Alverman Triade:
Oktober 2016!
Voorwoord
Later dan gepland dan nu eindelijk de
nieuwe Triade. Boordevol met nieuwtjes en
verslagen van de afgelopen tijd.
Veel leesplezier!

Accomodaties Afferden
1e ontwerp multifunctionele
accommodatie bij de
Alverman een feit!!
Architect Stan Olieslagers uit
Bergen is enthousiast aan de
slag gegaan met de wensen en eisen van de
gebruikers van gymzaal en Iedershuus. Het
eerste ontwerp is al voor de zomervakantie
gepresenteerd en besproken met de
gebruikers. Verrassend was de ruimte in het
gepresenteerde plan maar zeker ook de
eenheid die het nieuwe gebouw vormde met
de huidige accommodatie. Natuurlijk waren
er aanvullingen, opmerkingen en mooie
nieuwe ideeën bij het bespreken van het
ontwerp.
Met deze ideeën en opmerkingen is Stan
Olieslagers opnieuw aan de slag gegaan en
begin november wordt het aangepaste
ontwerp opnieuw besproken met de
gebruikers van
Iedershuus/Gymzaal/Alverman.
Een extra uitdaging is het inpassen van de
wensen van de ambitieuze biljartvereniging
“t Töpke” in de nieuwe plannen. “t Töpke
heeft na hun gedwongen vertrek bij
Hengeland nu tijdelijk onderdak gevonden bij

Iedershuus. Het is natuurlijk de bedoeling
ook de wensen van de biljartvereniging op te
nemen in de geplande nieuwe
accommodatie: voorwaar nog een flinke
uitdaging waar de werkgroep nu volop mee
aan de slag is.
Constructief overleg met Iedershuus, “t
Töpke, de werkgroep en de gebruikers geeft
vertrouwen in een mooie oplossing. Wordt
natuurlijk vervolgd en wij houden je op de
hoogte.
Nic Salden

Vrijwilligersavond vrijdag 16
december 2016
Vrijdag16 december a.s. wordt de
vrijwilligersavond gehouden voor de
vrijwilligers van de verenigingen van de
Alverman. Deze avond, die normaal in de
zomervakantie valt, is wegens
omstandigheden verplaatst. Hoe de avond
verder ingevuld zal worden krijgen de
vrijwilligers nog te horen. De vrijwilligers
zullen dan ook gevraagd worden via de
verenigingen of ze
aanwezig kunnen zijn.
Hopelijk mogen we alle
vrijwilligers op die avond
begroeten. Immers zonder
hen kan geen enkele club
draaien! De geplande
avond is dan ook een
manier om dankjewel te zeggen!
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TVA
Arena-Lease nazomertoernooi!
Het ArenaLease Nazomer toernooi was dit
jaar van 27 augustus tot en met 4
september. Dit was de laatste week van de
schoolvakanties, dus een mooie gelegenheid
om de vakantieperiode sportief af te sluiten.

Plezier, sportiviteit en gezelligheid stonden
voorop voor de deelnemers en de
toeschouwers. Iedereen die lid is van de
tennisbond KNLTB kon zich inschrijven in de
onderdelen enkel, dubbel en mix-dubbel op
verschillende niveaus. Het toernooi verliep
zeer goed en er waren geen verliezers!

Inmiddels is het contract met onze
hoofdsponsor weer getekend door
bestuurslid Arjen Weisink en
vertegenwoordiger van ArenaLease Ap
Rodenburg.
Even voorstellen
Hallo clubgenoten,
Sinds kort maak ik, Piet Hagen, deel uit van
het bestuur van TVA. De komende periode
zal in overleg duidelijk worden welke functie
ik ga bekleden.
Ruim 5 en een half jaar wonen mijn vrouw
Trudy en ik aan de Langstraat 39 in Afferden.
We woonden hier voor o.a. in Ede. Ik kom
zelf oorspronkelijk uit het

Noorden/Hoogeveen en Trudy uit Utrecht en
we hebben vele verhuizingen in Noord en
Midden Nederland achter de rug. Wij hebben
een dochter Esther en een zoon Koen en 5
kleinkinderen.
Hoe we hier terecht zijn gekomen?
Door onze dochter Esther die zo nodig met
Dennis en de 3 kinderen moest vertrekken
uit Ede. Zij heeft er ook voor gezorgd, dat ik
nu actief wordt bij TVA. Ik zal dat met veel
plezier doen.
Ik tennis zelf niet, maar binnen ons gezin
heeft die sport wel jaren op de voorgrond
gestaan. Zelfs zo erg, dat we op de rem
moesten trappen.
Zelf heb ik vroeger veel volleybal gespeeld.
Elke ochtend om 7 uur en enkele avonden
per week trainen en dan zaterdags op
landelijk niveau wedstrijden.
Graag zet ik mij in voor activiteiten in
Afferden. Ik heb nu veel tijd omdat ik ben
gestopt met werken.
Vele werkkringen bij verschillende
“overheden” en adviesbureaus zijn de revue
gepasseerd. Veel te maken gehad met
Onderwijs /Financiën en in een aantal
gemeenten was ik daarnaast als nevenbaan
ook verantwoordelijk voor sport. De laatste
jaren heb ik mogen werken als directeur
bedrijfsvoering en concerncontroller van een
Onderwijsgroep VO en MBO in Midden
Nederland. Ik ben sterk gericht op
samenwerking. Samenwerking binnen een
club maar ook met andere verenigingen.
Altijd in voor nieuwe initiatieven en inspelen
op nieuwe ontwikkelingen.
In clubverband veel aandacht besteden aan
de opleiding van de jeugd staat bij mij voor
op. Bij TVA heb ik op dat onderdeel al veel
initiatieven gezien.
Ik hoop in goede samenwerking met jullie
een bijdrage te kunnen verlenen aan het
verder uitbouwen van TVA als “de club waar
je moet zijn”.
Hartelijke groet,
Piet

Alverman Triade september 2016 pagina 3
Bestuursleden gezocht
Beste Alvermannen en vrouwen,
Het TVA-bestuur kampt nog steeds met een
onderbezetting. We hebben het bestuur wel
inmiddels met één persoon uitgebreid.
Hierover elders in de Triade een
voorstelrondje. We zijn nog steeds op zoek
naar een secretaris of secretaresse. We
komen maximaal 7-8 keer per jaar bij elkaar
om de dagelijkse TVA-perikelen te
bespreken en dit moet goed op schrift
gesteld worden. Meld je daarom aan, een
compleet bestuur (meerdere handjes) maakt
het werk voor eenieder makkelijk.

onze reis beëindigd in Oostrum. Na afscheid
en een welkome versnapering ging iedereen
weer naar huis. Al met al een geslaagde dag.
Voor de liefhebbers staat er op YouTube een
filmpje onder de naam TT Limburg 10-072016 IOCH

Namens het bestuur TVA

Alverman

Toertocht Suzuki Intruders Limburg
De Alverman was afgelopen 10 juli een heel
ander toneel dan dat we gewend zijn. De
Alverman was dit jaar de startplaats van de
Limburgse toertocht van de club. Uit het hele
land kwamen Intruder-liefhebbers naar
Afferden.
De weergoden waren
ons goed gezind, dus
honderd motoren zou al
een mooie opkomst zijn.
Wat was onze verbazing,
bij het vertrek rond 11.00
uur verlieten 153 Suzuki
Intruders en 170 mannen en vrouwen het
sportpark. Eerst een tocht via het mooie
Maasduinen en het gebied van het Limburgs
landschap richting Arcen, waar we met z’n
allen geluncht hebben bij Hertog Jan.
Na een uurtje de andere kant van de maas
verkend en uiteindelijk, rond de klok van vier,

Dank voor iedereen die ons deze dag
uitgezwaaid hebben op de Alverman
Algemene ledenvergadering H.R.C. ´27
Donderdag 10 november 2016
HRC ´27 houdt de algemene
ledenvergadering op donderdag 10
november 2016. De aanvang is om 21.00
uur. Na de training. We hopen zo op meer
opkomst van de leden voor de vergadering!
Binnenkort ontvangen de leden een
persoonlijke uitnodiging!

Ralf Arts,
voorzitter a.i.
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HRC ‘27

Kampioenen
Aan het eind van het seizoen 2015 – 2016
zijn er twee kampioenen te melden
De Meisjes D1 en HRC '27 3 werden met
overmacht kampioen.
Beide teams: van harte gefeliciteerd!

HRC'27/Stormvogels'28 MD1

HRC '27 3
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, ook daar is nog plek!

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 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.

Ralf Arts, voorzitter a.i.

Nieuwe ballenkarren
Het ballenhok van HRC ´27 was vaak een
probleem: doordat de rekken vaak
openstonden, voelde men zich niet
verantwoordelijk voor de ballen. De
Alverman heeft nu ballenkarren aangeschaft
zodat elk team verantwoordelijk is voor haar
ballen. Dat betekent dat de verrijdbare karren
compleet gevuld het veld worden opgereden
én, na afloop, ook weer vol teruggezet
worden in het ballenhok. Een prima
oplossing, die ondertussen ook al vruchten
afwerpt!
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Nieuw in de
Alvermankantine:

spelregels in acht te nemen: denk dus aan
de veiligheid van anderen en jezelf!

De Alverman nog
aantrekkelijker!
Voetbalspel!
Een lange wens van de voetballers is in
vervulling gegaan. In de kantine staat nu een
voetbalspel, aangeschaft door De Alverman.
Er wordt al driftig op gespeeld en dat
verhoogt de gezelligheid. Bij het spel staat
aangegeven hoe je kunt spelen en waaraan
je je moet houden. We gaan er van uit dat
we lang plezier willen hebben van het spel,
dus houd de regels graag in acht!

FOX SPORT Eredivisie live!
Binnenkort zijn de wedstrijden van Eredivisie
live te volgen in de
kantine. De Alverman
heeft samen met de
Club van 50 een
abonnement
afgesloten. Om de
aansluiting geregeld te
krijgen, diende er ook
een aanpassing van
KPN te komen. Deze
laat even op zich
wachten, maar (zeer) binnenkort zijn alle
spannende wedstrijden op De Alverman te
volgen.
Dartbord!
Ook een andere lang gekoesterde wens gaat
binnenkort in vervulling. In de kantine komt
een dartspel. De kast is ondertussen door
Henri Franssen gemaakt in opdracht van De
Alverman. Nu wordt nog overlegd waar de
kast het beste kan komen te hangen, ook in
verband met de veiligheid. En, net als bij het
voetbalspel, vragen wij de gebruikers om de

Club van 50
De vrienden van HRC ’27, verenigd in de
Club van 50, timmeren goed aan de weg wat
betreft investeringen. Samen met De
Alverman heeft de Club van 50 er voor
gezorgd dat binnenkort samen in de kantine
naar Fox Sport Eredivisie Live gekeken kan
worden. Daarmee heeft de Club geluisterd
naar de wens van de leden.
Ook binnenkort zullen er enkele banken
geplaatst worden naast het voetbalveld, waar
supporters van HRC ’27 tijdens de wedstrijd
kunnen zitten. Ten slotte heeft de Club van
50 bij HRC ’27 een reclamebord toegezegd.
Hieronder zie je het ontwerp. Voor het
trainen is een vrije-trapmuur gekocht.
Je ziet, de Club is goed bezig. Mocht je ook
mee willen doen met de Club van 50, neem
dan contact op met Frank of Mark van Dalen
of Jeroen Krebbers. Of mail naar
vandalenfrank@gmail.com Je bent van harte
welkom!

In memoriam: Wim Frederix
Wim Frederix is kortgeleden
overleden. Wim heeft veel
gedaan binnen en voor
HRC ’27: voetballer in de
jeugd, in het 1e, 2e en
veteranen, lid van de
werkploeg, penningmeester en
voorzitter. Hij was bovendien
niet te beroerd om mee te
helpen waar het nodig was.
Wim bedankt voor alles!
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Nieuwe leiding bij HRC ’27 1
Met ingang van het huidige seizoen is de
trainersstaf van HRC 1 gewijzigd. Nieuwe
trainer is Rob Ernst, assistent trainer is Olaf
Saloga en de leiders zijn Jens Toonen en
Marco van Oorschot. Zij begeleiden het
eerste elftal. Er wordt nog gezocht naar
enkele grensrechters die een paar keer per
jaar (per toerbeurt) willen vlaggen.

In trainingspak met tassen

In tenues
v.l.n.r. Jens, Olaf, Rob en Marco

Herhalingscursus AED op De
Alverman 22 of 23 november

De eerste bijeenkomst

Wij wensen hen allen veel succes!

Nieuw damesteam met nieuwe
shirts
Dit jaar speelt er sinds enige tijd weer een
damesteam bij HRC ’27. Dit nieuwe team
begon de beker- en competitiewedstrijden
flitsend met een aantal overwinningen.
Vervolgens werden ze in het nieuw gestoken
door drie sponsoren:
TeamEcoSport/TeamHollandSport schonk
de tenues en leidersjassen, Eetcafé Feesterij
’t Vertier de trainingspakken en Cafetaria
Eetcafé ’t Kapelleke de tassen. Sponsoren,
hartelijk bedankt, ook namens de dames.

Ook dit jaar wordt er weer een
herhalingscursus reanimatie/gebruik AED
georganiseerd. De cursus wordt
georganiseerd i.s.m. de EHBO afd. Afferden
en weer verzorgd door Bart Smits.
Voorlopig zijn 2 dagen ingepland: 22 en 23
november. Afhankelijk van het aantal
deelnemers zal er eventueel nog een derde
avond worden ingepland.
Het verzoek om je z.s.m. aan te melden via
nsalden@deheus.com met vermelding van
voorkeursdatum en actuele telefoonnummer.
Ik hoop jullie allen te mogen begroeten op
een van de herhalingslessen
Nic Salden

Algemene leden vergadering PVA
20 januari 2017
Vrijdag 20 januari 2017 houdt PVA haar
jaarvergadering op De Alverman. Noteer
deze datum alvast in de agenda. Nadere
informatie volgt.
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Cashless betalen
Het cashless betalen is nu geruime tijd
geïnstalleerd en werkt naar tevredenheid.
Helaas merken we wel dat er nog veel leden
van de verenigingen zijn die contant betalen.
Wij roepen deze op om toch met de
clubkaart te betalen. Het voordeel is immers
tweeledig. Er is minder cashgeld in omloop
en met de clubkaart krijg je korting op jouw
drankje(s).

Volleybalvereniging AVC Eagles

Heb je zin om volleybal te gaan spelen? Wij
zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Ook bij
onze kleutergym is nog plaats voor sportieve
jongens en meisjes.
Kleutergymnastiek
De kleutergym is bedoeld voor kinderen van
ongeveer 3½ - 6 jaar. Maar je mag ook
gerust meedoen als je iets ouder bent. Alle
aspecten van de motorische ontwikkeling
komen aan bod en wat dacht je van het
sociaal bezig zijn met elkaar! Indien je je
zoon/dochter hiervoor op wilt geven, stuur
dan s.v.p. een mail naar
avceagles@hotmail.com en we sturen je
meer informatie.
Volleybal
Ben je 6 jaar of ouder en lijkt het je leuk om
te gaan volleyballen? Kom dan een keer
kijken in de gymzaal. Je mag 4 weken op
proef mee trainen met een team. Wel zou het
fijn zijn als je dit even meldt via een mail
naar: avceagles@hotmail.com Wij zullen jou
dan meer informatie toesturen over de
trainingstijden van de verschillende teams.
Leuk feitje: we trainen niet alleen in de
gymzaal maar ook op de
beachvolleybalvelden in de maanden mei en
juni.
Oproep voor bestuursleden
Het huidige bestuur van AVC Eagles wil het
stokje graag overdragen aan nieuwe
bestuursleden met frisse ideeën en doet

hierbij dan ook een dringende oproep.
Misschien heb je zelf interesse of weet je
iemand die dit wel op zich zou willen nemen.
Neem dan contact op met één van de
bestuursleden. Je hoeft geen kennis te
hebben van het volleybal, het kost niet heel
veel tijd, het belangrijkste is dat je je steentje
wilt bijdragen aan het voortbestaan van onze
volleybalvereniging!

HRC ’27: In memoriam Cor Krebbers
Afgelopen zomer hebben we, helaas te
vroeg, afscheid
moeten nemen van
Cor Krebbers, altijd
aanwezig bij zijn
clubke HRC ’27. Als
keeper in de jeugd en
senioren, als
(jeugd)leider, als
kantinemedewerker,
als grensrechter van
HRC ’27 1 en als nog
veel meer.
Cor wilde graag het
laatste samenzijn op
De Alverman hebben.
Gelukkig konden we dit voor hem regelen.
Cor, het ga je goed en bedankt voor alles!

Colofon

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

