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E   n zo is de lente begonnen en is Pasen in aantocht. Pasen, het moment van 

wederopstanding. Ik had gehoopt dat het ook weer de ‘wederopstanding’ was 

van het voetballen. Maar niets is minder waar.  

Het valt niet mee deze tijd. Bij ieder aangekondigde persconferentie hopen op goed nieuws: kunnen we weer naar 

de terrassen? Kunnen we weer uiteten? Kunnen we gewoon weer winkelen? Maar bovenal kunnen we weer voetbal-

len? 

Tot op heden kan er getraind worden tot 27 jaar. Dat betekent dat diverse seniorenelftallen maar met een paar man 

mogen trainen. Hoe vreemd is dat. We hebben straks elftallen waarbij de ene helft van het elftal fitter is dan de ande-

re helft. Ik heb er diverse malen overgesproken met de KNVB en gekeken naar mogelijke oplossingen.  

Als we weer mogen voetballen doen alle elftallen mee met de regio cup. Uitzondering is het 1
e
 elftal. Zij doen mee 

met een regionale voetbalcompetitie. We voetballen dan tegen clubs uit de eigen regio waardoor derby’s ontstaan. 

Deze ‘competitie’ is ook georganiseerd door de verenigingen zelf. Ik kan er nu al naar uitkijken om weer eens langs 

de lijn te staan. 

Maar staan we dan stil? 

Dat zeer zeker niet. 

Het hoofdbestuur is druk bezig met plannen voor de toekomst. Ook voor ons is dit een tijd van bezinning. Op de 

eerst volgende ALV hoop ik er meer over te kunnen vertellen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met mogelijke 

opvolgers voor de penningmeester en voorzitter.   

De jeugd is druk bezig met het voorbereiden naar het volgend seizoen: elftallen samenstellen, trainers/leiders zoe-

ken….  

Het eerste is ook al weer bezig met de voorbereiding van het volgend seizoen maar daarnaast zijn, ze waar mogelijk, 

aan het trainen om ervoor te zorgen dat er niet te veel fysieke achterstand komt. 

De overige commissies zijn ook druk aan de gang: het terugblikken, vooruitblikken, wat kan beter/anders. Niemand 

zit stil alleen de velden/accommodatie liggen stil….. 

We moeten helaas nog afwachten wanneer we wat mogen doen op de vel-

den. Ik hoop nog dat voor de zomervakantie er weer wedstrijden kunnen 

worden gespeeld, de kantine weer open mag maar bovenal dat ik u weer op 

ons mooie complex mag begroeten 

Tot die tijd: Blijf gezond! 

 

Vriendelijke groet, 

Marieke Pompen 

Voorzitter asv Apeldoornse Boys 

 

Vooruitblikken 



 

 

 

Steun ook onze sponsoren 
 

De Coronapandemie raakt ons alle maal, ook onze sponsoren.  
In deze moeilijke tijd, waarin we in de greep zijn van het Coronavirus, hebben we elkaar hard nodig. Dat geldt voor 

ons als bestuur, leden, vrijwilligers maar ook voor onze sponsoren. Daarom doen wij een oproep aan onze leden om 

ook onze sponsoren te steunen: 

 

KOOP BIJ ONZE SPONSOREN! 
 

Voor overzicht van onze sponsoren zie elders in deze Nieuwsbrief 

 

Heeft u als sponsor ook een actie voor onze leden, dan zullen wij deze onder onze leden bekend maken. U kunt 

hierover contact opnemen met: Paul Molenaar, Brian Koorevaar, Ronald Stelder, René Bloemheuvel, John Lam-

berts, Dylan Derksen, Frank Witteveen en Johan Masselink  of mail naar: relatiebeheer@apeldoornse-boys.nl 

 

De Sponsorcommissie 

 

 

 

Crowdfunding (extra inkomsten voor onze vereniging) 
 
De inkomsten van onze vereniging zijn het afgelopen jaar flink gedaald met name door het gemis van de kantineom-
zet als gevolg van de Coronapandemie. Daarentegen gaan de vaste lasten van onze vereniging wel gewoon door. 
Hoe langer deze situatie duurt hoe nijpender onze financiële situatie wordt.  
 
Enige maanden geleden zijn we een Crowfundingsactie gestart. Op dat moment was ons streefbedrag € 1.500,00. 
Momenteel staat te teller op € 1.211,18, een mooi bedrag waar wij degenen die hebben gedoneerd dankbaar zijn. 
Sindsdien is de lockdownperiode steeds verlengd en het einde hiervan is nog niet in zicht met als gevolg dat het gat 
in onze begroting oploopt.  
 
Reden voor ons om de Crowdfundingsactie opnieuw onder uw aandacht te brengen en het streefbedrag te verho-
gen naar € 2.000,00. Zoals wij toen schreven was het en is het nu nog steeds, het doel van deze actie om een bij-
drage te leveren de Boys door deze crisis heen te helpen.  
 
Het zou mooi zijn wanneer iedereen de handen ineen slaat en onze mooie vereni-
ging een hart onder de riem steekt door deze financieel te steunen. Het staat ie-
dereen vrij om hier iets in te betekenen, bijvoorbeeld door het rondje of rondjes 
die u normaal gesproken in de kantine zou hebben geven te doneren. 
 
Alvast bedankt! 
 
  
 
Kernwaardencommissie 
 

mailto:relatiebeheer@apeldoornse-boys.nl


Wie is wie binnen onze mooie vereniging? 

 

                           Patrick Tiemens, 

 

     Patrick wie ben je, wil je je zelf voorstellen? 

     Mijn naam is Patrick Tiemens en heb een relatie met Irene. Wij zijn niet getrouwd,       
maar hebben wel 2 dochters. Ook zij voetballen bij de Boys.  Ik ben 43 jaar en geboren op 23 augustus 1977. Sinds 
1 november 2020 werk ik bij Metaalketen Hengelo in de buitendienst.  

Hoe ben je bij Apeldoornse Boys gekomen? 

Ik ben met voetbal begonnen bij SV Teuge. Daar heb ik gevoetbald tot en met de c1. Halverwege dat seizoen wilde 
ik ergens anders voetballen en heb toen geïnformeerd of ik bij Groen Wit kon komen voetballen. Dat was geen pro-
bleem, maar ik moest wel een overschrijvingsformulier laten invullen bij Teuge. Teuge wilde daar niet aan meewer-
ken, dus moest ik wachten tot het einde van seizoen. Ik zat die tijd in de klas met een aantal spelers die bij de Boys 
voetbalden. Door hen ben ik toen bij de Boys gekomen en voetbal ik er nog steeds.  

Mijn eerste wedstrijd weet ik nog goed. Tegen Groen-Wit en spelers die ik goed kende en ook bij op school heb ge-
zeten. Die wedstrijd scoorde ik 3 keer. De trainer was Erik Siemelink en de leiders Helmich Waaijenberg en Willem 
Wesselink. 

In welke elftallen heb je gevoetbald en voetbal je nu nog? 

Ik heb alle selectie-elftallen bij de jeugd doorlopen. B1 en A1 en nog een paar wedstrijden in het eerste. Maar door een 
blessure ben ik toen een paar jaar gestopt met voetbal. Na die paar jaar kwam ik een paar oud teamgenoten tegen en die vroe-
gen toen of ik wilde voetballen bij hen in het team. En zodoende ben ik weer gaan voetballen. Paar jaar op de zondag en ver-
volgens bij de eerste lichting op zaterdag. Dit heeft 3 seizoenen geduurd en toen werd het opgeheven. Op een zaterdagavond 
kwam ik een speler tegen die nog een keeper zochten. In dat team ben ik toen gaan keepen en daar speel ik nog steeds. Niet 
meer als keeper, maar als veldspeler. Nu alweer vele jaren in het 4de. 

Wat doe je binnen de jeugdafdeling? 

Binnen de jeugd ben ik begonnen als jeugdtrainer en ben toen gevraagd om deel te nemen in de jeugdcommissie. De jeugd 
moest weer op de kaart komen. In het begin zat ik er als coördinator voor de lagere elftallen en later ook voor jeugdzaken. 
Vanwege verandering van baan moest ik een keuze maken en kon ik er niet meer de tijd insteken zoals daarvoor. Tegenwoor-
dig train ik de jo11-1 en ben ik nog wel coördinator voor de lagere teams. En zit ik als coördinator nog in de jeugdcommissie. 

Heb je nog overige hobby’s? 

Behalve het voetbal vind ik het heerlijk om te vissen. Lekker rustig aan het water. Verder gooi ik ook nog wel eens met dartpij-
len naar een bord. 

Wat is je favoriete profclub in Nederland? 

Mijn favoriete voetbalclub in Nederland is Ajax. 

Heb je ook favoriete profclubs in het buitenland? 

Ik heb zo geen favoriete profclub in het buitenland.  

Heb je een favoriet sportprogramma op de tv? 

Behalve studio sport op zondagavond kijk ik ook graag naar de F1 en darten. Ook de wedstrijden van het Nederlands elftal pro-
beer ik te kijken. 

Heb je ook een tv-ergernis, zo ja welke? 

Er zijn bepaalde programma’s waar bij mijn de haren recht van overeind gaan staan. Die kijk ik dus ook gewoon niet.  

Hoe zie jij de toekomst bij de Boys? 

Ik hoop dat wij nog vele jaren onder naam Apeldoornse Boys kunnen blijven bestaan. We hebben een aantal zware jaren ach-
ter de rug en deze huidige situatie help natuurlijk ook niet mee. Gelukkig zien we bij de jeugd het aantal leden weer toenemen 
en hopelijk blijft dit de komende jaren zo doorlopen. Als daarbij onze selectie het goed gaat doen in de competitie hoop ik dat 
er weer meer toeschouwers komen kijken op zondag.  

 Wil je verder nog wat kwijt? 

Nee, zou ik zo niet weten. 

 



Aan wie geef je het “stokje” door? 

 

Hierbij wil het stokje overdragen aan Thom van Loenen. Trainer van de jo9-1 en speler van Apeldoornse Boys 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Bovenste rij: Paul Smit, Mark Brouwer, Niels Ooster-
huis, Patrick Tiemens, 

Middelste rij: Willem Wesselink, Sander Pots, Wally 
Wallinga, Martin Hamaker, Revelino Janki, Andres de 
Grip, Willem Regterschot. 

Onderste rij: Berry de Harder, Ousamma Bouknaf,  
Michael van Elburg, Dennis van Kampen, Patrick Be-
renschot, Danny v.d. Geest 

 

Apeldoornse Boys Merchandise 

Klik hier voor het bestellen 

https://www.apeldoornse-boys.nl/766/merchandise/


De activiteitencommissie 
 
Het was en is voor iedereen een raar seizoen. Waar we vorig  
jaar maart ineens te maken kregen met Corona. Opeens  
mochten we elkaar niet meer begroeten met een hand, onze  
naasten geen knuffel meer geven en werd de 1,5 meter sa-
menleving een waar begrip. We mochten niet meer met 
meer dan 30 mensen de kantine in en de terrassen gingen dicht. Er 
mochten opeens nog maar 100 mensen in de buitenlucht bij elkaar komen en 
op den duur moest er gevoetbald gaan worden zonder publiek. Er stonden nog zoveel 
mooie activiteiten voor jong en oud op het programma. Denk aan de slotdag, het Huerninktoer-
nooi, ons altijd goed bezochte Halloween voor de jeugd alles zagen we ineens in rook opgaan.  
 
Het nieuwe seizoen stond voor de deur en de activiteitencommissie wilde hier toch iets mee gaan doen. Wat kon er 
gerealiseerd worden binnen de regels zodat er toch een activiteit gedaan kon worden, na veel brainstormen kwam 
daar de Kick-off uit. Wat er is in deze tijd nou leuker dan het nieuwe seizoen aftrappen met een mooie activiteit. Op 
deze manier konden ouders binnen de geldende Corona regels kennismaken met elkaar, de trainers en de verschil-
lende commissies. En voor de kinderen zij konden onderling weer gezellig een balletje trappen, de nieuwe tenues 
presenteren en met hun nieuwe team op de foto. De Kick-off werd op poten gezet en wat was het een gezellige dag. 
Zoveel lachende gezichten en veel complimenten van ouders dat ondanks de Corona er weer een mooie activiteit 
stond, hoewel er altijd ruimte is voor verbetering hebben wij als commissie genoten van deze eerste en hopelijke 
jaarlijkse Kick-off. De maanden verstreken en het werd inmiddels oktober, toen moest de Kogel toch echt door de 
kerk. Onze jaarlijks goed bezochte griezelactiviteit kon vanwege de Corona en de toen geldende regels niet door-
gaan.  
 
Wat iedereen erg jammer vond, maar de blauwdrukken en Concepten zijn gelukkig niet weggegooid, deze hopen wij 
volgend seizoen af te kunnen stoffen en weer een ouderwets griezelige activiteit neer te zetten. Vervolgens stond 
het sinterklaasfeest op het programma. Hoe ga je in deze tijd om met dit soort feesten, de boys heeft altijd een leu-
ke Sinterklaas training gehad voor de jeugd. Maar helaas was het bezoek van de goedheiligman niet mogelijk. Maar 
het is een kinderfeest wat men niet voorbij kan laten gaan. Daarom werd er na veel wikken en wegen besloten dat 
de kinderen hun cadeaus niet op gingen halen bij de boys maar dat er 2 auto’s met pieten naar de kinderen toe zou-
den gaan om binnen de geldende Corona regels de cadeaus bij de kinderen te brengen. Wat was het toch leuk om 
al die verbaasde koppies te zien toen de pieten aanbelden en de cadeaus kwamen brengen.  

 
Ook dit jaar hadden we de grote clubactie weer, dit werd altijd in goede banen geleid door 
Martie van Essen. Helaas gaf hij aan dat hij dit graag aan iemand over zou willen dragen en 
daar waren wij als activiteiten commissie wel voor te porren. Het enige probleem was Corona 
hoe gaan we zoveel mogelijk geld ophalen voor de club met Corona in ons midden. De leden le-

ken daar geen probleem mee te hebben want wat heeft iedereen zich toch ingezet voor de club. Door de introductie 
van de “online loten” schoten in de eerste week de verkopen al naar het maximale. Een aantal leden gingen nog met 
het welbekende boekje de opa’s, oma’s en verjaardagen langs. De andere leden deden de persoonlijke QR code 
delen via WhatsApp. Maar ook de senioren droegen allemaal hun steentje bij en kochten als team 1 of zelfs 2 super-
loten. Dit resulteerde in een hele mooie opbrengst van ruim 3000 euro. 
Al die tijd werd er niet of weinig meer gevoetbald en voelde wij het gemis van de gezelligheid voor, tijdens en na de 
wedstrijden. Om iedereen een hart onder de riem te steken werd er in overleg met het bestuur geregeld dat er kerst-
kaarten rond gebracht zouden gaan worden. Om ondanks de Corona toch alle leden goede feestdagen te wensen. 
Ook dit werd door veel mensen gewaardeerd.  
 
Dit brengt ons inmiddels alweer in april 2021. Een jaar leven met Corona en diens regels. Inmiddels is de 2e lock-
down van kracht met een avondklok. Iedereen uiterlijk om 22:00 binnen, een verklaring bij je dragen als je moet wer-
ken in de avond of nacht uren. Maar kijk eens naar de hier boven geschreven tekst. WAT HEBBEN WE HET MET 
Z’N ALLEN GOED GEDAAN! 
 
Het is april, de lente is begonnen en de lente staat voor een nieuw begin. Daarom heeft de activiteitencommissie 
samen met de jeugdvoorzitter een paastraining op poten gezet. Op 2 april staat de paastraining gepland en kunnen 
de kinderen nadien weer paaseitjes zoeken daarnaast is er een verkoop geweest van paasstollen. Wij hopen dat 
we het einde van dit seizoen weer zoals voorheen een leuke slotdag kunnen en mogen gaan organiseren om dit rare 
seizoen af te sluiten en het nieuwe seizoen weer met gepoetste schoenen, (nog) nieuwe tenues en frisse moed kun-
nen starten. 
 
Wij als activiteiten commissie zijn inmiddels al weer begonnen met de eerste dingen voor het nieuwe seizoen. Onze 
vaste hulpen en geliefde vrijwilligers staan alweer te trappelen met hopelijk komend seizoen weer een leuke kick-off, 
een griezelige Halloween, een mooie opbrengst met de grote club actie en boven alles een heel mooi voetbalsei-
zoen! 
 
De activiteitencommissie 
 

  

https://www.huernink.nl/
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 Contributie betaling via ondersteunende organisaties 

 

De Stadspas (het vroegere Regelrecht) via de Gemeente Apeldoorn 

Stichting Leergeld 

 

De Stadspas 

 

Apeldoornse Boys doet mee met de Stadspas, Met de Stadspas kun je je contributie betalen. De Stadspas is er 

voor een aantal regelingen van de gemeente. Namelijk de RegelRecht regeling en/of de Kidskaart voor minima.  

 

Een aanvraag voor de Regelrecht Regeling kunt u doen via de website: www.apeldoorn.nl/regelrecht 

Hebt u eerder een RegelRecht strippenkaart of Kidskaart gekregen en krijgt u dit jaar die regeling weer? Dan hoeft 

u geen nieuwe aanvraag te doen en ontvangt u automatisch de Stadspas. Na de aanvraag krijg u een reactie of uw 

aanvraag is goedgekeurd. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang u binnen 15 werkdagen automatisch en kos-

teloos de Stadspas. 

 
Stichting Leergeld 

 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen 

van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leef-

tijdgenootjes. 

Leergeld helpt onder andere bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een van een sportvereniging, de 

aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets 

om ergens heen te kunnen gaan.  

Spreekuren 

Elke dinsdagmiddag houden wij van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt ons vinden in de bibliotheek junior (in de 

kelder) aan de Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn. Hier 

kunt u zich melden bij de balie. De medewerkers helpen u verder. 

 
Voor verdere informatie binnen Apeldoornse Boys kun je mailen of appen met de penningmeester.   

06 55 75 71 21, Penningmeester@apeldoornse-boys.nl 

Contactgegevens 

 Postbus 10081 

7301GB Apeldoorn 

 085 – 047 17 74 

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. 

 leergeldapeldoornvoorst@live.nl 

https://stadspas.apeldoorn.nl/
https://www.apeldoorn.nl/regelrecht
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mailto:Penningmeester@apeldoornse-boys.nl
mailto:leergeldapeldoornvoorst@live.nl


Bestuur: personele bezetting 

Na vele jaren de functie van penningmeester te hebben 
uitgeoefend heeft Hans v.d. Vrugt besloten aan het eind 
van dit seizoen z’n functie neer te leggen. Ook had Hans 
Facilitaire zaken en Accommodatie in z’n portefeuille. We 
zijn zeer verheugd jullie te kunnen melden dat Gerrit 
Veeneman bereid is gevonden de functie van Hans over 
te nemen.  

Voor velen is Gerrit geen onbekende binnen onze vereni-
ging. Wat wij zeer op prijs stellen is dat Hans op de ach-
tergrond nog een aantal uitvoerende taken blijft verrich-
ten zodat Gerrit zich kan toeleggen op de bestuurlijke- en 
beleidsmatige werkzaamheden. Tijdens de eerstvolgen-
de algemene ledenvergadering zal het bestuur Gerrit dan 
ook voordragen als onze nieuwe penningmeester.  

 
Voor de functie van bestuurslid Facilitaire zaken en Ac-
commodatie zoeken wij nog een gegadigde. 

Bij menigeen is bekend dat ook onze voorzitter Marieke 
Pompen stopt aan het eind van dit seizoen. John Lam-
berts is vorig jaar al gestopt als secretaris van onze ver-
eniging. We zijn de afgelopen maanden druk bezig ge-
weest gegadigden voor beide functies te vinden, hetgeen 
tot op heden helaas nog niet is gelukt.  

 

 

Willen we op bestuurlijk vlak zonder problemen verder-
gaan, dan is het van belang dat de drie functies vóór het 
begin van het komend seizoen ingevuld zijn. Bij deze 
doen we dan ook een dringend beroep op al onze leden 
om mee te helpen deze vacatures ingevuld te krijgen. 
Weet je iemand binnen of buiten onze vereniging die be-
reid is dit te doen of wil je informatie over de functies, 
neem dan contact op met één van onze bestuursleden:  

Marieke Pompen, Hans v.d. Vrugt, René Bloemheuvel, 
Ozan Ozkan, Marcel Kuiper, Bas ten Have en Paul Mole-
naar. Ook bij John Lamberts kan je hiervoor terecht of via 
e-mail: vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl 

 

Het Bestuur 

 

 

 
 

Vrijwilligers 
 
Een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers, want zonder hen 
is er geen vereniging. Ondanks de vele vrijwilligers die zich weke-
lijks inzetten voor onze vereniging, komen we toch nog vrijwilligers 
tekort. Leden die met hun kennis, kunde of gewoon met hun tijd 
onze vereniging willen helpen. Vele handen maken licht werk waar-
door onze vereniging nog beter kan functioneren. Daar plukt ieder-
een de vruchten van.  
 
Ben jij zo iemand of weet jij zo iemand? 
 
Heb jij wat tijd die je graag in onze vereniging wilt steken, of ideeën 
en plannen hebt waar we wat mee kunnen? Laat het ons weten! 

 
Neem hierover contact op met: René Bloemheuvel, Dennis van Zeist of Jurre Telnekes.  
Via mail kan ook: vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl. 
 
Zie ook bijgaand overzicht met vacatures. Speciale aandacht vragen we voor de vacatures bij het Hoofdbestuur, 
de Jeugd en Bardienst! 
 
De Vrijwilligerscommissie 

mailto:vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl
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        Vrijwilligersformulier a.s.v. Apeldoornse Boys  
Overzicht van vacatures waar dringend behoefte aan is binnen onze vereniging. Wij zoeken 
enthousiaste leden en ouders/verzorgers die deze vacatures willen invullen of ons willen hel-
pen met allerlei kleine en/of grote werkzaamheden en/of activiteiten. Wilt u duidelijk aankruisen 
waar uw interesse naar uit gaat?  

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: René Bloemheuvel, Dennis van Zeist of Jurre 

Telnekes.  Mailen kan ook naar: vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl 

 

VACATURES     

Algemeen Alleen Met hulp 

Controleur en een kaartverkoper bij thuiswedstrijden 1e elftal (mogen verschil-
lende duo’s zijn) 

☐ ☐ 

Vrienden van Apeldoornse Boys (helpen bij een bijeenkomst en/of het verlenen 
van hand – en spandiensten) 

☐ ☐ 

      

Bestuurlijk     

Secretaris SPOED! ☐ ☐ 

Voorzitter SPOED! ☐ ☐ 

Bestuurslid Facilitaire zaken en Accommodatie SPOED! ☐ ☐ 

      

Jeugd     

Algemeen commissielid ☐ ☐ 

Trainers (JO12-2 en JO13-1) ☐ ☐ 

Wedstrijdsecretaris SPOED! ☐ ☐ 

Scheidsrechter coördinator ☐ ☐ 

Begeleiding pupil van de week ☐ ☐ 

      

Bardienst SPOED!     

…... maal per week/maand     

Beschikbaar op:     

☐  Donderdagavond ☐ ☐ 

☐  Zaterdagochtend ☐ ☐ 

☐  Zaterdagmiddag ☐ ☐ 

☐  Zondagmorgen ☐ ☐ 

☐  Zondagmiddag ☐ ☐ 

      

      

Activiteiten- en overige werkzaamheden     

Omschrijving ☐ ☐ 

Helpen met het organiseren van activiteiten/acties algemeen ☐ ☐ 

Helpen met het organiseren van een feestavond ☐ ☐ 

Ondersteuning jeugdcommissie ☐ ☐ 

Onderhoud accommodatie (diverse werkzaamheden) ☐ ☐ 

Diverse hand- en spandiensten verlenen ☐ ☐ 

mailto:vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl


Misschien is er nog iets anders wat u wilt doen en wat bij de hiervoor genoemde punten niet staat vermeld:  

              Alleen  Met hulp 

……………………………………………………………………………………………  ☐  ☐ 

…………………………………………………………………………………………..  ☐  ☐ 

Naam  : …………………………………………………………………………………………………… 

Adres  : …………………………………………………………………………………………………… 

Postcode : …………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats : …………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon : …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  : …………………………………………………………………………………………………… 

Het formulier graag volledig invullen. 

 

Hieronder kunt u eventueel specifieke zaken vermelden/omschrijven: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

De vrienden van Apeldoornse Boys 
 

"Een onmisbare club binnen de vereniging" 

 

Binnen Apeldoornse Boys bestaat er al ruim 10 jaar een groep enthousiaste leden die per jaar €50,- bijdragen aan 

Vrienden van Apeldoornse Boys. In die jaren hebben zij al ca. €150.000,- bij elkaar gebracht voor de vereniging. Het 

doel van de Vrienden van Apeldoornse Boys is om voor de vereniging die zaken te realiseren waarvoor het vereni-

gingsbudget geen ruimte is. 

 

De vrienden geven niet alleen geld, zij zijn natuurlijk ook nauw betrokken bij de vereniging. Tweemaal per jaar ko-

men de vrienden bij elkaar om gezamenlijk te bepalen waar het ingezamelde geld aan besteedt gaat worden. Elk lid 

van de vereniging kan voorstellen inbrengen. Dit maakt dat er op die bijeenkomsten soms felle discussies ontstaan, 

maar dat geeft de betrokkenheid ook weer aan. Daarnaast zijn er natuurlijk ook doelen die heel snel door iedereen 

ondersteund worden. 

 

Wat hebben de Vrienden van Apeldoornse Boys zoal voor de vereniging gerealiseerd? Een kleine greep aan be-

schikbaar gestelde zaken:  

Trainingsattributen, een beregeningsinstallatie voor de velden, bladblazer voor achter de tractor, tenues voor de F-

jes, een luxe koffiemachine voor de kantine, computers, leiders- en coachjassen, dartbanen, een biljart, een defibril-

lator, dug-outs op het hoofdveld, geluidinstallatie voor in de tribune, opleidingskosten enz. Stuk voor stuk zaken, die 

voor de vereniging van belang zijn. 

 

Inschrijfformulier voor “De vrienden van Apeldoornse Boys” 

https://www.apeldoornse-boys.nl/654/vrienden-van-apeldoornse-boys/


Beste Boysleden, 

Het is alweer veel te lang geleden dat er een heerlijke pot voetbal is gespeeld op ons mooie complex. 

Ik als wedstrijdsecretaris senioren zit dan ook werkloos toe te kijken hoe het virus zich ontwikkeld en ons in de greep 
houd. 

Evenals het abrupt geeindigde seizoen 19/20, is er nu helaas tot einde seizoen ook niks meer om te plannen en in te 
delen. Ik had vorig seizoen reeds besloten om te gaan stoppen als wedstrijdsecretaris met ingang van seizoen 21/22 
maar dat het op deze manier zou eindigen is wel erg jammer natuurlijk. 

Maar helaas is het niet anders. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van het wedstrijdsecretaris 
zijnde. Toen ik een jaar of 10 geleden startte met deze functie werden de te spelen wedstrijden netjes ingevuld op 
een formulier in drievoud. Dat is in deze huidige tijd eigenlijk niet meer voor te stellen. 

Op zich een prima ontwikkeling dat alles gedigitaliseerd is, want er zaten af en toe handgeschreven formulieren bij 
die nauwelijks te ontcijferen waren. 

En uiteraard werd ik als wedstrijdsecretaris altijd ondersteund door de mannen van de Bestuursdienst die trouw elke 
zondagochtend de tegenstanders ontvingen en zorgden voor een bakkie koffie en de teams de juiste sleutel van de 
kleedkamer meegaven. 

Na de wedstrijd 2 munten voor de scheidsrechter voor een consumptie en checken of de kleedkamers netjes achter-
gelaten waren. 

Mijn grote dank gaat dan ook uit naar Herman, Klaas, Bertus en Hans voor de 

fantastische steun die ik van jullie heb gehad. 

Zeker nadat de wedstrijdformulieren gedigitaliseerd werden is het allemaal een 

stuk simpeler geworden en scheelt het veel papierwerk. 

Ik vind het na alle jaren een moment om het stokje over te geven aan een 

nieuw persoon. 

Uiteraard ben ik zeker bereid om de nieuwe wedstrijdsecretaris in het begin te 

ondersteunen. 

Hartelijk dank voor jullie steun en begrip in de afgelopen Jaren. 

Vriendelijke groet, Martie[Ted] van Essen 



Sponsoren Apeldoornse Boys 

Breustedt Chemie 

Car Service Apeldoorn 

DBM Bouwmeester Montage  

Sireno Coffee 

Fama Terrazzo 

B & K advies 

Kinderdagverblijf Pommetje 

Kejoma steigerbouw 

Reina Reiniging 

Rochus Haircut & Shave 

Alldoors deurenspeciaalzaak 

Photo4you 

Stevs allround caravan service 

100 % voetbal 

Benzinestation “Zuid” 

Promohouse 

Automobielservice Apeldoorn 

Bo-rent 

Brasserie Witteveen 

Car Service Apeldoorn 

Casino Cashino 

Chin-Ind. restaurant JIN LONG 

De Fietsenmaker 

Autobedrijf de Snipperling 

Dros (schoonmaak) 

FAMA vloeren 

Renewi recycling Twello 

Garagebedrijf Treep 

Fa. De Groot grondverzet 

HANOS Apeldoorn 

HM Schilderwerken 

Hofmeijer lastechniek 

Houwer & Ruisch fysiotherapie 

Installatiebedrijf Tromp 

 

 

Installatiebedrijf van Tongeren 

Installatiebedrijf A. Janssen 

Primera Westra 

Wokcentre Brinklaan 

Restaurant Orange 

Staal Hartgers verhuizingen 

Stedendriehoek 

Steneker Reclame 

Stucshop Enemy 

Schildersbedrijf Van Apeldoorn 

Van Tongeren bronbemaling 

Voskamp bouw & Industrie 

Wokrestaurant Shanghai 

Smul delicatessen & tapas 

Max Tak 

Gebr. Ter Velde 

Hagen Autoschade 

Bouwmeester Metaalrecycling 

Van Tongeren dienstverlening 

Bloemenmagazijn Margriet 

Heurnink stucadoorsbedrijf 

Buitink zonwering 

Administratiekantoor Van Zuuren 

Café de Vrijbuiter 

Houtkubus 

Keurslagerij de Adelaar 

Vos Deventer transport 

De Bie reclame  

Fa. Hamer witgoed 

Nawijn & Polak boekhandel 

De Weerd verkeerschool 

Capital kleding 


