
Nieuwjaarsloop en receptie! 

Zaterdag 14 januari 2017 vond een hernieuwde 

vorm van de nieuwjaarsreceptie plaats. Middels 

een Nieuwjaarsloop met aansluitend een aantal 

activiteiten werd een andere invulling gegeven 

aan de receptie. Omdat het op korte termijn 

georganiseerd moest worden en er alleen de 

zaterdagmiddag overbleef viel de drukte wat 

tegen. Maar de gezelligheid zeker niet! 

Nadat 7 lopers de 4 km hadden volbracht en van 

de soep genoten hadden volgde een gezellig 

samenzijn, waarbij met name het bierpongspel 

regelmatig gespeeld werd. 

 

Ralf Arts deed namens Nic Salden (in Vietnam) 

de nieuwjaarstoespraak. Hij toonde zich in 

meerdere opzichten een blije voorzitter. Zo 

benoemde hij de goede samenwerking op de 

Alverman, de aanpassingen in de kantine 

(dartspel, voetbalspel en Fox Sport i.s.m. de Club 

van 50), het door de werkgroep prima 

onderhouden complex, de twee nieuwe 

vrouwelijke bestuursleden van H.R.C. ’27, de 

beide (vijftig)jarigen van het eerste elftal, het 

weer aanwezige dameselftal. Over de activiteiten 

elders meer. 

Hij bedankte Twan, Bart, Loes en Eva voor de 

organisatie van deze middag, die volgend jaar 

zeker voor herhaling vatbaar is. Ten slotte bracht 

hij een toost uit op het nieuwe jaar, mede 

namens voorzitter Nic Salden!  

  

Cashless betalen op de Alverman: 

Bij eigen activiteiten: binnenkort 

alleen nog cashless! 

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 
gaat nu verdwijnen bij eigen activiteiten. 

Tot nog toe betaalt lang niet iedereen met de 
Clubcard. Dit willen we stimuleren. 
Binnenkort zal op eigen activiteiten, zoals 
trainingen alleen nog maar met Clubcard of 
Pin betaald kunnen worden. 
Voor de betaler heeft het het voordeel dat hij 
korting krijgt. Voor de Alverman dat er 
minder contant geld in de omloop is en er 
bijvoorbeeld geen problemen zijn met 
kleingeld. 
 
Sommige leden hebben nog geen Clubkaart. 
Om deze aan te vragen en voor eventuele 
vragen of opmerkingen kunnen u contact op 
nemen door een mail te sturen naar 
Clubkaart.Alverman@gmail.com. Of meld het 
bij het bestuur van jouw club. 
Met vriendelijke groeten,  
 
Werkgroep 'Cashless betalen' 
 

Alverman Triade:  

De beste wensen voor 2017! 

mailto:Clubkaart.Alverman@gmail.com
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A.L.V. Tennisvereniging T.V.A. 
12 februari a.s. 

Op 12 februari a.s. organiseert het bestuur 
van TVA de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering. 
Het is dit keer op een zondag. We beginnen 
deze dag om 10.00 uur met een ontbijt, dat 
jullie wordt aangeboden door het bestuur.  
Om 11.00 uur beginnen we met het officiële 
gedeelte. Wellicht zijn er na deze 
vergadering nog wat andere activiteiten. Hier 
worden jullie van op de hoogte gehouden. 
Vind je het leuk om samen met je clubleden 
te ontbijten en de vergadering bij te wonen 
geef je dan wel op bij Arjen Weisink 
(arjenweisink@gmail.com) 
 
Namens het bestuur 
Arjen Weisink 
 

Twee nieuwe 
bestuursleden  
H.R.C. 27 
 

Tijdens de laatste algemene 
ledenvergadering gaven Loes Kempen en 
Evan van de Venn zich spontaan op als 
bestuurslid van H.R.C ’27.  
 
Bestuur en club zijn uiteraard hartstikke blij 
met deze jeugdige en vrouwelijke aanvulling. 
 

 
 
Eva en Loes, van harte welkom! 

TV Afferden organiseert 

ArenaLease Toernooi 2017 

Een open toernooi voor alle tennisliefhebbers 

uit de omgeving 

ArenaLease uit Venlo / Venray is wederom 

hoofdsponsor van het Open Tennistoernooi van 

Tennis Vereniging Afferden. 

De universele leasemaatschappij ArenaLease, 

onderdeel van de AutoArena Groep, richt zich 

voornamelijk op het MKB in de regio Zuid-Oost 

Nederland. ArenaLease hecht veel waarde aan 

het opbouwen en onderhouden van een goede 

relatie met haar klanten. De mobiliteit is bij dit 

team voor alle automerken in goeden handen, 

meldt Albert Rodenburg, Accountmanager 

Zakelijke Markt van de AutoArena Groep. 

AutoArena is de Volkswagen, Audi, Seat en 

Skoda dealer van Noord-Limburg, met 

vestigingen in Venlo, Venray, Panningen en 

Boxmeer. 

Arjen Weisink, bestuurslid TV Afferden verheugt 

zich op het komende ArenaLease Toernooi, wat 

van 04 maart tot en met 12 maart 2017 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 dubbel en mix-dubbel op 

verschillende niveaus. 

De inschrijving sluit op 22 februari 2017, kijk voor 

verdere informatie op WWW.toernooi.nl. 

 

Tot ziens op het ArenaLease Toernooi op de 

tennisbanen van sportcomplex De Alverman 
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HRC ‘27 

Kampioen! 

Ook in de najaarscompetitie is er een 

jeugdkampioen te melden. 

Het Jo9-team (ofwel het F1-team) van de  

HRC ‘27/Stormvogels combinatie greep de 

titel. 

 

Spelers, leiders, trainers en aanhang: 

Proficiat! 

Nieuwjaarsloop 

De zeven matadoren van de Nieuwjaarsloop! 

Voor de loop: alles koek en ei! En gezellig… 

 

Na afloop trouwens nog steeds! 

Gezond 2017 

Namens HRC ’27 wil ik iedereen het beste 

wensen voor het jaar 2017. Sportief, gezond 

maar ook in de persoonlijke sfeer het 

allerbeste toegewenst! 

Ralf Arts, voorzitter a.i.

Taart voor 50-jarigen! 

In januari en februari 

vieren twee leden 

hun 50-jarige leeftijd: 

Frank Wijnhoven en 

John Blaauw. Niks 

bijzonders uiteraard, 

ware het niet dat 

beiden nog in het 

eerste elftal spelen. 

Reden om beide 

spelers te huldigen. 

Ralf Arts overhan-

digde aan John een 

taart met foto er op. De taart van Frank werd 

thuisbezorgd. 

Op naar de volgende 50! 

 

Licht in de duisternis 

Vanaf nu kan het argument dat het dartbord 

moeilijk is te zien, niet meer opgaan. 

 

Het dartspel is voorzien van licht zodat de 

scores nu allen nog maar van de kwaliteiten 

van de werpers kunnen afhangen. 

180!
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Rob Ernst blijft bij HRC ‘27: 

Tijdens de winterstop zijn 

het bestuur en trainer 

Rob Ernst 

overeengekomen dat hij 

ook de komende twee 

seizoenen bij HRC ’27 

als trainer blijft. Alle 

partijen (spelers, bestuur en Rob zelf) zijn zeer 

tevreden over de samenwerking tot nu toe 

zodat contractverlenging dan ook geen 

probleem was.  

Speler van het seizoen 2015-2016 HRC ‘27 

Tijdens de algemene 

ledenvergadering van HRC 

’27 is de speler van het 

seizoen 2015 – 2016 

gekozen. Frank Wijnhoven 

is tot beste gekozen 

gevolgd door Jan 

Boumans (2e) en Jelke 

Artz en Joep Zwart 

(gedeeld 3e). Allen van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

Jelke 

 

 

 

 

Joep 

 

 

 

 

Lizzy namens Jan 

Pepijn Kroon jeugdprins 

Pepijn, lid van HRC ’27 

jeugd, is jeugdprins van de 

Sneuzels. 

Van harte gefeliciteerd! 

Vrijwilligersfeest 

Het vrijwilligersfeest in de winter was gezellig 

en lekker. ’t Kapelleke had voor heerlijke 

stampotten gezorgd. Jammer dat het animo 

niet zo groot was. Dat mocht de pret echter 

niet drukken. Het blijft echter een overweging 

om de opzet misschien te veranderen zodat er 

meer vrijwilligers komen. 

Kerstzaaltoernooi gemeente Bergen 
Op het kerstzaaltoernooi leverden de teams 
van HRC’27 prima resultaten. De volgende 
teams wonnen hun poule: 
HRC J015-1 VR, HRC JO11-2, JO13, JO15-1, 
JO17-2. Van harte gefeliciteerd! 
 

Organisatie kerstzaaltoernooi 2017 door 

HRC: Organisatoren gezocht 

Dit jaar (eind 2017) organiseert HRC ’27 het 

kerstzaaltoernooi. Daarvoor zoekt de 

jeugdafdeling enthousiastelingen die dit mee 

willen organiseren. Is dit iets voor jou? Geef dit 

dan door aan het bestuur! 

 

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/

