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Via deze info, wil Eindse Boys iedereen die graag 
lekker wil voetballen of Eindse Boys een warm hart 
toedraagt, met regelmaat informeren over de 
club. De vereniging is zo ingericht dat je altijd wat 
kunt betekenen, zowel op als buiten het veld. Zeg 
nou eerlijk, wat is er mooier dan samen de schoud-
ers onder iets zetten en zien dat het nog werkt 
ook. Daarnaast is er een ongeschreven wet die 
zegt, bij Eindse Boys is de startende minispeler net 
zo belangrijk als de meest scorende spits van het 
eerste dames of herenteam.

Deze visie wil Eindse Boys graag uitdragen en voor iedereen 
vanaf 5 jaar die lekker wil voetballen een fijne thuisbasis zijn. 
Boy of Girl, het maakt niet uit, bij Eindse Boys zijn de voor-
waarden voor allemaal gelijk. Heb je het geluk en de drive 
om goed te kunnen voetballen, dan ga je voor de selectie, 
wil je gewoon lekker voetballen en plezier maken, dan ben 
je net zo welkom. De combinatie van deze twee zijn de 
pijlers waarop de Eindse Boys visie gebaseerd is en waarmee 
men verder wil. Daarnaast zijn er nog de leden die niet 
(meer) kunnen of willen voetballen, maar vaak klaar staan 
om de zaak draaiende te houden. Eindse Boys telt 375 leden 
en plm. 125 daarvan zijn op een of andere manier betrokken 
als vrijwilliger.

BIJ EINDSE BOYS DOEN WE HET SAMEN 

Deze visie werd op een perfecte manier onderstreept bij de 
jaarvergadering op 12 september j.l. Maar liefst 109 leden 
waren aanwezig en gaven daarmee aan dat ze zeer betrok-
ken zijn bij het wel en wee van de vereniging. Het bestuur 
staat niet alleen, maar weet zich gesteund door de velen en 
dat is zeer belangrijk. Laten we hopen dat dit het juiste 
signaal is om samen, naar vermogen, een bijdrage te leveren 
binnen de club en zo optimistisch naar de toekomst te 
kijken. 

MINI’S STAAN WEER IN DE STARTBLOKKEN 

Als je nou een Boy of Girl bent, dat maakt bij Eindse Boys 
helemaal niets uit. Ben je 5 jaar en wil je lekker voetballen, 
meld je dan aan bij de club. Je mag 4 weken GRATIS mee 
komen trainen en als het je bevalt aanmelden als lid. Het 
prachtige Eindse Boys tenue ligt al voor je klaar en je kunt 
het dan direkt aan je opa en oma laten kijken.

Alle informatie hierover krijg je bij de wedstrijdsecretaris van de 
Jeugd, Jaan van Heugten, T: 06-12667069 
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl

Deze fijne groep mini’s en hun trainers zijn al volop bezig , je kunt zo aansluiten.
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DE EINDSE GIRLS ZIJN EEN WAAR SUCCESVER-
HAAL 

De damestak van Eindse Boys maakt een uiterst succesvolle 
omwikkeling door. Maar liefst 75 dames en meiden zijn 
inmiddels actief en aan alles is te zien dat het plezier er 
vanaf spat. De betrokkenheid is groot en diverse dames zijn 
inmiddels buiten het voetballen actief binnen de club. Echt 
iets om trots op te zijn en reden genoeg om er alles aan te 
doen dit in stand te houden. Eindse Boys zonder zijn Girls, je 
kunt het je bijna niet meer voorstellen.

Het huidige meisjes onder 17 team.

DE JONGE SELECTIE VAN EINDSE BOYS

We mogen ons bij Eindse Boys momenteel gelukkig prijzen 
met een brede selectie bij de heren. Het is een zeer jonge 
groep waaruit Eindse Boys 1 en 2 wordt samengesteld, 
verweg de meesten zijn jonger dan 25 jaar. Maar liefst 8 
seniorenteams komen dit seizoen uit voor Eindse Boys, 
naast 1 en 2 zijn er nog 3, 4 en 5 (35+), daarnaast dames 1 en 
2 en de zaterdagveteranen. Al met al een fantastisch aantal 
voor een vereniging met de omvang van Eindse Boys. Laten 
we er samen aan werken dat bij Eindse Boys, onder 
optimale omstandigheden, met plezier gevoetbald kan 
worden. Daar ligt onze kracht. 

De selectie van Eindse Boys 1 en 2.

ZATERDAGVETERANEN ZIJN EEN GEZELLIG 
CLUBJE

De zaterdagveteranen van Eindse Boys, dat is echt een 
gezellig clubje. Ben je 30+ en wil je graag op  zaterdagnamid-
dag voetballen, dan ben je bij deze mannen op de juiste 
plaats. Om 17.00 uur wordt afgetrapt en gespeeld tegen 
leeftijdgenoten uit de regio Midden-Limburg. Na 2 x 35 
minuten is het wel geweest, lekker douchen en samen nog 
even nakletsen over de gemiste kansen. Een gezellig 
extraatje is de al jaren durende uitwisseling met de Alte 
Herren van TuS Ahrbach uit het Westerwald. Alleen al 
daarom zou je bij dit clubje willen zijn. Is je interesse gewekt, 
neem dan kontakt op met Roland van Eijk.

Info over de zaterdagveteranen: Roland van Eijk, T: 06-46142343 
E: familievaneijk@chello.nl
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UITnodiging    nieuwjaarsreceptie

COMMISSIE 60 JARIG JUBILEUM VOORGESTELD

Tijdens de jaarvergadering op 12 oktober, werd door voor-
zitter Peter Koolen, de jubileumcommissie voor de viering 
van 60 jaar Eindse Boys voorgesteld. Dit jubileum zal 
gehouden worden op 10, 11 en 12 mei 2019. Een groep 
enthousiaste leden uit alle geledingen van de vereniging 
gaat de uitdaging aan, om er samen een succes van te 
maken. Ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat 
de leden en de Nederweert-Eindse gemeenschap dit 
massaal steunden, ook nu rekenen we weer op een fijne 
samenwerking. De commissie is als volgt samengesteld: 
Peter Wijen-voorzitter, Sander Stultjens-PR en program-
mering, Nick Verheijen-sponsoring, Mira Greijmans en 
Chantal Bastian-horeca, Kirsten van Tongerlo-feestavond, 
Joris Koppen-accomodatie. 

Kindercircus bij het 50 jarig jubileum in 2009.

KERSTSTERRENACTIE OP ZATERDAG 9 DECEMBER

Net als vorig jaar gaan we weer met z’n allen op pad om 
kerststerren te verkopen, dit t.b.v. onze jeugdafdeling. De 
organisatie heeft weer alles in kaart gebracht en iedereen 
weet zijn rayon. Mede door dit soort acties kunnen we 
allerhande zaken voor onze jeugd realiseren en tevens de 
contributie aantrekkelijk houden. Laten we hopen dat we er 
net als vorig jaar samen een succes van kunnen maken.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP DINSDAG 2 JANUARI

Op dinsdag 2 januari 2018 zal Eindse Boys haar gebruikelijke 
nieuwjaarsreceptie houden, vanaf 19.00 uur zijn alle leden 
en sympathysanten van harte welkom. Ieder jaar is het 
opnieuw een gezellig samenzijn in de kantine van de club. 
Het is gebruikelijk dat op deze avond de jubilarissen in het 
zonnetje worden gezet, een reden te meer aanwezig te zijn. 
Het bestuur hoopt, net als voorgaande jaren, op een grote 
opkomst en heet u bij deze alvast van harte welkom.
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CONTRIBUTIE 2017-2018

Leeftijd Bedrag Leiders met
korting

00 t/m 04
05 t/m 07
08 t/m 11
12 t/m 15
16 t/m 18
19 t/m 90

niet spelende leden GEEN lid KNVB

niet spelende leden WEL lid KNVB

25,00€
55,00€
75,00€
90,00€

100,00€
135,00€

70,00€

90,00€

80,00€
102,50€

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE CON-
TRIBUTIE 

Inderdaad, Eindse Boys heeft een aantrekkelijke contributie, 
maar dat komt ook niet helemaal vanzelf. Dit komt door 
een hoge mate van zelfwerkzaamheid, denk aan het onder-
houd van de velden, een goed geslaagd sponsorbeleid, het 
organiseren van de VSN voetbalweek en diverse acties. 
Allemaal zaken waarbij zeer veel Eindse Boys vrijwilligers 
actief zijn, waardoor deze aantrekkelijke contributie 
mogelijk is. Als iedereen een bijdrage naar vermogen wil 
leveren, zal dit belangrijke aspect gehandhaafd kunnen 
blijven.

Wil je ook lid worden van Eindse Boys, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom. 

Gegevens ledenadministratie: 

Monique Greijmans 
Houtsweg 12 
6034 SP Nederweert-Eind 
T: 06-38289542 
E: ledenadministratie@eindseboys.nl  

CLUBINFORMATIE EINDSE BOYS:

Accomodatiegegevens: 

RKVV Eindse Boys Sportpark Op de Hooven
Baldessenweg 1C
6034 RN  Nederweert Eind
T: 0495-632618 

Correspondentieadres:

Monique Greijmans
Houtsweg 12
6034 SP  Nederweert-Eind
secretaris@eindseboys.nl


