
De voorzitter 

 

Beste mensen, 

Bij het schrijven van dit voorwoord zit  2018  

er bijna op en komt 2019  er met rasse 

schreden aan. Altijd weer een periode om 

terug te kijken naar het afgelopen jaar maar 

vooral ook vooruit te kijken hoe wij in ons 

dorp  in de komende jaren met z’n allen 

lekker kunnen blijven sporten en genieten 

van de uiteenlopende  activiteiten op de 

Alverman.  

In het bestuur van de Alverman zijn 

afgelopen jaar een aantal wijzigingen 

geweest. Arjen Weisink en Frits Pothof 

hebben na 10 jaar gedreven bestuurswerk 

het stokje te willen overdragen. Arjen en Frits  

natuurlijk super bedankt voor jullie  inzet  en 

bijdrage al vanaf het eerste uur bij de bouw  

en later bij alle aanpassingen en 

onderhoudszaken. Arjen was daarnaast de 

spin in het web bij alle kantine gerelateerde 

zaken. Arjen en Frits, super bedankt 

allebei  namens alle leden van de 

Alverman-verenigingen en het bestuur. 

Veel plezier met de andere vrijetijdsinvulling 

en we hopen jullie natuurlijk nog regelmatig 

te ontmoeten op ons sportpark. 

Afgelopen jaar is er weer op alle fronten 

gesport en genoten en het mooie weer heeft 

daar zeker een bijdrage aan geleverd. Naast 

de reguliere activiteiten van HRC, TVA  en 

PVA was het ook  dit jaar weer genieten bij 

het Beachvolleybaltoernooi en de derde dag  

van de gemeentelijke wandelvierdaagse bij 

de Alverman.  

 

Ook voor het komende jaar staan er weer 

volop activiteiten gepland. Elders in deze 

Triade kunnen jullie daar meer over lezen.  

Competitiewedstrijden, recreatief sporten, 

nieuwjaarsactiviteiten, Arena lease toernooi, 

jeugdsportkamp, gemeentelijke 

wandelvierdaagse en het 

Beachvolleybaltoernooi. Daar gaat het om: 

samen sporten, actief bezig zijn, genieten als 

sporter of als toeschouwer en voor jong en 

oud.  

2019  wordt natuurlijk ook een belangrijk jaar  

voor het uitwerken van de plannen voor  de 

extra multifunctionele accommodatie op de 

Alverman. Een unieke kans voor Afferden, 

een flinke positieve bijdrage aan de 

leefbaarheid in de toekomst. Het zou mooi 

zijn als in 2019 dorps breed eendrachtig kan 

worden samengewerkt aan de realisatie!!  

Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk 

dank zij de inzet  van de vele vrijwilligers op 

allerlei fronten: leiders, trainers, bestuurders, 

bardiensten, onderhoudsploeg, 

toernooileidingen, schoonmaakploeg, 

kantinecommissie en iedereen die ik 

vergeten ben.  

Bedankt allemaal voor jullie inzet in 2018  

en veel plezier gewenst voor 2019.  

Namens  bestuur van De Alverman en de 

besturen van HRC, TVA, PVA  en Eagles: 

fijne feestdagen en een sportief, 

voorspoedig en gezond 2019 gewenst. 

Nic Salden 

Voorzitter De Alverman 

Alverman Triade:  
Prettige feestdagen 

De beste wensen voor 2019! 
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Zondag 6 januari a.s.: 
Nieuwjaarsloop en -receptie 

 
Nieuwjaarsloop en –wandeling 

Zondag 6 januari vindt de traditionele 

Nieuwjaarsloop plaats. Om 11.00 wordt 

gestart met de Nieuwjaarsloop én is er een 

wandeling voor iedereen! Voor elk wat wils! 

Receptie 

Vanaf half een is de nieuwjaarsreceptie. 

S.v.p. aanmelden! 

Wij hopen op een grote opkomst bij de loop 

en wandeling. I.v.m. het bestellen van de 

soep graag uiterlijk vrijdag 4 januari a.s. voor 

de loop of wandeling opgeven bij Hans 

Hermans: ha.hermans@planet.nl of Loes 

Kempen: kempenloes@hotmail.com 

 
De loop- en wandelgroep van afgelopen jaar! 

 

Arena lease toernooi  

Van 16 februari t/m 23 februari vindt het 

ArenaLease Toernooi 2019 plaats. Het is  

een Open 17+ toernooi. 

De finales zijn op zaterdag 23 februari a.s. 

Inschrijven is mogelijk tot 6 februari a.s.  

Wees er snel bij met opgeven want vol = vol 

 

Datum sportkamp: 7 t/m 9 juni 2018 

Het sportkamp vindt dit jaar met Pinksteren 

plaats. Dit is het 2e weekeinde van juni. De 

werkgroep gaat vanaf dit jaar het kamp vast 

op het 2e weekeinde van juni plannen! 

Opgeven kan bij: 

organisatiesportkamp@gmail.com 

 

  

mailto:ha.hermans@planet.nl
mailto:kempenloes@hotmail.com


       Alverman Triade december 2018 pagina 3 

10 jaar Alverman en nog meer jaren TVA 
 
In 2008 werd ik gevraagd om zitting te nemen in 
het bestuur van de Alverman. Samen met Frits 
Pothof hebben we de nieuwbouw van ons 
complex begeleid. Een jaar “dag en nacht” klaar 
staan voor de professionele bouwers en alle 
vrijwilligers. 
Een zware, maar een héle mooie tijd. 
 
Daarna heb ik eigenlijk teveel ja gezegd op heel 
veel dagelijkse werkzaamheden. Iedereen wist 
mij te vinden als het om de Alverman ging. Denk 
aan de dagelijkse technische dingen van het 
gebouw, de werkgroep op de maandagmorgen, 
de inkoop van de kantine, de contacten met de 
vertegenwoordigers, bestuursvergaderingen, het 
financiële gedeelte vanuit de kantine, het nieuwe 
kassa-systeem, de zonnepanelen, de 
ledverlichting bij TVA, het promoten van onze 
accommodatie bij andere gemeenten en nog veel 
meer.  

 
 
Reden: zorgen dat iedereen het naar zijn zin 
heeft op ons nieuwe sportpark. 
Ik heb het 10 jaar met veel plezier gedaan. 
Vorig jaar heb ik aangegeven dat ik wilde gaan 
stoppen als bestuurslid van de Alverman en 
beginnen met het afbouwen van mijn 
“werkzaamheden”. 
 
 
Wellicht hebben jullie het al gemerkt, de 
werkzaamheden omtrent het algehele technische 
gedeelte voor de kassa en de financiële 
afhandeling van de kassa’s zijn inmiddels 
ondergebracht bij andere personen, die zich 
binnenkort ook zullen voorstellen. 
Voor het technisch onderhoud van het gebouw 
en de begeleiding van de werkgroep zijn 
inmiddels ook kandidaten gevonden. 
 
Al met al verdwijn ik van het toneel, maar ik zal 
de “nieuwelingen” zeker begeleiden in hun 
functie. 

Ook stop ik als actieve speler van TVA en heb 
mij inmiddels afgemeld voor 2019. Na vele jaren, 
ik heb geen idee hoeveel, met diverse functies 
zijn mijn interesses veranderd en ga mij daar 
meer op richten. 
 
Ook een avondje thuis, wat in het verleden te 
weinig voorkwam, ben ik meer gaan waarderen. 
 
Ik wil iedereen, waar ik contact mee heb 
gehad, bedanken voor de afgelopen 10 jaar. 
 
Groet 
Arjen Weisink 
 

 
Poetsploeg weer compleet 
Gertie Bottenberg en haar dochter Sharon 
vormen de nieuwe poetsploeg van de Alverman. 
Zij zullen de gymzaal en het gebouw van de 
Alverman schoonmaken. 
Wij vragen iedereen om de dames een handje te 
helpen door zoveel mogelijk zaken op te ruimen 
en schoon te houden. Vele handen maken licht 
werk! 
Onze dank gaat natuurlijk ook uit na ar Gerda 
Brouwers en Diny Roersch voor al het 
schoonmaakwerk gedurende afgelopen jaren. 
Van hen is ondertussen op passende wijze 
afscheid genomen 
 
 

AED-bijscholingscursus  
19 en 26 maart a.s 
Op 19 en 26 maart 2019 is er een AED-
bijscholingscursus voor diegene die de cursus 
eerder op de Alverman gevolgd hebben. 
Wij hopen op een grote opkomst! 
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Lintje voor voorzitter Nic Salden! 

Woensdag 9 mei ontving voorzitter Nic 

Salden uit handen van burgemeester Pelzer 

de Koninklijnke Onderscheiding. Deze had 

hij eigenlijk de dag voor Koningsdag moeten 

krijgen, maar toen was hij voor zijn werk op 

pad. Nic was wel volkomen verrast. In een 

latere sessie mocht hij toch het lintje in 

ontvangst nemen. Nic werd daarmee 

gewaardeerd voor zijn vele verdiensten voor 

de Alverman, H.R.C. ’27, TVA en zijn 

inspanningen bij het schoolbestuur. 

 

De onderscheiding is zeker op zijn plaats. 

Nic en familie, van harte gefeliciteerd met 

deze onderscheiding! 

De besturen leden van de Alverman, H.R.C. 

’27 en TVA. 

 

Proficiat! 

Vergadering Alverman met gebruikers 

Op 16 januari 2019 vergadert de Alverman 

met vertegenwoordigers van de verenigingen 

die gebruik maken van de Alverman: PVA, 

TVA en HRC '27. 

Houd deze datum vrij!

Nieuwe zaken op de Alverman 

 

Vlaggen                      Aangepaste douches 

 

Nieuwe container en 

ook een nieuwe 

lichtmast??? 

…Volgende keer 

meer… 

 

 

 

Groen veld!

 
Na de problemen met de pomp in het 

voorjaar,waardoor de velden er geel bij 

lagen, zien de velden er weer fantastisch uit. 

Werkgroep bedankt! 

Werkgroep naar FC VVV 

Vrijdag 21 december j.l. is (een gedeelte) 

van de werkploeg naar de wedstrijd  

FC VVV – PEC geweest. Mede door hun 

(verbale) inzet won FC VVV met 2-0! 

 
Overigens liggen ook bij FC VVV de velden 

er groen bij maar daar is geen kunst aan!  
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H.R.C. '27 

Jan Boumans speler van het seizoen  

2017 -2018 

 

Tijdens de jaarvergadering van H.R.C. '27 is 

Jan Boumans gehuldigd als speler van het 

seizoen 207-2018. Hij liet in de door de 

dames georganiseerde verkiezing  

Nils Derks (2e) en 

Niels Kempen (3e) achter zich. 

 

Mannen, van harte gefeliciteerd!  

 

3 ereleden samen 170 jaar lid 

Tijdens de jaarvergadering werden Rob Arts 

jr. (40 jaar) en Ger Peters (60) gehuldigd. Zij 

ontvingen de bloemen en felicitaties. 

 

 

Gert Rutten die al 70(!) jaar lid is, kon helaas 

niet op de vergadering aanwezig zijn. Hij 

ontving de felicitaties en bloemen thuis! 

 

Alle drie de jubilarissen, proficiat met 

deze lange aanwezigheid bij H.R.C. '27! 
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Afscheid van interim voorzitter Ralf Arts 

Zoals op de vorige jaarvergadering 

aangekondigd, stopte Ralf Arts bij het 

bestuur van H.R.C. '27. Voor al zijn 

verdiensten kreeg hij bloemen van de 

vereniging. Hij riep in zijn afscheidsspeech 

de leden op "om niet langs de kant te blijven 

staan kijken maar ook een steentje (lees 

helpende hand) aan de club bij te dragen". 

 

Ralf, hartstikke bedankt voor jouw inzet en 

de mooie woorden! 

Vacatures HRC '27 

Tijdens dezelfde ALV trad Henk Jacobs toe 

tot het bestuur van HRC '27 dat nu weer uit 7 

leden bestaat. Henk, van harte welkom! 

Door het vertrek van Ralf heeft de vereniging 

geen voorzitter en ook geen a.i.voorzitter. 

Daar zijn we dringend naar op zoek. 

Daarnaast zoeken we mensen voor: 

-de kantinecommissie van de Alverman 

-het vlaggen bij  HRC 1 

-de sponsorcommissie 

-de Club van 50 

Zoals Ralf al zei bij zijn afscheid, vindt hij het 

belangrijk dat ieder aan de club meewerkt en 

niet alleen van de kant toeziet of 

commentaar  levert. Een wijze raad. Hopelijk 

doet deze volgen! 

Kun jezelf niet iets betekenen, maar weet je 

iemand anders, dan horen wij dat ook graag! 

 

 
 

Jaarvergadering PVA 18-1-2019 
Op vrijdag 18 januari 2019 vindt 
jaarvergadering van PVA plaats 
Deze wordt gehouden in de kantine van de 
Alverman. Aanvang is 20.30 uur 
 

Werkploeg PVA 
Afgelopen zomer te bewonderen op de 
Alverman: de werkploeg van PVA. Ook zij 
houden hun terrein goed bij! Goed Bezig! 
 

 
 
 

 
 

Afscheid van Joep en Frank 
Vorig jaar zijn Frank Wijnhoven en Joep 
Zwart gestopt bij het eerste van HRC. 
Zaterdag 26 mei j.l. werd daarom de 
afscheidswedstrijd gespeeld. Beide mannen 
zijn wel verdergegaan bij het tweede.  
 

  

PVA 
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H.R.C. ‘27 

 
Drie hoofdsponsors voor H.R.C. ‘27 

H.R.C. '27 presenteerde afgelopen seizoen 

de drie hoofdsponsors van H.R.C. ’27:  

Van Lin’s Groenrecycling van John van Lin, 

Café de Pruuver van Luke Kepser en Ditoga 

X Sport van Enrico Willems. De komende 

drie jaren spelen H.R.C. 1 en H.R.C. 2 in 

(nieuwe) tenues van deze hoofsponsoren. 

De voetbalvereniging is zeer blij met deze 

drie partijen en bedankt hen van harte. Op 

de foto het eerste team in de nieuwe tenues 

samen met de hoofdsponsors. 

 
foto: Foto Jos Zwart 

Club van 50 timmert aan de weg 
De club van 50 heeft een aantal zaken 
opgepakt om het voetbalgenot te verhogen. 
Allereerst schaften zij tenues aan voor de 
spelers van de week. 
 

 
Ook investeerde de Club Van 50 in 2 banken 
met o.a. een gereserveerde plaats voor Chrit 
Custers 

. 

 

 
 
Tenslotte sponsoren zij de 
levensmiddelenmand van de loterij bij de 
thuiswedstrijden van H.R.C. ’27-1. 
Namens de voetbalclub: Harstikke bedankt! 
U kunt ook nog lid worden van de Club Van 
50 of de Club van 50 mee regelen: neem 
daarvoor contact op met Frank van Dalen of 
Jeroen Krebbers 
 

Avondvierdaagse ontvangst geslaagd: 
komend jaar de laatste avond in Afferden 
Afgelopen zomer eindigde de derde avond 
van de gemeentelijke avondvierdaagse in 
Afferden. De wandelaars waren laaiend 
enthousiast over de ontvangst. 
Komend jaar is De Alverman het toneel 
van de laatste avond: 22 juni 2019.  
Noteer deze datum alvast in je Agenda! 
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Schoolslagbaltoernooi op de Alveman 
 

 
 
Eind mei werd het schoolslagbaltoernooi 
voor alle basisscholen uit de gemeente 
Bergen op de Alverman gehouden. 
Honderden leerlingen uit de groepen 7 en 8 
namen hieraan deel. 
Het geheel was verzorgd door Bergen 
Beweegt Natuurlijk i.s.m. HRC '27. Nick 
Joosten en Chantal van Ophuizen van de 
stichting Doejemee begeleidden de dag. Het 
was een schitterende dag met enthousiaste 
leerlingen!  
 
 

 
  

 

 

 

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. de 

consumptieprijzen te verhogen. 

Johan Scheele fietst 2345km  

 

Ons lid van de wekgroep zorgde er 

persoonlijk voor dat Optisport Healthclub 

Bergen winnaar werd van de Expresso Bike 

challenge. Voor meer informatie klik hier.  

H.R.C. '27 en Rob Ernst nemen afscheid 

van elkaar 

Aan het eind van het 

seizoen gaan de 

wegen  van H.R.C. '27 en 

trainer Rob Ernst na drie 

jaar scheiden. In goed 

overleg hebben zij 

besloten het contract niet te verlengen. 

Beiden zijn toe aan een nieuwe uitdaging. 

Voor het lopende seizoen gaan de trainer en 

de club met volle inzet door! 

Door deze ontwikkeling gaat H.R.C. '27 op 

zoek naar een nieuwe trainer. 

Belangstellenden kunnen hun interesse 

tonen aan het bestuur en  reageren naar 

ha.herrmans@planet.nl 

https://afferden-limburg.nl/johan-scheele-geheime-fietswapen-van-bergen/?highlight=scheele
mailto:ha.herrmans@planet.nl
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 Accomodatiebeleid Afferden 

In de raadsvergadering van november heeft de 

Gemeenteraad beslist dat zij wil doorgaan met het 

plan van de WAA (Werkgroep Accomodatiebeleid 

Afferden): doorontwikkeling van de Alverman. 

De werkgroep WAA is nu met hallenbouwers aan 

de slag om tot een uitgewerkt plan te komen. 

Daarna wordt de Projectgroep "Alverman 2.0" 

opgericht met als taken: 

-beoordeling ontwerpen en begeleiding bouw 

-fondsen werving-exploitatieraming. Doel 

zelfstandige, betaalbare exploitatie 

-werkgroep opzetten/voorbereiden beheermodel 

Dinsdag 11 december j.l. vond een positieve 

bijeenkomst plaats van de WAA met de huidige en 

toekomstige gebruikers van de Alverman. In een 

heldere presentatie gaf Arno Broekman een korte 

terugblik, een impressie van de nieuwbouw en 

uitleg van de komende activiteiten. Als laatste riep 

hij de verenigingen op om alvast na te denken over 

de invulling van de op te richten projectgroep. Hij 

vroeg de deelnemende verenigingen een 

vertegenwoordiger te laten plaatsnemen in de 

projectgroep.  Deze kunnen aangemeld worden via 

brigittadenboer@gmail.com. Daar kan men ook 

voor vragen en tips terecht. 

Hieronder een impressie. De bekleding van de 

buitenkant zal nog wel anders worden. 

 

 

 

Clubkaart kapot of kwijt? 

Mocht jouw clubkaart kapot zijn of ben je hem 

kwijt, bestel dan een nieuwe via 

clubkaart.alverman@gmail.com 

 

 

 

Vacatures Stichting Alverman 

Zoals in de vorige Tirade aangekondigd zijn 

Arjen Weisink en Frits Pothoff gestopt bij het 

bestuur  van de Alverman. Jasmin Kajtozovic 

heeft de plaats van Frits ingenomen, voor die 

van Arjen is er nog een vacature. Met name 

van TVA wordt nog iemand gezocht. Floris 

Blom neemt een gedeelte van de taak van 

Arjen over. Hoewel hij geen bestuurslid is, zijn 

we blij dat hij ons komt versterken.  

We zijn ook nog dringend op zoek naar een 

penningmeester.  

Interesse of weet je iemand? Meld het bij 

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 

mailto:brigittadenboer@gmail.com
mailto:clubkaart.alverman@gmail.com
http://www.alverman.nl/
http://www.tvafferden.nl/
http://www.hrc27.com/
http://www.pvafferden.nl/
http://www.avceagles.nl/

