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KOPIJ INLEVEREN

6 juli 2020

e eerste ver-
soepelingen in het 
corona-beleid zijn 
een feit, het sporten 
is mondjesmaat weer 
toegestaan en dat 
vergt wel weer enige 
aanpassingen van 
ons allemaal.
Bij ons clubje gaan 

we er zo goed en zo kwaad als het kan 
mee om. Nog steeds geen kantine-
inkomsten maar wel veel werk voor alle 
vrijwilligers. Alle regels in acht nemende 
zijn inmiddels zowel diverse jeugd- als 
seniorenteams gestart met trainen.
Komend seizoen lijken we een kleine 
groei te kunnen maken in onze jeugd
afdeling door de komst van een hele 
groep nieuwe spelertjes en ook begelei-
ding, dus dat is mooi nieuws.
Ook onze nieuwbakken hoofdtrainer 
heeft, gek genoeg, goed nieuws gekre-
gen. De KNVB heeft ingestemd met 
vrijwillige degradatie, daardoor kunnen 
we ons richten op de 4e klasse en de 
selectie begint nu ook vormen te krijgen 
die daar prima bij passen.
De bouwcommissie is ondertussen zo 
ver gevorderd dat onze kantine er tiptop 
uitziet, binnenkort worden de laatste punt-
jes op de i gezet. We kijken er allemaal 
enorm naar uit om met elkaar het glas te 
heffen op alle mooie zaken die hierboven 
genoemd zijn als heel de crisis weer 
geluwd is.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Corona-nieuws
Het blijven bijzondere tijden met die Corona-crisis. Het laatste nieuws 
is, dat mogelijk per 1 juli o.a. de sportkantines onder voorwaarden 
mogen openen. Omdat er nog te veel onduidelijk is, kunnen we hier nu 
niets anders melden dan dat we alles rondom Corona op de voet zullen 
volgen en jullie via de website of andere kanalen zo goed en snel 
mogelijk op de hoogte houden

Aanwas jeugd
De vorige keer hadden we al gemeld, dat onze jeugdafdeling het 
komend seizoen uitgebreid gaat worden. Er komen in ieder geval twee 
hagelnieuwe JO11-teams onze club versterken, waarmee onze jeugd-
afdeling groeit naar minimaal vijf teams, verdeeld over vier leeftijds
categorieën. Verderop in dit clubblad leest u daar alles over.

Update selectie
Onze nieuwe trainer Joeri Berende kan met de Technische Commissie 
verder om allerlei (rand)zaken rond de selectie te regelen. Een van de 
voornaamste dingen is uiteraard de selectie zelf op orde brengen. Er 
zijn al diverse versterkingen te noteren, dus het begint de goede kant in 
te gaan. Wel zijn Joeri en de TC nog nadrukkelijk op zoek naar een 1e 
en/of 2e keeper en één of twee ervaren spelers van 3e/4e klasse ni-
veau, dus mocht jij iemand weten/kennen, laat het ons, Joeri of de TC, 
dan zo snel mogelijk weten!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Romy van de Gevel    dames
Melanie Schoonderwalt   dames
Rowen Frans     1e

 

Nieuw
Michael Cadenas    1e

Delano van Gemert    1e

Jasey Tielen     1e

Joey van Dinter    1e

Jordy van de Venne    1e

Mike Bax     1e

Mike Box     1e

Danny van den Bogaart   1e

Efekan Aydin     1e

Joep Verschuijten    2e

Mike Gijbels     2e

Deniz Demir     2e

Joey van Vroenhoven    2e

Jordi van Gemert    2e

John Harms     2e

Koen Jaspers     2e

Sjors Verstappen    3e

Yusef Yasseen    JO8-1
Jayesh Jagroep    JO10-1
Vinny van der Aa    JO11-2

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
 4 Atahan Gunuc 4e

 7 Daan Arts grensrechter 4e

  Akin Khalfallah selectie
 9 Eddy Hendrikx veteranen
  Milan Meulensteen JO12-1
  Tim van den Akker 3e

 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack reservelid algemeen
  Thijs van Ingen reservelid algemeen
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 15 Noah Janssen JO12-1
  Mari van Engeland grensrechter 2e

 20 Hakan Arici 3e

 22 Stijn de Werk veteranen
  Yagizhan Gunuc 4e

 23 Kenneth den Ouden 4e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Joeri Berende trainer selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand juli

 1 Rachid El Aloui scheidsrechter 4e en dames
 2 Pascal Janssen veteranen/HSZ/redactie clubblad
 4 Jim Mollet vriendenclub veteranen
  Mike van Engeland 2e/verenigingsscheidsrechter
 7 Willem Huugen verenigingslid
 11 Sander Lambrechts 2e

 12 Liva Mustafa JO9-1
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Ivairo Wolfenbuttel JO11-1
 16 Wim Vermeulen leider/trainer JO12-1
 19 Jasper van Leuken JO11-1
 20 Willie van Hout vriendenclub veteranen
  Roy Gielen 3e

 23 Luuk Hammega 4e

 24 Frans Mink verenigingslid
  Jos van Kraaij verenigingslid
 25 Peter Engelen verenigingslid
  Remi Verwimp 4e

 27 Paula Bonnema-Koppelmans medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema technische staf
  Rody de Rijk JO9-1

H H H




6

UIT DE MEDIA

Van ed.nl:

TIVOLI DAALT VRIJWILLIG AF NAAR DE VIERDE KLASSE

Het verzoek van derdeklasser Tivoli aan de KNVB om volgend 
seizoen een afdeling lager te worden ingedeeld is door de KNVB 
gehonoreerd. Daardoor zakt de ploeg na twee jaar terug naar de 
vierde klasse. Afgelopen seizoen bungelde Tivoli met één punt 
onderaan in de derde klasse. De ploeg kreeg in zeventien wedstrij-
den liefst 132 goals tegen.

Pascal Snijders 26-05-20, 16:46 Laatste update: 16:59 Bron: ED

Tivoli werd in 2017 kampioen in de vijfde klasse en behaalde het jaar 
erop ook de titel in de vierde klasse. De ploeg wist zich daar het eerste 
jaar te handhaven, maar vervolgens vertrok trainer Hans Bonnema en 
viel het elftal volledig uit elkaar. Alleen Ralf Walravens, afgelopen sei-
zoen aanvoerder, bleef over van het basisteam.  

Voor de nieuwe trainer Marc van Eijk viel er vervolgens met een bij el-
kaar gescharreld elftal weinig eer te behalen, alleen tegen SBC pakte 
Tivoli op 1 december 2019 een punt door een 3-3 gelijkspel. De overige 
zestien duels gingen veelal kansloos verloren en diverse keren met 
dubbele cijfers. 

Met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Joeri Berende wil Tivoli een 
nieuwe start maken in de vierde klasse.
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Van amateurvoetbaleindhoven.nl:

AANVRAAG DEGRADATIE SV TIVOLI GEHONOREERD

SV Tivoli heeft vandaag van de KNVB te horen gekregen dat het vrijwil-
lig mag afdalen naar de 4e klasse. Deze plaats wordt ingenomen door 
RKVV Dommelen, die eerder op de dag te horen kreeg dat het promo-
veert naar de 3e klasse.

SV Tivoli kende in het afgelopen seizoen een vervelend jaar. In de 17 
gespeelde wedstrijden tot 8 maart jl. wist de ploeg uit Stratum slechts 
een schamel puntje te behalen en kreeg het maar liefst 132 doelpunten 
tegen.  Het bestuur heeft daarop het besluit genomen om een aan-
vraag in te dienen voor degradatie.
Na het kampioenschap in 2018 keert SV Tivoli na twee jaar weer terug 
naar de vierde klasse.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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KANTINE – DE LAATSTE LOODJES

ndanks deze Coronatijd zijn de laatste werkzaamheden aan onze 
te vernieuwen kantine lang niet helemaal stil komen te liggen en is on-
der impuls van de Bouwcommissie en met de hulp van vele vrijwillige 
helpers en klussers het karwei op een haar na gevild. De laatste loodje 
dus, zullen we maar zeggen.
Van John Hanraths kregen we wat laatste nieuwe foto’s gestuurd met 
een bijbehorend verhaal. Onderstaand plaatsen we dat.

Als we straks gebruik mogen maken van ons terras en kantine, ligt het 
er mooi bij. Onlangs is alles beplant en is het plafond van de overkap-
ping afgetimmerd.
Zodra we open mogen, staan er een paar mooie grote oranje parasols 
klaar om ons buitenterras aan te kleden.
In de kantine zijn de wc-vloeren opnieuw betegeld en de wastafels 
voorzien van nieuwe kranen en sifons. In de 1e week van juni zullen 
een aantal Tivolianen de laatste klusjes gaan afwerken.
Zo worden de wc’s voorzien van een nieuw plafond en ledverlichting, 
de laatste schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd en spots worden 
geplaatst in de buitenoverkapping.
Er worden Tivoli-logo’s geplaatst op de Dug-outs met tekst “gasten” en 
“SV Tivoli”. Ook de ramen van de bestuurskamer worden voorzien van 
Tivoli-logo’s.
Verder zijn er plannen voor een buiten-BBQ van 2 meter en roestvrij 
stalen letters SV Tivoli voor op de zwarte rand boven de ingang.
We zien er naar uit om snel open te gaan en jullie te ontvangen in onze 
vernieuwde, vertrouwde kantine van ons gezellige clubke.

Op de volgende pagina zien jullie de foto’s
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JEUGD

Jeugd SV Tivoli maakt groeispurt

Afgelopen seizoen waren de 3 jeugdteams overvol, het opzetten van 
een 4e team in de voorjaarscompetitie paste net niet.

De huidige JO12 maakt de overstap naar JO13, 11 tegen 11 op groot 
veld, hiermee is het spelersoverschot opgelost.

De JO11 en JO9 worden resp. JO12 en JO10, met interne 
verschuivingen wordt de druk van het spelersoverschot verdeeld.

Tevens zullen een aantal Welpen doorschuiven naar de JO8 en hier 
samen met nieuwe leden een team vormen, hiervoor zijn we nog op 

zoek naar aanvulling in de begeleiding.

Samen met Andoni Urresti hebben 2 JO11-teams met hun begeleiding 
zich ingeschreven voor komend seizoen.

Deze teams zullen meestrijden in de hoogste klasse, waardoor 
aanwezige talenten nu ook de kans krijgen hieraan te proeven.

Plezier in het spel blijft natuurlijk de basis, maar met deze aanvulling 
kunnen we tevens ontplooiing van talent toevoegen.

Door de doorstroming vanuit de Welpen (4-6 jaar) is er weer ruimte bij 
de Welpen voor nieuwe aanwas, tevens hebben we nog plaats voor 

kinderen uit geboortejaar 2008, 2010 en 2013.

Voor meer informatie neem contact op met:
D. Bell (hoofd Jeugdzaken, 06 - 4008 0861).

H H H




11

TIVOLI GESPOT – UITSLAG QUIZ

n het vorige clubblad en het clubblad daarvoor hebben we enkele 
Tivoli-gerelateerde foto’s en bijbehorende vragen geplaatst. Onder-
staand zie je die foto’s.

Bij deze foto’s stelden wij jullie de volgende vragen:

Hoe heet dit gebouw?
In welk land en welke stad staat dit gebouw?
In welk jaar werd dit geopend?

De juiste antwoorden moesten zijn:

Teatre Tivoli. (Teatro zou ook goed gerekend zijn)
Spanje, Barcelona.
1919.

Helaas hebben we geen oplossingen van jullie mogen ontvangen en 
houden de felbegeerde hoofdprijs dus zelf.

Verderop in dit clubblad vinden jullie weer een nieuwe “Tivoli gespot”-
quiz.

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

nze dichter heeft een mooi Corona-gedicht ge-
schreven. De Nederlandse versie stond in het vorige 
clubblad. De Engelse variant plaatsen we nu. 

Pandemic

A world on it’s knees,
dropped by fears for disease,

touched by fellow men and please,

keep hope shining at the horizon,
although social life was something to rely on,
all mankind commits in an exposed liaison.

 

Pasje 30-4-2020

En ter vergelijking hier nog een keer het Nederlandse gedicht:

Pandemie

‘n Wereld door virus geroerd
door angsten gevloerd

door medemensen ontroerd

Waar hoop aan de horizon gloort
waar het sociale leven totaal is ontspoord
waar men samen alle krachten aanboort.

Pasje 24-4-2020

H H H
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CORONA  
(samengesteld door onze redacteur Jack Engelen)

e leven nu nog steeds al weken in onzekere 
en angstige tijden door de uitbraak van het CO-
VID-19 coronavirus. We hadden al te maken met 
een “intelligente Lock-down” met maatregelen tot 
en met 6 april. Op 31 maart werd bekend gemaakt, 
dat alle maatregelen werden verlengd tot en met 
minimaal 28 april en/of 1 juni 2020. Op 21 april 
kwam er nieuwe berichtgeving, waarbij duidelijk 
werd, dat er een langzame minimale heropening 
van het land gepland was en dat veel andere 

maatregelen werden verlengd tot en met minimaal half mei en/of 1 sep-
tember. Op 6 mei en de week daaropvolgend werd een “spoorboekje” 
gepresenteerd richting verdere versoepeling van de maatregelen, 
waarover we natuurlijk in deze rubriek berichten. Net als in het vorige 
clubblad hebben we in deze rubriek een aantal publicaties/artikelen 
verzameld, die met dit alles samenhangen en die we dit keer weer in 
gewone chronologische volgorde (dus van oud naar nieuw) plaatsen.

p 1 mei 2020, net na het verschijnen van het vorige clubblad, 
werd op Teletekst pagina 605 het volgende bericht geplaatst: 

F F F
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D.nl en het papieren ED publiceerden een hieraan gerelateerd 
artikel op 1 en 2 mei 2020.

NOODFONDS EINDHOVEN: STADSBESTUUR SCHELDT DEEL 
HUREN EN BELASTINGEN KWIJT

EINDHOVEN - Kwijtschelding van de gemeentelijk belastingen en 
huren in Eindhoven moet verlichting brengen bij sportclubs, ver-
enigingen, buurthuizen en culturele instellingen.  

Hans Vermeeren 01-05-20, 17:08 Laatste update: 16:20 Bron: ED

Sportclubs, buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen in Eind-
hoven hoeven over de periode van half maart tot 1 juli aanstaande 
geen gemeentelijke belastingen of huur te betalen. Nadat eerder het 
betalen van die lokale belastingen en huren al was opgeschort, worden 
ze nu helemaal kwijtgescholden. 

Die kwijtschelding is onderdeel van een nieuw maatregelenpakket 
vanwege de coronacrisis dat het Eindhovense stadsbestuur heeft afge-
kondigd. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat dit de gemeentelijke 
schatkist een bedrag van 7 tot 8 miljoen euro gaat kosten. In juni wordt 
bekeken of verlening van deze lastenverlichting noodzakelijk is. 
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Belangrijkste onderdeel van dat pakket coronamaatregelen is het in-
stellen van dit lokale ondersteuningsfonds waarop clubs, verenigingen, 
culturele instellingen en buurthuizen aanspraak kunnen maken. 

Aantal voorwaarden
Wel gelden er een aantal voorwaarden voordat kwijtschelding van huur 
en belastingen toegekend worden, zo licht wethouder Yasin Torunoglu 
(PvdA) van wonen, werk en wijken toe. ,,Het gaat dan onder meer om 
het eigen vermogen, om huren die al gesubsidieerd worden of financi-
ele steun die al uit andere noodfondsen wordt verleend.” 
Wat de exacte voorwaarden zijn, wordt de komende twee weken verder 
uitgewerkt. Op 15 mei moet het ondersteuningsfonds van kracht zijn en 
moet ook duidelijk zijn op welke manier er aanspraak op kan worden 
gemaakt: via een digitaal loket of ook aan een balie op het Eindhoven-
se stadhuis.

De afgelopen weken is er vanuit de Eindhovense gemeenteraad sterk 
op aangedrongen om tot een tweede pakket aan noodmaatregelen te 
komen voor, zoals dat genoemd wordt, het ‘maatschappelijk midden-
veld’. 

Sociale bindweefsel
,,Dat is het sociale bindweefsel van de stad, dat zorgt voor de jus in de 
samenleving”, stelt Torunoglu. ,,Uiteraard doen we er alles aan om dat 
overeind te houden. Met dit ondersteuningsfonds voldoen we ons in-
ziens ruimschoots aan de wens vanuit de raad.”

De cultuursector in Eindhoven kan eveneens putten uit dit ondersteu-
ningsfonds. Maar voor deze sector zijn ook nog andere reddingsmaat-
regelen in de maak, zo kondigt cultuurwethouder Monique List (VVD) 
aan. ,,We bekijken per instellingen wat nodig is, en maken daarbij ook 
gebruik van het geld dat cultuurminister Van Engelshoven en het pro-
vinciebestuur uitgetrokken hebben om de culturele instellingen te on-
dersteunen.” 

Ook daar moet over twee weken meer duidelijkheid over komen. De 
eveneens zwaar getroffen horecasector komt het stadsbestuur nu ook 
tegemoet. In ieder geval over de eerste helft van dit jaar hoeven cafés 
en restaurants geen belastingen te betalen voor de tot op heden akelig 
lege terrassen.

F F F
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p 6 mei 2020 kwam het kabinet met versoepelingen van de Coro-
namaatregelen, waarover op ED.nl het volgende werd bericht : 

KABINET VERSOEPELT REEKS CORONAMAATREGELEN, NE-
DERLAND IN ‘NIEUWE FASE’

De ‘eerste uitbraakfase’ van het coronavirus ligt achter ons, zei 
premier Mark Rutte gisteravond. ,,We komen nu in de fase waarin 
we de overgang moeten maken naar de 1,5 metersamenleving.” 
Lees in het kader welke maatregelen worden versoepeld, en vanaf 
wanneer. De tekst gaat verder onder het kader. 

Tobias den Hartog 6 mei 2020

Welke stappen worden er genomen?

- Het plan is nu om vanaf 11 mei nagenoeg alle contactberoepen 
weer aan de slag te laten gaan. Voor kappers, voetverzorgers, mas-
seurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen de klan-
ten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook rijscholen mo-
gen weer aan het werk. Het CBR hervat ook weer de examens.

- Voor buitensport geldt dat ze ook weer aan de slag kunnen met 
dat voorbehoud, ook personen boven de 18 jaar. Het gaat dan dus 
vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf.

- Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert 11 mei ook naar: 
 ‘blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Het advies blijft om 

1,5 meter afstand van elkaar te houden.
- Er worden daarnaast proeven gelanceerd als het gaat om 
 verpleeghuizen. In 25 vestigingen wordt gekeken of en hoe er weer 

bezoek kan worden ontvangen.
- Vanaf 1 juni mogen terrassen weer open, net als strandtenten. Ook 

restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op 
 reservering. Het maximum aantal gasten is dan dertig. Ook 
 bioscopen, concertzalen, musea en theaters gaan weer open, zij 

moeten ook het maximum aantal van dertig bezoekers in acht ne-
men. Voor gezinnen geldt wel dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven 
te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan. Er wordt 
gekeken of dit voor poppodia ook kan gaan gelden. 

- De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer.
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- Het openbaar vervoer moet dan (op 2 juni) ook weer volgens de 
normale dienstregeling gaan rijden.

- Op 15 juni mogen de praktijkexamens worden hervat in het mbo, 
net als (deels) het praktijkonderwijs. 

- Vanaf 1 juli gaan ook de openbare douches en wc’s in 
 vakantieparken en campings weer open. Ook de theaters, musea, 

bioscopen en restaurants mogen vanaf dan weer 100 personen toe-
laten.

- In september volgen dan sauna’s, seksclubs en de laatste sport-
clubs. Dan kan er ook in de zaal gesport worden.

- Zoveel mogelijk thuiswerken blijft het advies, zeker ‘tot en met sep-
tember’.  

Alle plannen zijn wel onder het voorbehoud dat er geen opleving van 
het virus komt.

‘Iedereen ruimte’
,,Twee weken geleden konden we een versoepeling aankondigen van 
een paar maatregelen. Ik zei toen dat we aan het prille begin van de 
weg terug stonden’’, zei premier Rutte vanavond tijdens de perscon-
ferentie. ,,Nu we iets verder zijn in deze overgangsfase kunnen we 
volgende stappen zetten. We willen stappen doen die iedereen weer 
ruimte geven. Dat doen we zo snel als het kan, maar ook zo snel als 
verantwoord is. ” 

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat het aantal testen voor mensen 
met klachten snel wordt opgevoerd. Het kabinet wil vanaf 1 juni ieder-
een met klachten kunnen testen. Hij waarschuwde dat de kans dat het 
virus oplaait niet weg is. ,,Daar willen en zullen we op voorbereid zijn. 
Ook in de zorg blijft voldoende capaciteit één van de ankerpunten.” 

De Jonge zei dat we ‘in een ongekende tijd leven’. ,,Je hoort en ziet 
mensen denken: mij kan toch eigenlijk niet zoveel gebeuren? Die ge-
dachte is misschien begrijpelijk, maar dit is geen tijd van ‘ieder voor 
zich’. Je hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf én elkaar.” 

Het kabinet versoepelt eerder dan gepland de maatregelen tegen het 
coronavirus. Aanvankelijk wilde premier Rutte meer verruiming bekend-
maken rond 12 mei, maar de bezetting in de ziekenhuizen daalt
sneller dan verwacht.
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Perspectief
Bovendien wil het kabinet perspectief geven aan burgers en bedrijven 
die gebukt gaan onder de maatregelen. Daarom werd de afgelopen 
dagen gewerkt aan een draaiboekje om Nederland stilaan weer te ‘her-
openen’.

Toch zei Rutte: ,,Per week moet er voldoende ruimte zijn en blijven om 
deze stappen te zetten. Het is dus onder dat voorbehoud. Bij het ophef-
fen van maatregelen hanteren we twee belangrijke criteria: de druk op 
de zorg en de drukte op straat.”

De Jonge: ,,We moeten het vuurtje kunnen uittrappen als het weer 
oplaait.” Hij wil daarom ook het aantal intensive care-plekken flexibel 
ophogen tot 1700 bedden. 

Mondkapje in ov
Rutte zei ook dat het bewijs dat mondkapjes helpen ‘dun’ is. Toch 
meldde hij dat het gebruik van een mondkapje in het ov verplicht wordt 
vanaf 1 juni, als de dienstregeling hervat wordt. ,,Dat mag zelfgemaakt 
zijn.” Het moet nadrukkelijk geen ‘medisch kapje’ zijn, want die ‘zijn no-
dig in de zorg’. Volgens Rutte is het kapje in het ov noodzakelijk omdat 
het daar niet mogelijk zal blijken overal 1,5 meter afstand te houden.

Rutte hamerde erop dat het openbaar vervoer geen avond- of och-
tendspits zou moeten hebben, omdat mensen dan moeilijker afstand 
kunnen houden. ,,Het ov blijft voor noodzakelijke reizen. We zullen de 
vervoersstromen moeten spreiden.”

Ministers Hugo de Jonge (Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Justi-
tie) werkten aan de plannen met Rutte. Daarna werd het vrijdag in de 
ministerraad besproken en zondag vervolmaakt tijdens het informele 
overleg tussen ministers en het RIVM op het Catshuis, de ambtswoning 
van Rutte.

F F F
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p 7 mei 2020 werden op Teletekst pagina 802, resp. 605 de vol-
gende berichten geplaatst:

F F F

p 9 mei 2020 verscheen op onze website en op amateurvoetbal.nl 
het volgende artikel:

MET INGANG VAN 11 MEI MOGEN SENIOREN IN HET AMATEUR-
VOETBAL WEER TRAINEN

Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en 
beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor 
senioren het geval. Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor 
de verschillende doelgroepen, is afhankelijk van de betreffende ge-
meente en de club. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen 
van toepassing.
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Hieronder het protocol voor voetballers..
* dit protocol kan pas in werking treden
  zodra de tekst in de lokale noodverorde 
 ning is aangepast en van kracht is;
* blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een 
 van de volgende (ook milde!) symptomen 
 hebt: neusverkoudheid, hoesten,  
 benauwdheid of koorts;

* blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of be-
nauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten;

* blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien da-
gen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD);

* blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

* blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

* spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analy-
seren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen 
kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

* bij de trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die 
voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;

* meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je ge-
meente/ voetbalvereniging, zodat de vereniging rekening kan houden met 
de toestroom;

* voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder bege-
leiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte 
te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale 
noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;

* kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland 
staat;

* kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en 
vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;

* houd met reizen naar de voetbalvereniging rekening met de richtlijnen ver-
keer & vervoer van de Rijksoverheid;

* kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleed-
kamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het 
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toilet bent geweest;
* kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de 

voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
* volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 

buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wan-
neer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;

* laat spelers vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere 
personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en 
andere spelers. Bij spelers tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking 
onderling niet aan de orde;

* gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een 
voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden 
aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reini-
gingsdoekjes;

* neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
* verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

Protocol trainers 
* dit protocol kan pas in werking treden zodra 
 de tekst in de lokale noodverordening is  
 aangepast en van kracht is;
* kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met 
 eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar 
 je training gaat geven;
* trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 

70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich 
op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts;

* bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ 
geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;

* zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk 
materialen gedeeld hoeven te worden;

* tracht bij je training vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 
12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;

* gebruik bij je training waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, de regels die 
voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;

* zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en 
dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

* zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers 
in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
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* maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de leef-
tijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens de training ander-
halve meter afstand moet worden gehouden;

* denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de tining 
in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehou-
den kan worden ook tijdens de training;

* wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
* help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt;
* houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen 

lichamelijk contact);
* weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-

leden;
* volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen;
* laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. 

De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
* laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
* zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke 

gevallen noodzakelijk is;
* hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
* was je handen met water en zeep na iedere training;
* blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symp-

tomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
* blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of be-

nauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten;

* blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact 
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien da-
gen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg 
hierin het advies van de GGD);

* blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

* blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad 
met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F
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p 13 mei 2020 werden op Teletekst pagina 802, resp. 803 de 
volgende berichten geplaatst:

F F F
p 16 en 18 mei 2020 werden op Teletekst pagina 808, resp. 805 

de volgende berichten geplaatst:

F F F
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p de voorpagina van het papieren ED verscheen op 20 mei 2020 
het volgende artikel, waarvan we jullie een scan laten zien:

F F F

p Teletekst pagina 802 en 803 stonden op 24 en 25 mei 2020 de 
volgende berichten, die wij op de volgende pagina laten zien:








25

F F F
p 26 mei 2020 stond op Teletekst pagina 802 het linkse bericht en 

het rechtse bericht stond op 27 mei 2020 op Teletekst pagina 106:

F F F
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en aan het laatste bericht gerelateerd artikel werd op 27 mei 2020 
op ed.nl geplaatst:

RUTTE: SPORTSCHOLEN EN SPORTKANTINES WAARSCHIJN-
LIJK AL OP 1 JULI OPEN
Sportscholen, sauna’s, sportkantines en casino’s gaan waar-
schijnlijk al op 1 juli open. Het Outbreak Management Team, dat 
het kabinet adviseert, moet nog wel kort daarvoor akkoord gaan.

Tobias den Hartog & Edwin van der Aa

Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. ,,Als dit alle-
maal eerder kan, dan gaan we dat doen. We hebben een routekaart 
gemaakt en sportscholen zeiden: waarom pas 1 september? Dat snap 
ik. Nu hebben we aanvullende eisen gemaakt en daar lijken ze aan te 
kunnen voldoen.” 
Het plan was eerder die locaties op 1 september te heropenen, maar 
sportscholen en casino’s vrezen voor faillissementen als de deuren 
langer gesloten moeten blijven. Het kabinet wil dus gehoor geven aan 
de lobby die gaande was. Seksinrichtingen blijven wel gesloten tot 1 
september
De premier riep ook op mensen die buiten de schoolvakanties op reis 
kunnen, hun vakantie uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoor-
beeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat ‘vooral 
doen’, aldus Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden. Het kabinet gaat 
zich nog buigen over de spelregels rond toerisme in Nederland, zei hij 
verder. ,,We zullen moeten kijken of daar überhaupt ruimte voor is.”

Europa in vakantietijd 
Het is verder nog onduidelijk of Nederlanders komende zomer weer 
naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. 
Sommige landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te 
ontvangen, maar veel is nog onduidelijk. ,,Het is echt complex. Je ziet 
dat in heel Europa landen worstelen met die vraag”, zei Rutte. 
Rutte drong er op aan om ook in het buitenland, als reizen straks weer 
mogelijk wordt, toch 1,5 meter afstand te houden. ,,Maar ik kan echt 
nog niet zeggen, als landen ons willen hebben als toerist, wanneer dat 
straks weer veilig kan.”Rutte hoopt ‘volgende week’ duidelijkheid te 
kunnen scheppen over welke reisadviezen Nederland gaat geven.

F F F
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n het papieren ED van 28 mei 2020 stond een daaraan gerela-
teerd artikel, waarvan we jullie hier een scan laten zien.

F F F
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CRISIS EN HUMOR

ijdens crises zoals deze wordt er wordt vaak gezegd: er is geen 
beter medicijn dan humor. En of dat wetenschappelijk bewezen is, we-
ten we niet. Wel weten we, dat humor wel degelijk kan helpen bij het 
relativeren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu overspoelt. 
Daarom besluiten we ook deze keer weer deze rubriek met een selec-
tie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via Whatsapp toe-
gestuurd kregen.

H H H
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

e directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft 
regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die we inte-
ressant vinden.

Column week 20 (12 mei):

inds de introductie van de coronamaatregelen wordt er in Ne-
derland massaal minder bewogen, blijkt uit recent onderzoek van 
sportkoepel NOC*NSF. Waren er vorig jaar nog wekelijks 10,4 mil-
joen Nederlanders aan het sporten, inmiddels zijn dat er nog maar 
8,7 miljoen. Vooral jonge kinderen tussen de zes en twaalf jaar zijn 
de dupe. Zij gingen van 1,3 miljoen actieve sporters in 2019 naar 
800.000 nu, een daling van 35 procent. Ook de jeugd tot achttien 
jaar beweegt aanzienlijk minder met een afname van 13 procent. 
Alleen jongvolwassenen, tussen de 19 en 30, lieten zich door de 
coronamaatregelen het minst uit het veld slaan: een vermindering 
van slechts 3 procent.

Plaats deze cijfers tegen de achtergrond van het groeiend aantal kinde-
ren met overgewicht en afnemende motorische vaardigheden en er is 
sprake van een extra zorgelijke ontwikkeling die door de virusuitbraak 
wordt veroorzaakt.  
 
Het was daarom een verstandig kabinetsbesluit om de jeugd tot en met 
18 jaar weer te laten voetballen. Nog mooier was het om te zien hoe 
het grootste deel van de voetbalclubs hiermee omsprong. Want na de 
persconferentie van twee weken terug, wist het overgrote deel van de 
verenigingen geruisloos op de nieuwe situatie in te spelen.
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Bijna 100 procent had binnen een paar dagen de logistieke puzzel ge-
legd, die door het RIVM wordt verlangd om veilig te kunnen voetballen. 
Collega Ralf Reniers, verantwoordelijk voor de coördinatie van de her-
start van voetbalverenigingen: “De creativiteit en organisatiekracht bij 
verenigingen is indrukwekkend. Besef bovendien: het zijn vrijwilligers-
organisaties.”
 
Nu de volgende stap. Want na de persconferentie van afgelopen don-
derdagavond hebben we misschien wel de mooiste uitdaging. Als het 
coronavirus onder controle kan worden gehouden, kunnen we vanaf 1 
september starten met de competities en mogen voetballers van alle 
leeftijden nú al de wei in. Omdat de meeste mensen voorlopig niet op 
vakantie gaan, biedt dat mogelijkheden om de leukste voetbalzomer 
ooit te organiseren en daarmee de ideale seizoenvoorbereiding te tref-
fen.

Check hiervoor knvb.nl/samenvooruit en trainingsplatform Rinus. Inspi-
ratiesites die in de afgelopen dagen al door honderdduizend clubmen-
sen zijn geraadpleegd.
 
Ondertussen proberen wij in Den Haag een aantal vragen opgehelderd 
te krijgen. Wanneer mogen de voetbalkantines weer open? Is dat vanaf 
1 juni? Als cafés en restaurants hun eerste gasten (maximaal 30 perso-
nen) kunnen begroeten? Of een maand later, het moment waarop 100 
mensen zijn toegelaten? Daarnaast willen we beter weten hoe het zit 
met de 110 miljoen euro toegezegde steun voor sportverenigingen. Krij-
gen ook de clubs met een eigen accommodatie compensatie? Wel zo 
fair. Zij worden niet minder geraakt door de coronacrisis.
 
Toch is er één kwestie, die ons het meest bezighoudt: het kabinetsbe-
sluit om pas publiek toe te staan bij voetbalwedstrijden als er een vac-
cin is ontwikkeld.
Begrijp me niet verkeerd. Ik heb bewondering voor de manier waarop 
dit kabinet met de corona-uitbraak omgaat. Daarom houden we ons 
vanaf het begin aan de richtlijnen, omdat gezondheid nou eenmaal het 
allerbelangrijkste is. Toch gaan de ontwikkelingen rondom het corona-
virus razendsnel en gelukkig de goede kant op. Is het dan niet te voor-
barig om je nu al op dat punt vast leggen? Helemaal nu er nog zoveel 
onduidelijkheid is over het vaccin.
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De gevolgen voor het voetbal zijn namelijk desastreus. Los van de 
sfeer in het stadion en de spanning van de wedstrijddag die we mis-
sen, tast de beslissing om te wachten op een vaccin voordat er publiek 
wordt toegelaten bij een voetbalwedstrijd de unieke Nederlandse sport-
infrastructuur aan. Terwijl die van onschatbare waarde is voor de volks-
gezondheid en sociale betrokkenheid in dit land.

Welke politicus is daar immuun voor?

F F F

Column week 22 (26 mei):

it een recent gehouden enquête onder amateurvoetbalvereni-
gingen is gebleken dat bijna 50 procent van de clubs tijdens de 
zomermaanden openblijft. Ze gaan onder meer trainingen geven 
en wedstrijden organiseren voor iedereen die niet op vakantie 
gaat en het voetbal in de afgelopen maanden heeft gemist. Met 
dank aan de coronacrisis en de gedwongen voetbalstop, lijkt de 
liefde voor de sport en het verenigingsleven geen grenzen te ken-
nen.

Bij de KNVB merken we dat door de enorme aandacht die er is voor al-
les wat er wordt georganiseerd om de terugkeer op de velden zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Webinars op onze website trekken hoge kij-
kersaantallen, de voetbalfittrainingen van Oranje zijn populair en in het 
hele land worden door vrijwilligers alternatieve clubactiviteiten opgezet.
Voor mij is het een teken aan de wand dat het amateurvoetbal veel 
sterker en veelzijdiger uit de coronastilte tevoorschijn zal komen dan
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menigeen denkt. Zo versnelt de crisis veranderingen in de sport die al 
op gang waren gekomen. Eén van de bewijzen hiervoor wordt geleverd 
in de oude bestuurskamer van de verdwenen voetbalclub HFC Haar-
lem. De werkplek van KNVB Voetlab, een startup-studio van de KNVB, 
die alternatief voetbalaanbod uitdoktert. Tussen de foto’s van bekende 
‘roodbroeken’ als Kick Smit, Gerrie Kleton, Abe van der Ban, Johnny 
Rep en Arthur Numan wordt gewerkt aan een nog groter succes van 
het voetbal. KNVB Voetlab richt zich daarbij op de sporter zonder ver-
eniging waarvoor het huidige KNVB- aanbod ontoereikend is. Denk 
alleen al aan de circa 150.000 voetballers die jaarlijks stoppen bij hun 
club, maar nog wel willen blijven sporten. Voor hen ontwikkelde KNVB 
Voetlab (onder meer) Kicksfit. Dat is fitness gebaseerd op voetbalple-
zier. Waarbij je in kleine groepen een voetbal-workout van 60-minuten 
kunt doen op een nabijgelegen veld van een voetbalvereniging. Ideaal 
voor vrouwen en mannen van 25 plus, die ooit het voetbal vaarwel heb-
ben gezegd, omdat ze te druk zijn voor het lidmaatschap van een ver-
eniging, maar wel fit willen blijven. De versoepeling van de maatregelen 
rond de coronavirus-uitbraak heeft ervoor gezorgd dat deze sportbe-
oefening explosief is gegroeid. Zo zeer zelfs, dat KNVB Voetlab ver-
sneld op zoek is naar nieuwe pilotclubs voor het Kicksfit-programma. 
Belangrijk om daarbij te vermelden is dat uiteindelijk het overgrote deel 
van de opbrengsten uit de Kicksfitabonnementen naar de clubs gaan. 
Het meest gekozen abonnement is 44,50 euro per maand (onbeperkt 
meetrainen) en levert op jaarbasis het dubbele op van een gemiddeld 
voetbalclublidmaatschap. Ook andere producten van Voetlab, zoals het 
recent gelanceerde Freule – een club voor meiden en vrouwen met lief-
de voor voetbal, die we online beginnen – komen sinds de versoepeling 
van de coronamaatregelen in een stroomversnelling.

Betekent dit dat ik dingen alleen maar zonnig inzie? Mij geen zorgen 
maak over de financiële uitdagingen in het amateurvoetbal? De afhan-
kelijkheid voel van de overheid om de kantines weer te mogen openen, 
of publiek langs de lijn te verwelkomen? Natuurlijk, maar wat ik vooral 
zie is de kracht van voetbal om er in alle omstandigheden het beste 
van te maken en te blijven denken in kansen in plaats van tegentref-
fers. De hunkering naar de bal is onvoorstelbaar groot en het adagium 
van Sir Winston Churchill misschien wel toepasselijker dan ooit:

‘Never let a good crisis go to waste’.

H H H
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TIVOLI GESPOT – NIEUWE QUIZ

n het kader van deze rubriek hebben we weer een nieuwe quiz 
voor jullie bedacht. Hier zijn weer enkele leuke Tivoli-gerelateerde 
foto’s.

Bij deze foto’s stellen wij jullie de volgende vragen:

Wat is de naam hiervan?
In welke Gelderse gemeente is dit te vinden?
Hoe heten de 2 hoofdmascottes?

Oplossingen kun je mailen naar het clubblad (svtivoliclubblad@gmail.com) 
of afgeven aan/mailen naar onze vaste correspondent Marc van Hout 
(marc_van_hout@hotmail.com) of onze andere redactieleden, t.w. Franklin 
Klumpkens (ikd8@hotmail.com), Pascal Janssen (stapje1977@gmail.com) of 
Jack Engelen (jack.engelen55@gmail.com).

H H H
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WHATSAPP GEIN

n deze jaargang zijn we bij wijze van proef met deze nieuwe 
geinrubriek gestart. En omdat wij het zelf nog steeds erg leuk vinden, 
gaan we er gewoon mee verder. Onderstaand zie je onze selectie van 
Whatsapp gein en ongein voor deze maand.
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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 SAA Verzekeringen
Engelen Witgoedcenter Ben Aarts Sport Praktijk
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EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Autobedrijf Diego Reprofair Autogas
Autoservice Sheik Frans Veldpaus Dakwerken
3BE Backpackers Bed & Breakfast World Food
B en R Dakwerken Aragorn ICT Dienstverlening
Keyboardcentrum Eindhoven Kapperij ZoWeZo
Bloemenboetiek “Annil” Boetiek Diva’s
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny  Onze LEO
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
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EN HAAR TENUE-/MATERIAALSPONSORS

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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
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- we het voor elkaar hebben
- de KNVB ons blijkbaar goed gezind is
- zij ons verzoek hebben gehonoreerd
- onze vrijwillige degradatie daarmee namelijk een feit is
- dit na de slechte resultaten met toch een sportieve instelling in het 

afgelopen seizoen terecht is
- de nieuw te vormen selectie daarmee een eerlijke kans op een be-

hoorlijk resultaat krijgt
- er inmiddels al een mooi groepje wordt samengesteld door 

hoofdtrainer Joeri Berende
- een mix van Tivolianen en nieuwkomers ons vaandel hoog mag gaan 

houden
- er nog steeds ruimte is voor een paar extra talenten
- onze jeugdafdeling langzaamaan een mooie groei gaat maken
- er zoveel nieuwe inschrijvingen zijn van zowel spelers als begelei-

ders dat we er een paar teams bij krijgen
- het niveau van 2 nieuwe teams ook nogal hoog is
- dit kansen biedt voor andere talenten zowel binnen als buiten onze 

club
- de huidige crises ons zeker raakt
- het achterblijven van inkomsten een zware dobber is van elke ve-

reniging die draait op kantine-inkomsten
- de potjes waaruit geput kan worden inmiddels leeg zijn
- de bouwcommissie ondertussen niet stil heeft gezeten
- onze kantine er prachtig uitziet
- dit absoluut dikke complimenten verdient
- het bestuur inmiddels zijn digitale weg heeft gevonden
- er via skype wordt vergaderd en bijeenkomsten in onze kantine 

vooralsnog niet nodig zijn geweest
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