
Beste Alvermanvrienden, 

De vakanties zijn weer voorbij en dat is te 

merken op de Alverman. Volop bedrijvigheid 

met de start van de voetbalcompetitie, het 

Arena Lease tennistoernooi  en de start van 

de najaarscompetitie tennis, beach-volleybal 

activiteiten en ook volop activiteiten bij de 

paardensportvereniging. Sportief dus  weer 

veel te doen. 

Maar er gebeurt nog veel meer! Het 

entreehok nadert zijn voltooiing!!; de bouw 

van de nieuwe berging wordt ook deze 

maand afgerond. Ook op bestuurlijk en 

organisatiegebied weer volop 

ontwikkelingen: samenwerking jeugd HRC  

en Siebengewald, werkgroep Accommodatie 

beleid, plannen voor toernooien en 

activiteiten in 2015,  etc. 

Met deze opsomming ben ik zeker niet 

volledig maar via deze nieuwsbrief willen wij 

u informeren over de ontwikkelingen en 

activiteiten op De Alverman. Een nieuwsbrief 

van en voor Iedereen die betrokken is bij De 

Alverman.  Zo hopen wij nog beter te kunnen 

informeren over  wat er zoal gebeurt op de 

Alverman. Heb je zelf ideeën  of een aardige 

bijdrage voor deze nieuwsbrief aarzel dan 

niet om met de redactie contact op te nemen.   

Ik ben blij met deze Alverman nieuwsbrief en 

hoop dat iedereen er veel leesplezier aan 

beleeft. 

Nic Salden, voorzitter ALVERMAN

De Alverman blijft in beweging! 

Alweer 5 jaar geleden hebben we de eerste 

steen gelegd van onze accommodatie. We 

hebben toen ook beloofd, als de middelen 

het toelieten, er nog een entreehok en een 

berging bij de paardenbak gebouwd zouden 

gaan worden. 

Zoals jullie 

inmiddels 

hebben gezien 

is het 

entreehok op 

een haar na 

klaar en is er 

ook al gebruik 

van gemaakt. 

Net voor de vakantie is Bouwbedrijf van 

Oijen gestart met de bouw van de berging 

voor PVA. Het wordt een royale berging van 

8 x 4 meter waar PVA hun dagelijkse spullen 

kwijt kunnen en de grasmachine, die HRC 

gebruikt, zal daar ook gestald gaan worden 

zodat de berging in de hoofd accommodatie 

wat meer ruimte krijgt. Aan de kant van de 

paardenbak komt een luifel over de hele 

lengte van het gebouw. Zo kan er ook tijdens 

een bui, en die hebben we regelmatig, 

geschuild worden. 

De planning is dat half september de bouw 

klaar is en dat we aan het straatwerk kunnen 

beginnen. 

Om het plaatje compleet te maken hebben 

we in overleg met PVA, de gemeente en het 

Alverman Triade:  

terug van weggeweest! 



Alverman Triade pagina 2 
 

bestuur van de Alverman besloten om de 

parkeerplaats van PVA ook af te sluiten.  Het 

hekwerk aan de Afferdse Heide is inmiddels 

doorgetrokken en voorzien van 2 royale 

toegangspoorten zodat de auto’s met 

paardentrailers gemakkelijk toegang hebben 

tot de parkeerplaats. 

Dit idee kwam vanuit de werkgroep die ’s 

maandags het onderhoud op de Alverman 

doet. Verschillende redenen hadden zij 

hiervoor; Geen vuilnis meer op de 

parkeerplaats, geen aanhangers met vuil die 

we door de gemeente weg moeten laten 

halen en we kunnen na het plaatsen van de 

nieuwe afrastering het prikkeldraad tussen 

het oefenveld en de parkeerplaats van PVA 

verwijderen. Dit scheelt verschillende lekke 

ballen per seizoen. 

Zoals jullie zien blijft de Alverman in 

beweging en proberen we het iedereen naar 

de zin te maken. 

 

Namens het bestuur van de Alverman 

Arjen Weisink 

Samenstelling bestuur  

De Alverman: 

Afgelopen jaar hebben een aantal  

veranderingen plaats gevonden in het 

bestuur. Hier de huidige samenstelling: 

Nic Salden   voorzitter 

Ben Verberkt   secretaris 

Frans Custers  penningmeester 

Frits Pothoff   bestuurslid 

Arjen Weisink  bestuurslid 

Rob Arts   bestuurslid 

Annemarie Hoppenreijs bestuurslid 

André Erren   bestuurslid 

Vacature bank 

Naast sportieve mogelijkheden biedt de 
Alverman ook volop de gelegenheid om 
andere talenten, ervaringen en expertise in 
te zetten! Deze “vacaturebank” geeft een 
greep uit de huidige mogelijkheden.  
Bestuursfuncties: HRC; TVA, Alverman 
Kantinecommissie: HRC en TVA 
Projecten: Energie, communicatie-
nieuwsbrief, nieuwe accommodatie, 
jubileumfeest Alverman, 
Beachvolleybaltoernooi, …… 
Kortom van alles te doen. Neem contact op 
met een van de bestuursleden voor verdere 
informatie. 

 

Dressuurwedstrijd 21 september 

Zondag 21 september organiseert de 

Paardenclub een dressuurwedstrijd  voor 

pony's en paarden (dus voor jong en oud). 

Deze wedstrijd is zo groot dat we deze 

helaas niet kunnen houden op het Alverman 

terrein in Afferden. Voor dit soort wedstrijden 

heeft de gemeente Bergen echter een heel 

mooi evenemententerrein liggen aan de 

Wezerweg in Well. Iedereen is van harte 

welkom om te komen kijken. De toegang is 

gratis. Voor meer informatie over de 

wedstrijd mail naar:  

concourspva@outlook.com 

Annemarie Hoppenreijs

mailto:concourspva@outlook.com
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Accommodatiebeleid, Gymzaal, 

Iedershuus en Alverman: waar gaat 

het heen?! 

Gymzaal ’t Diekske, Iedershuus en De 
Alverman staan centraal in de discussie over 
de toekomst van sportieve en 
maatschappelijke accommodaties in Afferden. 
Bezuinigen (opdracht gemeente) en behoud 
goede voorzieningen in Afferden (doel 

werkgroep) zijn 
uitgebreid 
besproken in de 
afgelopen 1-2 jaar.  
 
 
De werkgroep 

Accommodatiebeleid Afferden 
(vertegenwoordigers van Iedershuus, 
dorpsraad, School, Alverman en Destion) en 
gemeente hebben afgesproken om in de 
komende maanden het plan uit te werken voor 
het realiseren van een multifunctionele 
accommodatie bij de Alverman.  Doel is om in 
deze accommodatie de activiteiten van 
Iedershuus en de gymzaal mogelijk 
(technisch  en financieel)  te maken en te 
combineren met de voorzieningen zoals 
kleedlokalen, 
kantine, 
parkeerruimte etc, 
van de Alverman. 
Het uitwerken van 
deze plannen zal 
samen met de 
huidige gebruikers en gemeente gebeuren. 
Voorwaar een hele uitdaging maar vooral ook 
een prachtige kans om goede voorzieningen in 
Afferden te behouden voor de (nabije) 
toekomst.   
De dreigende sluiting van de gymzaal is 
voorkomen doordat de Alverman per 1 sept 

tijdelijk het beheer 
van de gymzaal op 
zich heeft genomen. 
Dit betekent dat de 
gebruikers zoals De 
Volleybalvereniging, 
Basisschool ’t 

Diekske en nog een vijftal andere verenigingen 
zonder problemen kunnen doorsporten. 
Beheer door de Alverman betekent natuurlijk 
dat dit in de praktijk gebeurt samen met de 

gebruikers zoals nu al bij de Alverman 
gebruikelijk is.  
De Werkgroep en bestuur van De Alverman 
zullen U de komende tijd verder informeren via 
deze nieuwsbrief maar ook uiteraard via De 
Knikkerkoerier en  de website van Afferden. 
Heeft U vragen, opmerkingen of suggesties, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met 
bestuur van de Alverman of leden van de 
werkgroep. 

Nic Salden 

Foxsport: te kostbaar! 

 

 

 

 

In het bestuur van de Alverman is besloten dat 

we het contract bij Fox Sports per 31-10-2014 

op gaan zeggen. Helaas moeten we 

constateren dat de kosten van dit abonnement 

in de verste verte niet opwegen tegen het 

plezier wat we eraan beleven en de extra 

opbrengsten in de kantine. Wij zijn naarstig op 

zoek naar alternatieven om toch als het 

enigszins kan actuele beelden van voetbal te 

kunnen laten zien. Als er bij jullie ideeën zijn 

laat dat dan horen. 

Frans Custers 

Niet op de doelen intrappen! 

Op verzoek van de werkgroep en het bestuur 

van HRC ’27 vragen wij de spelers om niet op 

de doelen in te trappen. Het gras ter plaatse 

heeft zo al veel te verduren. Zorg dat het ook 

voor de wedstrijden goed blijft!  
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WinWinaktieMultimate: pure winst! 

Voor de zomer had Multimate een actie om 

clubs te sponsoren. Klanten konden bij betaling 

voor hun favoriete club scoren. Het bracht de 

Alverman een flink bedrag op. In overleg met 

de werkgroep is besloten om er een steiger 

voor te kopen. 

Multimate en al diegenen die voor de Alverman 

hebben gedoneerd: hartelijk dank! 

Arjen Weisink 

 

 

HRC-1 Kampioen 

Afgelopen seizoen werd het eerste elftal van 

HRC '27 kampioen en promoveerde naar de 5e 

klasse! Op de voorlaatste wedstrijddag werd 

de daarvoor al gerealiseerde promotie 

omgezet in het kampioenschap. 

 

Van harte gefeliciteerd met dit geweldige 

resultaat en succes in de 5e klasse! 

Arena lease toernooi  

Al vele jaren organiseert TV Afferden twee 

maal per jaar haar Open Tennis Toernooi, het 

ArenaLease Toernooi. Een Open Toernooi is 

een officieel KNLTB-toernooi, waaraan alle 

KNLTB-leden, dus ook leden van andere 

tennisverenigingen, mogen deelnemen.  

Ieder zichzelf respecterende tennisvereniging 
tracht dit jaarlijks te organiseren. TV Afferden 
doet dat zelfs twee maal per jaar, eind februari 
en eind augustus. Dit jaar van 23 t/m 31 
augustus. 

Een vaste groep vrijwilligers weet het altijd 
weer zo te organiseren, dat zo’n 170 
deelnemers uit de weide omgeving met plezier 
terugkeren. Er wordt op verschillende 
speelsterktes in diverse categorieën gespeeld 
in zowel dubbel- als enkel-onderdelen. 

In de afgelopen jaren zijn regen, sneeuw en 
hitte door de deelnemers getrotseerd om aan 
het eind van de week, op de slot-zondag, 
prachtige finales te spelen. 

Onze dank gaat uit naar de 
toernooiorganisatie, barcommissie, vaste 
sponsoren, hoofdsponsor ArenaLease uit 
Venlo en vooral naar de tennissers en hun 
supporters. 

Namens het bestuur van TV Afferden, 
 Ap Rodenburg 

AVC Eagles ook op de Alverman 

In het voorjaar van 2012 hebben AVC Eagles 

met Stichting de Alverman en een bijdrage van 

de Rabobank drie beachvolleybalvelden 

kunnen realiseren op Sportpark de Alverman. 

Dit was een grote toevoeging binnen 

het Sportpark daar er nu vier sporten beoefend 

kunnen worden. 

Deze 3 beachvolleybalvelden hebben we dan 

ook groots en zeer succesvol geopend op 

2 juni 2013 met een groot super gezellig 

tournooi. Goed ontvangen binnen de Afferdse 

gemeenschap en met de vraag voor een 
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jaarlijks terugkerend toernooi en ook graag een 

competitie in de maanden mei en juni. 

Dit jaar hebben wij 8 juli ons 

jaarlijks beachvolleybaltoernooi 

georganiseerd. We hadden  niet zoveel 

inschrijvingen als het jaar ervoor  maar het 

was weer een geslaagd toernooi, en droog 

gehouden tot het laatste fluitsignaal. 

Wij zijn geen grote vereniging maar wel een 

actieve vereniging met 1 meisjes A team en 

een meisjes B team (leeftijd tussen 12 en 18 

jaar) en 1 niveau 5 ( 10 jaar) en een 

kleutergym vanaf 4 jaar.  

De leden en de ouders zijn zeer actief binnen 

onze vereniging, en we hebben voor alle teams 

enthousiaste trainers/ster. 

Natuurlijk zouden wij graag zien dat het 

ledenbestand van onze vereniging aangevuld 

wordt. Misschien dat de beachvolleybalvelden 

ertoe bijdragen om in de maanden  sept. t/m 

april in de gymzaal te komen volleyballen. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. We staan 

op de site van Afferden-Limburg, en je kunt 

altijd vrijblijvend komen kijken en meedoen met 

een training. (zie voor tijden de site van AVC 

Eagles).  

Als laatste wil ik de vrijwilligers van de 

Alverman mijn grote dank uitspreken voor het 

onderhoud van onze beachvolleybalvelden.  

Voor het komende jaar allemaal veel succes 

en ik wil dan ook met een sportgroet naar 

iedereen jullie allen een geweldige competitie 

wensen. 

  

AVC Eagles, 

Ruth Clevers-Volleberg. 

 

Hoofdsponsors van HRC steken 

selectie in het nieuw! 

 

 

 

 

 

HRC '27 heeft met de nieuwe hoofdsponsors 

de contracten getekend voor de komende drie 

jaren. Groenrecycling van Lin, in de vorige 

periode ook hoofdsponsor, en Feroce 

teamsportkleding zijn bereid gevonden dit te 

doen. De beide sponsors hebben er meteen 

voor gezorgd dat de selectie in nieuwe tenues 

en trainingspakken gestoken werden. Zondag 

14 september j.l. werd de kleding overhandigd. 

HRC '27 bedankt beide sponsors en hoopt nog 

lang met hen te kunnen samenwerken! 

Een woord van dank is ook op de plaats aan 

Partycentrum Kubbus voor de jarenlange 

sponsoring van onze selectie. Thomas 

bedankt! 

 

Alvermennekes op het sportpark (1) 

 

Op maandagmorgen….. 

  

http://www.hrc27.com/
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Wist u dat… 
 
- De grote clubactie weer voor de deur 

staat 

-       De jeugd van TVA hiervoor loten verkoopt 

-       De opbrengst volledig ten goede komt 

aan jeugdactiviteiten 

-       Je tijdens bardienst contact hebt met veel 

leden 

-       Zo’n bardienst dus best gezellig is 

-       Als je bardienst draait de “baas” bent 

achter de bar 

-       Mensen die geen bardienst draaien dus 

“niets te zoeken hebben” achter de bar 

-       Als ze er wel iets te zoeken hebben dit 

even moeten overleggen met de 

bardienst 

-       De Alverman nu ook de gymzaal 

“beheert” 

-       Er nog uren beschikbaar zijn om in de 

gymzaal te sporten 

-       Dit voor de winterperiode  extra 

mogelijkheden biedt 

-       We nu buiten nog volop vooruit kunnen 

-       Iedereen een bijdrage kan leveren aan 

deze nieuwsbrief 

-       We vol verwachting uitkijken naar 

ervaringen en reacties  voor de volgende 

nieuwsbrief 

- Dat bij HRC de club van 50 is opgericht? 

- de opbrengst van de club gebruikt zal 

worden om zaken te regelen die de club 

van 50 graag geregeld ziet? 

- Dat u ook lid kunt worden? 

- Meer informatie bij Jeroen Krebbers of  

 de gebroeders van Dalen te krijgen is?

Alvermennekes op het sportpark (2) 

 

Hoog en droog…. 

 

 

Colofon 

Alverman Triade is een uitgave van Stichting 

de Alverman. 

Contactpersonen: Nic Salden, Annemarie 

Hoppenreijs, Ruth Clevers, Arjen Weissink en 

Rob Arts. 

Redaktieleden worden nog gezocht!! 

 

 

 

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 

http://www.alverman.nl/
http://www.tvafferden.nl/
http://www.hrc27.com/
http://www.pvafferden.nl/
http://www.avceagles.nl/

