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Alweer meer dan een jaar geleden zijn we met een aantal mensen gestart met de uit-

gave van het “Alverman bulletin”. Nu, een jaar en 9 uitgaven later zou je misschien 

zeggen dat de taak zoals we die onszelf in de eerste uitgave stelden, namelijk het in-

formeren over de bouw, ten einde is. Niets is echter minder waar, met de bouw van 

de kantine is het eigenlijk pas net begonnen. Iedereen die recentelijk op het sportpark 

is geweest en zijn auto heeft geparkeerd in de blubber kan hierover meepraten. Ver-

der moet er natuurlijk nog een rijbak worden aangelegd en moeten de voetbalvelden 

worden verplaatst voordat het sportpark aan het eind van deze zomer geopend kan 

worden. Buiten deze zaken die vooral over de inrichting van het sportpark gaan is het 

echter nog veel belangrijker dat we met z’n allen zorgen voor een goede sfeer die da-

delijk op en om het sportpark hangt.  

 

Het weten wat er binnen de verschillende verenigingen speelt kan hier volgens ons 

aan bijdragen, vandaar ook dat we voorlopig doorgaan met het uitgeven van een 

nieuwsbrief. De nieuwe “bulletins” zullen zich dan ook niet meer zo zeer richten op de 

bouw, maar meer op de verenigingen, de leden en de activiteiten rondom de Alver-

man. We willen dit doen door iedere uitgave aandacht te schenken aan de activiteiten 

en gebeurtenissen per vereniging. Ook is er vanaf deze uitgave een rubriek te vinden 

met wetenswaardigheden binnen de verenigingen en is er een interactief gedeelte 

waarop jullie je hoofd kunnen breken. Overigens is alle input vanuit de lezers nog al-

tijd meer dan welkom. Dus heb je tips, klachten, wetenswaardigheden, of wil je op 

een andere manier bijdragen, mail ons dan op:  

bulletin@alverman.nl 

We wensen jullie ook in de nieuwe uitgave veel leesplezier toe! 

        De redactie  

Voorwoord: 

Agenda: 

 ◊ 20 maart potgrond actie PVA 

 ◊ 23 maart: dinsdag: instructie avond kantine personeel 

 ◊ week 17 : voorbereidende werkzaamheden aanleg velden/rijbakken 

 ◊ 5 – 6 juni concours paarden en pony’s PVA op evenementen terrein Well 

 ◊ 12 – 20 juni: jeugdvierdorpentennistoernooi: 20 juni finale Afferden 

 ◊ 25 – 27 juni: jeugdkamp TVA en HRC’27 

 ◊ 26 juni– 4 juli : senioren 4 dorpen tennistoernooi: 4 juli finale Afferden 

 ◊ 21 augustus: camping tennistoernooi : hele dag (zaterdag) 



 
Nieuws uit de verenigingen 

 

In een van de nieuwe rubrieken wordt, zoals de titel al voorspelt, nieuws vanuit de drie vereni-

gingen geplaatst. Vanuit HRC’27 zal dit verzorgd worden door het nieuwe bestuurslid Ralf Arts, 

het nieuws vanuit de TVA wordt geleverld door door voorzitter Nic Salden en Nicole Wegmann 

neemt het nieuws van de PVA voor haar rekening. 

◊ Nog voordat de competitie hervat zou worden, is de nieuwe trainer van de selectie be-
kend gemaakt: Jan Look. Jan heeft enkele jaren geleden al de B-jeugd in Afferden ge-
traind. Daarna trainde hij onder meer de selectie van Swolgse Boys. Dit seizoen is Jan actief 

in zijn eigen woonplaats, Bergen, waar hij de A1 traint.  
 

◊ Ook op bestuurlijk niveau is er nieuws: Tijdens de algemene ledenvergadering zijn bestuurs-

leden Hein Arntz en Rob Arts afgetreden. Dominique Jacobs en Ralf Arts zijn hun vervangers. 

Dominique neemt het wedstrijdsecretariaat over van Twan Arts. Twan heeft hiervan afstand 

genomen omdat hij zijn nieuwe functie ‘voorzitter jeugdzaken’ te veel tijd in beslag neemt. 

Ralf neemt de sponsoractiviteiten over van Rob Arts en gaat deelnemen aan het project-

team ‘Openingsweekend Alverman’. Dit openingsweekend zal plaatsvinden van 27 tot 29 

augustus 2010.  

Nieuws:  

◊ Ook de competitie is weer hervat. Door 
het slechte weer hoefde echter alleen het 
1e aan te treden. En niet tegen de minste 

tegenstander: Handel. Dit team staat, nog 
zonder puntverlies, bovenaan in de 6e klas-
se E. Het beloofde dus een zware wedstrijd 
te worden. Het 1e begon goed aan de 
wedstrijd: Al vroeg kopte Niels Derks de 1-0 
achter de Handelse keeper. Een stunt leek 

dus in de maak. Handel bleek echter over 
voldoende veerkracht te beschikken en 
boog de achterstand al snel om in een 1-2 voorsprong.  Nog voor rust tekende Joep Zwart, via 
de rebound uit een strafschop, voor de 2-2. Dit bleek ook de eindstand en dus het eerste punt-
verlies voor koploper Handel. Laat een voorbode zijn voor een goede tweede competitiehelft. 
 

◊ Voor de lagere elftallen en de dames is de competitie afgelopen weekend weer begonnen. 
Het tweede elftal en het damesteam draaien evenals het eerste bovenin mee, het derde kan 
het kampioenschap van vorig seizoen geen mooi gevolg geven: zij staan in de middenmoot. 
 

◊ Zoals gezegd zijn er door het slechte weer veel wedstrijden afgelast. Met de verplaatsing van 

de velden in het vooruitzicht zal het een drukke periode worden voor alle teams.  

Competitie: 
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◊ Na de goedbezochte jaarvergadering is ook het bestuur van de TVA weer op volle sterkte.  

Geert van Oijen en Ap Rodenburg volgen Cindy van Hoof en Majan van Eijk op. Cindy en 

Marjan bedankt. Geert en Ap veel succes in het bestuur gewenst. Cindy van Hoof blijft de 

ledenadministratie voor TVA verzorgen. Alle wijzigingen (adres, telefoonnummer, aanmeldin-

gen en afmeldingen) kunnen dus nog steeds aan Cindy worden doorgegeven. 

 

◊ Wil je als lid van de tennisclub een keer met een niet lid tennissen dan is dat geen enkel pro-

bleem. Hiervoor vragen wij echter wel een kleine vergoeding. Voor senioren is dat 5 euro per 

keer, voor jeugdleden 2 euro. Het geld kan in een envelop worden ingeleverd bij Cindy van 

Hoof (Stayerhof 12) met vermelding van naam en datum. Wees dus sportief en hou hier reke-

ning mee! Tennissers van de verenigingen uit de gemeente Bergen kunnen gratis meespelen 

als introducé.  

Nieuws: 

Competitie:  

◊ Het eerste “Offere Open” tennistoernooi  (20 t/m 28 februari) was een groot succes. Met 

meer dan 190 inschrijvingen werden alle verwachtingen overtroffen. De deelnemers kwa-

men van 25 verschillende verenigingen binnen een straal van 30 km rondom Afferden. Ver-

rassend was de opkomst uit Brabant (25%). Er zijn 170 wedstrijden gespeeld, onder zeer af-

wisselende winterse omstandigheden. De 

banen, maar ook de kantine waren 

dan ook 9 dagen lang vol bezet. De 

Toernooi-, baan-  en barcommissie heb-

ben er alles aan gedaan om er een suc-

cesvol toernooi van te maken.  Erg plezie-

rig waren de vele positieve reacties over 

de kwaliteit van de banen, de organisatie 

en natuurlijk ons prachtige clubgebouw. 

Zowel sportief als financieel een mooi suc-

ces. Dank aan iedereen die op een of 

andere manier hieraan bijgedragen 

heeft. Dit toernooi komt volgend jaar ze-

ker weer terug!! 

◊ Vanaf begin april gaat  de voorjaarscompetitie weer van start. Dit betekent dat in april, 

mei en begin juni op woensdagmiddag, donderdagochtend en avond, vrijdagavond, za-

terdagmiddag en zondagmiddag volop getennist wordt. Wil je de exacte data weten kijk 

dan op onze website www.tvafferden.nl. Verder kunnen ook de seniorleden zich weer aan-

melden voor de tennislessen. Hou even de website in de gaten en er komt vast ook nog info 

via de mail. 
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1e Offere open groot succes! 



 

Nieuws:  

◊ In januari vond de jaarvergadering van de PVA plaats. Deze werd druk 
bezocht, met de aanleg van het nieuwe terrein en een groot te organise-
ren evenement in het vooruitzicht, was ook het programma behoorlijk vol. 

 
◊ Omdat we elkaar weinig zien in de winterse periode hebben zijn er een tweetal activitei-

ten op touw gezet. Op zaterdag 6 februari is er een speurtocht georganiseerd door ons lid 

Ruth Megens. Zij kent als echte “Offerse” het dorp en omgeving op haar duimpje en had 

daarom een leuke tocht georganiseerd. Na afloop stond in de nieuwe kantine de koffie 

klaar. Voor onze leden was dit gelijk een mooie gelegenheid om het gebouw eens van bin-

nen te bekijken. 

  

◊ Vervolgens zijn we met een delegatie van 25 personen op vrijdagavond 5 maart afgereisd 

naar Seth Boschmann in Bergharen. Seth rijdt op  hoog niveau dressuur en heeft vorig jaar 

een clinic gegeven aan onze leden. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om eens een be-

zoekje te brengen aan zijn bedrijf. Hij reed voor ons het paard Toermalijn waarmee hij on-

langs de 8e plaats heeft behaald tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Een leuke 

bijkomstigheid is dat dit paard in eigendom is van onze instructrice Tiny Janssen die ui-

teraard ook aanwezig was! Na afloop van de clinic kregen we een rondleiding door de stal-

len en keken we onze ogen uit. Helemaal gemotiveerd keerden we terug naar Afferden. 

 

◊ De eerste klussen zijn inmiddels gedaan op het nieuwe terrein. Onder leiding van Sjaak 

Rutten hebben enkele leden geholpen met het verwijderen van de omheining, het begin is 

gemaakt. Met een beetje fantasie zie je ons er in augustus al rijden! Tot die tijd kun je alvast 

een kijkje nemen op onze nieuwe website:  

 www.pvafferden.nl  

Competitie: 

◊ Ook bij PVA is het nieuwe jaar weer begonnen. De laatste wedstrijden van het winterwin-

terseizoen worden nu gereden en ook de kampioenschappen zijn geweest. Iedereen en 

vooral de paarden en pony’s verlangen naar het voorjaar. 

Het sterrenteam onder 
leiding van Sjaak Rutten 
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Uitgelicht: 

“Wat is een beleidsplan?!” 

Deze vraag stelden we aan Twan Arts, voorzitter HRC’27 jeugdafdeling. Twan verzekerde 

ons dat wij niet de eerst waren die deze vraag stelden. Hieronder legt hij uit wat een be-

leidsplan nu precies inhoudt. 

Daarom is mij gevraagd 
dit in het kort uit te leg-
gen. Zoals de meeste 
mensen binnen de 
voetbalclub inmiddels 
vernomen hebben, zijn 
we hier met de jeugdaf-
deling mee begonnen. 
Aan het begin van vorig 
seizoen is er met een 
vijftal personen het 
jeugdbestuur gevormd. 
Inmiddels was Mat Cus-
ters al een paar maan-
den bezig om het be-
leidsplan op te zetten. 
Nadat Mat op verschil-
lende info avonden zijn 
informatie heeft kunnen 
presenteren, hebben wij 
als nieuw jeugdbestuur 
hier op in gehaakt. 
 
Het allerbelangrijkste 
van het beleidsplan is 
dat een groep mensen 
het geschreven plan 
gaat uitvoeren en 
handhaven. De goede 
richting zijn we inge-
stuurd door Mat Custers, 
het verder uitwerken en 

uitvoeren is een punt 
waar we nu mee bezig 
zijn, en waarmee we de 
komende tijd nog mee 
bezig zullen zijn. Het gaat 
hier vooral om het nako-
men van de opgestelde 
regels. Deze regels ont-
staan meestal door fou-
ten die in het verleden 
zijn gemaakt. Dit klinkt 
raar....maar het is wel zo. 
 
Van al die fouten die er 
door de jaren heen ge-
maakt zijn, worden we 
iedere keer slimmer. Het 
resultaat is een soort 
draaiboek, waarin ge-
schreven staat hoe het 
beleid van de jeugdafde-
ling en hoofdbestuur 
moet functioneren. Be-
langrijk is bijvoorbeeld dat 
er met commissies ge-
werkt wordt. Een persoon 
kan zo’n commissie aan-
sturen en het werk verde-
len over een X aantal 
commissieleden, zodat 
niemand te veel ‘werk’ 
op zijn schouders neemt. 

Zo blijf je plezier hou-
den in de taken die je 
doet, en hier draait 
het natuurlijk om bij 
vrijwilligerswerk. 
 

Wat er nog meer in 

een beleidsplan staat 

zal een volgende 

keer aan bod komen. 

Hopelijk heeft ieder-

een nu een eerste in-

druk betreft dit be-

leidsplan, en indien je 

iedere keer dit onder-

deel leest de komen-

de tijd, zul je stap voor 

stap begrijpen wat 

het beleidsplan nu 

precies inhoudt.  

 

Alvast bedankt voor 

je aandacht!! 
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Twan Arts 

Voorzitter HRC’27 jeugdafdeling 



 

Wist je dat? 

• Prins Pieter en prinses Sonja fantastisch waren  
• Ze nu weer genoeg tijd hebben om in de kantine te helpen 

• Tijdens het tennistoernooi er een geweldige chef-kok aan het werk was 
• De voetballers meer van deze kok willen proeven op zondag 

• Er voor de 3e keer een halfvasten optocht wordt georganiseerd  
• Er meer dan 60 wagens aan meedoen 

• Het voetballen de zondag er na zwaar zal zijn 
• KinderVakantieWerk ook een internet site heeft  

• Deze onder deze naam te vinden is www.kvw-afferden.nl 

• Jullie de inbreng kunnen mailen naar de redactie op bulle-

tin@alverman.nl 
  

   

Colofon 
STICHTING DE ALVERMAN  

Sportpark de Alverman 
Hengeland 12a 

5851 EA Afferden  
Limburg 

Telefoon: 0485-531241 

www.tvafferden.nl 

www.hrc27.com 

www.pvafferden.nl 
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Nu het niet meer voornamelijk over de bouw gaat, kunnen we dit nieuwsblad 
geen bulletin meer noemen. Daarom willen we jullie vragen een naam voor de 
nieuwsbrief te verzinnen. Ga er dus even voor zitten, verzin een originele naam 
en stuur jullie beste ideeën naar bulletin@alverman.nl 
 
Bij een prijsvraag hoort natuurlijk ook een prijs. De winnende inzending zal daar-
om worden beloond met een leuke verassing. De uitslag zal in de volgende uit-
gave worden vermeld.  

PRIJSVRAAG!!! 

Dit nieuwsblad is een initia-
tief van stichting Alverman. 
 
Contactpersonen: 

Ralf Arts, Nic Salden en Ni-
cole Wegmann 
 

Redactie:  
Bart Custers, Marlou Arts, 
Emmy Beijk, Twan Kreb-
bers en Joep Zwart 
 

Eindredactie: 
Bestuur de Alverman 


