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We zitten alweer in de laatste maand van het jaar, 
een jaar waarin we bewezen hebben dat we tot 
veel in staat zijn. Veld 1 en 2 werden voorzien van 
een beregeningsinstallatie, waarna we in mei een 
zeer geslaagd 60 jarig jubileum hebben gevierd. 
Direkt erna werd begonnen met de verbouwing 
van onze kantine, welke inmiddels is afgerond. 

Dit alles werd voor het overgrote deel gerealiseerd door 
onze eigen leden en mensen die Eindse Boys een warm 
hart toedragen. Onbetaalbaar als je het door derden uit 
zou moeten laten voeren, maar gelukkig heeft Eindse Boys 
veel (zelfstandige) ondernemers onder de leden, die waar 
mogelijk ons tegemoet zijn gekomen. 

Het geeft maar weer eens aan dat als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, we een gezonde toekomst tegemoet gaan, want, 
“Bij Eindse Boys doen we het samen”.

OPENING VERNIEUWDE KANTINE

Op vrijdagavond 22 november was het eindelijk zover, na 
maanden van hard werken, wikken en wegen, bijstellen en 
uiteindelijk realiseren, kon de officiële opening plaatsvinden.

In een volle kantine waren leden en belangstellenden 
samengestroomd om dit moment mee te beleven. Drie 
leden welke vanaf de oprichting in 1959 lid zijn, Louis van 
Eijk, Jan Weekers en Wil Heijnen hadden de eer om na 60 
jaar lidmaatschap de opening te verrichten. Alle drie zijn ze 
tevens erelid en hebben grote verdiensten verricht voor 
Eindse Boys. 

Tevens werden op deze avond de mensen in het zonnetje 
gezet die zich extra hebben ingezet bij de verbouwing. 
Gerard van de Broek, Jan Strijbos, Wil Heijnen en Jan 
Linders zijn de gehele bouwperiode de kartrekkers               
geweest.

Na de officiële opening zorgden The Deejays voor de juiste 
stemming en bleef het nog lang gezellig in de kantine.

FANTASTISCH BEDRAG RABO CLUBSUPPORT ACTIE

Op maandagavond 21 oktober werden in de 
Pinnenhof de bedragen van de Rabo ClubSupport 
actie bekend gemaakt. Eindse Boys mocht een 
cheque van maar liefst € 1233,55 in ontvangst 
nemen. Dit is een geweldig hoog bedrag voor 
Eindse Boys en het geeft aan dat we op veel steun 
vanuit de gemeenschap mogen rekenen.
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Eindse Boys zat bij de verenigingen met de meeste              
stemmen en mocht zodoende een hoog bedrag                      
ontvangen. Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee en 
het bedrag zal, zoals eerder aangegeven, gebruikt worden 
voor de verbouwing en aankleding van onze kantine. 

Eindse Boys bedankt allen die gestemd hebben op de 
vereniging en op die manier dit bedrag mogelijk hebben 
gemaakt. 

JUMBO’S MY CLUBSTORE ACTIE ZEER GESLAAGD

Vanaf 18 september t/m 12 november kon je bij de Jumbo 
MyClubStore actie sparen voor sportartikelen met je naam 
erop en tevens een bedrag voor Eindse Boys bij elkaar 
sparen. Je hoorde aan allerhande reacties binnen de club 
dat de actie leefde en hele families spaarden zegels voor 
onze leden. Rond deze tijd kunnen de gepersonaliseerde 
artikelen opgehaald worden door onze leden en kan men 
ze gebruiken. Per bij Jumbo Nederweert ingeleverde 
spaarkaart ontvangt Eindse Boys € 1,-. Eindse Boys bedankt 
iedereen die van deze actie een succes heeft gemaakt.

VRIJWILLIGERSAVOND WEER GEZELLIG

De jaarlijkse vrijwilligersavond op 22 november was 
opnieuw zeer gezellig en werd dit jaar gehouden in combi-
natie met de officiële opening van onze vernieuwde 
kantine. De ontspanningscommissie had een aangepast 
programma samengesteld, dit in overleg met de kantine-
commissie. De vaste vrijwilligers, de vrijwilligers die mee 
hebben geholpen tijdens het jubileum en de vrijwilligers 
tijdens de bouw van de kantine, werden om 18.00 uur bij 
zaal van Nieuwenhoven verwacht. Daar stond een buffet 
klaar, waarvan zij welverdiend konden genieten. Om 20.00 
uur begaf zich het gehele gezelschap naar de vernieuwde 
kantine, welke om 21.00 uur officieel geopend zou gaan 
worden, (zie verslag opening vernieuwde kantine).

KNVB LEEUWINNENDAG EEN SUCCES

De op vrijdagmiddag 18 oktober door Eindse Boys en 
Merefeldia, in samenwerking met de KNVB,                           
georganiseerde Leeuwinnendag, is prima geslaagd. Maar 
liefst 50 meiden tussen 7 en 17 jaar hadden zich gemeld en 
werkten op Sportpark op de Hooven een gevarieerd 
programma af. Dit werd mede mogelijk gemaakt door 
leiders en leidsters van beide verenigingen, die deze middag 
dit KNVB initiatief ondersteunden.

Heb je deze middag om een of andere reden gemist en zou 
je toch graag willen voetballen in een van de meiden ST 
teams, dan mag je vrijblijvend een maand mee komen    
trainen. 

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met: 
voetbalzakendames@eindseboys.nl
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GROOT AANTAL VOORINSCHRIJVINGEN         
VOETBALWEEK 

De voorinschrijving voor de 20e VSN Voetbalweek 
van 13 t/m 17 juli 2020 is zeer goed verlopen. Er 
hebben zich al bijna 220 jongens en meisjes van 6 
t/m 15 jaar aangemeld voor de maximaal 250 
beschikbare plaatsen.

Een week lang is men bezig met allerhande voetbalgerela-
teerde spellen, dit met plm. 40 leiders, onder leiding van 
VSN Nederland.

Met techniektraining, boardingvoetbal, kooivoetbal, 
pannavoetbal, partijspelen in diverse varianten, een 
voetbaldoedag, uitroeping ballenkoning en een                   
penaltybokaal, bezorg je de kinderen een onvergetelijke 
week. 

Een absoluut hoogtepunt is de afsluitende vrijdagmiddag 
(zie foto), waar de kinderen zich voor een volle tribune 
kunnen presenteren. Een kippenvel moment.

De kinderen krijgen een volledig voetbaltenue wat ze 
uiteraard mogen houden en de bal waarmee ze de gehele 
week spelen, kan na afloop voor een gunstig bedrag 
worden gekocht. 

Daarnaast zorgen vrijwilligers van de organisatie voor 
drankjes tussendoor en uiteraard voor broodjes in de 
middagpauze.

De kosten voor deze week bedragen € 98,- en zijn                   
uiteraard inclusief het tenue, de drankjes en de broodjes-
maaltijd in de middagpauze.

Informatie en aanmelden: 
info@voetbalschoolnederland.nl

GROOT AANTAL VOORINSCHRIJVINGEN GROOT AANTAL VOORINSCHRIJVINGEN GROOT AANTAL VOORINSCHRIJVINGEN 
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MEREFELDIA-EINDSE BOYS MEISJES O15                 
KAMPIOEN

Zaterdag 16 november is het combinatieteam 
Merefeldia-Eindse Boys onder 15 kampioen 
geworden, door het team van Peel en Maas met 
4-2 te verslaan. Ze hebben de eer het eerste 
meisjesteam in Limburg zijn, welk niet meer te 
achterhalen is door de concurrentie.

Dit is een mooi en positieve resultaat van de samenwerking 
tussen beide verenigingen met de 3 meidenteams. De klik 
onderling tussen de dames is enorm en dit is ook terug te 
zien in de resultaten. Elke wedstrijd werd met grote cijfers 
gewonnen en ook in het bekertoernooi werd voor het 
eerst in de geschiedenis de 3e ronde gehaald. 

Na de winter wacht het team van Iwan, Robby, Jack en Rick 
een nieuwe uitdaging als de dames een klasse hoger 
ingedeeld gaan worden. Een mooie prestatie van het team 
en de leiding, wat uiteraard ook passend werd gevierd.

Dank aan Paul van de Kleine Winst voor het eten voor de 
dames.

KERSTSTERRENACTIE 2019 SUCCESVOL

Net als voorgaande jaren gingen onze jeugdleden 
met hun begeleiders op 7 december weer op pad 
om kerststerren te verkopen, dit t.b.v. onze                
jeugdafdeling. Naast de huis aan huis verkoop in 
Nederweert-Eind, Budschop, Schoor en het 
buitengebied, was er dit jaar voor het eerst een 
stand in de winkel van Jan Linders in Nederweert. 

Weer had zich een grote groep jeugdleden, hun ouders en 
andere leden van Eindse Boys aangemeld om te helpen. Fijn 
om te zien hoe betrokken men was en het doet je goed, dat 
velen op deze manier Eindse Boys steunen. 

Mede door deze actie kunnen we allerhande zaken voor 
onze jeugd realiseren en tevens de contributie aantrekkelijk 
houden. 

DRUK BEZOCHTE JAARVERGADERING

Op donderdag 14 november had het bestuur van 
Eindse Boys de leden uitgenodigd, dit om tijdens 
de jaarvergadering te vertellen hoe we er als club 
voor staan. Maar liefst 102 leden, waaronder veel 
jongeren, waren aanwezig op deze avond. Dit 
stemt tot tevredenheid.

Eindse Boys kan terugkijken op een succesvol jaar waarin 
veel werd gerealiseerd. De club is mede door de hulp van 
velen in deze periode financieel gezond. Het bestuur heeft 
als doelstelling komend jaar nog 4 projecten te realiseren. 
Het afwerken van de overkapping, de accommodatie 
gasvrij maken middels zonnepanelen en de tribune een 
opknapbeurt geven. 

Daarnaast wil men op 14 maart 2020, in het kader van de 
“NLdoet” alle reclameborden van een beter bevestig-
ingssysteem voorzien. Daarmee zou Eindse Boys voor de 
komende 15 à 20 jaar toekomstbestendig moeten zijn.

Zeker zo belangrijk is om in de komende periode enkele 
belangrijke posten binnen het bestuur over te kunnen 
dragen aan jongere leden. Hieraan wordt gewerkt en men 
hoopt dat binnen afzienbare tijd de juiste en geschikte 
personen worden gevonden. 

MEREFELDIA - EINDSE BOYS MEISJES O15MEREFELDIA - EINDSE BOYS MEISJES O15 

KAMPIOEN

MEREFELDIA - EINDSE BOYS MEISJES O15 

KAMPIOEN
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Ben je 5 jaar, of ouder en wil je lekker voetballen, dan kun je 
dat bij Eindse Boys. Jongen of meisje, maakt niet uit, als je er 
maar plezier aan beleeft. Je kunt je aanmelden en een 
maand GRATIS meetrainen, bevalt het, dan kun je daarna 
lid worden van Eindse Boys. 

Het mooie Eindse Boys tenue krijg je dan direkt mee om 
het aan opa en oma te laten zien. Uiteraard mag je je   
vriendje of vriendinnetje ook meenemen.

Alle informatie krijg je bij de wedstrijdsecretaris jeugd van Eindse 
Boys; Jaan van Heugten. 
T: 06-12667069.
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl 

ONTHULLING WAND IN DE KANTINE

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari, zal 
een mooie decoratieve wand in onze kantine                               
gepresenteerd gaan worden. 

Daardoor zal de kantine er extra gezellig uit gaan zien en 
wordt daarmee de aankleding voor het grootste gedeelte 
afgerond. Het ontwerp is van ons lid Rudi van de Schoor en 
de decoratie wordt aangeboden door spelers en staf van de 
eerste twee dames en herenteams. 

GRATIS EEN MAAND MEETRAINEN

Wat een fijne groep mini’s hebben we momenteel bij 
Eindse Boys (zie foto) en ze zijn allemaal even enthousiast.
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We zitten alweer in de laatste maand van het jaar, 
een jaar waarin we bewezen hebben dat we tot 
veel in staat zijn. Veld 1 en 2 werden voorzien van 
een beregeningsinstallatie, waarna we in mei een 
zeer geslaagd 60 jarig jubileum hebben gevierd. 
Direkt erna werd begonnen met de verbouwing 
van onze kantine, welke inmiddels is afgerond. 

Dit alles werd voor het overgrote deel gerealiseerd door 
onze eigen leden en mensen die Eindse Boys een warm 
hart toedragen. Onbetaalbaar als je het door derden uit 
zou moeten laten voeren, maar gelukkig heeft Eindse Boys 
veel (zelfstandige) ondernemers onder de leden, die waar 
mogelijk ons tegemoet zijn gekomen. 

Het geeft maar weer eens aan dat als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, we een gezonde toekomst tegemoet gaan, want, 
“Bij Eindse Boys doen we het samen”.

OPENING VERNIEUWDE KANTINE

Op vrijdagavond 22 november was het eindelijk zover, na 
maanden van hard werken, wikken en wegen, bijstellen en 
uiteindelijk realiseren, kon de officiële opening plaatsvinden.

In een volle kantine waren leden en belangstellenden 
samengestroomd om dit moment mee te beleven. Drie 
leden welke vanaf de oprichting in 1959 lid zijn, Louis van 
Eijk, Jan Weekers en Wil Heijnen hadden de eer om na 60 
jaar lidmaatschap de opening te verrichten. Alle drie zijn ze 
tevens erelid en hebben grote verdiensten verricht voor 
Eindse Boys. 

Tevens werden op deze avond de mensen in het zonnetje 
gezet die zich extra hebben ingezet bij de verbouwing. 
Gerard van de Broek, Jan Strijbos, Wil Heijnen en Jan 
Linders zijn de gehele bouwperiode de kartrekkers               
geweest.

Na de officiële opening zorgden The Deejays voor de juiste 
stemming en bleef het nog lang gezellig in de kantine.

FANTASTISCH BEDRAG RABO CLUBSUPPORT ACTIE

Op maandagavond 21 oktober werden in de 
Pinnenhof de bedragen van de Rabo ClubSupport 
actie bekend gemaakt. Eindse Boys mocht een 
cheque van maar liefst € 1233,55 in ontvangst 
nemen. Dit is een geweldig hoog bedrag voor 
Eindse Boys en het geeft aan dat we op veel steun 
vanuit de gemeenschap mogen rekenen.
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CLUBINFORMATIE EINDSE BOYS:

Gegevens ledenadministratie: 
Monique Greijmans
Eind 75
6034 SM 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 
Eind 75 
6034 SM Nederweert-Eind
E: secretaris@eindseboys.nl

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.

Wil je ook lid worden van Eindse Boys, dan ben je natuurlijk 
van harte welkom. Jeugdleden mogen gratis een maand 
meetrainen en dan beslissen of ze lid willen worden.

Ben je 5 jaar, of ouder en wil je lekker voetballen, dan kun je 
dat bij Eindse Boys. Jongen of meisje, maakt niet uit, als je er 
maar plezier aan beleeft. Je kunt je aanmelden en een 
maand GRATIS meetrainen, bevalt het, dan kun je daarna 
lid worden van Eindse Boys. 

Het mooie Eindse Boys tenue krijg je dan direkt mee om 
het aan opa en oma te laten zien. Uiteraard mag je je   
vriendje of vriendinnetje ook meenemen.

Alle informatie krijg je bij de wedstrijdsecretaris jeugd van Eindse 
Boys; Jaan van Heugten. 
T: 06-12667069.
E: ahgvanheugten@kpnmail.nl 

ONTHULLING WAND IN DE KANTINE

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari, zal 
een mooie decoratieve wand in onze kantine                               
gepresenteerd gaan worden. 

Daardoor zal de kantine er extra gezellig uit gaan zien en 
wordt daarmee de aankleding voor het grootste gedeelte 
afgerond. Het ontwerp is van ons lid Rudi van de Schoor en 
de decoratie wordt aangeboden door spelers en staf van de 
eerste twee dames en herenteams. 

CONTRIBUTIE 2019-2020

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

27,00€
59,00€
80,00€
96,00€

106,00€
143,00€

75,00€

96,00€

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE      
CONTRIBUTIE
EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE    

CONTRIBUTIE

EINDSE BOYS HEEFT EEN AANTREKKELIJKE    

CONTRIBUTIE


