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REDACTIONEEL

De tijd van reflectie 
en bezinning breekt 
weer aan. 

Terugkijken op het 
afgelopen jaar en 
tegelijkertijd voor-
uitblikken op wat 
er komend jaar te 
gebeuren staat. 

Zowel op persoonlijk, als sportief als 
zakelijk vlak hebben de coronamaat-
regelen ons behoorlijk in hun greep, 
ieder moet zijn eigen weg hierin 
bewandelen. Ook onze club blijft de 
gevolgen ervan ervaren, zeker nu de 
trainingsavonden niet kunnen 
doorgaan en onze kantine vrijwel 
continu dicht moet blijven. 

Nog steeds hebben we ons 18e 
lustrum niet (zoals gewenst) kunnen 
vieren. Laten we hopen dat bij de 
uitgave van ons eerste blad in 2022 
er meer duidelijkheid is voor ons 
allemaal en dat  we ergens weer 
terug kunnen naar normaal.

Veel leesplezier
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Update maatregelen Corona
In het vorige clubblad werd gemeld dat de maatregelen minimaal tot 4 
december zouden duren. Helaas heeft de waarheid ons achterhaald 
en zijn de maatregelen verlengd én verzwaard. Zo mag het sportpark 
en de kantine na 17 uur helemaal niet meer gebruikt worden, concreet 
houdt dit in dat alle (avond)trainingen per direct zijn vervallen. Ook is 
de winterstop voor de A-categorie (ons 1e elftal) afgekondigd en wor-
den er in de B-categorie nog maximaal 2 wedstrijden gespeeld tot de 
winterstop. De KNVB is voornemens om na de winterstop het reguliere 
programma te vervolgen. Wordt vervolgd...

Nieuwjaarsreceptie anders dan anders
In het vorige blad meldden wij nog dat de jubilarissen gehuldigd zouden 
worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie, wanneer de maatregelen dit toe 
zouden laten. Maar zoals zo vaak in deze periode heeft de waarheid 
ons weer achterhaald. Vooruitlopend op de op handen zijnde 
verlenging van de maatregelen heeft het bestuur besloten om in ieder 
geval de officiële gedeeltes van de Nieuwjaarsreceptie te cancelen.
Wij zijn voornemens om de jubilarissen rondom onze “eigen” 
verjaardag, halverwege maart, alsnog in het zonnetje te zetten. Daar 
zullen wij jullie te zijner tijd over informeren. De kans dat er wel een 
informele Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden, is nagenoeg nihil, maar 
mocht die er onverwacht toch komen, dan zullen wij jullie informeren 
via de bekende kanalen.
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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-
20.30 uur en de wedstrijden op zondag(ochtend). Mocht je meer info 
willen, neem dan contact op via de gebruikelijke wegen of kom een 
keer langs in de kantine.

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 december

 2 Nathan Bell  jeugd
 5 Aloysius Visser  relatie
 6 Sinterklaas  relatie
 7 Peter van de Laar  verenigingslid/sponsor
 8 Henk van Ekkendonk  verenigingslid
 9 Peter Scheepers  verenigingslid
  Kaan Özer  jeugd
 11 Robin Verbeek  senioren
  Hawi Erkalo  dames
 12 Shaan Mahmood  jeugd
 14 Stijn de Haan  jeugd
  Amin el Hamchaou  jeugd
 17 Anton Hu  jeugd
  Luuk de Greef  jeugd
 19 René van Eyck  verenigingslid
 20 Guus de Waal  verenigingslid
  Tengiz Hamidov  jeugd
 21 Bert Koolen  veteranen
  Diego Guzman-Hernando  veteranen
  Peter vd Wiel  verenigingslid
 25 Javier Montes  senioren
 27 Stefan Bell  senioren/penningmeester
 28 Nick Schollmeyer  senioren

F F F
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari
 1 Tonnie Janssen verenigingslid
  Jawad Rezei senioren
 2 Iwo Hudzik jeugd
 5 Xavier Dekkers jeugd
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 9 Luc Verbeek senioren/activiteitencommissie
 11 Sharif Bakhshi senioren
 12 Jaédian van Driel jeugd
 13 Olaf van Aalsum senioren
 14 Joel Bundel senioren
 15 Toon vd Laarschot verenigingslid
 16 Tim Kaptein jeugd
 17 Arno van Happen veteranen
  Faizel van den Broek senioren
  Tristen Visser jeugd
 18 Ronny Kox vriendenclub veteranen
  Nathan Dereje Tesfu jeugd
  Daahen Bakir jeugd
 19 Kenal Buyuk senioren
  René Lathouwers senioren
  David van der Slik senioren
  Regaib Pancar senioren
 20 Fay Roovers jeugd
 21 Rick de Goeij senioren
  Adrie Meeuwesen
 22 Stef Verdonschot vriendenclub veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen hoofdredacteur/lid van verdienste/ 
   erelid/lid orde van Oranje Nassau
  Oliver Ekwumma senioren
 27 Hans Verbaal begeleiding dames/act. comm.
  Semra Arici dames/act. comm./
   bestuursondersteuner
  Ayla Arici dames/ act. comm./
   bestuursondersteuner
 28 Nico Jansen vriendenclub veteranen/sponsor
 29 Mehmet Janssens jeugd

H H H
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HET 1E – (TE) WISSELVALLIG 

Ook in dit clubblad gaan we weer verder met de berichtgeving over ons 
1e en we blijven dat doen met de verslagjes, 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.
In de afgelopen periode gingen er maar 2 wedstijden door en die 
werden beide verloren. Door de nieuwe Corona-maatregelen werden 
de competities in de A-categorie tijdelijk stilgelegd, zodat van een 
vervroegde winterstop sprake was.

Mariahout - Tivoli (1-1) 5-1 21 november 2021
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/
doelpuntenfestijn-bij-eli-emk-pakt-tweede-
puntje~a0b0c1cd/ 

Tivoli - Boskant (0-0) 0-1  28 november 2021
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/eli-wint-gelijk-
opgaande-wedstrijd-van-acht-woenselse-boys-
klopt-dvs~a5fd4bdb/ 
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DOSL - Tivoli 5 december 2021 

Uitgesteld door nieuwe Corona-maatregelen.

Tivoli - ELI 12 december 2021 

Uitgesteld door nieuwe Corona-maatregelen.

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 5 december 2021)

We gaan weer gewoon verder met deze lijst en plaatsen de lijst, zoals 
die ook op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) is te vinden.

 1 Mo Gigold     3e  30x
 2 Luuk Hammega 2e 20x
 3 Fleur van den Boomen VR1 11x
  Kim Verbeek VR1 11x
 5 Adnan Asbaa 3e   8x
 6 Jaffa Dinmohamed VE1   6x
 7 Mike Box 1e   5x
  Tim van den Akker 3e   5x
  Aldo Kalemi 4e   5x
 10 Joey van Dinther 1e/2e   4x
  David van der Slik 2e   4x
  Pablo van Leeuwen 2e   4x
  Roy Gielen 3e   4x
  Sadam Kakuzai 4e/VE1   4x
  Semra Arici VR1   4x
 16 4 spelers     3x
 20 12 spelers     2x
 32 25 spelers     1x

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR

In het kader van ons 90-jarig jubileum hebben we in ons clubblad vanaf 
maart flink uitgepakt, vinden wij nog steeds zelf. Zo hebben we tot nu 
toe een aantal rubrieken geplaatst, zoals “De Geschiedenis”, “De Grote 
SV Tivoli Quiz”, “De Eregalerij”, “De Ranglijsten” en “De Column van” 
en dit alles natuurlijk met een 90-jarig jubileumrandje.
In dit clubblad lassen weer een keer een pauze in en wel voor:

SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS
Jullie hebben van ons nog steeds tegoed de 
beschrijving van de “laatste 15 jaar SV Tivoli-
geschiedenis”. Net zoals in de vorige clubbladen 
zijn we er nog niet in geslaagd om die te 
completeren. Die komt dus nog.

en voor:

SV TIVOLI 90 JAAR – DE EREGALERIJ
In het vorige clubblad waren we, na het achter-
eenvolgens publiceren van de verschillende de-
len van die lijst (ereleden, leden van verdienste, 
voorzitters, secretarissen, penningmeesters en 
trainers van het 1e), toe aan het plaatsen van de 
complete lijst. Omdat we vanaf dat clubblad de “Ereleden en leden van 
verdienste” voortaan op de 2 binnenzijden van de kaft laten zien, 
hebben we toen de resterende lijst “Bestuurders en trainers 1e“ ook 
geplaatst en het lijkt ons gepast om die deze keer over te slaan.
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Wel hebben we elders in dit clubblad voor jullie de resterende 
rubrieken, t.w.:

SV TIVOLI 90 JAAR - RANGLIJSTEN

Nadat we in het vorige clubblad  voor deze 
rubriek een pauze hadden ingelast, vinden wij 
het een geschikt moment om in dit clubblad 
maar weer eens alle 8 ranglijsten, die we 
bedacht hebben, te plaatsen.

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
In 4 achtereenvolgende clubbladen 
plaatsten we de afzonderlijke 4 rondes 
van 15 vragen en de 2 daaropvolgende 
clubbladen hebben we alle 4 rondes 
tegelijk geplaatst. De vorige keer hadden 
we met onze websitebeheerder Willem 
Scheenjes geregeld, dat alle vragen zijn 
terug te lezen op de website. In het vorige 
en in dit clubblad plaatsen we dus deze 
rubriek met de verwijzingen naar de betreffende links.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Natuurlijk hebben we in dit 
clubblad weer een markante 
Tivoliaan bereid gevonden om 
zijn gedachten bij ons 90-jarig 
bestaan met ons te delen. 
Ook in volgende clubbladen 
zullen nog meer markante 
Tivolianen voor het voetlicht 
komen.

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 10-11-2021

Eindelijk, eindelijk.
Op 10 november 2021 mochten we na ruim 2 jaar weer eens fysiek een 
ledenvergadering houden. Natuurlijk plaatsen we hier de notulen ervan

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 10-11-2021

1. Opening
Stefan opent de vergadering om 20:36 uur en heet iedereen van harte wel-
kom. Stefan is blij om de aanwezigen weer fysiek te mogen ontvangen. Hij legt 
uit dat er afgelopen jaar helaas geen algemene ledenvergadering gehouden 
kon worden in verband met de maatregelen omtrent het Corona-virus. Het be-
stuur heeft een digitale variant overwogen, maar uiteindelijk besloten hiervan 
af te zien. Het voorstel is om de ALV over het seizoen ‘19/’20 nu te openen, 
direct weer te sluiten en vervolgens de ALV ‘20/’21 te houden. De aanwezigen 
stemmen hiermee in. De eerste ALV wordt gesloten en de tweede wordt om 
20.38 uur direct geopend.
De opkomst bestaat uit 16 aanwezigen en 11 leden hebben zich afgemeld. 
Hiermee is het quorum van 61 aanwezigen niet behaald, dus sluit Stefan ook 
deze vergadering om hem vervolgens direct te heropenen.
Stefan benadrukt nogmaals dat het een bijzonder laatste anderhalf jaar was, 
maar is blij dat we deze tijd relatief goed zijn doorgekomen. Zowel qua leden 
als financieel lijkt Corona geen onoverkomelijke schade te hebben toege-
bracht.
Omdat er afgelopen jaar geen nieuwjaarsreceptie gehouden mocht worden, is 
het lijstje met te huldigen jubilarissen groter dan anders, namelijk: Roy Gielen, 
Nico Jansen, Leny Sanders, Stef Verdonschot en Guus de Waal (allen 25 jaar 
lid), Willem Scheenjes en Stefan Bell (beide 40 jaar), Henk van Ekkendonk 
(50 jaar) en Peter Scheepers en Hein Groeneveld (beide 60 jaar lid). Zij zullen 
allemaal gehuldigd worden op de nieuwjaarsreceptie, mochten de regels dit 
toelaten.
Stefan vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de (ex-)leden 
en dierbaren die ons de afgelopen twee seizoen zijn ontvallen, met in het bij-
zonder Frans Mink en Harrie Verdonschot.

2. Goedkeuring notulen ALV 18-09-2019
Zoals gebruikelijk worden de notulen van de vorige ALV niet meer 
voorgelezen. De leden hebben deze kunnen zien in het meest recente 
clubblad en in die van twee jaar geleden direct na de ledenvergadering. Er zijn 
geen opmerkingen, waardoor de notulen als zodanig worden goedgekeurd.
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3. Jaarverslag secretaris:
Marc van Hout leest het verslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkin-
gen. Elders in het clubblad lees je het hele verslag.

4. Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan begint zijn verhaal met het feit dat dit niet alleen op persoonlijke 
vlakken een bijzonder jaar is geweest, maar ook financieel gezien. Hij 
legt uit dat mede door de Corona-perikelen en de financiën die niet vol-
ledig bijgewerkt waren, er nog geen kascontrole heeft plaats kunnen 
vinden. Dit alles heeft er mede toe geleid dat er op dit ogenblik nog 
geen volledige financiële cijfers overlegd kunnen worden. Stefan geeft 
aan dat de cijfers, met behulp van Henk Rennenberg, uiterlijk eind ja-
nuari 2022 alsnog aan de leden gerapporteerd worden. Er zal te zijner 
tijd gekeken worden naar een geschikte manier. 
Henk van den Boomen vraagt in hoeverre de cijfers wel bijgewerkt zijn. 
Stefan geeft aan dat tot maart 2020 alles volledig bijgewerkt, gerappor-
teerd en gecontroleerd is. Daarna is het grootste gedeelte ook verwerkt 
en in ieder geval compleet, alleen is dat nog niet in zo’n staat volledig 
geadministreerd om het hier vanavond te kunnen presenteren.
Stefan begint vervolgens aan de globale schets hoe de club er 
momenteel voor staat. Tivoli staat er financieel gezien op dit moment 
goed voor, beter dan begroot zelfs. Dit is met name te danken aan de 
loyaliteit van onze leden en sponsoren en het goed betalen van de 
contributie, Stefan bedankt hen allen via deze weg dan ook. De 
kantine-inkomsten zijn door de Corona-maatregelen vrijwel volledig 
weggevallen, maar zijn dankzij de TASO-regeling van de overheid 
volledig gecompenseerd. De eerste drie rondes van de TASO zijn 
inmiddels ontvangen en de vierde is in behandeling.
Bij de sluiting van het laatste boekjaar, op 30-6-2021, had Tivoli 
€11.500,- op de bank. Momenteel loopt er nog een discussie met de 
gemeente over het wel of niet betalen van het verbruik van gas, water 
en licht in de periode dat het sportpark dicht was. Dit betreft een 
dispuut van €5.500,-. Stefan heeft goede hoop dat de gemeente in het 
voordeel van Tivoli zal beslissen, maar in het slechtste geval zou dat 
nog afgetrokken moeten worden van het saldo en is er €6.000,- 
resterend.
Fred Meulensteen vraagt hoe zo’n afrekening eruit ziet. Stefan 
verklaart dat dit redelijk vergelijkbaar is met de energieafrekening bij 
een woning. Tivoli draagt gedurende het jaar geld af en bij de 
afrekening krijgen we een gedeelte daarvan terug. 
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5. Verslag kascommissie
Zoals onder kopje 4. is toegelicht heeft er nog geen kascontrole plaats-
gevonden, er is dus ook geen verslag van de kascommissie beschik-
baar. Ook dit wordt uiterlijk eind januari 2022 gepresenteerd. 

6. Vaststellen begroting en contributie 2021-2022
Stefan legt uit dat vanwege het bovenstaande de begroting ook nog 
niet in een respectabele vorm gepresenteerd kan worden, wel worden 
de voornaamste veranderingen toegelicht. De kosten worden over het 
algemeen hoger, zo zijn de gasprijzen momenteel stijgende, wordt de 
verschuldigde huur aan de gemeente hoger en stijgen de KNVB 
kosten.
De belangrijkste inkomstenbronnen voor Tivoli blijven ook nu de 
kantine, sponsoring en contributie. Om de stijgende kosten te kunnen 
ondervangen en om wat ruimer in de jas te zitten, doet Stefan een 
aantal voorstellen voor contributieverhoging, waar zo direct over 
gestemd gaat worden. Er is onderzoek gedaan naar andere verenigin-
gen in Eindhoven en daaruit blijkt dat Tivoli een van de goedkoopste 
clubs is, dit blijft ook na de voorgestelde verhogingen. Stefan stelt voor 
om de senioren óf in een keer te verhogen naar €200,- óf via een 
tussenstap van €185,- in het komend seizoen om het seizoen daarop 
naar €200,- te gaan. Naar aanleiding van deze uitleg ontstaan er 
enkele vragen/suggesties vanuit de aanwezigen.
Roel van Zijl vraagt wat de extra opbrengst is bij een verhoging naar 
€185. Stefan legt uit dat met een kleine 100 senioren leden dit 
neerkomt op ongeveer €1.400,- extra opbrengst.
Fred Meulensteen vraag waarom de veteranen hier niet in meegeno-
men zijn. Stefan antwoordt dat dit in eerste instantie niet gedaan is, 
aangezien afgelaste wedstrijden daar niet worden ingehaald en 
daardoor minder wedstrijden worden gespeeld en dat hier relatief 
recent een verhoging heeft plaatsgevonden. Er wordt een voorstel 
gedaan om ook de veteranen met €10,- te verhogen, dit wordt 
meegenomen in de stemming.
Henk van den Boomen vraagt hoe het zit met de algemene leden. 
Stefan antwoordt dat hier geen concreet voorstel voor ligt, wel geeft hij 
aan dat deze al jaren niet verhoogd zijn maar dat we hiermee moeten 
uitkijken aangezien er relatief weinig tegenprestatie kan worden 
geboden. Desondanks wordt er voorgesteld om ook dit met €10,- te 
verhogen, dit wordt meegenomen in de stemming hieronder.
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• Contributie senioren is €170,-.
 Voorstel: komend seizoen naar €185,- en het seizoen erop naar 

€200,-. 
 Stemming: aangenomen. 13 voor, 0 tegen.
• Contributie veteranen is €150,-.
 Voorstel: komend seizoen naar €160, dit blijft lager t.o.v. de senioren 

door het kleiner aantal wedstrijden.
 Stemming: aangenomen. 12 voor, 1 tegen.
• Contributie reserveleden is €50,-.
 Voorstel: komend seizoen naar €65, de geldende voorwaarden hier-

voor blijven gelijk.
 Stemming: aangenomen. 13 voor, 0 tegen.
• Contributie algemene leden (verenigingsleden en donateurs) is €25,-
 Voorstel: komend seizoen naar €35, de geldende voorwaarden 
 hiervoor blijven gelijk.
 Stemming: aangenomen. 13 voor, 0 tegen.
• Contributie jeugd (JO8 t/m JO19) is €100,-.
 Voorstel: komend seizoen naar €110, Tivoli wil nog steeds een 
 laagdrempelige club blijven om jeugd aan te trekken.
 Stemming: aangenomen. 13 voor, 0 tegen.
• Invoering inschrijfgeld €10,-.
 Voorstel: veel clubs vragen inschrijfgeld vanwege de administratieve 

handelingen en de vaste afdracht aan de KNVB, bij Tivoli is dat tot 
dusverre niet het geval. Het voorstel is om alle nieuwe leden vanaf 
het komend seizoen €10,- inschrijfgeld te laten betalen, zodat (een 
gedeelte van) deze kosten geborgd zijn.

 Stemming: aangenomen. 13 voor, 0 tegen.

7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Er is nog geen kascontrole geweest, dus alvast een nieuwe kascom-
missie kiezen, wordt lastig. Semra Arici was onderdeel van de huidige 
kascommissie, alleen zij is tegenwoordig onderdeel van het bestuur en 
mag derhalve deze rol niet meer vervullen. Perry Plompen is ook 
onderdeel van de kascommissie, alleen vandaag niet aanwezig, en 
Henk van den Boomen is reserve.
Stefan vraagt of er nieuwe vrijwilligers zijn. Frank van de Ven meldt 
zich aan. Perry Plompen zal ook nog worden gevraagd naar zijn 
bereidheid en Henk neemt opnieuw de rol van reserve op zich. Stefan 
bedankt de commissie en zal een afspraak plannen voor de controle.
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8. Bestuursverkiezing
Dit jaar is Stefan Bell als lid van het dagelijks bestuur aftredend en 
herkiesbaar. Marc van Hout neemt het woord en vraagt de aanwezigen 
om te stemmen. De leden zijn akkoord en Stefan wordt herkozen voor 
een termijn van 3 jaar.

9. Samenstelling hoofdbestuur
Er zijn wat ontwikkelingen binnen het hoofdbestuur geweest en Stefan 
neemt het woord om deze toe te lichten:
Vice-voorzitter: was Jack Engelen, nu vacant
Hoofd Seniorenzaken: was Pascal Janssen, wordt Angelique Janssen
Hoofd Activiteiten: was Angelique Janssen, wordt Semra Arici
Hoofd Sponsoring: was vacant, wordt John Hanraths
De rol van voorzitter is sinds 1 januari 2019 nog altijd vacant, dus 
Stefan doet nogmaals een oproep aan de leden om uit te kijken naar 
een nieuwe voorzitter. Pascal Janssen licht het belang nader toe: het 
dagelijks bestuur bestaat normaal uit drie leden en momenteel slechts 
uit twee leden (Marc en Stefan), dat wil zeggen dat er bij onenigheid 
geen doorslaggevende stem is. Bij drie leden is dit logischerwijs wel het 
geval, aangezien dat een oneven aantal is. 
Luc Verbeek vraagt aan welke functie-eisen een voorzitter moet 
voldoen en wat de taken inhouden. Stefan geeft aan dat er geen 
concrete eisen zijn wat betreft opleiding, achtergrond of bestuurlijke 
ervaring. Wel benadrukt hij dat een voorzitter het gezicht en visite-
kaartje van de club is. Dus naast het leiden van bijvoorbeeld een ALV 
en bestuursvergadering wordt ook geacht dat diegene bijvoorbeeld 
regelmatig zijn gezicht laat zien op de club en rondom wedstrijden van 
het 1e elftal. Maar ook hier liggen geen concrete eisen en is er een 
hoop bespreekbaar.

10. Rondvraag
Luc Verbeek: Is de aangenomen contributieverhoging slechts voor het 
dekken van de stijgende vaste lasten of ook voor ballen en dergelijke? 
In dat laatste geval denk ik dat velen bereid zijn om in een keer de stap 
naar €200,- te maken.
Antwoord: Het bestuur heeft deze vraag geïnterpreteerd als “Wat 
mogen de leden verwachten voor hun geld”. Formeel is het antwoord 
daarop: kosten dekken, ongeacht de hoogte van het bedrag. Meer 
concreet komt dit neer op het verzorgen van alle faciliteiten door de 
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vereniging in de breedste zin van het woord. Dus al het voetbalmateri-
aal (ballen, netten, pionnen, hesjes etc.) en een “warme” kantine.
Roel van Zijl: Een meer praktische vraag: kunnen er haakjes voor 
handdoeken bij de douches in het kleedlokaal komen?
Antwoord: Dit zal direct na afloop van de vergadering ingediend wor-
den bij de gemeente, helaas mogen wij hierin niet zelf voorzien.
Jack Rooijakkers: Er zijn nogal wat openstaande vacatures, is het een 
idee om dit beter zichtbaar te maken?
Antwoord: Deze zijn op de website te vinden bij Vacatures, onder het 
kopje Clubinfo. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om dit bij-
voorbeeld niet pontificaal op de homepagina te zetten, om de 
buitenwereld niet wijzer te maken dan nodig en nieuwe (potentiële) 
leden niet af te schrikken vanwege het “slecht bezette” kader. 
Momenteel staan er allerlei soorten vacatures open: zo zijn er extra 
handjes nodig bij de groeiende jeugd, terreinknecht René kan wat 
ondersteuning gebruiken, maar bijvoorbeeld ook de kantine en de 
zojuist genoemde voorzittersfunctie.
Henk van den Boomen: Wat is de status van de kastjes in het 
ballenhok?
Antwoord: De bedoeling is dat ze deze week afgemaakt worden. 
Vervolgens zullen de materialen per team geïnventariseerd worden en 
zal er bekeken worden of er nog spullen besteld dienen te worden. 
Er wordt gekeken of er slotjes op de kastjes komen, zodat ieder team 
een “eigen” kastje krijgt.

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

12. Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 voor de antwoorden.

13. Sluiting
Stefan bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en voor de positieve 
betrokkenheid bij deze vergadering. Om 21.58 uur sluit Stefan de ver-
gadering en biedt nogmaals een rondje aan omdat de aanwezigen al-
lemaal de moeite hebben genomen om ondanks de geldende 
beperkingen toch te komen.

De secretaris, Marc van Hout.

H H H
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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 de eerste 2 clubbladen kwamen achtereenvolgens onze 
redacteur Pascal Janssen en 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 mee te 
gaan doen en in de laatste 5 clubbladen waren dat achtereenvolgens 
onze zeer gewaardeerde leden van verdienste Juul van Hout, Hein 
Groeneveld, Simon Groeneveld, erevoorzitter Dre Rennenberg en onze 
markante Tivoliaan, ex-trainer/-jeugdvoorzitter/-leider Henk Nihot, die 
deze rubriek voor hun rekening namen. Voor dit clubblad hebben we 
onze markante Tivoliaan, ex-selectie-/seniorenspeler, ex-redactielid en 
zeer gewaardeerd lid van verdienste Henk Iedema weten te strikken 
om zijn gedachten op papier te zetten. Natuurlijk bedanken wij Henk 
daar voor. In de volgende clubbladen zullen nog meer “markante 
Tivolianen” als gastschrijvers voor het voetlicht komen.
Op de volgend pagina’s de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN HENK IEDEMA

Als ik aan Tivoli denk, dan denk ik als eerste aan 
het spelletje voetbal.

Geweldige tijd, kampioen worden, kameraad-
schap, lekker voetballen, alles wat voetbal zo 
mooi maakt. Denk ik aan Percy (William Pugh, 
de Purs) en al mijn kameraden waarmee ik zo´n 
geweldige tijd heb gehad.
Volgens de mediaberichten van destijds waren 

wij met Tivoli 1 op 5 maart 1967, als ik het goed heb, de vroegste 
kampioen van Nederland ooit.

Op mijn leeftijd, ik ben nu bijna 80 …, wordt het geheugen er helaas 
niet beter op, dus kan het zijn dat de data of namen niet precies meer 
kloppen…

Wat ik me herinner is dat we 
samen met Jack Engelen, Loedje 
Vrijdag en Tommie van Schijndel 
initiatiefnemers waren voor een 
hernieuwd clubblad. Het was min 
of meer doodgebloed, en wij 
besloten het weer nieuw leven in 
te blazen.

Ik was een echte Tivoliaan, zoals dat heet, geboren en getogen in 
Geldrop/Tivoli, Leeuwenstraat 5. Tivoli is namelijk altijd Geldrop 
geweest, en later pas Eindhoven geworden.
Mijn maat Johnny Bussers 
woonde vlak achter me in de 
Tivolilaan, voetbalde al bij 
Tivoli, en ik bij PSV in de 
jeugd. Hij haalde me over om 
bij Tivoli te komen. Veel dichter 
bij huis en het beviel meteen 
geweldig. Ik kwam meteen in 
het eerste, na een selectie-
wedstrijd tegen Eindhoven.
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Met de penningmeester van VV Eindhoven (Piet Vlemminx?) werkte ik 
samen bij Philips. Hij zorgde ervoor dat ik een oefenwedstrijd bij 
Eindhoven in de hoogste klasse mee kon spelen. Vervolgens werd ik 
geselecteerd en zou ik betaald bij Eindhoven gaan voetballen als 
Semiprof. Een mooie carrière in het verschiet! Ik zou op donderdag-
avond na de training een contract tekenen voor een aantal jaar. Ik 
kwam met mijn tas in de kleedkamer terecht voor de eerste training, 
keek zo eens om me heen, en dacht…dit is niets voor mij, ik mis mijn 
maten en Tivoli nu al.
Dus gelijk vertrokken en daarna nooit meer bij Tivoli weggegaan! En 
ONGESLAGEN KAMPIOEN geworden! in 1967, het jaar dat mijn 
oudste zoon Ernst geboren werd.

Elke zondag gingen we 
daarna met mijn 
Sjanneke en mijn zoons 
Ernst en Henk naar Tivoli 
als ik voetballen moest. 
Ook toen we in 1971 naar 
Boxtel verhuisden en na 
1973 in Den Bosch 
woonden, toen ik een 
baan bij Heineken kreeg, 
bleven we dat doen, jaar 
na jaar, na jaar…
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Later in de seniorenelftallen met 
een deel van hetzelfde gewel-
dige elftal blijven voetballen.

Het mooiste is, dat ik zelfs met 
mijn jongste zoon Henk nog een 
aantal jaren heb mogen 
voetballen in het 8ste. 

Uiteindelijk werd het heen en weer reizen van Den Bosch naar 
Eindhoven teveel en zijn we in Den Bosch gaan voetballen. 

Toch zijn we in de vele jaren erna steeds terug gekomen voor 
feestavonden en jubileum avonden. Wat waren dat mooie feesten!

Ik zal altijd Tivoliaan blijven, want dat zit in mijn bloed!
Ik wens Tivoli nog vele mooie jaren in het verschiet.

Met veel clubliefde,

Henk Iedema
12 oktober 2021

H H H
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Op de website hebben we 
sinds 2013 een “Archief Team-
foto’s”. Misschien wel eens 
bekeken of u wist nog niet van 
het bestaan af? Bij deze. Er 
stonden al heel wat foto’s in, 
maar afgelopen weken 
hebben we globaal 120 foto’s 
erbij geplaatst die in een 

stoffige kast in de bestuurskamer lagen.

Deze waren niet altijd van goede kwaliteit en de plastificatie had ook 
invloed op het scanresultaat, maar met Photoshop hebben we ze 
aardig op kunnen kalefateren.
Maar ja, je kan van een “lelijke eend” ook geen Maserati maken.

Er moeten nog veel teamfoto’s in omloop zijn bij de (oud)leden die nog 
niet in het album staan. Heeft u een foto die we nog niet hebben of van 
betere kwaliteit dan hier in het album, graag even een mailtje naar een 
van onderstaande mailadressen.

Goh, wanneer was dat en hoe heette die ook alweer?
Ook ontbreken er nog veel namen van spelers en sommige van lang 
geleden zullen waarschijnlijk niet meer achterhaald kunnen worden. 
Maar er ontbreken nog genoeg namen van nog niet zo heel lang 
geleden. Dus we doen een beroep op uw grijze massa. Geef aan ons 
door als u weet wie er op de foto staat of om welk team c.q. seizoen 
het gaat, zodat u later niet dezelfde vraag hoeft te stellen, die in de kop 
van dit stukje staat. Mocht u ontbrekende gegevens weten, dan zouden 
we het zeer op prijzen stellen als u dit aan ons door wilt geven zodat 
we het Team-archief steeds completer kunnen presenteren. Vermeld 
hierbij om welk Dia en/of Scannummer het gaat. BVD.

 • Een Dia waar geen jaartal van bekend is, hebben we gezet 
  ergens in een periode waar we denken dat deze thuis hoort.
 • Staat er een rode vraagteken(s) achter de tekst, dan is het 
  onbekend of niet geheel zeker of dit gegeven juist is.
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Met onderstaande link komt 
u op de pagina Teamfoto’s 
in het archief waar u kunt 
kiezen om de foto’s te 
bekijken via het Flipbook of 
de PDF-uitvoering. Het Flip-
book kunt u ook openen via 
onze bibliotheek.

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/teamfoto_info.htm

Ontbrekende namen, jaartallen e.d. kunt u sturen naar:
Willemweb@svtivolivoetbal.nl   of  svtivoliclubblad@gmail.com 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage om Teamfoto-album nog completer 
te maken.

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
geen

Nieuw
Semih Alici JO13-2
Iwo Huzdik JO11-1

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

JO14-1

Door de groei van de jeugd met name spelers met geboortejaar 2008 
is besloten om na de winterstop een JO14 op te starten, we wensen dit 
team veel succes. Wim Vermeulen zal als hoofdtrainer dit team naar 
mooie prestaties leiden.

Wedstrijdverslagen
We hebben weer enkele wedstrijdverslagjes van onze JO13-1-jeugd, 
die we jullie niet willen onthouden en onderstaand plaatsen.

JO13-1

Tivoli JO13-1 - RPC JO13-2 4-0 20-11-2021
Deze keer een goede start van Tivoli aan het begin de wedstrijd.
Na 5 minuten een kopbal van Furkan, waarbij de keeper nog voor de 
lijn redt, maar in de rebound scoort Furkan de 1-0. We gaven geen 
kansen weg en er was een duidelijke veldoverwicht van Tivoli. Na de 
1-0 kansen voor Oumair, Jaylanio en een kopbal van Furkan, die door 
de keeper worden gered. Tien minuten voor de rust een vrije trap van 
ongeveer 25 meter die door Pim direct werd genomen, mooi in de hoek 
geplaatst 2-0. Dit was tevens de ruststand.
Direct na de rust een goede loopactie van Jaylanio die wordt afgerond 
3-0. Daarna probeert RPC wat meer op onze helft te spelen en moest 
Tommy een paar keer ingrijpen, zonder al te grote kansen voor RPC. 
Tien minuten voor het einde een dieptepass van Furkan op Luuk 
waarbij de bal beheerst in de bovenhoek wordt geschoten 4-0.
Het positieve aspect in deze wedstrijd is dat we deze keer geen 
tegengoal kregen. We hebben niet of nauwelijks kansen weggegeven 
aan de tegenstander en er werd goed verdedigd.
Volgende week wacht ons een zware wedstrijd tegen de koploper DVS 
JO13-1!
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Tivoli JO13-1 - DVS JO13-1 27-11-2021
De topper tegen DVS is wegens Corona 
besmettingen bij DVS afgelast, deze 
wedstrijd is belangrijk als we komende 2 
wedstrijden winnen, dan is dit de 
kampoenswedstrijd.

DBS JO13-3 - Tivoli JO13-1 2-2 04-12-2021

Voor de wedstrijd afmeldingen van Thomas en Nathan, 2 belangrijke 
verdedigers, hierdoor spelers in de verdediging moeten zetten die dit 
niet gewend zijn. Stijn op linksback en Noa voorstopper, beide hebben 
een zeer goede wedstrijd gespeeld, goed te weten dat deze opties er 
zijn.
Na 2 minuten stonden we al achter met 1-0 door niet geconcentreerd 
aan de wedstrijd te beginnen. Vijf minuten later een goede corner van 
Romano wordt door Furkan ingekopt 1-1. Kort daarna een schot van 
Romano op de paal. Vijf minuten voor de rust vlagt onze grensrechter 
voor buitenspel, maar de scheids laat doorspelen en het wordt helaas 
onverdiend 2-1 voor DBS. Protest vanuit Tivoli levert niks op. De opa 
van Romano wordt tot onze verbazing weggestuurd door commentaar 
op de scheids. Erg bizar, maar wel waar!
De tweede helft spelen we iets beter. Vijf minuten na de rust een cor-
ner van Gyon, wordt door Furkan hoog en hard ingetrapt 2-2. Daarna 
krijgen we de kansen om de wedstrijd te kantelen. Jaylanio en Romano 
gaan op de keeper af, maar allebei zijn te gehaast in de afronding en 
de keeper redt. De 2-3 valt helaas niet, eindstand 2-2!
Erg jammer deze uitslag.
Maar de jongens hebben wel gestreden zonder wissels.

Komende wedstrijd Valkenswaard JO13-2 – Tivoli JO13-1 moet gewon-
nen worden, dan worden we 2e in de 2e klasse en promoveren we naar 
de 1e klasse na de winterstop.

H H H
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2021 – 2022 
(bijgewerkt t/m 5 december 2021)

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 2 4e klasse 12




25

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)

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 samenstellen van hieraan gerelateerde ranglijsten. Zo 
ontstond de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten, waarvoor we de 
volgende 8 Top 10 Ranglijsten hebben bedacht:

Aantal wedstrijden 1e

Oudste speler 1e

Jongste speler 1e

Aantal jaren trainer/coach 1e

Aantal jaren voorzitter
Aantal jaren secretaris
Aantal jaren penningmeester
Aantal jaren redactielid.

In het clubblad van juli plaatsten we de eerste 4 ranglijsten, die een 
relatie met Tivoli 1 hebben en in het clubblad van september plaatsten 
we de andere 4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan kaderleden. In het 
clubblad van oktober plaatsten we alle ranglijsten en in het vorige 
clubblad lasten we een pauze in. In dit clubblad gaan we deze rubriek 
voor de afwisseling weer een keer plaatsen.
Op de volgende pagina’s treffen jullie dus weer 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 
 6 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 het ED/ed.nl en eventueel andere bronnen plaatsen we een selec-
tie van de volgens ons interessante artikelen, die niet direct Corona-
gerelateerd zijn.

Op 20 november lazen we in het ED een artikel met onze 
ex-aanvoerder van het 1e Mike van Dijk in de hoofdrol: 

F F F

P&R AALSTERWEG
In het ED van resp. 23, 27 en 30 november zagen we deze 3 artikelen 
gerelateerd aan de o.a. door ons zo verfoeide P&R aan de Aalsterweg:
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F F F
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Dit artikel, waarin ons lid en ex-succestrainer van het 1e 
Hans Bonnema voor het voetlicht kwam, vonden we op 
3 december in het ED:

F F F
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In het “Gijzenrooise Zegje” (het blad van de bewonersvereniging 
Gijzenrooi) nummer 115 van december 2021 zagen we dit artikel: 

F F F

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 48 (30 november):
“Jan Dirk, sport is blijkbaar niet essentieel”

Beste heer van der Zee,

Ik neem aan dat de KNVB druk bezig is aan het kabinet duidelijk te 
maken dat als amateurclubs dicht zouden moeten om 17:00 uur, 
dat ze daarmee dus eigenlijk helemaal dicht moeten want 
wedstrijden in het weekend zonder te kunnen trainen 
doordeweeks, kan niet en is onverantwoord tenzij ze volle 
spoedeisende hulpposten willen.

Nog voordat de persconferentie begon, ontving ik dit appje over de 
spagaat waarin het amateurvoetbal terecht zou komen als de plan-
nen van het demissionair kabinet voor de avondlockdown door zouden 
gaan. Tijdens de persconferentie deed een oude rot in het vak daar nog 
een schepje bovenop: “Ik heb in het voetbal denk ik alles wel 
meegemaakt. In het voorjaar moesten we voetballers tot 27 jaar 
of ouder scheiden, daar is dan nu dit briljante besluit bijgekomen: 
1 miljoen mensen in het voetbal mogen niet trainen, maar wel 
wedstrijden spelen.”

Weer een ander schreef dat hij al 14 jaar niet traint, maar in het week-
end altijd zijn wedstrijdjes speelt en de problemen van de avondlock-
down niet zo ziet. Gevolgd door korte berichten als: ‘Jan Dirk, sport is 
blijkbaar niet essentieel’ en ‘wat is nou wel en niet verantwoord?’



37

Na overleg met de competitiespecialisten en de medische staf van de 
KNVB is in ieder geval besloten, om de jeugd- en seniorencompetities 
in de A-categorie, komend weekend stil te leggen en ruimte te bieden 
voor een inhaalprogramma. Na het Kamerdebat en het advies van het 
Voetbal Medisch Centrum (VMC), beslissen wij over het doorgaan en 
de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 
december.
Voor het recreatieve voetbal geldt dat clubs aankomend weekend ‘
gewoon’ hun competitieprogramma spelen. Teams die niet willen 
voetballen, kunnen op medewerking van de KNVB rekenen. Ook hier 
wordt na het Kamerdebat én het advies van het VMC per 
leeftijdscategorie een besluit genomen.
Het is kenmerkend voor het karakter van het amateurvoetbal, dat het 
zich na teleurstellingen telkens weer herpakt en verantwoordelijkheid 
neemt, zonder in opstand te komen. Toch is het vreselijk jammer om te 
constateren, dat het kabinet op geen enkele manier gebruik heeft 
gemaakt van de logische stappen in de met de sportsector eerder 
afgesproken routekaart. Nu worden we geconfronteerd met een duivels 
dilemma: wel de competitie openhouden, maar niet trainen. Terwijl er in 
het voetbal nooit een coronabrandhaard is geweest en sporten je 
gezond houdt en weerbaar maakt.
Desondanks wil ik geen zeurpiet zijn, of me aansluiten bij de rij boze 
mensen, want dit demissionair kabinet staat voor de bijna onmogelijke 
taak een dodelijk virus te bevechten, maar moet voor iedere scheet 
naar de Tweede Kamer om de discussie over maatregelen aan te gaan.
En zeker, ook ik heb bij het beleid mijn twijfels. Internist Marcel Levi gaf 
daar woorden aan in het NRC van dit weekend: “Als de IC-capaciteit 
de bottleneck is waar de hele maatschappij door gegijzeld wordt, doe 
er dan wat aan.” Daarbij blijft de bepaling wat essentieel is en wat niet, 
onnavolgbaar. En als er dertig kinderen in de klas zitten, waarom zou je 
dan ’s avonds niet mogen voetballen in de frisse buitenlucht, terwijl je 
na vijf uur wel met vrienden tegen een bal mag trappen in een 
stadspark?
Het neemt niet weg dat het amateurvoetbal de rug recht om er het 
beste van te maken. Leden van het OMT zouden daar een voorbeeld 
aan kunnen nemen. Die blijven maar in de media opduiken om beleids-
keuzes te bekritiseren, waar ze notabene voor een belangrijk deel aan 
hebben bijgedragen.

Vriendelijk verzoek: stop daarmee, deze tijd is al verwarrend genoeg.
H H H
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JAARVERSLAG SECRETARIS

Eerder in dit clubblad hebt u de notulen van de ALV van 10 november 
2021 kunnen lezen. Hier plaatsen we als bijlage het integrale 
jaarverslag van onze secretaris Marc van Hout.

Jaarverslag secretaris 2019-2021

De afgelopen twee jaar waren er twee vol pieken en dalen, van de Co-
ronacijfers welteverstaan want op de velden gebeurde er helaas veel te 
weinig. Desondanks gebeurde er genoeg binnen en buiten onze club.

Toen ik dit verslag twee jaar geleden voorlas, was het sportpark een 
grote bouwput en was RPC nog niet definitief naar De Heihoef ver-
huisd, maar hoe anders is het nu. Inmiddels hebben we de verbouwing 
achter de rug en heeft iedereen sindsdien min of meer zijn weg gevon-
den op het park. Dankzij de harde inzet van jullie Tivolianen is er een 
mooie kantine met aansluitende bestuurskamers gerealiseerd, waar-
voor dank! Helaas kon het geplande openingsfeest vooralsnog niet 
doorgaan vanwege de maatregelen.

Datzelfde geldt ook voor ons 90-jarig jubileum. Maar hoewel we niet fy-
siek bij elkaar konden komen, hebben we dit dankzij de georganiseerde 
digitale pubquiz toch kunnen vieren. Ook besteedt het clubblad al heel 
dit jaar aandacht aan onze mooie geschiedenis. Het echte jubileum-
feest gaat later dit jaar gelukkig alsnog plaatsvinden. Buiten de officiële 
gebeurtenissen hebben onze vrijwilligers sowieso niet stil gezeten en 
daar waar mogelijk de Tivolianen proberen te verbinden, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de mixtoernooien de afgelopen twee zomers en de 
kerstpakketten-actie afgelopen winter.
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Zoals gezegd gebeurde er op het sportieve vlak te weinig en is er geen 
seizoen volledig afgemaakt in de tussentijd. Toen in maart 2020 Corona 
haar intrede deed in Nederland en de competities definitief stilgelegd 
werden, lagen zowel het 3e als het 4e op koers voor hun kampioen-
schap en dreigde het 1e te gaan degraderen, maar dat alles werd zoals 
bekend nietig verklaard. Na dat seizoen namen we afscheid van Marc 
van Eijk en begon Joeri Berende aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. 

De selectie werd vrijwel in zijn geheel vernieuwd en als gevolg daarvan 
hebben wij als club na overleg besloten vrijwillig te degraderen naar de 
4e klasse. In het seizoen ‘20/’21 gloorde er weer hoop voor de 
voetballers, maar ook deze afloop is bekend: half oktober werden de 
competities wederom definitief stilgelegd.

Ondanks een aantal verschuivingen is onze seniorentak met 4 
herenteams, 1 dames zevental en 1 veteranenteam per saldo hetzelfde 
gebleven. De jeugdtak is al een tijdje gestaag groeiende en volgens 
planning start na de winterstop een JO14, daarmee zijn alle 
categorieën van JO8 t/m JO14 bezet met minimaal één team. Ook 
heeft de jeugd een kwaliteitsimpuls gekregen, wat onlangs zorgde 
voor het kampioenschap van de JO13-1 en de competitie-indeling van 
JO12-1 bij verschillende BVO’s.

Verder hebben we ook deze periode weer gemerkt dat het aantal 
vrijwilligers terugloopt, zowel op bestuurlijk vlak als bij ondersteunende 
rollen van scheidsrechter tot commissieleden zijn extra leden altijd 
welkom.

Dan rest mij nog de sponsoren, alle vrijwilligers en leden te bedanken 
en nieuwe leden van harte welkom te heten, zonder jullie was er 
immers geen Tivoli.

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde 
vertrouwen.

Eindhoven, 10 november 2021

Marc van Hout,
secretaris

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 clubbladen hebben we 
resp. de 1e ronde, de 2e ronde, de 3e ronde en de 4e ronde van 15 geselec-
teerde vragen geplaatst en in het clubblad van oktober en november plaatsten 
we alle 4 de rondes met alle geselecteerde vragen. Dat gaan we, net als de 
vorige keer, nu niet doen, want inmiddels is plaats hiervoor ingeruimd op onze 
website, zodat je daar alle vragen kunt gaan bekijken. De betreffende links 
naar die vragen geven we jullie aan het eind van deze inleiding.
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 antwoorden geven en de uitslag bekend maken.
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.
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Dan volgen hier de links naar de website voor de vragen van deze quiz: 

VOORWOORD
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/grote_90jaar_quiz.htm 

DE EERSTE RONDE - vragen

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_1ste_ronde.htm 

DE TWEEDE RONDE – vragen

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_2de_ronde.htm 

DE DERDE RONDE – vragen

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_3de_ronde.htm 

DE VIERDE RONDE – vragen

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_4de_ronde.htm 

H H H




42

CORONA 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

En nog steeds is het aanbod aan Coronanieuws enorm en de huidige 
ontwikkelingen laten dat nog wel even zo. We blijven ons best doen om 
het maximum aan aantal pagina’s zo klein mogelijk te houden. Voor de 
afwisseling en in afwijking van de vorige keer plaatsen we de artikelen 
nu weer eens in een chronologische volgorde (van oud naar nieuw).
Zoals altijd wensen we jullie veel leesplezier.

Op 18, 19 en 20 november scanden we deze screenshots:

F F F
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Dit lazen we in het ED op 22 november met daaronder screenshots 
van dezelfde datum en de dag erna:

F F F
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Ook deze 2 artikelen zijn uit het ED van 22 november: 

F F F
Op 24 november stond dit artikel in het ED:

F F F
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Deze screenshots en ED-artikel zijn van 25 en 26 november:

F F F
Op 27 november stond dit in het ED:

F F F
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Ook op 27 november lazen we dit in het ED:

F F F
Deze screenshots zijn van 28 en 29 november:

F F F




47

Van 1 december is dit artikel in het ED:

F F F
Dit zijn screenshots van 1 en 3 december:

F F F
Op 7 december vonden we deze Teletekst-screenshots:

F F F
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Dit ED-artikel is eveneens van 7 december:

F F F
Deze artikelen lazen we op 9 december in het ED:
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F F F
Vergeten: deze van 4 december. Ernaast nog wat van 10 december: 
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We besluiten met ED- en Teletekstberichten van 10 en 11 december:

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.
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- dit het laatste clubblad van 2021 is
- we in 2022 ook gewoon door zullen gaan
- het wel lastig blijft om voldoende munitie te vergaren ter vulling
- er vooralsnog weinig schot zit in de aanlevering van teksten
- we gelukkig nog wel input hebben van een aantal (oud-)Tivolianen
- het amateurvoetbal weer op z’n gat ligt
- de Sint pas ook last daarvan heeft gehad
- hij helaas toch niet kon komen
- dit niet aan personele problemen lag
- zijn vaste knecht een babypietje heeft verwelkomd
- we allemaal wel weten waar die vanDaan is gekomen
- Sint vanwege de coronamaatregelen de Heihoef niet mocht 
 bezoeken
- alle Tivoliaantjes gelukkig nog wel hun schoen konden zetten
- die schoentjes zeker wel gevuld zullen worden
- de feestdagen al bijna voor de deur staan
- het vieren hiervan net als vorig jaar weer beperkt zal moeten zijn
- er natuurlijk nog steeds veel beperkende maatregelen zijn
- onze club dat ook merkt
- we hopen op betere tijden voor ons allemaal

H H H








