
Nieuwjaarsreceptie! 

Zondag 3 januari 2016 vindt de traditionele 

nieuwjaarsreceptie plaats van de Alverman, 

in de kantine van de Alverman. De receptie 

duurt van 12.00 tot 16.00 uur en is een prima 

gelegenheid om elkaar de hand te schudden 

en te spreken over het afgelopen jaar, waarin 

weer veel gebeurd is op het sportpark. Zo 

werd de nieuwe berging bij de paardenbak 

gerealiseerd, werd op de voetbalvelden de 

natte plekken aangepakt, ging de Alverman 

groen met zonnepanelen en werd het 

cashless betalen voorbereid. Dit laatste 

willen we jullie tijdens de nieuwjaarsreceptie 

tonen! Hopelijk mogen we jullie allemaal op 

de receptie begroeten. 

Rest mij nog om iedereen een gezond en 

sportief 2016 toe te wensen. 

 Nic Salden, voorzitter De Alverman  

Cashless betalen op de Alverman: 

Met Clubcard, pin of (voorlopig 

nog) contant 

Beste leden van de Alverman en gebruikers 
van de Clubcard. 
 
Vanaf 1 januari 2016 kun je in de kantine 
cashless betalen. Dat betekent dat je met de 
Clubcard kunt betalen zonder contant geld 
(cash). Je kunt ook “pinnen” en voorlopig ook 
nog met contant geld betalen. Dit laatste zal 
op den duur verdwijnen. 
 
Inmiddels zijn de Clubkaarten verspreid door 
Le Credit Sportif, het bedrijf dat ons 
ondersteunt bij ons nieuwe kassasysteem. 
Ook hebben jullie een mail ontvangen waarin 
je op “Mijn LCS” je wachtwoord kunt 
aanmaken waarmee je kunt inloggen. 
 
Het staat jullie nu vrij om een tegoed op je 
pas te zetten, met een minimum van €  5.00.  
Met ingang van het nieuwe kassasysteem 
krijgen jullie 5% korting op de consumptie-
prijs. Dit is alleen van toepassing als je 
betaalt met de Alverman Clubkaart en/of de 
KNLTB pas. 
Bij contante betaling en/of pin- betaling is dit 
niet van toepassing. 
 
Deze eerste Clubkaart wordt door de 
Alverman ter beschikking gesteld. Als er in 
de toekomst door wat voor reden ook er een 
vervangende pas nodig is kost deze € 5.00 
 
Houd er rekening mee dat het contant 
betalen (dus niet het “pinnen”)  in de loop 
van het jaar zal verdwijnen. 
 
Informeer alvast de bezoekende clubs / 
gasten, dat sportpark de Alverman in de 
toekomst helemaal Cashless gaat en dat het 
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cashless betalen vanaf 1 januari zeer 
gewaardeerd zal worden. 
 
Wanneer dat precies gaat gebeuren laten we 
jullie op tijd weten. 
 
Het kassasysteem wordt de laatste week van 
dit jaar geplaatst en we organiseren in het 
begin van het nieuwe jaar een paar dagdelen  
waar iedereen kennis kan nemen van het 
nieuwe systeem. 
De exacte data laten we nog weten. 
 
Als er HRC / TVA / PVA / Eagles leden zijn 
die graag een Alverman Clubkaart willen 
hebben is er de mogelijkheid deze aan te 
vragen via onderstaand mailadres. De eerste 
zal zoals eerder omschreven gratis zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de  kantinedienstmedewerkers:  
Kom naar een van bovengenoemde infodata 
om ons nieuwe systeem te leren kennen. Als 
jullie zijn geweest zal het motto zijn :  
“Dat hadden ze veel eerder moeten doen”. 
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen 
kunnen u contact op nemen met 
onderstaande personen of een mail sturen 
naar Clubkaart.Alverman@gmail.com 
 
Met vriendelijke groeten,  
Werkgroep 'Cashless betalen' 
 
Arjen Weisink – TVA en bestuur Alverman 
Henk Gerbecks – TVA 
Cora Custers – TVA 
Paul Putker – HRC'27 
Teun Derksen – HRC'27 

AVC Eagles 

 

AVC Eagles heeft dit seizoen kunnen starten 

met een 11-tal enthousiaste meiden in 

niveau 1. Niveau 1 is het eerste niveau van 

de Cool Moves Volleybal competitie voor 

kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar. We 

zien dat onze vereniging weer wat groeit en 

dat is zeer positief!  

Niveau 6 heeft vier leden en dat is erg weinig 

om de competitie mee te spelen. Hierbij dan 

ook een oproep: zit je in groep 7, 8 of in de 

eerste klas van de Middelbare School en lijkt 

het je leuk om te gaan volleyballen, doe een 

keer mee met de training op dinsdag van 

18:30 tot 19:30 uur!  

Meiden A is geëindigd op de 8ste plek in de 

eerste helft van de competitie en timmert 

goed aan de weg! 

Het huidige bestuur van AVC Eagles bestaat 

uit bestuursleden, die in het verleden zelf 

gevolleybald hebben en daardoor in het 

bestuur terecht zijn gekomen en/of kinderen 

hadden die bij de vereniging speelden. Deze 

binding is weg en na vele jaren actief te zijn 

geweest voor de vereniging wil het bestuur 

het stokje graag overdragen aan nieuwe 

bestuursleden met frisse ideeën en nieuwe 

energie. Wij doen hierbij dan ook een 

dringende oproep. Misschien wil je zelf graag 

een bestuursfunctie gaan invullen of weet je 

iemand die dit wel op zich zou willen nemen. 

Voor meer informatie neem contact op met 

één van de bestuursleden.  

Check ook onze site voor meer nieuws van 

AVC Eagles:  

http://avceagles.afferden-limburg.nl 
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HRC ‘27 

Kampioenen 

Ook in de najaarscompetitie zijn er twee 

jeugdkampioenen te melden. 

De Meisjes D1 en de F1 van de  

HRC ‘27/Stormvogels combinatie  grepen 

beiden de titel. 

De meisjes van D1 wisten hun competitie 

ongeslagen af te sluiten met 113 goals voor 

en maar 13 tegen. 

 

De F1-combinatie kon na een spannende 

competitie Leunen net achter zich houden. 

 

Speelsters, spelers, leiders, trainers en 

aanhang: Proficiat! 

Gezond 2016 

Ook namens HRC ’27 wil ik iedereen het 

beste wensen voor het jaar 2016. Sportief, 

gezond maar ook in de persoonlijke het 

allerbeste toegewenst! 

Ralf Arts, voorzitter a.i.

Vacatures bij HRC ‘27! 

 

Kantinepersoneel voor de donderdag 

De kantinebezetting is voor met name de 

donderdag minimaal. Vaak wordt de dienst 

door één persoon gedraaid. Mocht je 

interesse hebben om donderdags (1 keer per 

maand, mag ook meer…) gezellig mee te 

helpen en bij te praten met de spelers, 

leiders en trainers: geef je dan op bij één van 

de bestuursleden! Wil je graag op zondag 

helpen, dan kan dat natuurlijk ook! 

Jeugdtrainers E + D elftallen 

Voor de jongere elftallen zoeken we nog 

jeugdtrainers die de elftallen door de week 

willen trainen. Heb je interesse, ook dan kun 

je bij het bestuur terecht. 

Voorzitter 

Zoals jullie weten heeft HRC ’27 nog steeds 

een ad interim voorzitter. Graag willen we 

deze tijdelijke oplossing vervangen door een 

definitieve. Interesse of wil je weten wat je 

deze bestuursfunctie inhoudt: neem dan 

contact op met ondergetekende, onze 

voorzitter a.i.  

 

Bestuurslid 

Ook is er een vacature voor een bestuurslid. 

Samen met het bestuur meewerken aan de 

club en het beleid. Lijkt je dat iets? Ook dan 

kun je bij ondergetekende terecht. 

Parttime grensrechter HRC 1 

Op het ogenblik hebben we enkele personen 

die zondags bij HRC 1 vlaggen. Graag 

zouden we die groep uitbreiden zodat 

eenieder vaker aan zijn andere sportieve 

verplichtingen kan voldoen. Kun je of wil niet 

meer voetballen of wil je niet elke zondag 

opdraven, maar wel iets betekenen voor het 

urst? Meld je dan aan voor deze functie. 

 

Ralf Arts, voorzitter a.i. 
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Accommodaties Afferden:  

start met opstellen plan van eisen ! 

Op 15 december jl hebben 
vertegenwoordigers van de gebruikers van 
de gymzaal  en Iedershuus overleg gehad  
over de wensen en basiseisen die zij hebben 
voor een nieuw te bouwen multifunctionele 
accommodatie. Onder leiding van Niek 
Mares van Adesse Vastgoedadvies zijn de 
eisen geïnventariseerd en nader toegelicht.   
Op 12 jan 2016 is er een 2e bijeenkomst 
gepland.  
Met deze gebruikersbijeenkomsten wordt er 
een eerste stap gezet op weg naar een 
ontwerp voor een multifunctionele 
accommodatie op de Alverman. In de 
wandelgangen al heel wat verrassende en 
inspirerende ideeën gehoord. Wij zijn 
benieuwd wat dit gaat opleveren!  
Positief om te zien dat er nu stappen worden 
gezet om tot een concreet ontwerp te komen.  
Heb je zelf nog wensen of ideeën geef die 
dan door aan een van de bestuursleden. Op 
de nieuwjaarsreceptie van 3 jan is daar alle 
gelegenheid voor .   
Wij zijn benieuwd naar de verdere 
ontwikkelingen en wensen alle betrokkenen 
veel inspiratie en succes. 
 
Nic Salden, voorzitter Alverman  

Bestuur Alverman 
 
Het bestuur van Stichting De Alverman wordt 
gevormd door (bestuurs)leden van de 
aangesloten verenigingen. Momenteel zijn 
dat leden van voetbalvereniging HRC’27, 
Tennisvereniging TVA, 
Paardensportvereniging PVA  en 
Volleybalvereniging De Eagles. In de 
statuten is de minimale bestuursgrootte en 
vertegenwoordiging geregeld.  
De volgende vraag is natuurlijk: wie zit er in 
dat bestuur!?  Daar komt ie….. 
Nic Salden   Voorzitter 
Willie Koenen  Penningmeester 
Ben Verberkt  Secretaris 
Arjen Weisink 
Frits Pothoff  
Annemarie Hoppenreijs  
Andre Erren  
Rob Arts 

Iets voor jou? 
Ik hoor U al denken…zo’n bestuurstaak is 
eigenlijk ook wel iets voor mij . Dat is mooi 
want ook het bestuur van de Alverman werkt 
met een rooster van aftreden. Ieder jaar is er 
dus ruimte om in het bestuur zitting te 
nemen.  Ook dit is weer een mooi onderwerp 
voor de nieuwjaarsreceptie op 3 januari.  
Ook in 2016 zijn er weer volop plannen waar 
we de inbreng van alle leden kunnen 
gebruiken…Denk bijvoorbeeld aan 
onderwerpen zoals:  energiebesparing,  
Opzetten van een meerjarenplan, verbeteren 
van het onderlinge contact met de leden, 
opzetten van een jaarlijkse gezamenlijke 
sportactiviteit, verder uitbouwen van het 
beachvolleybaltoernooi tot een regionaal 
toernooi !!??, andere sportactiviteiten op het 
park?? Of hoe ouderen (nog) meer helpen 
bewegen … 
Kortom nog volop mogelijkheden om samen 

te werken aan een bruisend sportpark in 

Afferden. Doe mee en laat je horen 

Nic Salden, voorzitter Alverman  

 

Investeringen: noodzaak 

De Alverman moet regelmatig investeren in 

onderhoud en de machines die nodig zijn 

voor het onderhoud. Zo werd er onlangs een 

tractor aangeschaft voor multifunctioneel 

gebruik: de tennisbaan vegen, grasmaaien 

op moeilijk bereikbare plaatsen en cultiveren 

van onkruidrijke plekken. De werkploeg is 

enthousiast over deze aanschaf! 

 

Nic Salden, voorzitter Alverman   
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Alvermennekes 

In de winterpauze ligt het complex van de 

Alverman er weer mooi bij. Mede dankzij de 

Alvermennekes die het geheel weer mooi 

opgepoetst hebben voor na de winterstop, 

Zo ook de vloer van de gang bij de 

kleedlokalen: als vanouds! 

 

Ook de velden van de diverse verenigingen 

en het omliggende groen liggen er weer 

fantastisch bij.  

 

Goed werk Alvermennekes! 

 

Cashless betalen proberen 

Op 29 december werd het cashless 

betalensysteem geïnstalleerd. Hieronder 

enkele impressies. 

 

Proberen… 

 Betaalmogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginscherm 
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TVA 

Activiteitenagenda 

data evenement 

Januari/ februari 
2016 

Uitstapje jeugdleden 

za. 20 febr. t/m 
28 febr. 

ArenaLease Toernooi 
2016 

wo. 9 maart  Racket Toss jeugd 

wo.23 maart  
ledenwerving via "Doe 
je mee met Sjors" 

do. 7 april t/m 5 
juni 

Voorjaarscompetitie 
2016 

do. 5 mei t/m 12 
juni 

inhaaldagen 
Voorjaarscompetitie 

vrij. 10 juni t/m 
12 juni 

Kamp 

zat. 11 juni t/m 
zat. 18 juni  

Junioren 4-Dorpen 
Toernooi 

zat.25 juni t/m 3 
juli 

Senioren 4-Dorpen 
Toernooi 2016 

Zo.3 juli  Ouder-Kind Toernooi 

zat. 27 aug. t/m 
4 sept. 

ArenaLease Nazomer 
Toernooi 2016 

oktober  
Sponsorloterij Grote 
Clubactie 

do. 15 sept. t/m 
30 oktober 

Najaarscompetitie 2016 

do. 3 nov. t/m 20 
november 

inhaaldagen 
Najaarscompetitie 

wo. 4 november 
Clubkampioenschappen 
rood / oranje / groen  

 

Jaarvergadering TVA 

 
 
 
 
 
Door de drukte van de feestdagen en de 
voorbereidingen voor het carnaval hebben 
we als bestuur besloten onze 
jaarvergadering op een hele speciale datum 
te plannen. 
Zet ‘m alvast in jullie agenda: 29 februari 
2016, 20.00 uur in onze kantine op sportpark 
de Alverman. 
Dit is een extra dag die we met z’n allen 
hebben aankomend jaar. Dus kom met grote 
getale. Het wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Namens het Bestuur 

Arjen Weisink 

 

Arenaleasetoernooi 
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2015: Veel gerealiseerd op de Alverman! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 2016 wensen we iedereen een gezond en sportief jaar toe,  

waarbij iedereen zijn wensen gerealiseerd ziet worden! 

 

Natte plekken aangepakt op de velden 

Investeringen gedaan 


