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De reacties na het uitkomen van de eerste Eindse 
Boys info j.l. december waren zeer positief. Vooral 
het feit dat hiermee, naast de leden, erg veel 
mensen binnen de gemeente Nederweert worden 
bereikt, wordt als zeer positief ervaren.

BIJ EINDSE BOYS DOEN WE HET SAMEN

Eindse Boys is in de loop van 2017 gestart met het project 
“Bij Eindse Boys doen we het samen”. Dit begint al op 
diverse manieren zijn vruchten af te werpen, maar de 
vereniging neemt de tijd om dit op een verantwoorde 
manier in te voeren. Alleen als iedereen naar vermogen een 
bijdrage wil leveren kun je bestaan en zal de saamhorigheid 
alleen maar toenemen. We zijn dan ook blij dat we weer 
enkele positieve ontwikkelingen kunnen melden.

Extra circuit-trainingen voor de jeugd
Begin maart zijn we op woensdagavond gestart met extra 
trainingen voor de onderbouw, het gaat om techniekoe-
feningen welke in de vorm van een circuit worden gegeven. 
Na een goede voorbereiding door Voetbal Technische 
Zaken Jeugd, de commissie voetbaltechniek en de heren 
hoofdtrainer Naard Vaes, is men van start gegaan. 

De trainingen worden gegeven door diverse oud spelers, 
waarvan enkele met een vereist diploma en huidige spelers 
en trainers. De eerste ervaringen zijn positief en we hopen 
dat dit project wat op zal leveren in de nabije toekomst. 

Leden brengen kantinebezetting weer op peil
Het eerste gedeelte van dit voetbalseizoen heeft men in de 
kantine getracht om zoveel mogelijk zonder betaalde 
krachten te draaien. Dankzij flink wat puzzelwerk van Anita 
en de bereidheid van diverse leden is dit aardig gelukt, waar-
voor dank. We zijn er nog niet, want hoe meer mensen zich 
aanmelden, hoe minder vaak men hoeft te helpen. We 
rekenen er dan ook op dat zich nog meer personen 
aanmelden, zodat het voor iedereen leuk blijft. Meld je aan 
bij Anita Dings (in de kantine of via: dings055@planet.nl) 
om je steentje bij te dragen. Het is leuk werk en je kunt in 
beginsel zelf kiezen wanneer je een keertje wil meehelpen.

Vrijwilligers verven paaltjes tijdens  “Doedag”
Tijdens de nationale “Doedag” op zaterdag 10 maart 
hebben een grote groep vrijwilligers van Eindse Boys de 
handen uit de mouwen gestoken. Sportpark op de Hooven 
ligt er mooi bij, maar de paaltjes rond veld 1 en 2 waren aan 
een schilderbeurt toe. Onder deskundige leiding van 
Edward Heijnen werden de kwasten ter hand genomen en 
na een dik uur werken, waren alle palen op veld 2 geschil-
derd. Na een welverdiende kop thee of koffie met vlaai 
werd veld 1 ter hand genomen. Om lunchtijd was ook dit 
gereed waarna we gezellig hebben afgesloten onder het 
genot van een broodje. 
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TRAINERS HEREN- EN DAMES SELECTIE TEKENEN 
BIJ

Naard Vaes    Shurell Wilson

Eindse Boys is blij te kunnen melden dat de trainer van de 
herenselectie Naard Vaes, alsook de trainer van de dames-
selectie Shurell Wilson, ook in het seizoen 2018-2019 voor 
de groep zullen staan. De vereniging is tevreden over het 
functioneren van beiden en zowel Naard als Shurell geven 
aan zich gewaardeerd te voelen bij Eindse Boys. Ook de 
belangrijke “klik” met de spelers en speelsters is er, uiteraard 
ook een belangrijk aspect in het besluit. Daarnaast wordt bij 
de heren als de dames naar vermogen gepresteerd, dit 
zonder onnodige druk uit te oefenen voor eventuele 
promoties. Laten we hopen dat de positieve aanpak van 
beide trainers en het presteren naar vermogen ook voor 
het nieuwe seizoen door zal zetten.

TuS AHRBACH VOOR 36E UITWISSELING NAAR 
EINDSE BOYS

In het Pinksterweekend van vrijdag 18 t/m zondag 20 mei, 
komt TuS Ahrbach met de C1 en C2 naar Eindse Boys. Dit is 
vanaf 1982 de 36e uitwisseling tussen beide verenigingen 
en het wordt van beide zijden zeer positief gepromoot. 
Met plm. 30 personen zal men vertrekken uit Ruppach 
Goldhausen, een kleine plaats in het Westerwald ter hoogte 
van Koblenz. De uitwisselingscommissie heeft in overleg 
met de commissie jeugdzaken een mooi programma 
samengesteld. Een gunstige bijkomstigheid is dat in het 
Pinksterweekend Nederweert-Eind kermis op het 
programma staat, zodat dit ingepast kan worden. 

Het volledige programma ziet er als volgt uit: 
Op vrijdagavond wordt begonnen met een trainingspartij. 
Op zaterdag is er een C-jeugd-toernooi met 8 elftallen op 
het sportpark van Eindse Boys. Behalve Eindse Boys C1 en 
C2 en Tus Ahrbach C1 en C2, komen ook nog RKSVO C1, 
Laar C2, RKMSV C1 en Veritas C1. 

Op zaterdagavond bezoeken de teams van TuS Ahrbach en 
Eindse Boys de Nederweert-Eindse kermis. Op zondagoch-
tend worden de traditionele wedstrijden tussen Eindse 
Boys en Tus Ahrbach gespeeld. De gasten slapen in tenten 
op het sportpark en vrijwilligers zorgen ervoor dat er drie 
keer per dag een maaltijd klaar zal staan. Wil je tijdens het 
weekend een kijkje komen nemen, kijk dan tegen die tijd op 
de site: www.eindseboys.nl voor de juiste tijden. 

BIJEENKOMST VOOR BELANGSTELLENDEN 
DAMES- EN MEIDENVOETBAL

Op woensdag 25 april om 19.00 uur zal in de 
kantine van Eindse Boys een bijeenkomst omtrent 
de ontwikkeling van het dames- en meidenvoetbal 
plaatsvinden. Deze bijeenkomst is toegankelijk 
voor eenieder die Eindse Boys en met name het 
dames- en meidenvoetbal een warm hart 
toedraagt.

Dames- en meidenvoetbal leeft enorm bij Eindse Boys en 
dat merk je. Wat zou Eindse Boys zijn zonder zijn Girls, we 
kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Deze bijeen-
komst heeft meer een informatief en informeel karakter. 
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Afgelopen paar jaren zijn er diverse nieuwe speelsters van 
alle leeftijden bijgekomen. Het is de bedoeling o.a. hen en 
hun ouders bij te praten hoe het binnen Eindse Boys 
geregeld is en dan met name m.b.t. het vrouwen- en 
meidenvoetbal. Tevens willen we met alle betrokkenen 
(speelsters, begeleiders, trainers en ouders) kijken wat er in 
de toekomst nodig is c.q. gevraagd wordt om dit alles 
continuïteit te kunnen geven. 

Als je van plan bent om ook te gaan voetballen, dan ben je, 
eventueel met je ouder(s), van harte welkom op deze 
bijeenkomst.

60 JARIG JUBILEUM EINDSE BOYS VAN 9 T/M 12 
MEI 2019

De jubileumcommissie voor dit weekend is al vanaf het 
voorjaar 2017 in de weer, om voor volgend jaar mei, een 
fantastisch programma samen te stellen. Hierbij kan men 
gebruik maken van de ervaringen van de succesvolle edities 
van het 40 en 50 jarig jubileum, maar de commissie wil er 
ook graag een eigen invulling aan geven. 

De opzet staat al grotendeels in de steigers, het jubile-
umembleem is afgerond, men werkt aan het PR plan en 
men werkt aan een opzet om er samen met de leden een 
succes van te maken. De intentie is om na de zomerstop het 
programma te presenteren.  

Hier een impressie van het 50 jaar jubileum in 2009  

VSN VOETBALDAGEN  VAN 9 T/M 13 JULI

In de week van 9 t/m 13 juli zullen op het sportcomplex van 
Eindse Boys opnieuw de jaarlijkse voetbaldagen plaatsvin-
den. Hieraan doen zowel jongens als meisjes van 6 t/m 14 
jaar mee en je kunt deelnemen als veldspeler of keeper. Het 
is jaarlijks een geweldige happening waarbij je als deelnemer 
een prachtig JAKO voetbaltenue ontvangt,  bestaande uit 
shirt, broek en kousen. 

Aanmelden nog mogelijk: 
Er bestaat nog de mogelijkheid om je aan te melden voor 
deze editie en dat is mogelijk tot 15 mei. Alle info vind je op 
www.voetbalschoolnederland.nl 
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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

Maar dat is natuurlijk niet alles, bij Eindse Boys voetbal je op 
een van de mooiste sportparken in de regio en tref je 
mensen welke zich met hart en ziel inzetten voor hun 
vereniging. Inmiddels meer dan 375 Boys en Girls uit Neder-
weert-Eind en de directe omgeving voelen zicht thuis bij 
Eindse Boys. Ze zien hoe de leden van bestuur tot maanda-
gochtend-vutter zich verbinden met de club door hun 
bijdrage. 

Jaarlijks zijn er meerdere 25, 40 en zelfs 50 jarige jubilea 
waar aandacht aan wordt besteed tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie. Daar zit de kracht van Eindse Boys, samen klaar 
staan voor je vereniging, jong en oud, ieder naar vermogen. 
Daarom lukt het om de contributie aantrekkelijk te houden, 
want; “bij Eindse Boys doen we het samen”.

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
E: secretaris@eindseboys.nl

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 

Informatie jeugdafdeling: 
Jaan van Heugten
T: 06-12667069 
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl

Informatie zaterdagveteranen: 
Roland van Eijk
T: 06-46142343 
E: familievaneijk@chello.nl

Geef uw stem(men) aan Eindse Boys, samen kunnen we er een mooi bedrag mee bij elkaar doen. Net voor de start van de stem-
periode ontvangen leden van de Rabobank een persoonlijke stemkaart met een unieke stemcode en link naar de stemsite. 
Alvast bedankt voor uw steun! DE STEMPERIODE IS VAN 8 MEI T/M 23 MEI 2018.


