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De competitie is al een stuk opgeschoten en door
het milde weer zijn zowat alle wedstrijden door
kunnen gaan. Uiteraard is een vereniging meer dan
voetballen alleen, dat is bij Eindse Boys niet anders
dan bij andere verenigingen. Veel leden zijn druk
met allerhande zaken die er voor zorgen dat de
zaak draaiende blijft en dat vaak naast een drukke
dagtaak en andere verplichtingen. Petje af voor
hen allen. Laten we zorgen dat we de koek eerlijk
verdelen, zodat niet te veel lasten op te weinig
schouders rusten. We zijn als Eindse Boys een eind
op weg in dit proces, maar we hebben nog wat
hordes te nemen. Dit uiteraard onder het motto
“Bij Eindse Boys doen we het samen”.
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Jawel hoor, ze komen weer naar Nederweert-Eind! Na
twee succesvolle optredens bij het 40- en 50 jarig jubileum,
is het weer gelukt om de populairste Limburgse band vast
te leggen. Dit is de kers op de taart bij dit 60 jarig jubileum,
maar ook de rest van het programma mag er zijn. Voorlopig
ligt de focus helemaal op het promoten van dit concert
waarvan de kaartjes vanaf begin november alleen online te
bestellen zijn via de site van Eindse Boys, of rechtstreeks via
www.jubileumweekend.nl. Uiteraard gaat de rest van
het programma vanaf begin 2019 ook gepromoot worden,
we houden u op de hoogte.

ROWWEN HEZE BIJ 60 JARIG JUBILEUM
GEMEENTECOMPLIMENT 2019 VOOR EINDSE BOYS

Mooier dan met de mededeling dat Eindse Boys het
Gemeentecompliment “Sportief Nederweert” is toegekend, kan het 60e jubileumjaar voor Eindse Boys niet beginnen. Een compliment waar Eindse Boys trots op is en ziet als
een waardering voor de inzet van velen in het verleden en
de huidige vrijwilligers.
De motivatie voor de toekenning van het Gemeentecompliment bestaat uit het feit dat de club een grote mate van
zelfwerkzaamheid kent en zich kenmerkt door de grote
betrokkenheid van de leden. Dit onder het motto “Bij
Eindse Boys Doen We Het Samen”. Tegelijk met het verenigingsjubileum bestaat het dames- en meisjesvoetbal 12,5
jaar. Jaarlijks organiseert de club samen met VSN een
voetbalweek waaraan zo’n 250 kinderen deelnemen. Sinds
1982 loopt er een uitwisseling met het Duitse TuS Ahrbach.
Motivaties waarin we ons als vereniging prima kunnen
vinden en aangeeft dat we het, in deze voor veel verenigingen moeilijke tijd, goed doen. We moeten hier extra
inspiratie uit halen om er vooral “samen” de schouders
onder te zetten. Dan is er voor Eindse Boys zeker een
mooie toekomst weggelegd.
Burgemeester Evers reikt de Gemeentecomplimenten
2019 uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari.

www.eindseboys.nl
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GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND
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De grote opkomst gaf aan dat men deze avond weet te
waarderen en volgens de geruchten waren verschillende
van de jongerengroep later thuis dan de Vutters. Zij waren
na de reguliere sluitingstijd van de kantine nog een afzakkertje gaan nemen bij café zal Bi-j Lenie.
JAC BEERENS NIEUWE VOORZITTER

Op vrijdag 5 oktober was de jaarlijkse vrijwilligersavond van
Eindse Boys, de avond waar de mensen die een gedeelte
van hun vrije tijd aan de club besteden worden bedankt. Je
kunt als vereniging niet zonder hen, vandaar dat een
bedankje het minste is wat je kunt aanbieden.

Tijdens de jaarvergadering op 18 oktober j.l. werd Jac Beerens gekozen als nieuwe voorzitter van Eindse Boys. Deze
tussentijdse verkiezing was nodig omdat Peter Koolen de
functie van wethouder bij de gemeente Nederweert heeft
aanvaard en hij het niet gepast vond om dit te combineren.
Zeker omdat het onderwerp “sport” in zijn portefeuille zit.
Met algemene instemming vanuit de leden is Jac gekozen
als nieuwe voorzitter en hij zal de functie als interim gaan
invullen. Jac Beerens is zeker geen onbekende bij Eindse
Boys, omdat hij voorheen al jarenlang de functie van voorzitter heeft bekleed. De belangrijkste opdracht die Jac voor
zichzelf en voor de club ziet, is de club te leiden in dit jubileumjaar en de leiding daarna structureel over te dragen aan
een nieuwe voorzitter.

Natuurlijk is het belangrijk dat je plezier hebt aan je vrijwilligerswerk en dat hebben gelukkig veel van de Eindse Boys
vrijwilligers. Velen zijn al tientallen jaren actief en gelukkig is
er nog steeds aanvulling vanuit de jongere generatie.
De organisatie had weer een mooi programma
samengesteld, welke begon met een etentje bij café zaal Bi-j
Lenie. De vutters en hun partners hadden zich daar al
eerder gemeld en samen werd genoten van de een lekker
maaltijd. Hierna begaf de (op een uitzondering na) jongere
garde zich naar sportpark op de Hooven voor een spelprogramma.
De vutters bleven bij café zaal Bi-j Lenie en hadden er een
gezellige avond met hun partners. De jongeren moesten
nog even aan de bak met 60 vragen en opdrachten, welke
digitaal naar de jury moesten worden gestuurd. Leuk
gevonden en men zag alle groepen actief werken aan de
opdrachten. Na dit intermezzo werd er nog gezellig
nagekletst onder het genot van een drankje en wat
versnaperingen.

www.eindseboys.nl

Jac Beerens

Stef Huijsmans

STEF HUIJSMANS BESTUURSLID
Stef Huijsmans gaat aan de slag als bestuurslid voor de
Commissie Kantinezaken & Ontspanning. Hij vervangt
Erwin Hendrikx die tussentijds is teruggetreden. Met Stef
heeft Eindse Boys een jong bestuurslid in de gelederen,
welke de capaciteit en uitstraling heeft om zijn leeftijdgenoten te vertegenwoordigen. Erg belangrijk voor de vereniging en hopenlijk een verdere stap om leeftijdgenoten
enthousiast te maken voor een functie als bestuurslid.
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KELSEY STALS DOET ERVARING OP
Zo gaat Kelsey Stals meelopen bij de commissie VTZ
dames/meisjes, om zo ervaring op te doen en eventueel
straks toe te treden tot de commissie. Dit is belangrijk
omdat er in de komende jaren enkele bestuursleden zullen
aftreden en er voor continuïteit gezorgd moet worden.
Komend jaar zullen nog enkele aspirant bestuursleden mee
gaan lopen met het bestuur, zodat ze inzicht krijgen hoe
e.e.a. werkt en tevens ervaring op kunnen doen. Het bestuur heeft van de leden dan ook het mandaat gekregen om
eventueel tussentijds bestuursleden aan te stellen.

Kelsey Stals

NIEUWE SPONSOREN EINDSE BOYS 3
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KERSTSTERRENACTIE WEER EEN SUCCES

Op zaterdag 8 december was het weer zover, de jaarlijkse
kerststerrenactie stond op het programma en we mogen
stellen dat het weer prima geslaagd is. Tegen 9.00 uur meldden zich, ondanks het matige weer, maar liefst 82 vrijwilligers, bestaande uit kinderen, dames- en herensenioren,
jeugdleiders, ouders en zelfs familieleden die spontaan
hielpen. Na een korte uitleg werd om 9.45 uur gestart met
de verkoop en de laatsten waren om 17.30 uur terug, wat
een geweldige inzet. Tussen de middag werd er door
ouders een heerlijke lunch verzorgt, waarna men weer aan
de slag ging. De commissie is zeer tevreden over de hulp van
de vele vrijwilligers, in aantal nog meer als in 2017. Hun inzet
en enthousiasme waren geweldig en het uiteindelijke resultaat mag er weer zijn. De Opbrengst van deze actie komt
ten goede voor de jeugdafdeling, o.a. voor de aankoop van
materialen en de investering in een voetbalmethode.

De sponsorcommissie heeft met ingang van het lopende
seizoen, twee nieuwe sponsoren weten vast te leggen voor
het derde elftal. Dit zijn Knapen Bestratingen (Michel
Knapen) uit Nederweert-Eind en Bouwbedrijf Nijsen (John
Nijsen) uit Schoor. Beiden oud spelers van Eindse Boys en
momenteel zeer betrokken vanwege het feit dat hun
kinderen lid zijn van de club. Eindse Boys is beide sponsoren
dankbaar voor hun bijdrage en wenst hen veel succes met
hun bedrijven.

www.eindseboys.nl
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VSN VOETBALDAGEN 2019

NIEUWE SPROEI INSTALLATIE

De voetbaldagen bij Eindse Boys vinden volgend jaar plaats
van 8 t/m 12 juli.

April 2019 zullen veld 1 en 2 op het sportpark van Eindse
Boys voorzien worden van een beregeningsinstallatie. Dit
waarschijnlijk tot opluchting van de vuttersploeg, die
afgelopen zomer alles op alles moest zetten om het gras te
redden. Deze installatie en de robotmaaier nemen de
mannen een grote klus uit handen, waardoor zij zich met
andere ook belangrijke zaken, bezig kunnen houden.

Deelnemen aan de Voetbaldagen betekent 5 dagen
voetbalplezier en een gevarieerd programma bestaande uit
een groot aantal onderdelen zoals:
-

Techniektraining
Keeperstraining
Boardingvoetbal, Kooivoetbal, Pannavoetbal
Partijspelen 2 : 2, 4 : 4, 7 : 7 en diverse varianten
Voetbaldoedag, Ballen Koning, Penaltybokaal
En nog veel meer

NIEUWJAARSRECEPTIE

Inschrijven kan via de site van Voetbalschool Nederland.
Voor meer informatie bel naar Hein Poell: 0495 – 63 42 66

www.eindseboys.nl

Op woensdag 2 januari 2019 zal Eindse Boys haar gebruikelijke nieuwjaarsreceptie houden. Vanaf 19.00 uur zijn alle
leden en sympathisanten 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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EEN MAAND GRATIS MEETRAINEN
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CLUBINFORMATIE EINDSE BOYS:

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.
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

€ 72,00

niet spelende leden WEL lid KNVB

€ 93,00

26,00
57,00
77,00
93,00
103,00
139,00

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

www.eindseboys.nl

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
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