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REDACTIONEEL

De laatste tijd ben 
ik vaak aan het 
denken geweest 
over de toekomst 
en meerwaarde 
van ons mooie 
clubblad. Trots 
als ik ben op het 
harde werk, dat 
we al jaren leveren 

en de status van ons product, ben ik 
tegelijkertijd ook zeer bewust van de 
huidige snelle tijd waarin een 
maandelijks blad niet per se de beste 
optie is. Toch weet ik ook dat er nog
genoeg leden zijn die als trouwe 
lezers uitkijken naar ons digitale 
nieuws.

Terug naar de orde van de dag, we 
zijn nog steeds bezig met ons 
jubileumjaar en de viering daarvan. 
De quiz en de mooie columns die we 
met u kunnen delen. 
Qua actualiteit kunnen we ook wat 
voor de dag brengen, ons bestuur kan 
dat ook doen tijdens de aanstaande 
algemene ledenvergadering op 10 
november. 
Ter voorbereiding daarop kunt u zich 
inlezen in het verslag van de laatste 
ledenvergadering van 18 september 
2019, dat u verderop in dit clubblad 
aantreft.

Voor nu, veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Algemene Ledenvergadering 10 november
Op woensdagavond 10 november staat de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering op het programma, de 
notulen van de vorige vergadering en de agenda van 
deze vinden jullie verderop in dit blad. De vergadering 
begint om 20.30 uur en vanzelfsprekend zijn alle leden 
van harte welkom. Aangezien de ALV op een 
trainingsavond gehouden wordt, wil dat zeggen dat er 
tot maximaal 20.00 uur getraind kan worden die avond. 

Voor eventuele vragen en/of het aandragen van extra agendapunten 
kunt u terecht bij ondergetekende, via: secretaris@svtivolivoetbal.nl

Glaswerk langs de lijn
Zoals jullie, als het goed is, weten, is elke vorm van glaswerk langs de 
lijn door de KNVB verboden. Deze regel wordt niet altijd even goed na-
geleefd en is voor ons (kantine)personeel moeilijk te controleren. Dus 
om jullie en onze veiligheid te garanderen en boetes te voorkomen, 
zal er vanaf heden geen glas meer geschonken en uitgedeeld worden 
rondom wedstrijden van het 1e. Tussen 14.00 uur en het eindsignaal 
van die wedstrijd zal er alleen drinken in plastic of blikjes te verkrijgen 
zijn. Deze regel geldt voor zowel de kantine, het terras als elders op het 
park.

Topscorers top 10
In navolging van de maandelijkse Topscorers Top 10 in dit blad wordt 
deze lijst nu ook wekelijks geactualiseerd en geplaatst op onze web-
site: Teams -> Topscorers top 10. Dus heb je gescoord en/of ben je 
benieuwd wie erin staan, neem dan snel een kijkje!

Dames gezocht!
Ons damesteam is naarstig op zoek naar versterkingen. Dus ben je 
sportief, gezellig en houd je van voetbal? Twijfel dan niet en kom een 
keer mee trainen! De trainingen zijn dinsdag en donderdag van 19.00-
20.30u en de wedstrijden op zondag(ochtend). Mocht je meer info wil-
len, neem dan contact op via de gebruikelijke wegen of kom een keer 
langs in de kantine.
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Leden activiteitencommissie gezocht
Een nieuw seizoen betekent ook weer nieuwe, leuke activiteiten, die dit 
keer hopelijk wel door mogen gaan. Om die activiteiten te organiseren, 
te begeleiden of te bedenken zoekt de activiteitencommissie nieuwe 
leden. Dus twijfel niet en geef je op via de bekende wegen of direct bij 
Semra Arici!

Tivoli 90 jaar Quiz!
Zoals de oplettende lezers onder jullie al gezien hebben, staat er sinds 
maart een heuse Jubileum-quiz in het clubblad en daar gaan we dit 
blad en de komende bladen uiteraard mee door. De redactie heeft veel 
tijd en energie gestopt in het samenstellen van de vragen en deze gaan 
over ons volledige bestaan, dus ideaal voor zowel de “nieuwe” als de 
“oude” Tivoliaan! Daarnaast zijn hier uiteraard ook weer prijzen te win-
nen. Dus ben jij de alwetende Tivoliaan of denk je dat te zijn? Twijfel 
dan niet en waag een poging. De juiste antwoorden mogen per mail 
ingestuurd worden naar het redactieadres: svtivoliclubblad@gmail.com.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen senioren 
 4 Mani Shojaian jeugd 
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh senioren
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Margot Knippels verenigingslid
  Emma Kaptein jeugd
  Gabriël Bundel senioren
 9 Joey van Dinter senioren
 10 Sayhan Bulut jeugd
 11 Christian Lugungu senioren
	 12	 Jeffrey	de	Rijk	 veteranen
 13 Rick van de Laar senioren
 14 Saif Oedaichand jeugd
 15 Mandy Klaassen dames
  Anne Denteneer dames
 16 Hasan Saygili senioren
  Dean Ip Vai Ching jeugd
  Muntasr Alasady senioren
  Andres Rojas Ebert senioren
 18 Adebo Kemiki senioren
 19 Natasha Rijkers verenigingslid
 20 Veron Brökling senioren
 22 Javey Horrocks jeugd
 23 Damian Prusik senioren
 24 Mike Bax senioren
 25 Mayren Debie jeugd
 27 Ricardo van Bekhoven senioren
 29 Maarten Lubse senioren
  Tim Russell senioren
 30 Taron Avagia jeugd

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg verenigingslid
  Jamiel Asad jeugd
  Muhammed Gigold senioren
 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och senioren
 4 John Adriaanse senioren
  Pim Monen senioren
  Gyon Kertotiko jeugd
 5 Marc van Eijk senioren
 6 Sam Ebrahim jeugd
 7 Zakaria Strazzulla senioren
 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Peter Smulders leider veteranen/lid van verdienste
  Juul van Hout comm. van beroep/lid van verdienste
  Jordi van Gemert senioren
  Rayan Alkhaldi jeugd
 13 Ralf Walravens senioren
 14 John de Goey verenigingslid
  Henk Iedema lid van verdienste
  Yusef Yasseen jeugd
  Ronnie van Leeuwen senioren
 16 Bjorn Puts jeugd
 17 Jack Rooijakkers senioren
 18 Eric Dedewanou senioren
  Yamani Visser jeugd
 20 Mike Bekelaar senioren
  Haris Cefo jeugd
 21 Joost Heeregrave senioren
 22 Jaylanio Amadmoestar jeugd
 23 Freddy Meulensteen veteranen
 25 Michael Niemann senioren
  Delano van Gemert senioren
  Daan Veldhuis senioren
 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn senioren
 28 Janish Telkamp dames

H H H
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HET 1E – EINDELIJK WEER VAN START

Eindelijk, eindelijk! Door alle Corona-
perikelen werd de competitie 2019-2020 
vanaf 9 maart 2020 voortijdig afgebro-

ken. Na versoepeling van de maatregelen ging het seizoen 2020-2021 
nog wel van start, maar ook toen gooide Corona roet in het eten. Na 2 
wedstrijden werd die weer stilgelegd en uiteindelijk afgebroken, waarbij 
vermeldenswaard is, dat ons 1e na de vrijwillige degradatie naar de 4e 
klasse in een van die 2 wedstrijden op 11 oktober 2020 de eerste 
competitiezege sinds tijden binnen haalde. Gelukkig mogen we weer 
en is het seizoen 2021-2022 weer gewoon van start gegaan en zoals 
jullie van ons voor de Corona-tijd gewend waren, berichten we ook dit 
seizoen weer over ons 1e in het clubblad. We doen dit met de verslag-
jes, zoals die in het ED of op ed.nl verschijnen of zoals die aan het ED 
of anderszins zijn aangeleverd, soms aangevuld met andere bronnen 
zoals b.v.  amateurvoetbaleindhoven.nl.
Het 1e ging weer van start o.l.v. trainer/coach Joeri Berende en in de 
oefencampagne werden wisselende resultaten geboekt (een 1-1 gelijk-
spel uit bij SV De Braak; een 6-0 nederlaag uit bij Stiphout Vooruit; een 
3-2 zege thuis tegen Sterksel). Ook in de beker was het wisselvallig 
met 2 nederlagen (0-2 thuis tegen de Raven; 3-1 uit tegen Hoogeloon) 
en een overwinning (1-4 uit bij Terlo). Van de bekerwedstrijd tegen 
Hoogeloon maakten we een scan van het verslag op ave.nl:

Hoogeloon – Tivoli (1-0) 3-1 12 september 2021
amateurvoetbaleindhoven.nl
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© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

De competitiestart was qua resultaten wat teleurstellend, want de 3 
eerste wedstrijden gingen verloren met 0-4 thuis tegen RKGSV, 5-0 
uit tegen Pusphaira en 0-1 thuis tegen Avesteyn. Kom op mannen, dat 
moet beter kunnen.

Tivoli – RKGSV (0-2) 0-4  26 september 2021
ED/ed.nl

Voor het gerelateerde artikel op ed.nl klik direct op 
deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/rkgsv-en-acht-
halen-uit-bij-seizoensopening~a13ffb98/ 
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Pusphaira - Tivoli (1-0) 5-0  3 oktober 2021
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/overzicht-4f-zuid-
1-acht-wint-weer-ruim-eli-na-vroege-rode-kaart-ten-
onder~aa1f712d/ 

Tivoli – Avesteyn (0-0) 0-1  10 oktober 2021
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl 
kunnen jullie vinden via de 
onderstaande link:

https://www.ed.nl/amateurvoetbal/overzicht-4f-zuid-1-acht-met-keeperstrainer-op-
doel-naar-derde-overwinning~a42a9513/ 
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Vers van de pers - Tivoli behaalt eerste overwinning

Ja hoor, in de 4e wedstrijd behaalden we onze eerste overwinning. 
Goed gedaan en proficiat.

DVS - Tivoli (1-1) 2-4 17 oktober 2021
ED/ed.nl
Joeri van Breemen nam de 1-0 voor zijn rekening. Daarna benutte Mike 
Box een strafschop, 1-1.
Na de thee benutte Box wederom een penalty en via Joey Klaassen 
liep Tivoli verder weg: 1-3, Stan van der Heijden bracht de spanning 
terug: 2-3. Ralf Walravens besliste met de 2-4 het duel.

H H H

VETERANEN

 Uitslagen van tot nu toe gespeelde wedstrijden:
   4 september  Tivoli – Woenselse Boys 6-3
 11 september  Geldrop – Tivoli 4-2
 18 september  Tivoli – Nuenen B afgelast
 25 september  Brabantia C – Tivoli 2-4
   2 oktober  Tivoli – SBC 1-5
   9 oktober  Brabantia A- Tivoli 0-4
 16 oktober  Tivoli – Braakhuizen A 1-1

H H H
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TUSSENSTANDEN 2021 – 2022 
(bijgewerkt t/m 17 oktober 2021)

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 2 4e klasse 12
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Tivoli 3 5e klasse 24

Tivoli 4 5e klasse 23

Tivoli Veteranen
Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven.
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Tivoli dames 6e klasse 2 (najaar)

Tivoli JO13-1 3e klasse (1e fase) 17 najaar
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Tivoli JO13-2 4e klasse (1e fase) 01 najaar

Tivoli JO12-1 Hoofdklasse (1e fase) 1 najaar
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Tivoli JO11-1 1e klasse (1e fase) 07 najaar

Tivoli JO11-2 4e klasse (1e fase) 50 najaar
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Tivoli JO9-1 4e klasse (1e fase) 20 najaar

Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. 
De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkel-
fase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt 
aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Tivoli JO8-1 4e klasse (1e fase) 16 najaar

Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. 
De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkel-
fase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt 
aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

H H H
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken. En nog steeds zijn we 
daarmee volop bezig en we hebben jullie al gemeld, dat we de 
geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in ons jubileumboek 75 
jaar gepubliceerd is, verkort zouden gaan publiceren en dan in 3 delen 
zouden plaatsen.
Eerder hebben we van “SV Tivoli 90 Jaar – Geschiedenis” die 
eerste 3 delen gepubliceerd. We hebben toen ook beloofd, dat we 
“de laatste 15 jaar” van onze geschiedenis (2006-2021) zouden gaan 
schrijven en publiceren. We zijn daarmee nog steeds bezig, maar door 
diverse omstandigheden is het ons nog steeds niet gelukt om dat te 
completeren.
Wat betreft de publicatie van de geschiedenis verlengen we de pauze, 
die we in het vorige clubblad hadden ingelast. Jullie houden dat dus 
nog van ons te goed in een of meer van de volgende clubbladen.

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell)

De wedstrijdverslagjes van onze jeugd, zoals jullie die van ons gewend 
waren, zijn er vanwege ontijdige input voor de afgelopen periode 
helaas niet. Wellicht de volgende keer beter.
Wel hebben we van alle jeugdteams (m.u.v. de JO9-1) nieuwe 
teamfoto’s, die we verderop tonen.

Teamfoto’s

JO8-1

JO11-1




18

JO11-2

JO12-1
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JO13-1

JO13-2

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 10 oktober 2021)

Lang geleden, dat we deze lijst konden plaatsen, maar we kunnen 
weer. 
In dit clubblad plaatsen we de lijst, zoals die ook op onze website
(www.svtivolivoetbal.nl) is te vinden.

 1 Luuk Hammega 2e  12x
 2 Mo Gigold 3e  11x
	 3	 Jaffa	Dinmohamed	 VE1	 	 		6x
 4 Joey van Dinther 1e/2e     4x
  Sadam Kakuzai 4e/VE1    4x
 6 Hakan Arici VE1    3x
 7 Hugo Klaassen 2e     2x
  Roy Haverkort 2e     2x
  Adnan Asbaa 3e     2x
  Tim van den Akker 3e     2x
  Mliad Sanjabi 4e     2x
  Ronnie van Leeuwen 4e     2x
 13 26 spelers      1x

H H H
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SPELREGELWIJZIGINGEN 2021-2022

De spelregels zijn een essentieel onderdeel van het voetbal, maar 
ieder seizoen worden er ook altijd wat wijzigingen doorgevoerd in 
diezelfde spelregels. De spelregelwijzigingen voor het seizoen 2021/’22 
kun je via onderstaande link bekijken:

https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels 

Met onderstaand plaatje zie je hoe het begin van die link er dan uitziet. 
Voor meer informatie moet je verder doorklikken.

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN ….

Toen we gezamenlijk aan het “brainstormen” waren over hoe we 
extra aandacht zouden kunnen besteden aan ons 90-jarig bestaan, 
opperde correspondent Marc van Hout het leuke idee om als redactie 
en correspondent(en) beurtelings iets te schrijven over hoe je 90 jaar 
Tivoli hebt beleefd, wat dat voor je betekent of heeft betekend, waar we 
over 10 jaar bij ons 100-jarig ivoren jubileum staan of wat verder nog 
hierover te schrijven valt.
En zo is deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…” 
geboren. In het clubblad van maart/april werd de aftrap gedaan door 
onze redacteur Pascal Janssen en in dat van april/mei was onze 
secretaris en correspondent Marc van Hout zelf aan de beurt. In de 
tussentijd hadden we uit de categorie “markante Tivolianen” enkele 
gastschrijvers uitgenodigd om hieraan mee te gaan doen en in de 
clubbladen van mei/juni en juni/juli waren het achtereenvolgens onze 
zeer gewaardeerde leden van verdienste Juul van Hout en Hein 
Groeneveld, die deze rubriek voor hun rekening namen. In het vorige 
clubblad was ons eveneens zeer gewaardeerde lid van verdienste en 
oud-secretaris Simon Groeneveld aan de beurt en voor dit clubblad 
hebben we niemand minder dan onze natuurlijk ook zeer 
gewaardeerde oud-voorzitter, lid van verdienste en erevoorzitter Dre 
Rennenberg weten te strikken. In de volgende clubbladen zullen nog 
meer “markante Tivolianen” als gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Op de volgende pagina’s de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN DRE RENNENBERG

Tivolianen proficiat!

Negentig jaar is een hele leeftijd, vooral als je in die 
negentig jaar een aantal moeilijke perioden hebt 
moeten overwinnen om het hoofd boven water te 
houden.
Periodes die te maken hadden met externe zaken, 
zoals in het begin van ons bestaan als Tivolianen: 
de tweede wereldoorlog en de jaren daarna. Maar 
ook de periode waaruit we zojuist vandaan zijn 
gekomen, de coronacrisis, die heeft een enorme 
impact gehad op het leven van alle dag. Het was 

een periode die ons nog maar eens heeft laten zien wat het betekent 
om constant gehinderd te worden in je dagelijks bestaan. De lockdown 
sloot ons af van zaken die in ons dagelijkse leven zo gewoon leken om 
te kunnen doen, zoals het gewoon ons wekelijks wedstrijdje spelen, het 
gezellig in de kantine buurten en steggelen, ons biertje drinken en dan 
maar weer teren op de week die komen ging. Bij de laatste keer roe-
pen “tot ziens”, in maart 2020, duurde het wel erg lang totdat we elkaar 
weer begin september 2021, bij de start van de nieuwe competitie, 
konden begroeten. Ik hoorde bij mijn komst op het sportpark iemand 
roepen: ”nondeju, ben blij je te zien”. Negentig jaar Tivoli houden voor 
mij een herinnering gaande aan bijna 20 jaar verenigingsleven waarin 
nogal veel gebeurde. In het begin toen de neiging ontstond om de 
handdoek maar in de ring te gooien en ik door Netty Gielen werd ge-
vraagd om iets te willen doen om dat te voorkomen. Het was een goed 
bedoelde vraag, maar ik was geen Tivoliaan die zo maar tijdens een 
algemene ledenvergadering zou kunnen binnen vallen om mijn ideeën 
over het verenigingsleven in onze wijk aan mensen, die ik niet kende, 
uit te leggen. Bovendien zag ik er tegenop omdat ik dacht dat ik, als 
oud- voorzitter van RPC, niet zo in de smaak lag bij de echte Tivoliaan. 
Toch ben ik op de uitnodiging van Netty ingegaan en met de stoute 
schoenen aan naar de vergadering gegaan. Het was droefenis wat ik 
aantrof, men wilde wel maar men kon bijna niet meer. Ondanks dat ik 
daar allemaal mensen zag die van hun club Tivoli hielden en waarbij 
het huilen hun meer voorstond dan het lachen, zag ik voor hun toch 
hoop gloren, hoop omdat ik echte clubliefde zag. Toen aan mij werd 
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gevraagd wat ik er van dacht, voelde ik dat ik oprecht betrokken werd 
in een strijd om overleving. Ik voelde weer dat oude clubgevoel van 
vroeger terug komen, werd in het gesprek betrokken of ik al Tivoliaan 
was. Om een lang verhaal kort te maken, ik werd voorzitter van een 
clubje dat onderzoek zou gaan doen op welke manier een herstart zou 
kunnen plaatsvinden.
De club, de mensen en de Heihoef trokken mij zo 
aan dat ik na korte tijd ben ingegaan op het ver-
zoek voorzitter van Tivoli te worden. De afspraak 
was voor twee jaar, het werden er uiteindelijk 
bijna achttien. Achttien jaren die voor mij heel lang 
een stuk ontspanning gaven in een druk dagelijks 
politiek leven. Als ik zo terugkijk naar het negentig 
jaar Tivoli zijn, ben ik trots daarin een steentje te 
hebben mogen bijdragen, aan de vriendschap-
pen die zijn ontstaan over het delen van lief en 
leed. Veel leed als vooral in de beginjaren van mijn voorzitterschap het 
maar niet lukte om de club sportief gezien op een hoger plan te krijgen. 
Hoewel het spelerspotentieel van goede kwaliteit was, konden we niet 
voorkomen om als laatste in de competitie te eindigen. Het voornaam-
ste was voor mij was echter dat de sfeer, de gezelligheid in onze oude 
kantine er voor zorgde dat we bijeen bleven en ook samen er voor 
zorgden die moeilijke jaren door te komen. Langzamerhand ging het 
na verloop van de jaren beter. We wonnen weer eens een wedstrijd, 
we wonnen weer eens meer wedstrijden, totdat op het einde van mijn 
voorzitterschap er kampioenschappen waren te vieren die lieten zien 
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dat Tivoli nooit verloren zal gaan. Met trots mag ik zeggen dat ik in al 
die jaren dat ik voorzitter van deze club ben geweest ontzettend veel 
genoegen heb beleefd aan het omgaan 
met	veel	fijne	mensen.	Soms	was	het	
besturen in moeilijke tijden, maar altijd 
stonden mijn medebestuurders klaar om 
in te springen waar het nodig was, ieder 
in de tijd waarin ze actief waren. Als ik 
dan namen noem, vergeet ik er natuurlijk 
een die zich misschien wel meer heeft in-
gezet dan ik als voorzitter, dus dat doe ik 
dan maar niet. Alleen de rooie draad mag ik wel noemen. Jack bedankt 
voor al je steun. 

Ook wil ik in deze bijdrage over het negentig jaar bestaan van onze 
club een voor mij onvergetelijke 
clubnaam noemen, namelijk van 
iemand die mijn persoonlijke vriend 
werd tijdens mijn Tivoli jaren, Frans 
Mink.
Met respect zal ik hem blijven herin-
neren als een sportman die zonder 
ook maar een klacht te laten horen 
zijn lot, na een zwaar ongeval op het 
voetbalveld, zijn leven lang met zich 
heeft mee gedragen. Frans bleef 

Tivoliaan tot de laatste momenten van zijn leven en voor mij een kost-
bare herinnering.

Dre Rennenberg.   

Tot slot zomaar nog enige foto’s: 

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 10-11-2021

Het is lang geleden, maar op 10 november a.s. is het dan toch mogelijk 
om voor het eerst sinds meer dan 2 jaar weer een algemene 
ledenvergadering te houden. De vergadering begint om 20.30 uur en 
natuurlijk zijn alle leden weer van harte welkom.
Om aan onze statutaire verplichtingen te voldoen, plaatsen we 
achtereenvolgens de agenda van die vergadering en de notulen 
van de vorige ledenvergadering, die van 18 september 2019.

Agenda Algemene Ledenvergadering Tivoli 10-11-2021

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 18-09-2019
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financieel jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Vaststellen begroting en contributie 2021-22
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Samenstelling hoofdbestuur
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Beantwoorden rondvraag
 13. Sluiting
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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.

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.
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- 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 bezui-
nigd op kan worden. Dit is echter niet overal mogelijk, kosten voor 
een goede verbinding 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 Ver-
mogen van Tivoli. De huidige liquiditeit is goed, de openstaande fac-
turen vanuit het vorige seizoen worden versneld betaald. Het Eigen 
Vermogen 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 jaar-
rekening 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.

Verslag kascommissie
Gisteren is de kascommissie bestaande uit Henk van den Boomen en 
Perry Plompen bij elkaar gekomen, aangezien Perry vandaag niet 
aanwezig kon zijn, doet Henk het woord. De commissie vindt dat de 
controle relatief laat plaatsvindt. Uit de controle is gebleken dat de 
financiële	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 Ver-
mogen 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 kan-
tine 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. 
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- De totaal begrote inkomsten voor het komend seizoen bestaat uit 
ongeveer €82.000,-. Er is hierbij bij de contributie een marge inge-
bouwd in verband met “spookleden”. Ook is de kantineomzet lager 
begroot, dit heeft voor een groot deel te maken met de huidige 
verbouwing, waardoor mensen wellicht minder geneigd zijn lang te 
blijven hangen en is het houden van activiteiten voorlopig (bijna) on-
mogelijk. 

- 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 nieuwe 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 beperk-
ter zijn. 

- De eindconclusie is dat het begrote resultaat voor het komend sei-
zoen €682,- bedraagt. Joey Klaassen vraagt hierop nog wat de kop 
“diverse lasten” inhoudt. Hieronder vallen onder meer het maken van 
reclameborden 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 con-
tributie met €5,- te verhogen, behalve voor de veteranen; deze blijft 
gelijk. Wim van de Wiel geeft aan dat het bestuur eerder heeft toege-
zegd de contributie van de veteranen te verlagen naar €130,-. 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 afgesproken dat Tivoli een nota inclusief verklaring mag indienen bij 
de gemeente 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 
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Lambrechts of RPC binnen de gemeente een voortrekkersrol heeft, 
aangezien zij de grootste vereniging zijn? Stefan verklaart dat RPC in 
het begin erg hoog heeft ingezet, maar veel van hun punten niet gekre-
gen heeft. Tijdens de gesprekken die plaatsvinden, worden RPC en 
Tivoli gelijkwaardig behandeld. John de Goey vraagt om Tivoli tijdens 
de verbouwing meer aan bod te laten komen, bij RPC verandert de 
kantine zienderogen maar bij ons gebeurt weinig. Hierdoor kan onze 
bouwcommissie 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 verantwoor-
delijkheid 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 betaalt 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 tus-
sen beide clubs en de gemeente.

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 nie-
mand 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. Daar-
naast zijn afgelopen seizoen John Hanraths, Kevin van Och en Perry 
Plompen toegevoegd als bestuursondersteuners. Stefan roept op tot 
vrijwilligers, omdat het aantal vacatures binnen de vereniging vooral 
toeneemt.
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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.

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. 
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De parkeerplaats van de St. Joris komt er ook bij. Als dat nog niet vol-
doet, 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.

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.

H H H
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Toen we in maart zijn gestart met onze speciale berichtgeving SV Tivoli 90 
Jaar hebben we al verteld, dat we in dat kader ook bezig waren met het sa-
menstellen van hieraan gerelateerde ranglijsten. Inmiddels hebben we een 
achttal ranglijsten kunnen fabriceren en zijn we in het vorige clubblad gestart 
met de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten. We hebben tot nu toe de vol-
gende 8 Top 10 Ranglijsten bedacht:
 1 Aantal wedstrijden 1e

 2 Oudste speler 1e

 3 Jongste speler 1e

 4 Aantal jaren trainer/coach 1e

 5 Aantal jaren voorzitter
 6 Aantal jaren secretaris
 7 Aantal jaren penningmeester
 8 Aantal jaren redactielid.
In het clubblad van juli plaatsten we de eerste 4 ranglijsten, die allemaal een 
relatie met Tivoli 1 hebben en in het vorige clubblad plaatsten we de andere 
4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan kaderleden. In dit clubblad gaan we alle 
ranglijsten plaatsen en in volgende clubbladen gaan we wellicht nog herhalin-
gen uitvoeren. Mocht iemand van jullie nog schitterende ideeën hebben voor 
andere ranglijsten, laat het ons dan weten.

Op	de	volgende	pagina’s	treffen	jullie	alle	8	ranglijsten	aan
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Aantal wedstrijden Tivoli 1

 1 Gijs Visser 636 wedstrijden
 2 Hennie Bruinen 534 wedstrijden
 3 Juul van Hout 324 wedstrijden
 4 Piet Verhulst 300+ wedstrijden 
  Piet Dillen 300+ wedstrijden
 6 Wim Brugel 250+ wedstrijden 
  Wim Dielissen 250+ wedstrijden

Oudste speler in het 1e

 1 Hans Verbaal 50 jaar en 88 dagen (april 2016)
	 2	 Peter	Treffers	 49	jaar	en	357	dagen	(april 2016)
 3 Hennie Bruinen 46 jaar en 4 maanden (1998)
  Peter vd Laar 46 jaar en 4 maanden (april 2005)
 5 Gijs Visser 42 jaar (mei 1997)
 6 Hakan Arici 41 jaar en 8 maanden (2017)
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Jongste speler in het 1e

 1 Piet van Eijck 14 jaar 
  Laudir Curiël 14 jaar 
  Peter Engelen 14 jaar 
  Roy Gielen 14 jaar
 5 Luc Verbeek 15 jaar
  Azdin Tallih 15 jaar
  Yenner Kara 15 jaar

Aantal jaren trainer/coach Tivoli 1

 1 Toon Dillen 9 jaar
 2 Piet Verhulst/Piet Dillen 8 jaar
 3 Albert (Flip) Lenting 6 jaar 
  Noud vd Vleuten 6 jaar 
  Gijs Visser 6 jaar
 6 Juul van Hout 4 jaar
  Henk Nihot 4 jaar
 8 Harrie Klaassen 3 jaar 
  Leo Hoeben 3 jaar 
  Henk Waterman 3 jaar 
  Pierre Dassen 3 jaar 
  Geert Oosterbosch 3 jaar 
	 	 Peter	Treffers	 3	jaar 
  Hans Bonnema 3 jaar
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Aantal jaren voorzitter

 1 Dre Rennenberg 16 jaar
 2 Geen voorzitter 15 jaar
 3 Appie Siech 10 jaar
 4 E. de Meurichy  9 jaar
 5 R. Drayer  5 jaar 
  Wim van Hout  5 jaar
 7 Theo Panken  4 jaar 
  John Lamine  4 jaar
 9 Toon Dieks  3 jaar 
  G. Lap  3 jaar 
	 	 Rob	Nieuwenhoff	 	 3	jaar 
  Harrie Klokgieters  3 jaar

Aantal jaren secretaris
 1 Piet Verhulst 23 jaar
 2 Rob Vincken 15 jaar
 3 Simon Groeneveld 10 jaar
 4 Leny Sanders  9 jaar
 5 Tinus van Driel  6 jaar 
  Marc van Hout  6 jaar
 7. Marc van Strien  5 jaar
 8. Herman in ’t Zandt  4 jaar
 9. J. van Gulik  3 jaar 
  Toon Gilsing  3 jaar
  L. Hendriks  3 jaar
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Aantal jaren penningmeester

 1 Piet Dillen 17 jaar
 2 Peter van Heeswijk 13 jaar
 3 Stefan Bell 12 jaar
 4 Johan Aalpoel 10 jaar 
  Zacharias de Wit sr. 10 jaar 
  Gerrit Leuverman 10 jaar
 7 Adrie Kley  4 jaar
 8 Theo Nonnemaker  3 jaar 
  Stef Verdonschot  3 jaar

Aantal jaren redactielid

 1 Jack Engelen 42 jaar (35 jaar onafgebroken)
 2 Pascal Janssen 23 jaar
  Franklin Klumpkens 23 jaar
 4 Henk Iedema 10 jaar 
  Arie Groeneveld 10 jaar
 6 John vd Hurk  8 jaar 
  Hein Groeneveld  8 jaar 
  Juul van Hout  8 jaar 
  Jack Gielen  8 jaar
 10 Hans Sanders  7 jaar

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

Van amateurvoetbaleindhoven.nl, het ED/ed.nl en eventueel andere 
bronnen plaatsen we een selectie van de volgens ons interessante arti-
kelen, die niet direct Corona-gerelateerd zijn.

Op 28 september lazen we in het ED/ed.nl een artikel, waarin onze 
oud-voorzitter Dre Rennenberg voor het voetlicht kwam:

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

De directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft nog 
steeds regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die 
we interessant vinden.

Column week 37 (14 september):
“Mag je vrijwilligers opzadelen met de handhaving van zo’n ingrijpende 
maatregel?”

Op internet circuleert een filmpje van de Albert Heijn-vestiging in 
Gorredijk. Eigenaar Pieter Bijlsma ken ik goed. Hij is enorm be-
trokken bij het voetbal in de buurt. Met zijn winkel sponsort hij niet 
alleen VV Gorredijk, maar ook VV Jubbega, VV Tijnje en VV Lange-
zwaag. Zijn filmpje vat in de kern samen, waarom het demissionair 
kabinet ertoe heeft besloten sporten en bewegen nu echt belang-
rijk te maken.

Terwijl nagenoeg alle andere sectoren de verplichting hebben gekre-
gen naar een coronapaspoort te vragen, waaruit blijkt of iemand is 
gevaccineerd, negatief getest of genezen, geldt die regel niet voor het 
amateurvoetbal. Ook de 1,5 meter afstand verdwijnt. Dat is vandaag 
bekend gemaakt in de coronapersconferentie.
Al met al een wijs besluit, want sporten is gezond, het verhoogt je 
weerstand en geeft je energie. Beperk je dat, zoals in de lockdowns, 
dan	zie	je	meteen	het	effect.	Gemiddeld	werden	wij	met	z’n	allen	een	
kleine 5 kilo zwaarder. Tel daar de gevolgen voor teamsporters bij op 
– het gemis van vrienden en het leven op de club - en je hebt in het 
amateurvoetbal alleen al te maken met meer dan 1,2 miljoen mensen 
die hun ei niet meer kwijt kunnen. Eenzelfde gevaar lag op de loer, als 
het demissionair kabinet géén uitzonderingspositie voor de sport had 
bepaald.
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Vraag die dan meteen was gaan spelen: Mag je vrijwilligers opzadelen 
met de handhaving van zo’n ingrijpende maatregel, waarbij het ene lid 
het andere moet tegenhouden bij het ontbreken van een coronapas-
poort? Gelukkig is het niet zover gekomen. Ook niet nodig; de sport is 
in de afgelopen anderhalf jaar nooit een besmettingshaard geweest. 
Wel is bepaald dat er voor de kantines, net als in de horeca, voortaan 
met de Corona QR-code wordt gewerkt. Dit roept nu al vragen op bij 
verenigingen, waarmee we aan de slag gaan bij de KNVB.

Een en ander neemt niet weg, dat ik een groot voorstander ben van 
vaccineren. Uiteindelijk geeft ons dat veel meer vrijheid om te gaan en 
staan waar we willen. Maar ik respecteer ieders mening om anders te 
besluiten. De voetbalfamilie is nu eenmaal groot en net zo kleurrijk als 
Nederland zelf. Om die reden kan ik buikpijn krijgen van het idee, dat je 
kinderen en hun ouders de toegang tot hun club moet weigeren, omdat 
ze niet zijn ingeënt of getest.

Er is weliswaar overal tegen een balletje te trappen, maar voetballen 
bij een vereniging is van onschatbare waarde en onvervangbaar. In de 
afgelopen weekenden is weer eens bewezen hoezeer het verenigings-
leven is gemist.

En	juist	dat	principe	komt	volop	aan	de	bal	in	het	filmpje	van	de	Albert	
Heijn-vestiging in Gorredijk. Met voetballers van allerlei clubs uit de 
buurt, die de aftrap verzorgen van een nieuwe landelijke actie 
‘voetbalpassie’: punten sparen voor je favoriete amateurclub met 
aankopen bij Albert Heijn.

Let op het legendarische acteerwerk en de balaannames. Een Os-
carnominatie zal het niet opleveren, maar het toont de 
ontwapenende schoonheid van het amateurvoetbal.

F F F
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Column week 39 (28 september):
“Van echt beleid, zoals die er is voor de jeugd, accommodatie, spon-
sors en vrijwilligers, is nagenoeg geen sprake”

Bij de start van deze competitie groeit een joekel van een pro-
bleem: het tekort aan scheidrechters. Of de kwestie voldoende 
wordt onderkend in het amateurvoetbal, blijft de vraag. Een club-
bestuurder, autodealer in het oosten van het land, vergeleek het 
laatst met de manier waarop de meeste mensen naar de kwaliteit 
van hun banden kijken, een sluitpost. Zelfs bij minimaal profiel, 
wordt er liever nog even doorgereden.

De KNVB is daarom begonnen met een grootschalige ondersteunings- 
en wervingscampagne. Want telde het amateurvoetbal in 2016 circa 
34.000 scheidsrechters, nu zijn dat er ruim 30.000. Hiervan zijn circa 
27.000 KNVB-leden actief als clubarbiter en 3.500 geregistreerd als 
bondsofficial.

Verschil	tussen	de	twee	is	het	soort	wedstrijden	dat	ze	fluiten.	KNVB-
scheidsrechters leiden de ontmoetingen in de A-categorie en een 
scheids van de club doet dat voor de meeste andere wedstrijden. Met 
32.000 duels per speelweekend is dat een gigantische operatie, waar-
uit ook meteen de uitdaging blijkt: structureel komt het amateurvoetbal 
nu al tussen de 1.000 en 1.500 arbiters tekort.

Een droog, nietszeggend getal misschien, maar als er op vrijdagavond 
een afmelding binnenkomt van een zieke scheids, van welk niveau dan 
ook, ontstaat er een probleem dat zich meteen laat gelden in alle lagen 
van het amateurvoetbal. Er moet namelijk van onderaf naar boven wor-
den gestuwd. Met als gevolg dat teams op de bodem van de B-catego-
rie steeds vaker zonder scheidsrechter aan de aftrap staan.
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Oorzaak?

Deels het resultaat van anderhalf jaar corona, waarin scheidsrechters 
wel uitstroomden, maar niet binnenkwamen, omdat het fysiek volgen 
van lessen hiervoor niet was toegestaan, en deels het gebrek aan 
beleid bij clubbesturen voor het werven, opleiden en begeleiden van 
scheidsrechters,	want	daar	begint	het,	iedere	KNVB-official	is	als	club-
scheids begonnen.

Toch wordt de oorzaak van het tekort aan scheidsrechters niet zelden 
in	de	verkeerde	hoek	van	het	voetbal	gezocht.	Alsof	het	fluiten	van	een	
wedstrijd door de emoties op het veld minder aantrekkelijk zou zijn. 
Niets is minder waar. Natuurlijk zijn er incidenten, ook nu weer, dat 
wordt keihard aangepakt, maar het overgrote deel van alle wedstrij-
den verloopt plezierig. Zelfs het beeld dat in het voetbal heerst over 
een scheids - een gemankeerde voetballer – blijkt voor aanstormende 
scheidsrechters geen belemmering. Sterker nog; volgens Werner ter 
Avest, hoofd arbitrage- en bestuurszaken bij de KNVB, is dat een kans: 
“Clubtrainers zouden veel meer bij de selectie van scheidsrechters be-
trokken moeten worden door talent eruit te pikken. Zij kunnen invloed 
uitoefenen op spelers en met ze meedenken of het een geschikte rol 
voor ze kan zijn.”

Goed, zijn we gelijk bij de grootste uitdaging. Veel clubs hebben welis-
waar een scheidsrechtercoördinator aangewezen, maar in de praktijk 
komt die rol vooral neer op het compleet krijgen van de lijsten op vrij-
dagmiddag. Van echt beleid, zoals die er is voor de jeugd, accommo-
datie, sponsors en vrijwilligers, is nagenoeg geen sprake. Slechts 100 
van	de	ruim	3.000	verenigingen	heeft	het	ARAG	Fair	Play	Certificaat,	
een bewijs dat je het als club goed voor elkaar hebt. Denk aan CSV’28 
uit	Zwolle.	Hun	clubscheidsrechters	fluiten	nu	zelfs	wedstrijden	van	de	
jeugdteams bij PEC Zwolle. Met trots wordt dat uitgedragen. Net als 
iedere	keer,	wanneer	één	van	hun	clubscheidsrechters	KNVB-official	
wordt.

Hoe mooi is de gedachte dat je als club in potentie de nieuwe Björn 
Kuipers of Danny Makkelie hebt opgeleid.

H H H
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EREGALERIJ – Bestuurders en Trainers

SV Tivoli heeft gedurende haar bestaan een aantal leden gekend, die 
voor een belangrijk deel het gezicht van onze vereniging bepaald 
hebben. Een groot aantal van hen is ons reeds ontvallen, maar wij 
willen niet nalaten de namen van de werkers op deze pagina’s te 
vermelden en daarmee de dank van alle leden tot uitdrukking brengen.

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het clubblad van mei was het de 
beurt aan onze leden van verdienste en in het clubblad van juni zijn we 
in deze galerij verder gegaan met de bestuurders, belast met de 
dagelijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In het clubblad van 
juli en dat van september waren de secretarissen en de 
penningmeesters aan de beurt en in dit clubblad plaatsen we dan tot 
slot de trainers van het 1e, wier namen in onderstaand overzicht 
worden vermeld. In een of meer van de volgende clubbladen zullen we 
de complete “Eregalerij” publiceren.
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Trainers:
1934 Harrie Klaassen/Bart van Gool
1935 Hr. W. Freibergen
1936 Harrie Klaassen
1937 Jan vd Broek
1938 Harrie Klaassen
1939 Toon Dillen
1948 Wim Brugel
1950 Leo Hoeben
1952 Ludwig Gorissen
1954 Piet Verhulst en Piet Dillen
1962 Piet Franssen
1964 Albert (“Flip”) Lenting
1968 Leo Hoeben/
 hulptrainer William Pugh
1969 Henk Waterman
1972 Jan Hanssen/
 Henk Nihot
1973 Henk Nihot
1975 André van Doorn/
 Hans Janssen
1976 Hans Janssen/
 hulptrainer Cor de Waal
1977 Noud vd Vleuten
1980 Flip Lenting
1982 Pierre Dassen
1985 Jan Bleys
1987 Duncan Bell

1987 Juul van Hout
1988 Juul van Hout/hulptrainers
 Cor de Waal en Chris vd Elzen
1991 Geert Oosterbosch
1994 Gijs Visser
1997 Noud vd Vleuten
1999 Tom Konings
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2001 Gijs Visser/
 Frans Veldpaus
2003 Frans Joosten
2004 Roland Vlemmix
2005  Frank Gielen (interim)

2005 Noud vd Vleuten
2006  Tarek el Baroudy
2007 Erwin van den Hoof
2009 Martien Dielissen (interim)
2009 Leo Reniers/
 Martien Dielissen

2010 Fadil Belhaj
2013 Gijs Visser/
 Frans Veldpaus (interim)
2013	 Peter	Treffers

2016 Hans Bonnema
2019 Marc van Eijk
2020 Joeri Berende

Van 25 trainers hebben we foto”s. Op de vorige en deze pagina zijn 
dat van links naar rechts en boven naar beneden: Leo Hoeben, Piet 
Verhulst, Piet Dillen, Albert (Flip) Lenting, Jan Hanssen, Henk Nihot, 
Noud vd Vleuten, Pierre Dassen, Jan Bleys, Juul van Hout, Geert 
Oosterbosch, Gijs Visser, Frans Veldpaus, Frans Joosten, Roland 
Vlemmix, Frank Gielen, Tarek el Baroudy, Erwin van den Hoof, Martien 
Dielissen, Leo Reniers, Fadil Belhaj, Peter Treffers, Hans Bonnema, 
Marc van Eijk en Joeri Berende.

H H H
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Mohammed Kabba
Liva Mustafa

Nieuw
Veron Brökling 1e

Batuhan Gunuc 2e

Adnan Asbaa 3e

Oliver Ekwumma 4e

Novy Heerings VR1
Hawi Erkalo VR1
Mahader Erkalo VR1
Gungor Ceyhun JO13-1
Bilal Mazouzi JO11-1
Ismael Mazouzi JO11-1

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

Nee, we stoppen er nog niet mee. Ja, we trekken ons 
natuurlijk wel iets aan van de kritische geluiden, die 
we regelmatig te horen krijgen over onze speciale 
Corona-berichtgeving. Dat heeft ons doen besluiten 
om het maximum aan aantal pagina’s, dat we ons al 
hadden opgelegd, verder te verkleinen en natuurlijk 
worden we daarmee ook wel een beetje geholpen 
door de recente ontwikkelingen, waardoor het aanbod 
aan Coronanieuws ook steeds minder wordt. En, we 

gaan terug naar een chronologische volgorde (van oud naar nieuw) van 
de te plaatsen artikelen. Zoals altijd wensen we jullie veel leesplezier.

Op 12 en 13 september lazen we dit artikel in het ED en 3 Teletekst 
screenshots:

F F F
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Op 14 september zagen we deze screenshots en dit artikel in het ED:

F F F
Dit artikel lazen we op 15 en het screenshot op 16 september:

F F F
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Op 21 september stond dit artikel op amateurvoetbaleindhoven.nl:

F F F
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Op 17, 21 en 22 september maakten wij deze screenshots:

F F F
Van dit artikel in het ED maakten we op 23 september een screenshot:

F F F
Deze 3 Teletekst screenshots zijn van 26, 27 en 28 september:

F F F
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Hier 2 artikelen uit het ED van 27 (links) en 28 september (rechts):

F F F
Van 28, 29 en 30 september zijn deze 3:

F F F
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Deze 3 Teletekst-screenshots zijn van 1, 3 en 4 oktober:

F F F
De scans van deze 3 ED-artikelen zijn van 1 en 6 oktober:

F F F
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Op 5 en 6 oktober zagen we deze screenshots:

Deze zijn van 7 en 9 oktober:

F F F
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Van 9 oktober is dit artikel uit het ED:

F F F
En dit artikel is van 13 oktober:

F F F
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Op 12 en 13 oktober vonden we deze screenshots:

F F F
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En tenslotte nog wat ED-artikelen van 13 en 16 oktober, gevolgd door 
screenshots van 15 en 16 oktober:

H H H
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Zoals in vorige clubbladen gemeld, hebben we speciaal ter gelegenheid van 
ons 90-jarig bestaan een quiz samengesteld, die aan de geschiedenis van 
onze club gerelateerde vragen bevat en die we (hoe verrassend) 
“De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” hebben genoemd. In eerdere clubbla-
den hebben we resp. de 1e, de 2e, de 3e en de 4e ronde van 15 geselecteerde 
vragen geplaatst en in het vorige clubblad plaatsten we alle 4 de rondes met 
alle geselecteerde vragen en dat gaan we in dit clubblad weer doen.Ergens 
verderop in dit jubileumjaar zullen we gaan besluiten met het stellen van de 
deadline voor het inzenden van de oplossingen. We hopen tegen die tijd een 
goed gevulde prijzenpot gevormd te hebben en natuurlijk zouden wij graag 
zien, dat jullie gaan deelnemen aan deze quiz. Als je wilt meedoen, dan kun je 
de oplossingen sturen naar svtivoliclubblad@gmail.com en je kunt dat doen tot 
aan de door ons later gestelde deadline. Wij zullen op tijd aangeven, wanneer 
de deadline voor de inzendingen eindigt en daarna gaan we natuurlijk de ant-
woorden geven en de uitslag bekend maken. We gaan ook binnenkort plaats 
inruimen op onze website hiervoor, zodat je daar alle vragen nog kunt gaan 
terugkijken. De betreffende link zullen we een volgende keer bekendmaken.
Natuurlijk kun je ook alleen meespelen voor de eer, want  wie wil er nou niet 
bekroond worden met de titel “De Grootmeester Van De Grote SV Tivoli 
90 Jaar Quiz”? Om goed beslagen ten ijs te komen, is het raadzaam om de 
geschiedenis van onze club, zoals te publiceren of gepubliceerd in delen in de 
clubbladen van dit jubileumjaar, goed door te lezen. Dan volgen nu opnieuw 
alle vragen van deze quiz. 
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DE EERSTE RONDE - vragen

Vraag 1
Op welke datum werd onze club opgericht en welke 3 personen 
vormden het allereerste dagelijks bestuur? 

Vraag 2
Welke doelman maakte deel uit van het befaamde EVV Eindhoven 
(nu FC Eindhoven), dat in 1953-1954 de landstitel behaalde, was later 
(eind jaren vijftig, begin jaren zestig) de keeper van SV Tivoli, en was 
de opa van ons lid van de dames Anna Welten? 

Vraag 3
Hij was in de jaren 50 en 60 samen met zijn schoonvader en Harrie vd 
Veen een van de pioniers in de juniorenafdeling en jarenlang leider en 
secretaris/voorzitter van die afdeling. Hij werd in 1969 benoemd tot 
erelid en tot hoge leeftijd voetbalde hij in het legendarische 
“veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk. 
Welk in 2016 overleden erelid bedoelen wij? 

Vraag 4
Welk legendarisch duo speelde samen in het 1e in de 40-er jaren, 
waren als secretaris en penningmeester lid van het bestuur in de 50-er 
en 60-er jaren, waren samen van 1954 tot 1962 trainer van het 1e, 
namen in 1972 na resp. 23 en 17 jaar secretaris/penningmeester 
afscheid en werden in 1973 benoemd tot Erelid? 

Vraag 5
Hij was speler bij de jeugd en senioren, redactielid en penningmeester 
clubblad, leider junioren en senioren, voorzitter senioren, secretaris 
junioren en HB. Wie kreeg in 1988 voor het eerst in de historie de titel 
“Lid van Verdienste” uitgereikt, terwijl hij nog in functie was, wie stierf 
in 2005 op 52-jarige leeftijd en werd in 2006 bij de feestavond van het 
75-jarig bestaan postuum verkozen tot “Tivoliaan van de Eeuw”? 

Vraag 6
Wie zat in de 50-er en 60-er jaren langdurig in het bestuur, was in die 
tijd	een	markant	figuur	m.n.	omdat	hij	“per	zogenaamde	stootkar	snoep	
en versnaperingen van het Arnaudinaplein naar het veld aan de 
Heezerweg sleept om te verkopen voor Tivoli” en werd in 1972 
benoemd tot lid van verdienste? 
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Vraag 7
Wie was vanaf 2001 tot 2019 (niet onafgebroken) de voorzitter met de 
meeste dienstjaren en werd in 2014 tot Lid van Verdienste en in 2019 
tot Erevoorzitter benoemd? En wie is onze andere Erevoorzitter?  

Vraag 8
Welk lid van ons veteranenteam was jarenlang een vaste waarde in 
ons 1e, was ook nog in 3 verschillende periodes geruime tijd trainer/
coach van het 1e en is met 636 wedstrijden voor het 1e de absolute 
recordhouder op dit gebied? 

Vraag 9
Wie is ons in 1979 benoemde enige vrouwelijke erelid, die in de 60-er 
en 70-er jaren een grote steunpilaar was bij de pupillenafdeling en wat 
was haar bijnaam? 

Vraag 10
Welke “Opa” was eind jaren 40, begin 50 een van de grondleggers van 
de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot lid van verdienste? 

Vraag 11
Op welk muzieknummer is de melodie van ons clublied gebaseerd? 

Vraag 12
Welke in 1966 tot erelid benoemde Tivoliaan heeft het record 
langste lidmaatschap in handen, was in het grijze verleden jeugd-/
seniorenspeler/-leider/bestuurslid en langdurig actief als terreinchef en 
verzending clubblad en stencil en was ook de opa van een voormalig 
keeper van onze selectieteams? 

Vraag 13
Wie waren de toenmalige jeugdspelers, die in het seizoen 1992-1993 
op 14-jarige leeftijd in het 1e debuteerden en wie was toen de trainer/
coach van dat 1e?

Vraag 14
Van welke trainer, die in verschillende periodes zo’n 6 seizoenen ons 1e 
trainde, is de volgende uitspraak bij een wedstrijdbespreking: “…. en ik 
eis van iedereen inzet, inzet tot 90 minuten na de wedstrijd”? 
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Vraag 15
Wie waren de leiders van het A1, dat in het seizoen 1972-1973 promo-
tie naar de junioren hoofdklasse (destijds de allerhoogste jeugdklasse) 
wist te behalen?

DE TWEEDE RONDE – vragen

Vraag 16
Wie was zowel voorzitter (1947-1948), secretaris (1939-1941/1942-
1943) als penningmeester (1954-1955) van het hoofdbestuur, coach 1e 
naast trainer “Flip” Lenting (63-67) en werd in 1966 benoemd tot erelid?

Vraag 17
Wie werd in 1978 voorzitter van de pupillenafdeling, wie was lange tijd 
sponsor, wie was in de 80-er jaren 5 jaar voorzitter en werd in 1991 
benoemd tot erelid?

Vraag 18
Welke oud-doelman van het 1e was met 46 jaar en 4 maanden lang 
recordhouder “oudste speler in het 1e”, bezet met 534 wedstrijden 1e de 
2e plaats op die ranglijst, en is de oom van onze huidige secretaris?

Vraag 19
Wie was als Tivoli-Sint in de 70-er, 80-er en 90-er jaren de voorganger 
van Pascal Janssen, was ook de grote animator van nevenactiviteiten, 
zoals de kaart- en kienbalavonden, maakte in dezelfde tijd deel uit van 
het legendarische “veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk, en 
kreeg in zijn hoedanigheid als hulptrainer van het 1e de bijnaam 
“De Beul van de Heihoef”?

Vraag 20
Welke ras-Tivoliaan was zowel op voetbal- als kadergebied inzetbaar 
op bijna elke positie, stond beter bekend als “onze jonguh” en overleed 
in maart 2018 op 64-jarige leeftijd en werd vlak daarvoor benoemd tot 
lid van verdienste?

Vraag 21
Wie ging in 1961 gedurende maar liefst 17 jaar de pupillenafdeling 
leiden, wie maakte in 1970-1971 deel uit van de jubileumcommissie 40 
jaar, wie was de man achter de toenmalige jaarlijkse “pupillenreisjes” 
en “ouderavonden” en werd in 1979 benoemd tot erelid?
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Vraag 22
Vanaf welk seizoen is sportpark De Heihoef onze thuisbasis?

Vraag 23
Pas vanaf de beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de ama-
teurs toe. In 1982-1983 had het toenmalige 4e de primeur bij Tivoli. 
Wie was de leider van dat team en wie was die shirtsponsor?

Vraag 24
Wie was o.a. 6 jaar secretaris junioren (1966-1972) en 10 jaar 
secretaris hoofdbestuur (1972-1982) en werd o.a. daarvoor in een later 
stadium (2002) tot lid van verdienste benoemd?

Vraag 25
Hij was o.a. jeugd-/senioren-/veteranenspeler, voorzitter junioren, 
redactielid, selectietrainer. Hij is in 1996 benoemd tot lid van verdienste 
en is nog steeds lid van de Commissie van Beroep. Wie bedoelen wij?

Vraag 26
Wie was de in juli 2020 overleden Tivoliaan, die helaas door een zware 
blessure veel te vroeg is moeten stoppen als actief voetballer, maar 
desondanks jarenlang zeer actief betrokken bleef bij onze selectie en 
naar wie in de jaren 2000 ons mixtoernooi werd vernoemd?

Vraag 27
Welke secretaris en penningmeester werden in 2001 benoemd tot lid 
van verdienste en hielden in het voorafgaande “voorzitter-loze 
decennium” onze club (mede) overeind?

Vraag 28
Hoeveel levende ereleden heeft onze club nog en hoe heten zij?

Vraag 29
Wie is o.a. een van de “aandrijvers” op activiteitengebied, maakt deel 
uit van de begeleiding van de dames en is met “50 jaar en 88 dagen” 
de recordhouder van de lijst “oudste speler in het 1e”?

Vraag 30
Hij was of is o.a. jeugd- en seniorenspeler, jeugd- en seniorenleider, 
kaderlid damesafdeling, 13 jaar wedstrijdsecretaris senioren en werd in 
2017 benoemd tot lid van verdienste. Wie bedoelen wij?
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DE DERDE RONDE – vragen

Vraag 31
Hoe heet het sportpark, waar we na veel 
omzwervingen in de eerste tijd van ons bestaan, na 
jaren terechtkwamen? En in welke periode hebben
we dat sportpark mogen bespelen?

Vraag 32
Hoe heette de legendarische spits van het 1e in de 
“oorlogsjaren”, die in het kampioensjaar 1941-1942 
maar	liefst	50	van	de	79	competitietreffers	maakte?

Vraag 33
Hoe heet ons huidige clubblad, dat al sinds 1974 onder die naam 
verschijnt? Hoe heette het clubblad, dat een klein decennium daarvoor 
verscheen en welk lid van verdienste was de bedenker/ontwerper van 
die naam/logo?

Vraag 34
Wie is al jaren een van onze hoofdsponsors, debuteerde in 2001-2002 
op 43-jarige leeftijd in het 1e en evenaarde in april 2005, bij een nieuw 
optreden in het 1e op een leeftijd van 46 jaar en 4 maanden, het op dat 
moment bestaande record “oudste speler in het 1e”?

Vraag 35
In welk jaar werd voor het eerst een dameselftal opgericht? Wie waren 
de initiatiefnemers/oprichters? 

Vraag 36
Wie was in datzelfde jaar de eerste leidster en wie waren de eerste 
trainer en hulptrainer?

Vraag 37
Van 1964-1972 gingen de junioren met 3 elftallen met de bus, dikwijls 
vergezeld van een grote supportersschare, op een in die tijd 
traditioneel toernooi. Naar welke plaats gingen welke 3 elftallen, hoe 
heette dat toernooi en welke club was de gastheer?
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Vraag 38
Welke andere sporten dan voetbal werden en worden er beoefend op 
sportpark de Heihoef?

Vraag 39
Welke jeugdspeler van Tivoli heeft in 2004 gespeeld in de 
“oranje meisjes onder de dertien” selectie?

Vraag 40
Welke “Hr.” was juniorenleider (in 1981 12½ jaar) en 
-wedstrijdsecretaris, werd in 1985 benoemd tot lid van verdienste, 
kreeg in 1986 de sportpenning van de stad Eindhoven, werd gehuldigd 
voor 50 jaar lid en overleed in april 1987?  

Vraag 41
Wie is de dame, die jarenlang actief was in de jeugd- en kantine-
commissie, tevens 9 jaar onze secretaris was en in 2016 benoemd 
werd tot lid van verdienste?

Vraag 42
In het begin van de jaren vijftig is het niet gewoon, dat jongens onder 
de 12 jaar in competitieverband voetballen. Vanaf 1952 wordt een 
speeltuincompetitie georganiseerd met deelname van de speeltuin op 
het Arnaudinaplein, die zich 2 jaar later aansluit bij Tivoli, de start van 
de pupillenafdeling dus. Wat was de naam van die speeltuin en wie 
waren de eerste voormannen?

Vraag 43
Al snel werd toen het eerste eigen toernooi op vreemde bodem 
gehouden, die later de status van traditionele “Tivoli-toernooien” 
krijgen. Hoe heet de Limburgse plaats, waar de eerste reeks 
toernooien plaatsvond en naar welke andere Limburgse plaats werden 
die toernooien in de 60-er jaren verplaatst?

Vraag 44
Wie was o.a. 8 jaar (hoofd)redacteur van ons clubblad, was een 
geweldige verslaggever en stierf op veel te jonge leeftijd in 2015?

Vraag 45
Welk huidig bestuurslid is het laatste decennium actief en een grote 
steunpilaar m.n. op de gebieden jeugd, activiteiten en kantine?
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DE VIERDE RONDE – vragen

Vraag 46
Wie was van 1966-1981 onze terreinchef, was 
op allerlei ander gebied een helpende hand en 
had in de 21e eeuw zijn eigen vaste plek in de 
“Zwetshoek” van de kantine?

Vraag 47
Welke trainer van ons 1e staat als jongste 
selectietrainer ooit in de boeken?

Vraag 48
Wie werd in 1986 tot lid van verdienste 
benoemd, nadat hij zo’n 15 jaar juniorenleider 
was geweest, wie had als voetballer de bijnaam “Circus” en zat ook 
nog 10 jaar in de redactie van het clubblad? 

Vraag 49
Sinds 1998 zitten Pascal Janssen, Franklin Klumpkens en Jack 
Engelen samen in de redactie en van 1998 tot 2003 was ook “neefje” 
Peter Engelen redactielid. Onder welke illustere bijnaam ging (en gaat) 
de redactie sinds 1998 door het leven?

Vraag 50
Welke secretaris heeft de eer als jongste secretaris ooit te zijn 
aangetreden?

Vraag 51
Waar kwam onze vorige in 1986 “gekregen” kantine, die ruim 20 jaar 
dienst zou doen, vandaan?

Vraag 52
Welke 2 zussen (van Jack Engelen) waren in de 70-er, 80-er en 90-er 
jaren in afwisselende periodes vele jaren typistes van ons clubblad?

Vraag 53
Wie is de succestrainer, die Tivoli in het 2e decennium van de 21e eeuw 
terug op de kaart zette?
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Vraag 54
Wie stopte na vele jaren in 2003 als wedstrijdsecretaris senioren en 
hoofdbestuurslid en werd toen benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 55
Wie waren in 2005-2006 de 4 leden van de jubileumcommissie 75-jarig 
bestaan?

Vraag 56
Wie was in 1981 namens de redactie de grondlegger van de 
geschiedschrijving in het 50-jarig jubileumboek, wie was jarenlang 
(jeugd-/senioren-veteranen)speler, wie was ook jarenlang kaderlid 
(junioren/lid redactie) en werd in 2002 benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 57
Zij werden in 2004 na vele jaren trouwe dienst met name op 
kantinegebied bij hun afscheid benoemd tot lid van verdienste. 
Welke 2 personen bedoelen wij?

Vraag 58
Wie neemt met 12 jaar penningmeesterschap de 3e plaats in op de 
betreffende	“ranglijst”?

Vraag 59
Wie was in de 80-er en 90-er jaren keeper in de selectie/lagere 
elftallen, wie was ook jarenlang jeugdleider en later bestuurslid en wie 
is sinds de start van onze website in 2004-2005 nog steeds de 
beheerder daarvan?

Vraag 60
Welke familie heeft maar liefst 2 tweelingen bij ons aan het voetballen 
of gehad?

H H H
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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom hebben we deze 
keer weer deze geinrubriek, die we enkele keren hebben overgeslagen. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.

H H H
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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

Bij het ter perse gaan van dit clubblad zijn de sponsorpagina’s nog 
steeds niet bijgewerkt en er wordt blijkbaar ook niet meer aan gewerkt 
om ze weer up-to-date te krijgen. Daarom houden we het bij deze pa-
gina om zo namens SV Tivoli alle sponsors en vrijwilligers te bedanken.



68

- de algemene ledenvergadering gepland staat
- alle leden op 10 november verwacht worden in onze kantine
- het waarschijnlijk lekker druk zal worden
- dit de eerste ledenvergadering in lange tijd wordt
- er genoeg te bespreken valt
- alle leden iets in kunnen brengen
- u het verslag/notulen van de laatste algemene ledenvergadering 

vooraf kunt doornemen
- de club goed door de crisis lijkt te zijn gekomen
- onze jeugdafdeling blijft doorgroeien
- de ledenaanwas wel druk legt op de begeleiding
- gelukkig diverse ouders zich direct al in willen zetten
- ons vaandelteam nog wat moeite lijkt te hebben
- het nog wachten is op de eerste punten
- de spelvreugde en het plezier onderling wel in orde blijft
- trainer en spelers positief gestemd blijven
- er nog genoeg te behalen valt
- de drukte op ons sportpark en de velden zijn weerslag heeft
- er al diverse trainingen afgelast zijn door de gemeente
- het kunstgras wel bespeelbaar blijft
- het daardoor wel heel druk is op datzelfde veld
- er druk wordt gedacht over de mogelijke oplossingen
- ons damesteam nu dan toch echt van start kan gaan
- er enkele nieuwe teamleden bij zijn gekomen
- het spelplezier voor het resultaat zal gaan
- ook de 3e helft voor het nodige plezier zal zorgen

H H H








