
Nieuwjaarsloop en receptie 

zondag 7 januari 2018!

 

Zondag 7 januari a.s. vindt de 

nieuwjaarsreceptie plaats op de Alverman. 

We beginnen om 10.00 uur met de 

nieuwjaarsloop, gevolgd door een toost op 

2018, de presentatie van de hoofdsponsors 

van H.R.C. ’27 en vervolgens een gezellig 

samenzijn tot 14.00 uur zodat iedereen in de 

gelegenheid is om daarna de nieuwe prins 

van c.v. De Peijas te feliciteren! 

 

Nieuwjaarsloop 2017 

De voorzitter 
Beste mensen,  

zo net voor het nieuwe jaar “valt” de Triade in 

de e-mailbus. Terugkijkend naar 2017 is er 

veel gebeurd. Investeringen zijn gedaan (o.a. 

een nieuwe grasmaaier, zonnepanelen, 

doeltjes, invalidenparkeerplaatsen), alles ligt er 

tiptop bij (dank aan de werkgroep!) en velen 

droegen hun steentje bij. Ook voor 2018 zijn er 

een aantal zaken in voorbereiding. Daarover 

lees je in dit nummer meer. 

Rest mij alleen nog iedereen een sportief, 

gelukkig en vooral gezond 2018 toe te wensen! 

Nic Salden 

Beste leden van TVA, HRC, PVA en 

de Eagles: Cashless betalen! 
Zoals jullie hebben gelezen in de laatste Triade 

gaan we m.i.v. 01-01-18 verplicht onze 

clubkaarten en of pinpas gebruiken. 

Geen contant geld meer op zak alleen de KNLTB 

pas, de Alvermankaart of eventueel je pinpas. Dit 

soort “creditkaarten” kennen we natuurlijk 

allemaal. 

Naar aanleiding van de 

oproep in de laatste 

Triade hebben we veel 

aanvragen gekregen van 

diverse aard. Een pas die het niet meer doet, 

wachtwoord vergeten en ga zo maar door. Deze 

personen zijn inmiddels allemaal benaderd en 

daar waar nodig zijn de nieuwe en/of aangepaste 

passen besteld.  

Wat is het makkelijker dan betalen zonder 

contant geld op zak. 

Een leuke bijkomstigheid is, dat betalen met de 

Alverman Clubkaart of de KNLTB pas, je 5% 

korting geeft op de prijzen in onze kantine. 

Een moderne vereniging met de dagelijkse 

gemakken, laten we dat uitdragen. 

Alverman Triade:  

De beste wensen voor 2018! 
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A.L.V. Tennisvereniging T.V.A. 

 

 
 

Van 17 t/m 24 februari 2018 vindt het 
ArenaLease-toernooi plaats op sportpark de 
Alverman. Het is een 17+-toernooi. 
Inschrijven kan tot 7 februari a.s. De finales 
vinden op zaterdag 24 februari plaats waarna 
het toernooi met een feestavond wordt 
afgesloten. 
 
Schrijf je op tijd in want: VOL = VOL 
 

Alvermennekes op het sportpark? 
 

Kampioenen Najaarscompetitie 
 
Afgelopen najaar hebben in totaal 11 teams 
gestreden om het najaars-kampioenschap. 
3 teams hebben ook daadwerkelijk in hun 
categorie het kampioenschap behaald en zijn 
inmiddels door het bestuur gefeliciteerd en 
op een passende wijze getrakteerd. 
 
Op het onderdeel Senioren Donderdag 
gemengd: 
 

 
 

Op het onderdeel Senioren Vrijdag 

gemengd: 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  
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             Stichting Alverman 

Prijzen kantine Alverman 

Zoals jullie wellicht allemaal 

hebben gelezen of gehoord gaat 

m.i.v. 1 januari a.s. het btw-

percentage van 6% naar 9%. 

Mede daardoor en de geleidelijke verhoging 

van onze inkoopprijzen heeft het bestuur 

besloten om vanaf 1 januari a.s. onze prijzen 

met € 0.10 te verhogen naar € 1.80. 

 

 

HRC ‘27 

Speler van het seizoen 2016-2017 HRC ‘27 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 

HRC ’27 is de speler van het seizoen 2016 – 

2017 gekozen. Jos Althuizen is tot beste 

gekozen gevolgd door Jan Boumans (2e) en 

Nick Kepser Allen van harte gefeliciteerd! 

Organisatie kerstzaaltoernooi 2017 door 
HRC: Goed verlopen 
Dit jaar (eind 2017) was HRC ’27 aan de 
beurt om het kerstzaaltoernooi te 
organiseren. De organisatie verliep prima! 
Vooral dankzij de medewerking van de 
spelers uit het eerste en tweede elftal van 
HRC kijkt de organisatie terug op een perfect 
verlopen toernooi. 
Klasseringen voor H.R.C. ’27: 
J0 11(vroeger E-team): 2e , J0 13 (D): 2e en  
J0 9 (F): 2e. 
Bij JO 13 teams won Justus van Venrooij van 
H.R.C. ‘27 de penaltybokaal. 
 
Allen van harte proficiat! 
 

3 hoofdsponsoren H.R.C. ‘27 
H.R.C gaat met drie hoofsponsoren in zee. 
Naast de bestaande hoofsponsor John van 
Lin (van Lin’s Groenrecycling), zijn nu ook 
Luuc Kepser ( café de Pruuver) en Enrico 
Willems (Ditoga) hoofdsponsor. In de 
volgende Triade foto’s! Welkom alle drie en 
bij voorbaat hartelijk dank! 
 
H.R.C. ’27 zoekt voorzitter! 

Op de jaarvergadering heeft Ralf Arts 

bekend gemaakt dat hij 

stopt als voorzitter a.i. Dit 

was hij al een aantal jaren 

maar er kwam geen 

nieuwe. H.R.C. ’27 is dus 

dringen op zoek naar een 

voorzitter. Heb je interesse 

of weet je iemand die daarvoor geschikt is, 

meld je bij het bestuur. 

Bestuur voltallig 

Tijdens dezelfde jaarvergadering namen Cobie 

de Riet en Frits Pothoff afscheid van het 

bestuur. Frits kreeg een bloemetje als 

dankjewel, bij Cobie zullen de bloemen thuis 

gebracht worden. 

Tot het bestuur traden toe: Joep Janssen en 

Dominique (Pieky) Jacobs. 

Het bestuur bestaat nu uit: Eva van de Venn, 

Loes Kempen, Ralf Arts, Rob Arts, Joep 

Janssen, Dominique Jacobs en Hans 

Hermans. Twan Goossens blijft de 

ledenadministratie doen. Alle af- en 

aanmeldingen lopen dus via Twan Goossens, 

ook adreswijzigingen, bankwijzigingen e.d. In 

de volgende Triade publiceren we de 

taakverdeling van het bestuur.  

  Stichting Alverman 
Ook bij de De Alverman stoppen binnenkort 

twee bestuursleden: Arjen Weisin en Frits 

Pothoff. Twee mannen van het eerste uur die 

niet te beroerd zijn om de handen uit de 

mouwen te steken. Voor Arjen is er een 

bestuurslid gevonden binnen T.V.A.. H.R.C. 

’27 zoekt nog een vervanger voor Frits. 

Tevens zijn we op termijn op zoek naar een 

nieuwe penningmeester.  
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HRC ‘27 

Ger Peters verzorger bij H.R.C. ‘27 

Ger Peters neemt de honneurs van verzorger 

van H.R.C. 27-1 waar. Daarnaast zal hij 

regelmatig op het sportpark de Alverman 

aanwezig zijn om allerlei “pijntjes” te verhelpen. 

Graag even overleggen als je geblesseerd 

bent.  

Succes Ger! 

  Stichting Alverman 

Schoonmaakster gezocht 

De Alverman is op zoek naar een 

schoonmaakster voor het schoonmaken van 

de kantine en de gymzaal. Heb je interesse, 

meld je bij Nic Salden! 

Deuren sluiten s.v.p. 

Het komt regelmatig voor dat de deuren van 

het complex open zijn terwijl er niemand 

aanwezig is. Dit is natuurlijk niet de bedoeling! 

Behalve diefstal is er ook kans op vernieling. 

Dus de deuren sluiten s.v.p.! 

Nieuwe tennisbaan verlichting 

De Alverman overweegt om de verlichting van 

de tennisbanen te vervangen. De huidige levert 

te weinig licht volgens de normen en zal dus 

moeten worden aangepast. Om op de 

energiezuinige “groene” toer  te blijven (na de 

zonnepanelen) zal waarschijnlijk voor 

ledverlichting gekozen worden. In de volgende 

Triade hierover meer. 

 

Overkappingen aan beide kanten? 

De Alverman onderzoekt of het mogelijk is om 

aan beide zijden van het gebouw (zowel 

voetbal- als tennisvelden) een overkapping te 

maken zodat de toeschouwers bij nat weer ook 

droog kunnen staan! 

Accomodatiebeleid Afferden 

Stand van zaken: er zijn twee plannen bij de 

gemeente ingediend, het plan van WAA 

(werkgroep accommodatiebeleid Afferden) en 

een alternatief plan. Beide zullen door een 

expert beoordeeld worden op haalbaarheid. 

Rond deze tijd (einde van 2017) zou het 

rapport klaar zijn. Daar is het wachten op. Door 

de bestuurlijke crisis in de gemeente kan het 

nog wel wat langer duren! Wordt 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 

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

