide teams kunnen winnen, deze keer waren wij het.
Weer kwamen we in het begin achter, maar door hard samen werken, 
is het gelukt oom de winst te pakken.
Houd dit vol.
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Tivoli JO9-1 – Geldrop JO9-5 5-9 5 oktober 2019

Het lijkt wel of we in het begin iedere keer wakker moeten worden, we 
kregen erg makkelijk de doelpunten tegen. Hierdoor is het iedere keer 
een inhaal race. Het lukte net niet om gelijk te maken, de volgende 
keer proberen in het begin scherper te zijn.

JO11-1

Tivoli JO11-1 - Gestel JO11-1 8-2 14 september 2019

We hadden Gestel vanaf het begin onder druk en kregen al snel de 
eerste hoekschop. Vorige week een variant met Nathan geoefend, de 
tegenstander lette niet op en Nathan kon ver naar het doel dribbelen en 
uithalen. Door de drukte voor het doel kon de keeper niks zien, 1-0, de 
2-0 volgde snel.
Hierdoor zag je wat frustratie ontstaan bij de tegenstander, iedere keer 
als de tegenstander voorbij gespeeld werd, volgde een schop.
Toch proberen de kids te motiveren te blijven voetballen en niet mee te 
gaan schoppen en aangegeven geen duels aan te gaan. Dat lukte ook 
aardig, hierdoor zag de leider van Gestel in dat hij moest ingrijpen en 
haalde de grootste schoppers eruit. Was geen leuke wedstrijd, maar 
ook die moet je winnen. Goed gedaan en de rust bewaard.
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Rood Wit’67 JO11-1G - Tivoli JO11-1 4-11 21 september 2019

Gekeken naar uitslagen in de bekerwedstrijden moet deze tegenstan-
der te pakken zijn. Dit natuurlijk niet tegen de kids gezegd, anders heeft 
dit directe invloed op de instelling.
We hadden de tegenstander meteen onder druk, maar de keeper stond 
vaak in de weg en er werd te gehaast en onzorgvuldig gespeeld. Hier-
door was het vaak voor de verdediging makkelijk om de bal weg te wer-
ken. We kwamen toch op voorsprong 0-2, maar dit betekende niet dat 
het makkelijker werd. Rood-wit bleef hard werken en scoorde vrijwel 
direct na de 0-2, waardoor de marge weer op 1 kwam. In de duels kwa-
men we vaak te kort, daarom aangegeven meer over te spelen, want 
de ruimtes waren er. Tot aan de rust bleef dit lastig, en ging het score-
verloop gelijk op met een ruststand van 4-5.
Het vele verdedigen en dribbelen kostte veel energie bij de tegenstan-
der, waardoor er steeds minder aansluiting naar voren was. De druk op 
de achterhoede verviel hiermee en konden de verdedigers mee gaan 
aanvallen, dit was de nekslag voor Rood-wit. Zij waren uitgeput en wij 
hadden nog genoeg energie over om uit te lopen naar 4-11.
Goed de druk op de tegenstander gehouden, en op conditie de wed-
strijd uiteindelijk eenvoudig gewonnen. Is dat vele lopen toch niet voor 
niks.

Tivoli JO11 - DVS JO11-4 10-3 28 september 2019

In de ranglijst stond DVS boven ons, dus we waren op onze hoede.
Maar al na een paar minuten was duidelijk dat zij het ons niet moeilijk 
gingen maken.
De eerste paar aanvallen werden meteen goed afgerond, waardoor 
meteen een comfortabele voorsprong op het scorebord stond. Waar-
schijnlijk door het gemak van het begin gingen we het ons steeds moei-
lijker maken, hierdoor kon de goed keepende keeper nog meer reddin-
gen verrichten. Gehaast, te traag, te moeilijk, niet samen, dit allemaal 
voor het doel van DVS, het 3e kwartier hebben we niet gescoord puur 
door dit soort zaken.
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Tijdens de time-out hierop aangesproken en het resultaat werd direct 
duidelijk, snel en doelgericht voor het doel. Hierdoor werd de eindstand 
uiteindelijk nog opgeschroefd. Het creëren van kansen is belangrijk, 
maar het uiteindelijk afmaken blijkt toch soms nog een dingetje te zijn, 
tegen een sterke tegenstander moeten we zuinig met de kansen om-
gaan.
Toch goed hersteld en goed afgemaakt.

Braakhuizen JO11-2 – Tivoli JO11-1 2-13 5 oktober 2019

Gekeken naar de stand voor de wedstrijd leek dit een zwakkere tegen-
stander, vooraf gezegd dat we gewoon meteen druk moeten zetten. 
Toch heeft het invloed op de kids als ze vooraf weten welke positie de 
tegenstander staat.
De eerste kansen waren voor Braakhuizen, gelukkig stond Niels zijn 
mannetje en stond het vizier van Braakhuizen naast het doel afgesteld. 
De eerste storm overleefd, pakten we het spel goed op en speelden 
met regelmaat de tegenstander zoek en de doelpunten vielen als van-
zelf. Soms zelfs te gemakkelijk waardoor we elkaar in de weg liepen 
voor de goal van Braakhuizen.
Toch af en toe niet paraat en meteen kwam hun spits er gevaarlijk uit, 
Emma vast op de spits gezet en het gevaar was geweken. In laatste 
time-out gevraagd nog eens alles te geven, zodat we voelen dat we 
niet iedere dinsdag voor niks op conditie en snelheid trainen. Braakhui-
zen wist niet wat ze over kwam, de ene rush na de andere, wat was er 
nog veel energie over.
De trotse trainer.

JO12-1

Geldrop JO12-5m - Tivoli JO12-1 1-9 14 september 2019

De derde en laatste bekerwedstrijd van het jaar tegen een meidenteam 
van Geldrop. 
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Deze meiden speelden voor het eerst dit seizoen met elkaar en dat 
was ook wel te zien aan het spelbeeld. Tivoli had de gehele wedstrijd 
de overhand en dit resulteerde in een 1-9 overwinning.
0-1 Milan, 0-2 David, 0-3 Noah, 0-4 Milan, 0-5 Mani.
Dit was de stand na de eerste helft.
Toen dacht de trainer van Geldrop om even onze jongens te intimide-
ren door ze bijna stijf te schelden, omdat ze wat geroepen zouden heb-
ben tegen “zijn” meiden. Hier heb ik hem dan op aangesproken dat ik 
hier niet van gediend was en dat ie heel gauw z’n mond moest houden. 
Het bleek dat we deze fijne meneer vorig seizoen ook al een keertje 
ontmoet hadden en toen had ie ook al stennis staan schoppen op het 
veld. Tweede helft hebben we goed uitgespeeld zonder problemen. 
1-5, 1-6 Milan, 1-7 eigen doelpunt, 1-8 Milan, 1-9 Kyano.
Na de wedstrijd kreeg ik van sommige ouders van ons te horen dat 
“zijn” meiden maar moeten schoppen en vasthouden op alles wat be-
woog. Fijn clubke, dat Geldrop. 
We gaan ze in de competitie ook nog tegen krijgen , maar hopen dat 
dat een fijnere wedstrijd wordt.

Tivoli JO12-1 - Braakhuizen JO12-1 10-2 21 september 2019

Eindelijk de eerste competitiewedstrijd van het jaar tegen een team 
waar we al vaak tegen hebben gespeeld en dus goed kennen. 
Toen we aan de wedstrijd begonnen bleek dat ze met 1 speler te wei-
nig begonnen aan de wedstrijd. Dit was een voordeel wat door ons 
goed werd uitgebuit. Al gauw schoot Milan de 1-0 binnen na een goede 
steekbal van Pim. Twee minuten later scoorde Noah na een mooie rush 
over de rechterkant 2-0. Hierna was het de beurt aan onze nieuwe aan-
winst Sam die met drie doelpunten de 3-0, 4-0 en 5-0 liet aantekenen. 
Eindelijk deed Braakhuizen iets terug en zette de 5-1 ruststand op het 
bord.
Het beste was er bij hun na de rust wel vanaf en wij scoorden er nog 
vijf voordat zij er 1 scoorde: 6-1 Stijn, 7-1 Sam, 8-1 eigen doelpunt, 9-1 
Christiano, 10-1 Sam, 10-2. 
Dit was ook de einduitslag en een heel goed begin van de competitie 
ook al was het tegen een mannetje minder.
Heel goed uitgespeeld mannen!👍🏻
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De Valk JO12-1 - Tivoli JO12-1 3-11 28 september 2019

We moesten uit naar De Valk waar we vooraf van dachten dat het ook 
een kampioenskandidaat zou zijn maar niets bleek minder waar. 
Ze hadden drie leuke spelers en daar bleef het dan ook bij. In het begin 
stonden ze erin en hadden we het niet helemaal onder controle waar-
door de score op en neer ging: 1-0 De Valk, 1-1 Brian (onze allernieuw-
ste aanwinst), 2-1 De Valk, 2-2 Stijn (snoeihard schot vanaf 20 meter), 
2-3 eigen doelpunt, 3-3 De Valk, einde eerste kwartier.
We begonnen aan het tweede kwart na wat te hebben omgezet en dit 
resulteerde in drie snelle doelpunten, de 3-4 door Joep en de 3-5 en 
3-6 van Milan. Toen was het verzet gebroken en liepen we in de tweede 
helft verdiend uit naar een 3-11 overwinning door doelpunten van Pim 
(3-7), Mani (3-8 en 3-9), Pim (3-10) en de 3-11 van Joep. De Valk blijkt 
een doelpunt van ons niet te hebben doorgegeven maar dit zijn toch 
echt de doelpuntenmakers.
Op naar de volgende wedstrijd thuis tegen DOSL JO12-2.

H H H
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SHIRTJE RUILEN? 
(overgenomen uit mail KNVB van 19-09-2019)

130 JAAR NEDERLANDS VOETBAL

Op 8 december 1889 richtte Pim Mullier de Nederlandschen Voetbal- 
en Athletischen Bond (NVAB) op. Zijn doel was om zoveel mogelijk 
Nederlanders te laten voetballen. Mullier begon met 250 pioniers, te-
genwoordig telt het voetbal 1,2 miljoen leden en is het volksport num-
mer één. Iets waar we nog steeds stil van worden…. In het seizoen 
2019/’20 vieren we dat het georganiseerde amateurvoetbal 130 jaar 
bestaat. Een moment dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Met 
1,2 miljoen leden, verspreid over bijna 3.000 verenigingen, zorgen we 
met elkaar voor een uniek voetballandschap. Verenigingen met ieder 
hun eigen geschiedenis, identiteit en tradities. Die elementen komen op 
vele wijzen tot uiting, maar op één manier in het bijzonder: het voetbal-
shirt. Het shirt dat we elk weekend vol trots dragen en ons verenigt.
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SHIRTJE RUILEN
Daarom brengen we dit seizoen een ode aan het amateurshirt. Spe-
ciaal daarvoor hebben we een uniek voetbalshirt ontwikkeld waarvan 
elke vereniging in Nederland één exemplaar krijgt. Het patroon op het 
shirt bestaat uit een samenspel van vormen en vlakverdelingen die ook 
zijn terug te vinden op de shirts van alle Nederlandse amateurvereni-
gingen. Een waar collectors item dat dit seizoen hopelijk een mooie 
plaats in jullie kantine krijgt. Als aandenken aan het feit dat we met el-
kaar het Nederlandse voetballandschap vormen en kleur geven.

Maar daar houdt het nog niet op… In de traditie van het alom bekende 
ritueel ‘shirtje ruilen’ zouden we graag ook een shirt van jouw vereni-
ging ontvangen. Ons uiteindelijke doel? Zorgen dat alle shirts uit het 
Nederlandse amateurvoetbal een ereplaats krijgen op de KNVB Cam-
pus in Zeist. We hopen dat we ook jouw vereniging hier mogen verwel-
komen. Daarom bezoeken KNVB-medewerkers de komende maanden 
alle amateurverenigingen in Nederland om het jubileumshirt te over-
handigen aan jouw vereniging. En hopelijk mogen we in ruil daarvoor 
een shirt van jouw vereniging ontvangen!

Wil je meer weten over deze actie?
Kijk op www.knvb.nl/knvb130 of stuur een mail naar 130@knvb.nl.  

Mede namens alle KNVB-collega’s wens ik jouw vereniging een mooi 
en sportief seizoen toe!

Sportieve groet,

Jan Dirk van der Zee, Directeur amateurvoetbal

H H H
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TIVOLI GESPOT - QUIZVRAAG

In het kader van deze rubriek plaatsten wij in ons vorige clubblad on-
derstaande historische Tivoli-gerelateerde foto’s, die wij via Angelique 
Janssen en onszelf ter beschikking hadden gekregen.

Wij wilden graag meer weten over deze foto’s en stelden jullie de vol-
gende vragen:

Wie weet wat de naam is van het gebouw, dat op deze foto’s staat?
Wie weet de straat en de plaats waar deze foto’s genomen zijn?
In welke tijd moeten we deze foto’s plaatsen?

De juiste antwoorden zouden hebben moeten zijn:

Café Tivoli.
Aalsterweg, Eindhoven.
Tussen 1900 en 1920.

Helaas zijn er geen oplossingen bij ons of Angelique binnengekomen 
en gaat de felbegeerde prijs voor de winnaar aan jullie neus voorbij en 
bewaren we die voor een volgende keer.

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 Selection Cars
Bloemenboetiek “Annil” Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
Café ‘t Bambierke
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD- 
SPONSORS

Potters Autobanden Keyboardcentrum Eindhoven
B en R Dakwerken Frituurhal
Autobedrijf van de Laar De Goey Interieurwerken
DBS Steigers New York Pizza
Rijschool Wildenberg Raab Karcher
Friezenkamp APK No Fear Energydrink
Autoservice Eindhoven

EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Bij het ter perse gaan van dit clubblad was de lijst van bordsponsors 
kantine nog niet bekend. 

Het spreekt voor zich, dat de (toekomstige) bordsponsors ook van 
harte bedankt worden voor hun onontbeerlijke geldelijke steun.
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Schellekens ISO Bouw New York Pizza
Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Eddy’s Welten
Frans Veldpaus Dakwerken Keyboardcentrum Eindhoven
Ons Danny Lodewijks Installaties
Autobedrijf van de Laar Boutique Hotel Casa Granados
Frituurhal Brabant Sport
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne Café Bartenders
De Goey Interieurwerken B&R Dakwerken
Asibie Cleaning De Goey Montage- en Schilderwerken
Shots Shooterbar Kapsalon Tourmaline
Mr Kebab Completevoetbalreis.nl
Belgisch Biercafé Eindhoven DPO2
Autobedrijf Hulst Rick’s Interieurwerken
Stichting Baas Patrick en Jolanda van Bekhoven

EN HAAR TENUE-/MATERIAALSPONSORS
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- de tijd gestaag doorgaat
- de tijd tegelijkertijd ook vliegt
- dit wankele evenwicht niet door enige tijdsdruk omgeven wordt
- dit al het 2e clubblad van dit seizoen is
- wij ook nu hier weer behoorlijk wat tijd in hebben gestoken
- de herfstvakantie op het punt van beginnen staat
- de Heihoef een grote bouwplaats lijkt
- dit nog slechts 2 à 3 maanden mag duren
- onze buren namelijk al in het nieuwe jaar zullen arriveren
- er nog genoeg te doen valt
- de kleedlokalen er al staan qua frame
- ook de contouren van een nieuwe kantine duidelijk zichtbaar zijn
- wij ons ondertussen moeten zien te redden in deze bouwput
- het parkeerprobleem ook steeds duidelijker te zien is
- de vele gebruikers van de parkeerplaatsen op en rondom de Heihoef 

dit vrijwel dagelijks ondervinden
- slechte weersomstandigheden voor modderpoelen en spekgladde 

wegen zorgen
- de pover verlichte paden dan erg risicovol kunnen worden
- er echt licht gloort aan de horizon
- dit inmiddels ook geldt voor onze velden
- onze eigen kantine echter nog wel het een en ander kan gebruiken 

qua opknap-, en verbouwingswerkzaamheden
- de aanbouw van een bestuurskamer en een ruimte voor het 
 wedstrijdsecretariaat nog niet gestart lijkt
- de gevelaanpassingen met openslaande deuren en grote glazen 
 puien vooralsnog ook stagneert
- de club hier wel onder te lijden heeft
- we hopen op betere tijden op dat vlak
- een mooi sportpark uiteindelijk wel een fijn vooruitzicht is
- de tijd het ons zal leren

H H H








