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Na een wel zeer warme zomerperiode is iedereen 
weer volop in training geweest, dit om aanstaande 
weekend goed getraind aan de competitie te 
beginnen. Niet iedereen heeft voortdurend 
kunnen genieten van dit weer, want voor veel 
leden was er (extra) werk aan de winkel. 
Door hun inzet staat alles weer in de steigers en 
ook organisatorisch is voor de diverse teams alles 
weer op orde, waardoor Eindse Boys zich als 
vereniging weer optimaal kan presenteren. 

OVERUREN VUTTERSPLOEG

Wat dacht je van de vuttersploeg, naast hun normale taken 
heeft men veel extra werk gehad om de velden van               
voldoende water te voorzien. 

Er was een continue-dienstrooster voor nodig om deze 
extreme warmte en droogte te bestrijden. Het resultaat 
mag er zijn, want zonder de inzet van de vuttersploeg 
hadden de velden er niet zo goed bijgelegen. 

Eindse Boys en vooral de actieve voetballers mogen zich 
gelukkig prijzen met de grote betrokkenheid van zo veel 
actieve vrijwiligers.

PETER KOOLEN WETHOUDER

Onze voorzitter Peter Koolen is donderdag 5 juli j.l. officieel 
benoemd tot wethouder van de gemeente Nederweert. 
De functie is helaas niet verenigbaar met zijn rol als            
voorzitter en daarom zal Peter bij de eerstvolgende       
ledenvergadering aftredend zijn. Eindse Boys respecteert 
zijn beslissing en wil Peter bovenal feliciteren met deze 
prachtige uitdaging. Bedankt en veel succes toegewenst! 

Uiteraard is het betuur na deze bekendmaking aan de slag 
gegaan om een vervanger voor Peter te zoeken. Op de 
aanstaande jaarvergadering hoopt Eindse Boys de nieuwe 
voorzitter te kunnen presenteren.

NIEUWE HOOFDSPONSOREN EINDSE BOYS

Op vrijdag 31 augustus, voorafgaand aan het gemeente-
beker toernooi, werden de nieuwe hoofdsponsoren van 
Eindse Boys voorgesteld. Twee jonge ondernemers, 
geboren en getogen in Nederweert-Eind, zijn de komende 
jaren hoofdsponsor van Eindse Boys. Bart Beerens van B.B.I. 
Bart Beerens Installatietechniek BV en Rob Schreurs van 
Rijwielservice Rob Schreurs, zullen het nieuwe seizoen op 
de shirts van de selectie van Eindse Boys (heren 1 en 2) 
staan. Beiden hebben zelf in de jeugd van Eindse Boys 
gevoetbald, waarbij Rob de groen-witte kleuren jaren heeft 
verdedigd als keeper van het eerste elftal.

Bart Beerens (links) en Rob Schreurs (rechts) met hun echtgenotes, 
ondertekenden met voorzitter Peter Koolen de sponsorovereenkomst.
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TOM VAN DOOREN NIEUWE HOOFDTRAINER 
DAMES

Tom van Dooren 
   
Aan het einde van het vorige seizoen was er een vacature 
voor hoofdtrainer bij de dames van Eindse Boys. De 
voetbaltechnische commissie is op zoek gegaan om dit in te 
vullen en is tot overeenstemming gekomen met Tom van 
Dooren. Tom komt uit Weert en heeft ondanks zijn relatief 
jonge leeftijd al de nodige ervaring opgedaan als               
damestrainer.  De voorbereidingen zijn goed verlopen en 
de groep is enthousiast voor het nieuwe seizoen. Marcel 
Heijnen zal daarbij fungeren als assistent bij het eerste elftal, 
samen met Chantal Bastian. Het tweede elftal staat onder 
leiding van Bart van Gijsel en Leon van de Schoor.

BIJ EINDSE BOYS DOEN WE HET SAMEN

Dat we bij Eindse Boys veel samen doen is een feit waarvan 
de gehele vereniging profijt heeft. In eerdere uitgaven van 
Eindse Boys Info werd al melding gemaakt van resultaten 
van het vorig jaar gestarte project “Bij Eindse Boys doen 
we het Samen”.

Toen ging het over zaken als hulp in de kantine, paaltjes 
rond de velden schilderen, extra trainingen voor de jeugd 
enz. Deze keer kunnen we melding maken van zaken waar-
mee door de inzet van leden extra geld in het laadje kwam.

Limburger WK spel, tweede plaats voor Eindse 
Boys en € 300,- voor de club.

Eindse Boys heeft een mooie 2e plaats behaald bij het WK 
Spel van Dagblad De Limburger. 

Vanwege het enthousiasme van onze leden en hun goede 
voorspellingen heeft onze club een verdienstelijke 2e plek 
weten te behalen. 

Hierdoor heeft de club een bedrag van € 300,- ontvangen 
als prijzengeld. De 11 deelnemers van het WKspel waren: 
Mark Theunissen; Remco Theunissen; Kevin van Lierop; 
Mike Van den Broek; Davy Leijssen; Danny Winkelmolen; 
Robin de Bruin; Daan Knapen; Roy van Hoef; Ronald Van 
den Einden en Randy Knapen.

Uitslag Rabobank clubkas campagne, € 748.64,-

Donderdag 14 juni jl vonden de uitreikingen plaats van de 
Rabobank Clubkas Campagne. Met 231 stemmen ontvangt 
Eindse Boys een bedrag van maar liefst € 748,64. Eindse 
Boys is iedereen dankbaar die een stem heeft uitgebracht 
op onze vereniging! Stemmers bedankt!

Veteranen ondersteunen security Moulin Blues

Diverse leden van de zaterdagveteranen van Eindse Boys 
hebben de security van Moulin Blues ondersteund tijdens 
het festival begin mei. Deze zeer hechte vriendenclub is erg 
actief binnen Eindse Boys,  door deze inzet zorgden ze voor 
extra inkomsten voor de vereniging. Namens alle leden 
hartelijk dank voor dit positieve gebaar.
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VSN VOETBALDAGEN WEER GESLAAGD

Van 9 t/m 13 juli werden op het complex van Eindse Boys 
de jaarlijkse VSN voetbaldagen georganiseerd. Door de 
grote inzet van velen werd ook deze 18e editie een succes 
en genoten de plm. 250 jeugdigen van het programma. Een 
grote klus, ieder jaar weer, alleen mogelijk door de inzet van 
velen waarvoor we veel respect moeten hebben. Hartelijk 
dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

UITWISSELINGEN MET TuS AHRBACH ZEER 
GESLAAGD

Van 18 t/m 20 mei, het pinkster- en kermisweekend, was 
TuS Ahrbach met twee C jeugdteams te gast bij Eindse 
Boys. Een geslaagd weekend met als hoogtepunten het 
toernooi op zaterdag, het bezoek aan de kermis in             
Nederweert-Eind en de onderlinge wedstrijd op          
zondagmorgen. De onderlinge wedstrijd ging helaas 
verloren, maar werd ruimschoots goedgemaakt door de 
gezellige sfeer tijdens het bezoek aan de kermis. Dank aan 
de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dit 
weekend te doen slagen, speciale dank aan Patrick en   
Angelien Snijders voor de lekkere pasta en het beschikbaar 
stellen van de cateringwagen.  

‘De vrullie-j op trainingsweekend’ naar TuS 
Ahrbach

In het weekend van 24 t/m 26 augustus bezochten de twee 
damesteams van Eindse Boys de dames van TuS Ahrbach. 
Op vrijdagavond is samen getraind met de vrouwen van 
Tus Ahrbach. Een leuk positiespel wat het ijs zou breken 
voor de rest van het weekend. 

Op zaterdagmiddag hadden de dames van Tus een                
activiteit georganiseerd in het Kletterwald. In de avond 
weer door naar de voetbalclub van Tus om daar te eten. 
Want voor het avondprogramma stond KERMIS. Dan wel 
niet de Nederweerter kermis, maar die Duitsers kunnen er 
ook een goed feestje van maken. 

Op zondag, werd de gebruikelijke interland gespeeld. Al 
snel scoorden de groen-witte dames en hadden een 
duidelijk overwicht. Dit konden ze helaas niet vasthouden 
0-1 (Lieke v. Gijsel), 1-1, 1-2 (Isa Brangers), vijfentwintig 
kansen, 1-3 (Anouk de Bruin, 2-3, 3-3… Uiteindelijk            
scoorden de dames van Tus nog in de laatste, Duitse minuut 
en moesten we de eer bij de Frauen von Tus Ahrbach laten.
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Al met al een zeer geslaagd weekend! Lekker gevoetbald en 
een hoop plezier. Een speciaal woord van dank aan de 
organisatie en aan Tus Ahrbach waar we allemaal weer 
hartelijk zijn ontvangen.

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

Al meer dan een jaar is de jubileumcommissie bezig om een 
programma samen te stellen voor het 60 jarig jubileum in 
2019. Men maakt vorderingen met het samenstellen van 
het programma, maar ook alle randzaken welke daarbij 
horen worden intussen uitgewerkt. Als eerste willen we het 
jubileumlogo presenteren, welk is ontworpen door Eindse 
Boys-lid Rudi van de Schoor van Drawmore. Een zeer 
geslaagd ontwerp, dat u tot mei volgend jaar met grote 
regelmaat tegen zult komen.

ORGANISATIE JEUGDAFDELING EINDSE BOYS

Het is prettig om te melden dat de organisatie van de 
jeugdafdeling voor het seizoen 2018-2019 rond is. Wel is 
het nog nodig dat bij enkele teams aanvulling van een extra 
leider komt, daar wordt momenteel aan gewerkt. De 
commissie VTZ (Voetbal Technische Zaken) jeugd gaat zich 
weer inzetten om de 11 teams (plm. 140 jeugdleden) een 
leerzaam maar vooral gezellig seizoen te bezorgen. Dit 
uiteraard in samenwerking met de leiders en beschikbare 
vrijwilligers.

De VTZ jeugd bestaat uit: Henk Dings, voorzitter-bestuurs-
lid en coördinator bovenbouw (JO 13, jongens onder 13 
t/m jongens JO 19, jongens onder 19 en de meiden MO17, 
meiden onder 17). Eric Hermans, coördinator onderbouw 
(JO 7, jongens onder 7, t/m JO 11, jongens onder 11 en MO 
13, meiden onder 13), Jaan van Heugten, wedstrijd-secretar-
is jeugd, Iwan van de Voort, coördinator meiden- en dames-
voetbal en tevens afgevaardigde VTZ dames. Riny Kolen, 
coördinator keepers en Cor Strijbos, materiaalman.

Doelstelling is om er naar te streven op een prettige en 
leerzame manier de spelers op te leiden. Hiervoor is ook 
een beleidsplan opgesteld waarin zaken staan beschreven. 
Begeleiding en opleiden van jeugdleiders krijgt veel 
aandacht vanuit VTZ met ondersteuning vanuit o.a. de 
KNVB.

Daarnaast kent Eindse Boys enkele gezellige ontspannings-
momenten per jaar, waaronder de het gehele jaar                    
bijgehouden penalty bokaal voor onderbouw teams. De 
finale hiervan is jaarlijks na de laatste thuiswedstrijd van het 
eerste herenteam van Eindse Boys.
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CONTRIBUTIE 2018-2019

Leeftijd Bedrag

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

26,00€
57,00€
77,00€
93,00€

103,00€
139,00€

72,00€

93,00€

Als je graag lid wil worden van Eindse Boys, dan mag je eerst 
gratis een maand mee komen trainen. Bevalt dit, meld je 
dan aan en ga lekker mee ballen bij de groen-witten. 

Uiteraard zijn meiden en jongens van harte welkom.

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE 
CONTRIBUTIE 

Dat Eindse Boys een aantrekkelijke contributie heeft is 
inmiddels wel bekend en ook dat dit mede komt door de 
grote zelfwerkzaamheid van de leden. Uiteraard heeft 
Eindse Boys ook te maken met oplopende kosten en 
probeert dit voor een gedeelte op te vangen door een 
jaarlijkse contributieverhoging. 

Deze verhoging is gekoppeld aan de jaarlijkse indexering, 
bijgaand de contributie voor het seizoen 2018-2019. 

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

 

Selectie heren 1 en 2 met de nieuwe sponsoren.

CLUBINFORMATIE EINDSE BOYS:

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

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


