Alverman Triade:
Prettige vakantie!
Groene Alverman: Zonnepanelen!

Het is zaterdag 28 maart 08.00 uur en de
vrijwilligers druppelen binnen.
We gaan zonnepanelen leggen. De
voorbereidingen zijn gedaan, leden van de
“groenploeg” van TVA benaderd. Iedereen
heeft uitleg gekregen van Peter Aben van
Zorgeloos Zonnepanelen uit Bergen. Om
08.30 uur werden de ladders tegen de gevel
geplaatst en werd met verschillende leden
het grind, dat op het dak ligt, in stroken
verwijderd. Daarna werden in totaal 72
panelen werden op het dak geplaatst.
Precies tussen de rookgas- en de
ventilatiedakdoorvoeren door. Dit met
uiterste precisie zodat er geen schaduw op
de panelen komt. Want schaduw op de
panelen levert ons niks op!
Mede door het zichtbaar veranderen van het
weer werd er flink doorgebuffeld.
Ondertussen werd ook de omvormer (het
apparaat dat straks de gelijkstroom van de
panelen omzet naar wisselstroom) van
ongeveer 45 kg in de meterkast gehangen.
Resultaat: rond de klok van 13.00 uur
stond/hing alles op z’n plek.
Dank aan de leden van de “groenploeg” die
dit werk in een recordtijd hebben geklaard.
Op donderdag 2 april zijn de panelen

aangesloten op de omvormer en heeft Bert
Claessens inmiddels de aansluiting op het
netwerk gerealiseerd.
Rond 14.00 uur gingen de panelen “live”. De
zon liet zich van z’n beste kant zien en we
zagen dat er al gelijk 17.000 Watt
geproduceerd werd. Een mijlpaal voor de
Alverman
Tot nu toe hebben we inmiddels 11000 kWh
geproduceerd. Dat is ongeveer 30% van ons
jaarverbruik.

Namens het bestuur
Arjen Weisink

Vrijwilligersavond!
Vrijdag 21 augustus houdt De Alverman haar
jaarlijkse vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers
van de verenigingen ontvangen hiervoor een
uitnodiging. Er is geen eigen bijdrage. Onder
het genot van een (borrelhapje) en een
drankje heeft eenieder de gelegenheid om
het afgelopen jaar met elkaar te bespreken.
Reserveer deze datum alvast!
Veel plezier!
Nic Salden, voorzitter De Alverman
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Zomeravondtoernooi AVC Eagles

Nieuwe penningmeester!

Voor de eerste keer hebben we een
zomeravondtoernooi georganiseerd op zes
donderdagavonden. Twaalf teams, van jong tot
oud, uit Afferden en Bergen, hebben tegen
elkaar gestreden in het zand. We kijken terug
op een zeer geslaagd initiatief wat de komende
jaren zeker wordt herhaald. De eerste prijs en
de wisselbeker ging naar Montagnards 1. Zij
zullen hun titel volgend jaar verdedigen!

Het bestuur van de Alverman is blij te kunnen
melden dat Willie Koenen de nieuwe
penningmeester is van De Alverman. Willie
heeft jaren haar sporen verdiend bij AVC
Eagles en neemt nu het stokje over van Frans
Custers. Frans heeft vanaf de oprichting deze
functie bekleedt en voor een financieel
gezonde basis gezorgd. Hij heeft aangegeven
dat hij voor de Alverman best nog wel eens de
handen uit de mouwen wil steken. Iets, waar
wij hem ongetwijfeld aan zullen herinneren.

Helaas gaat het grote jaarlijkse
beachvolleybaltoernooi niet door op zondag 5
juli. Er wordt gekeken naar een andere datum
na de zomervakantie.

Willie, van harte welkom en veel succes
toegewenst, Frans heel erg bedankt voor de
grote inzet en betrokkenheid!
Nic Salden, voorzitter De Alverman

Samenstelling bestuur
De Alverman:

Het volgende seizoen starten wij met een
niveau 1- en niveau 6-team en hebben we nog
één meisjes A-team. Nieuwe leden zijn dan
ook meer dan welkom. Lijkt het je leuk om te
gaan volleyballen, jongens, meisjes, jong en
oud, iedereen is van harte uitgenodigd om het
eens een keer te komen proberen bij een
training.
Via onze pagina op afferden-limburg.nl vind je
alle informatie over de trainingen. Als er geen
passend team voor je bij zit, informeer dan
even naar de mogelijkheden via een email
naar avceagles@hotmail.com We trainen niet
alleen in de gymzaal maar ook op de
beachvolleybalvelden in de maanden mei en
juni.

Op dit moment zijn we gestopt maar na de
zomervakantie ben je van harte welkom!
Corine Pennings AVC Eagles

Nic Salden
Ben Verberkt
Willie Koenen
Frits Pothoff
Arjen Weisink
Rob Arts
Annemarie Hoppenreijs
André Erren

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Prijsverhoging!
Het bestuur van de Alverman heeft besloten
om, met ingang van het seizoen 2015 – 2016,
de prijs per consumptie te verhogen van
€ 1,60 naar € 1,70. Aanvankelijk was de
bedoeling om dit samen met het cashless
betalen door te voeren, maar nu dat laatste iets
langer op zich laat wachten, gaat de
prijsstijging nu in.
Overigens is het de bedoeling om cashless
betalen gedurende het seizoen 2015 – 2016 in
te voeren. Door de aanleg van de zonnepanelen is dit project even doorgeschoven
maar wordt nu weer opgepakt.
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Spelregeltoets Reinold Wiedemeijer
groot succes

Op vrijdag 27 maart 2015 heeft Reinold
Wiedemeijer, eredivisiescheidsrechter, in de
kantine van ons sportpark een spelregeltoets
gegeven. Het was een prima verzorgde avond.
Reinold begon met een inleiding waarin hij in
anekdote-vorm vertelde over het wel en wee
van het leven van een betaald voetbalscheidsrechter. Hij deed dit op een
informatieve en zeer onderhoudende manier.
Hierna volgde een kwis met uitleg waarna
eenieder een spelregeltoets mocht invullen.
William Aengenend bleek de beste
spelregelkenner, voor Jan Gerbecks en Happy
van Dalen.

Reinold Wiedemeijer is ambassadeur van de
stichting ALS, die aandacht vraagt voor deze
spierziekte. Tijdens de thuiswedstrijden van
H.R.C. zal er een collectebus staan voor die
stichting.
Reinold, bedankt!
Voorzitter a.i. Ralf Arts
overhandigt Reinold een
mand met streek-producten
voor de geweldige
presentatie.

Jeroen Tax hoofdtrainer HRC
Met ingang van het seizoen 2015 – 2016 is
Jeroen Tax de nieuwe hoofdtrainer van
H.R.C. ’27 Hij volgt daarmee Michel van de
Venn op die na 3 seizoenen Achates gaat
trainen.
De 42-jarige
oefenmeester uit
Lent combineert
momenteel een
job als trainer
van de A-jeugd
van Trekvogels met die van het trainerschap
van het eerste vrouwenteam van OSC.
Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Tax al diverse
successen geboekt bij verschillende
verenigingen. Zo promoveerde vorig seizoen
Stormvogels’28 onder zijn leiding naar de 2e
klasse. Op zijn CV prijken verder clubs als
Hapse Boys, RKSV Brakkenstein en KolpingDynamo.

Vandalisme op het sportpark!
Ons sportcomplex heeft laatst bezoek gehad
van vandalen. Twee deuren aan de achterkant
van het gebouw werden met graffiti beklad
door middel van een viltstift.
Nadat dit ontdekt was door de werkgroep op
maandagmorgen en doorgegeven aan het
bestuur was de graffiti de dag erna plotseling
verdwenen. Bij het verwijderen is echter een
agressief reinigingsmiddel gebruikt en is de lak
op de deuren
beschadigd, zodat
deze nu opnieuw
moeten worden
gespoten. Een extra
kostenpost voor de
Alverman waar deze
niet op zit te wachten.
Als iemand deze
tekens herkent, laat het
ons dan even weten zodat we de nodige
maatregelen kunnen nemen.
Frits Pothoff
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ArenaLease Nazomer Toernooi 2015:
Een dubbel lustrum!
ArenaLease uit Venlo / Venray is voor het 5e
jaar hoofdsponsor van het Open
Tennistoernooi van Tennis Vereniging
Afferden.
Vijf jaar lang 2 toernooien per jaar, in februari /
maart en in augustus, is dus het tweede
lustrum, namelijk al 10 toernooien.

De universele leasemaatschappij ArenaLease,
onderdeel van de AutoArena Groep, richt zich
voornamelijk op het MKB in de regio Zuid-Oost
Nederland.
AutoArena is de Volkswagen-, Audi-, Seat- en
Skodadealer van Noord-Limburg, met
vestigingen in Venlo, Venray, Panningen en
Boxmeer.
Albert Rodenburg is accountmanager Zakelijke
Markt van de AutoArena Groep
Arjen Weisink, bestuurslid TV Afferden
verheugt zich op het komende ArenaLease
Nazomer Toernooi, wat van 22 augustus tot en
met 30 augustus 2015 wordt gespeeld op de
tennisbanen in Afferden, gelegen op sportpark
“De Alverman”.
Plezier, sportiviteit en gezelligheid staan
voorop voor de deelnemers en toeschouwers.
Iedereen die lid is van de tennisbond kan zich
inschrijven in de onderdelen enkel, dubbel en
mix-dubbel op verschillende niveaus.
De inschrijving sluit op 12 augustus 2015, kijk
voor verdere informatie op www.toernooi.nl.
Tot ziens op het ArenaLease Nazomer
Toernooi

Club van 50
De Club van 50 is een initiatief dat in het leven
is geroepen om onze voetbalclub HRC’27
financiële ondersteuning te bieden. Het
initiatief is goed ontvangen waardoor onze club
op dit moment 29 leden kent. Inmiddels hangt
er een prachtig ledenbord in de kantine van
Stichting de
Alverman,
gemaakt en
gesponsord door
Beijk BV. Het
lidmaatschap
van de Club van
50 biedt u de
mogelijkheid om
uw eigen ideeën
voor te stellen.
Tijdens de
jaarlijkse
vergadering kunt
u uw ideeën
kenbaar maken
en wordt er
gezamenlijk
besloten welke hiervan gefinancierd zullen
worden.
In april stond de eerste ledenvergadering
gepland. Voorafgaand aan deze vergadering
heeft elk lid de mogelijkheid gehad om zijn idee
in te sturen. Deze zijn tijdens de vergadering
besproken en beoordeeld. Voor het jaar 2015
is er gezamenlijk besloten om een sponsorbord
op te hangen langs het hoofdveld en een
rebounder aan te schaffen voor de
keeperstraining.
Heeft u ook een goed idee en wilt u de Club
van 50 steunen? Neem dan contact met ons
op via het e-mail adres
vandalenfrank@gmail.com. Laat hier uw naam,
adres, postcode, woonplaats en e-mailadres
achter dan zorgen wij ervoor dat u het
regelement en een machtigingsformulier
ontvangt.
Het lidmaatschap bestaat uit een contributie
van €50,- per jaar (van juli tot juli). De
contributie wordt middels een automatische
incasso afgeschreven.

Frank van Dalen
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Jeugdkamp 2015

Oefenmuur TVA: niet voor voetbal!

Op vrijdag 5 juni zijn wij een weekend lang met
84 kinderen van de voetbalclub, zowel HRC als
Stormvogels, TVA Afferden en AVC Eagles op
sportkamp geweest. We hebben wederom
gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij
sportpark de Alverman.
Door het slechte weer op vrijdag hebben we
een alternatief programma moeten bedenken.

Er is geconstateerd dat er bij de tennismuur
van TVA gevoetbald wordt! Daar is deze muur
niet voor gemaakt. Het kunstgras kan niet
tegen de noppen onder de voetbalschoenen.

Vanwege de onweer was het
onverantwoordelijk om het bos in te gaan. Er
werd een quiz gehouden met doe-activiteiten
en een moppentrommel. Ondanks het slechte
weer was de avond zeer geslaagd!
Zaterdag was het gelukkig prachtig weer met
veel verschillende activiteiten. De kinderen
hebben o.a. gevoetbald, tennisspellen gedaan,
blind volleyballen en er werd deze dag
afgesloten met een dorpsspeurtocht. Ook was
er een luchtkussen waar een estafette op
gehouden werd. Alle energie en adrenaline die
de kinderen hadden werd ook geuit.
Als afsluiter van het kamp werd zoals de
afgelopen jaren ook de finale van het
voetbaltoernooi gespeeld en Ren je Rot
gedaan. Het was spannend tot de laatste dag
en de kinderen hebben net zoals de leiders
wederom een geweldig kamp gehad.
Hierbij wil ik alle kinderen maar vooral de
leiders bedanken voor het mooie kamp. De
leiders voor het zorgen van alle kinderen, het
eten en drinken wat klaar stond en natuurlijk de
gezelligheid.
Tot volgend jaar!
Namens de kamporganisatie,
Thijs Custers

Op bovenstaande foto is te zien dat er intensief
gevoetbald wordt op het kunstgras.
Laten we zuinig zijn op ons park!
Laat iedereen die dit constateert dit aan één
van de bestuursleden melden.
Alvast bedankt.

TVA2 Kampioen!
Zondag 31 mei zijn de meiden van TV Afferden
2 kampioen geworden. De meiden werden in
de landelijke voorjaarscompetitie 11 t/m 17 jaar
ongeslagen kampioen.

Deze prestatie van Melanie, Sophie, Lieve,
Vera, Lisanne en Marly werd na hun laatste
wedstrijd goed gevierd met champagne,
bloemen, medailles, taart en frietjes eten.
Een leuke dag na een leuke competitie.
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Tafelvoetbalspel wordt (nog) gezocht

Agenda

We zijn nog steeds op zoek naar een
tafelvoetbalspel. Er lopen nog wel wat lijntjes,
maar mocht je er een weten, die ergens
verloren staat te kijken en degelijk is, laat het
even weten aan het bestuur!

Augustus
11
Maasdorpentoernooi HRC
12
Maasdorpentoernooi HRC
15
Maasdorpentoernooi HRC
22 t/m 30
Bekervoetbal HRC
22 t/m 30
ArenaLeasetoernooi TVA
September
5
Clubkampioenschappen PVA
6
Wedstrijddag 1 HRC,
daarna elke zondag.
7 t/m 11
Sponsorloterij Grote Clubactie
20
Dressuur pony’s en paarden
PVA Knikkerven Well

Maasdorpentoernooi HRC
Het Maasdorpentoernooi met verenigingen die
aan de Maas liggen vindt dit jaar op de
Alverman plaats. De teams uit Lottum (sv
Lottum), Bergen (Montagnards), Lomm
(RKDSO), Wellerlooi (Resia), Well (EWC) en
Afferden (HRC) strijden hier om de
Maasdorpencup.
Het toernooi wordt gespeeld op 11, 12 en 15
augustus. De eerste twee dagen zijn de
poulewedstrijden, waarbij elke ploeg twee
wedstrijden van 45 minuten tegen twee
verschillende tegenstanders speelt. Zaterdag
15 augustus is de finaledag. Alle teams komen
op die dag nog in actie.

Dartspel onderweg
Het bestuur heeft besloten om een Dartbord
aan te schaffen en dit in te bouwen in een
kastje zodat het permanent aan de muur
gehangen kan
worden.
Binnenkort zal het
gerealiseerd zijn en
kan er volop gedart
worden.

Oktober
2e helft

Ouder-kind toernooi

November
4
Clubkampioenschappen mini+driekwart

Derde geslaagde herhalingscursus
reanimatie –AED gebruik.
Onder deskundige leiding van instructeur Bart
Bogers en met medewerking van de EHBO
vond onlangs weer een cursus reanimeren en
AED-gebruik plaats in de kantine van de
Alverman. In 2012 werd de reanimatiecursus
gestart met ruim 40 enthousiaste deelnemers.
Dit jaar hebben 18
deelnemers de
herhalingscursus
gevolgd. Daarnaast
blijkt een 10-tal van
de oorspronkelijke
deelnemers via werk
of op andere wijze de
herhalingscursus gevolgd te hebben. Samen
met de EHBO wil de Alverman deze
herhalingscursussen blijven organiseren.
Daarnaast wil de Alverman bij voldoende
belangstelling opnieuw een reanimatiecursus
organiseren. In eerste instantie voor de leden
van de verenigingen waarbij overigens ook
niet-leden kunnen aansluiten. Heeft u interesse
of wilt U meer weten, neem dan contact op met
een van de bestuursleden.
Nic Salden
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Twee kampioenen bij HRC-jeugd!

Alvermennekes op het sportpark

In de voorjaarscompetitie zijn twee combinatieelftallen (HRC-Stormvogels) kampioen
geworden. Zowel het A1 als het C1-team
waren te sterk voor hun tegenstanders in de
competitie die gedurende het voorjaar
gespeeld wordt (half jaar).
Met een rit op de platte kar werd het
kampioenschap gevierd. Het geheel werd
afgesloten met een feestje.
Beide elftallen en begeleiding van harte
gefeliciteerd!
Het A1-elftal

Melden we in het eerste nummer dat de
Alvermennekes in de palen klommen om licht
te maken, nu klimmen ze op het dak om
energie op te wekken voor die lampen!

Colofon
Het C1-elftal

Veldonderhoud
Van het hoofdveld en het 2e voetbalveld bleef
een gedeelte behoorlijk nat. Het hoofdveld aan
de Maaskant en het tweede veld aan de
parkeerplaatskant. Beide gedeeltes zijn
behandeld met kokosvezels en moeten nu
droger blijven, wat in de winter zal blijken.
Wordt hopelijk niet vervolgd…

Stichting de Alverman
Sportpark de Alverman
Hengeland 12a
5851 EA Afferden Lb.
tel: 0485-531241
www.alverman.nl
www.tvafferden.nl
www.hrc27.com
www.pvafferden.nl
www.avceagles.nl

