
De voorzitter 

 

Beste mensen, 

Welk werk bij de vereniging past het 
beste bij jou? 
 
De vakantie zit er voor de meesten onder 
ons weer op. Aan zonuren en hoge 
temperaturen dit jaar geen gebrek. Hoop dat 
we allemaal weer veel plezier gaan beleven 
aan de sportieve activiteiten: als sporter of 
als toeschouwer. 
 
Het sportpark is ligt erin ieder geval weer 
keurig netjes bij dankzij de inzet van de 
onderhoudsploeg: een mooi voorbeeld dat 
vrijwilligerswerk mooie resultaten oplevert. 
Hoewel niet altijd even zichtbaar is dat ook 
zo bij de vele andere “werkzaamheden” bij 
de verenigingen; (jeugd)leiders, trainers, 
webmasters, Triade, barcommissieleden, 
bardienstleden, commissies die jeugdkamp 
of beachvolleybaltoernooi organiseren, 
bestuursleden enzovoorts. De ene job is 
meer zichtbaar dan de andere maar ze zijn 
allemaal belangrijk en noodzakelijk om de 
verenigingen goed te laten draaien. Door al 
deze vrijwilligerskunnen we in Afferden veel 
plezier beleven aan allerhande sportieve 
activiteiten. 
 
Hoe meer activiteiten hoe meer sportplezier 
we met z’n allen kunnen beleven in Afferden. 
Is het eigenlijk niet logisch dat ieder lid of 
ouders van jeugdleden naast contributie 
betalen ook een “vrijwilligersjob” zou moeten 
invullen??! 
Waar zou jij het liefste (naast sporten) bij de 
vereniging willen meehelpen? Misschien heb 
je een idee hoe zaken beter kunnen of welke 
(sport)activiteiten we kunnen oppakken.  

“Vele handen maken licht werk” is hier zeker 
aan de orde en het levert ook nog meer 
plezier op. 
Er is keuze in een breed scala aan klussen 
dus daar moet voor iedereen wel een 
passende klus bij zijn. Denk er eens over na 
en laat het ons weten. 
De bestuursleden van Alverman, HRC, TVA 
en PVA horen graag wat jij zou willen 
oppakken of zijn zeker bereid om extra 
informatie te geven. 
 
Wat betreft de ontwikkelingen rond de 
accommodatie nog goed om te melden dat 
op dit moment samen met de gemeente naar 
het financiële plaatje wordt gekeken. Dit 
betreft zowel de noodzakelijke investeringen 
en financiering hiervan maar ook hoe de 
gezamenlijke exploitatie van Alverman/ 
Iedershuus/ gymzaal er komt uit te zien.  
 
De werkgroep WAA zal via Knikkerkoerier en 
Offerse site informeren als er verdere 
ontwikkelingen zijn te melden. 
 
Veel sportplezier en tot ziens op de 
Alverman. 
 
Nic Salden 
 
Voorzitter De Alverman 
 

 

Alverman Triade:  
September 2019 
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Zondag 6 januari 2019 
Nieuwjaarsloop en -receptie 
 

Nieuwjaarsloop en –wandeling 

Zondag 6 januari vond de traditionele 

Nieuwjaarsloop plaats. Om 11.00 werd 

gestart met de Nieuwjaarsloop 

georganiseerd door Bart Custers en Twan 

Krebbers én was er een wandeling voor 

iedereen! Voor elk wat wils! Daarna was er 

een gezellig samenzijn in de kantine en kon 

iedereen elkaar het beste wensen voor het 

nieuwe jaar. 

 

 
De loop- en wandelgroep van afgelopen jaar! 
 

 
Kenny Franken komt als eerste over de 
streep 
 
 

 

  

De wandelaars arriveren  

Sportkamp 2019: geslaagd evenement 

Evenals voorgaande jaren kan de organisatie 

terugkijken op een geslaagd sportkamp. 

Hieronder een foto-impressie. 
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Herhalingscursus reanimatie 
 
Ook dit jaar heeft de Alverman in 
samenwerking met de EHBO-vereniging 
weer een herhalingscursus  reanimeren 
georganiseerd. Onder leiding van 
cursusleider Bart Smits hebben  op 9  en 16 
maart  16 personen de  herhalingscursus 
gevolgd  en kennis en ervaring in het 
reanimeren opgefrist.  Dit betekent dat zij 
ook het komende jaar weer in noodgevallen 
deskundige hulp kunnen verlenen. Op de 
Alverman, maar ook op meerdere plaatsen in 
het dorp (volg info van de dorpsraad) is  een 
AED  beschikbaar. Het is  belangrijk dat er 
voldoende mensen weten/ ervaring hebben 
om hier mee om te gaan.  Om die reden 
organiseert De Alverman deze cursussen. Bij 
voldoende belangstelling zal er naast de 
herhalingscursus weer een starterscursus 
worden georganiseerd. 

 
De deelnemers in actie 
  
Cashless  betalen zet door 

Er wordt steeds meer cashless betaalt op de 

Alverman. Bij trainingsavonden van H.R.C. 

'27 kan ondertussen alleen nog maar betaald 

worden met de clubkaart en pinpas en ook 

bij andere activiteiten (bijboorbeeld 

beachvolleybal) is dit het geval.  

 

Ook op zondagen vragen we eenieder om 

zoveel mogelijk met de clubkaart of pinpas te 

betalen. Bevordert de snelheid van werken 

en er is weinig contant geld nodig! 

H.R.C. '27 

 
 
Contributie H.R.C. '27 wordt in september 
in één keer geïnd. 
Zoals tijdens de afgelopen jaarvergadering is 
afgesproken zal de contributie van de leden 
in één keer worden afgeschreven en wel in 
de maand september. Dit om aan de 
financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 
Er is tijdens de jaarvergadering ook 
afgesproken om de mogelijkheid te bieden, 
als het in éen keer betalen een 
onoverkomelijk probleem is, dit in twee 
termijnen te voldoen. Daarvoor kan men 
contact opnemen met penningmeester Hans 
Hermans, ha.hermans@planet.nl,  
06-14581710. Hij zal de aanvragen zeer 
vertrouwelijk behandelen, zoals ook 
afgesproken is! 
 
Nieuwe tassen in aantocht 
De selectie van H.R.C. '27 krijgt nieuwe 
tassen aangeboden door de 
hoofdsponsoren: Van Lin’s Groenrecycling 
van John van Lin, Café de Pruuver van Luke 
Kepser en Ditoga X Sport van Enrico 
Willems. 
Alvast van harte bedankt! 
 

 
  

mailto:ha.hermans@planet.nl
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Lintje voor Piet Boskamp, Theo 

Hoppenreijs en Mat Custers 

Piet Boskamp, Mat Custers en Theo 

Hoppenreijs hebben een lintje uit handen van 

burgemeester Pelzer mogen ontvangen. 

Mat Custers is al vele jaren actief binnen de 

voetbalclub. Als (hoofd)jeugdleider, 

bestuurslid, elftalleider, organisator van het 

jeugdkamp, presentator en 

jubileumboekauteur droeg en draagt hij zijn 

steentje aan H.R.C. '27 bij 

 

Piet Boskamp heeft voor veel verenigingen 

hand- en spandiensten verricht. Voor de 

Alverman heeft hij zijn sporen verdiend met 

zijn werkzaamheden bij de aanleg en 

reparaties van het sportpark. 

 

Theo Hoppenreijs is vrijwilliger, mede-

oprichter en voorzitter (2001-2009) van 

Paardensportvereniging Afferden. Hij was als 

vrijwilliger betrokken bij ‘Stichting De 

Alverman'. Hij was als lid van PVA en KBO  

actief betrokken bij de  aanleg van het 

nieuwe sportpark en de bouw van het 

clubgebouw. 

 

Alle drie werden zij door burgemeester 

Pelzer op de dag voor Koningsdag verrast 

met het opspelden van de Koninklijke 

Onderscheiding. Voor alle drie ook een 

welvediende erkenning! 

Mat, Piet, Theo en families:  

Van harte gefeliciteerd!! 

Sociale hygiëne: digitale cursus voor 

leden 

In het verleden hebben een groot aantal 

leden van de H.R.C. '27 en TVA een digitale 

cursus gevolgd en succesvol afgesloten over 

sociale hygiëne. Daarin leert men hoe je als 

kantinepersoneel  om dient te gaan met 

diverse situaties. Deze cursus kun je met 

een test afsluiten waarna je een cerificaat 

krijgt (als je slaagt uiteraard). Ook voor onze 

kantine is het handig en verstandig om een 

aantal leden te hebben die deze cursus 

hebben gevolgd en afgesloten. Het is een 

kleine cursus maar laat wel een aantal zaken 

zien die kunnen voorkomen in de kantine. 

Interesse of meedoen? 

Binnenkort zullen we via een oproep vragen 

om aan deze cursus mee te doen. Heb je al 

interesse of wil je mee doen, meld je dan bij 

het bestuur! 
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H.R.C. '27 

Afscheid 

De selectie van H.R.C. '27 heeft afscheid 

genomen van  trainer Rob Ernst, leider 

Marco van Oorschot en speler Teun 

Derksen. 

Rob gaat komend seizoen bij Overasselt aan 

de slag, Marco gaat naar Vitesse en Teun 

stapte over naar het tweede. Alle drie kregen 

ze een attentie aangeboden van de selectie 

én van het bestuuur voor hun bewezen 

diensten afgelopen jaren. 

 

Rob, Marco en Teun, van harte bedankt en 

veel succes voor de toekomst toegewenst. 

Arno Willems nieuwe trainer H.RC. '27 

Arno Wilms is met ingang van het seizoen 

2019 – 2020 de nieuwe trainer van de 

selectie van H.R.C. '27. Arno volgt Ron Ernst 

op, die naar Overasselt is gegaan. 

Arno Willems woont in Boxmeer, is geboren 

in Oeffelt  en is 46 jaar. 

Hij was werkzaam als trainer bij de jeugd van 

de Zwaluw,daarna  4 jaar bij Sambeek, 2 jaar 

bij Odiliapeel, 2 jaar bij MOSA’24 Macharen. 

Ondanks de uitstekende jaren bij MOSA '24 

wilde Arno graag dichterbij Boxmeer werken 

vanwege de reistijden.   Aangezien het 

bestuur onder de indruk was van zijn kijk op 

het trainerschap was een deal snel gesloten.  

Ondertussen zijn de trainingen al gestart. 

Overigens zijn we nog op zoek naar een 

tweede leider voor H.R.C. 1 die Jens 

Toonen kan/ wil ondersteunen. 

 
Arno Willems 

Het ondertekenen van het contract 

De eerste bespreking met de selectie 

De selectie van H.R.C. '27. Op de foto 

ontbreken Devin Jacobs en Nick Janssen 
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Samenwerking jeugd Montagnards – 

Stormvogels’28/ HRC’27 

Voor een optimaal voetbalklimaat voor alle 

jeugdleden van de drie verenigingen is een 

samenwerking tussen alle de drie 

jeugdafdelingen meer dan wenselijk. Dit 

wordt door alle drie de verenigingen 

onderschreven. 

Hieronder de stand van zaken over de 

samenwerking.  

De afgelopen maanden hebben de 

verenigingen Montagnards, HRC’27 en 

Stormvogels’28 samen met de gemeente 

Bergen en de KNVB onderzocht of en welke 

mogelijkheden er zijn om met name met de 

oudere jeugdteams te gaan samenwerken. 

De infoavond van 18 februari, de onderling 

gespeelde wedstrijd en de bijeenkomst van 

15 april, hebben voornamelijk  positieve 

reacties opgeleverd. 

Zowel spelers en ouders, trainers en leiders 

van de teams zijn betrokken geweest bij 

overleg en voorbereidingen en hebben de 

nodige input geleverd. 

De conclusie is dat er is voldoende 

draagkracht is om komend seizoen van start 

te gaan met de samenwerking. Een 

werkgroep zal het samenwerkingsplan 

verder uitwerken en ter goedkeuring aan de 

drie hoofdbesturen voorleggen. 

De intentie is uitgesproken om komend 

seizoen uit te komen met één gezamenlijk 

JO-19 team en twee gezamenlijke JO-17 

teams. 

De volgende stap is te komen tot een goede 

teamindeling en op welke locatie de teams 

gaan trainen en spelen. Naar geschikte 

trainers/coaches wordt op dit moment 

gezocht. 

Tot zover de stand van zaken over de 

samenwerking. Als er meer informatie 

bekend is zal er weer een update worden 

verstuurd. 

Vragen en/of opmerkingen over 

bovenstaande informatie kunnen via de mail 

gestuurd worden naar Peter van de Venn ( 

pvandevenn@gmail.com ) of Joan Drissen ( 

etdrissen@home.nl ) 

 

Houd de Alverman schoon! 

We hebben een schitterend sportpark en dat 

willen we graag zouden houden. Toch 

bereiken ons signalen dat het vaak schoner 

kan. 

Kleedlokalen 

Zorg dat deze na afloop van een activiteit 

schoongetrokken zijn en alle rommel is 

verwijderd! 

Peuken opruimen 

Veelvuldig liggen er peuken op het terras. 

Laat deze niet slingeren maar doe ze in de 

asbakken of prullenbakken die daar hangen! 

 

Keuken 

In de keuken hangt in lijstje waar allemaal 

aan gedacht dient te worden als de keuken 

gesloten wordt. Lees dit s.v.p. aandachtig 

door en handel er naar! 

Vele handen.….. 

Vaak zijn het kleine handelingen die ons 

complex schoner houden en er voor zorgen 

dat anderen zich er niet aan ergeren. 

Werk mee aan een schone Alverman! 
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Beachvolleybal 
Het beachvolleybal toernooi 2019 zit er op. 
Het was wederom zeer geslaagd! De 
Benidorm Ballers hebben de wisselbeker 
meegenomen. Wees er zuinig op want 
volgend jaar is deze weer de inzet. Mocht je 
al kenbaar willen maken dat je weer 
meedoet, dan kan dat o.a. via de site. Met 18 
teams was het toernooi maximaal bezet. 

 
 

 
 

Aan alle inwoners van Afferden 

 
 
Op 24 maart 1980 werd in Afferden de 
volleybalclub A.V.C. Eagles opgericht. Nu 39 jaar 
later moeten wij jullie helaas mededelen dat de 
volleybalclub A.V.C. Eagles op houdt te bestaan. 
Het is erg jammer dat de Afferdse Volleybal Club 
na zoveel jaar geen bestaansrecht meer heeft. 
Het aantal leden is de laatste jaren zo erg terug 
gelopen dat wij als bestuur geen andere keuze 
hebben als de vereniging op te heffen. Dit doen 
we met pijn in ons hart. Vele leden en oud-leden 
weten wat voor een mooie vereniging wij waren. 
We willen dan ook alle leden, ouders van leden, 
oud-leden, ondernemers Afferden, trainers, 
vrijwilligers, sponsoren en niet te vergeten vooral 
de inwoners van Afferden bedanken voor hun 
steun die wij de afgelopen 39 jaar hebben mogen 
ontvangen.Wij kijken met zijn allen terug op een 
mooie verenigingstijd. 
 
Bestuur A.V.C. Eagles 
Ruth Clevers 
Silvia Deckers 

Evelyn Peters 

Avondvierdaagse ontvangst 
geslaagd:  

komend jaar geen finishplaats. 
  

 
 

Ruim 700 deelnemers beëindigden zaterdag 
22 juni de avondvierdaagse van de 
gemeente Bergen op de Alverman. Het was 
een gezellige aankomst met alleen maar 
vrolijke gezichten. Door de aanwezige 
muziek was het extra leuk. Complimenten 
aan de organisatie. Omdat de 4 daagse over 
5 dorpen verspreid moet worden, valt 
Afferden volgend jaar buiten de boot.  
Het jaar daarop zal de Alverman zeker weer 
finishplaats zijn. 
 

 
 

 
 

 

https://www.4daagsebergen.nl/
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Vandalisme op het sportpark 
 
Gedurende de zomer is er sprake van 
vandalisme geweest op het sportpark. 
Zo sneuvelden er stoelen die moedwillig 
waren vernield. 

 
Mocht iemand hier iets vanaf weten dan 
horen we dat graag, 
 
Tijdens het volleybaltoernooi ging er iets mis 
met de geluidsinstallatie: 
Hoogst Vervelend!!!!!! 
De geluidsbox op onderstaande foto is in de 
week voor de laatste beachvolleybalavond 
beschadigd geraakt tijdens “opslag” in het 
scheidsrechterlokaal. Onduidelijk hoe dit is 
gebeurd maar verzoek aan betrokkenen, als 
dit nog eens gebeurt, dit direct te melden bij 
het bestuur. Dit is natuurlijk vervelend voor 
de vrijwilliger die deze box met name had 
gekocht voor het beachvolleybaltoernooi. 
Alvermanbestuur overlegt nu over een 
oplossing maar volgende keer dit soort 
akkefietjes graag melden. 
 

 

Nieuw contract met InBev 

Voor de zomervakantie heeft de Alverman 

een nieuw contract afgesloten met Inbev, de 

drankleverancier via Bongers. 

Er zijn een aantal verbeteringen 

iopgenomen. Zo ontvangen we meer premie 

voor elke verschudde hectoliter bier, en 

krijgen we een eenmalige extra korting. 

Voorts hebben we bedongen dat, indien de 

Alverman uitgebreid wordt, het contract 

opengebroken wordt en opnieuw naar de 

vergoedingen wordt gekeken. 

 

 

Aanpassing prijzen consumpties 

Naar aanleiding van het overleg met InBev, 

rondvraag in de omgeving en intern beraad 

over de prijzen, zijn er een aantal aangepast. 

Zo zal de prijs voor consumptie van fris en 

bier naar € 2,- gaan. Speciaal bier gaat naar 

€ 3,-. Ook de pitcher, O2 en Red Bull worden 

in prijs verhoogd. De 5% stimuleringskorting 

op de clubkaart heeft zijn promotietermijn nu 

achter de rug. 

De prijzen van de keuken zullen nog nader 

onderzocht worden. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx0crIobfkAhUKTBoKHW9bAFMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.socialchorus.com/customer-stories/abinbev/&psig=AOvVaw3lwVngA6hpTGw3t4BTduaf&ust=1567689602680813
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Ontwikkelingen Accommodatiebeleid Afferden 
 
Zoals al in het voorwoord is aangegeven wordt 
er op dit moment in overleg met het gemeente-
bestuur gekeken naar het financiële plaatje van 
de nieuw geplande accommodatie. 
Als daar overeenstemming/ helderheid over is, 
kan er met de daadwerkelijke realisatie worden 
gestart. De WAA zal de inwoners van Afferden 
op de hoogte houden via Knikkerkoerier en de 
Offerse site: hou die dus in de gaten ! 
Op dit moment wordt er een werkgroep 
samengesteld vanuit de belangrijkste (huidige 
en 
toekomstige) gebruikers van De Alverman die 
zich zal bezig houden met de daadwerkelijke 
realisatie. Informatie hierover zal ook volgen 
via KK en de Offerse site! 
Wat wel goed is om nu al te vermelden is dat 
de concept exploitatie van Alverman 2.0 
aardige besparingen laat zien ten opzichte van 
de huidige 3 afzonderlijke accommodaties 
(Alverman, Gymzaal en Iedershuus). Alle 
reden om voortvarend te werk te gaan.  
 
Wij houden jullie op de hoogte maar volg ook 
het nieuws van de WAA. 
 

 

 

H.R.C. '27 doet mee aan Rabo ClubSupport. 

Vanaf 27 september tot en met 11 oktober kun 

je op H.R.C. '27 stemmen bij het Rabo 

ClubSupport. En elke stem is geld waard. 

Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan 

snel op Rabobank.nl/clubsupport en stem op 

H.R.C. '27! Via de mail zullen we t.z.t. jullie nog 

eens attenderen. Alvast bedankt voor jullie 

stem! 

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 

Floris Blom heeft zijn kantinebeheertaak 

overgedragen aan Jasmin Kajtozovic.  

We zijn nog steeds op zoek naar een 

vervanger voor Arjen Weissink. Met name van 

TVA wordt nog iemand gezocht.  

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 

 

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

