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Van de voorzitter, 

Beste leden, 

 

En zo staan we op de vooravond van 2021. 

Wat een bijzonder jaar is 2020 geweest en is het nog steeds. We hebben te maken met een virus die ons 

leven meer dan beïnvloedt: Mondkapjes, beperkt bezoek, thuiswerken, looproutes 

Januari begonnen we vol goede moed. Er werd gevoetbald, gekaart, gebiljart, gedart bij de Boys.  In 

maart kwam daar een grote verandering in. Er mocht helemaal niets meer, geen trainen, geen wedstrij-

den, geen kaarten, geen biljarten, geen darten, helemaal niets meer. En dat was vreemd. We hebben ge-

probeerd daar waar mogelijk in contact te blijven en waren optimistisch dat het maar een kleine pandemie 

zou zijn.  

We hebben, met dank aan Cok Bunk, een actie gehouden voor de zorg waarbij eenieder vanuit Apeldoorn 

een vlag kon brengen. Middels een filmpje die we via social media rondstuurden hoopten we zo de zorg 

een hart onder de riem te steken. 

Langzaam aan mochten we weer voetballen en zodra dat kon deden we dat ook. Achter de schermen wa-

ren we volop in actie voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dat was ook de reden dat we niet de 

Boys sloten: wie wilde trainen gedurende de zomer kon trainen. Bij het einde van het seizoen namen we 

afscheid van Danny Dassen als hoofdtrainer en Raymond vd Werf als trainer van het 2e.  

Hoopvol begonnen we aan het nieuwe seizoen. Ons eerste elftal had een aantal nieuwe spelers en een 

nieuwe trainer, Stephan Quack. Dat de spelers aan elkaar moesten wennen was duidelijk, maar per wed-

strijd werd het spel beter en konden de spelers elkaar steeds beter vinden. 

Op de zaterdag was dit seizoen ook een senioren zaterdagelftal gestart die veelal uit oud eerste en twee-

de spelers bestond. Hierdoor schoven de overige senioren qua naam een plaatsje op naar boven.  

Bij de jeugd begonnen we met een JO-19 die we al enkele seizoenen niet hadden. Zo hopen we weer een 

goede aanvulling richting het eerste te krijgen.  In de overige leeftijdscategorieën waren we nagenoeg 

overal in vertegenwoordigd. 

De opening van het seizoen was een zogenaamde kick-off dag. Georganiseerd door de activiteitencom-

missie onder leiding van Roy Mulderij. Wat een succes was dat. Vele ouders kwamen het complex bezoe-

ken en maakten kennis met de diverse commissies en aanwezige bestuursleden. Men stelde het zeer op 

prijs dat dit was georganiseerd, zeker de nieuwe ouders. Dit allemaal zo corona-proof mogelijk. Zitten in 

de kantine, handen desinfecteren, naam opschrijven als je in de kantine kwam, looproutes… noem maar 

op. 

En toen mochten we eindelijk weer wedstrijden voetballen. Wat een heerlijkheid om weer roering op het 

complex te hebben. 

 

 

Veel nieuwe mensen en acties 



 

 

 

Naast het voetbal werd er weer gekaart, gedart, gebiljart, biertje gedronken kortom één en al gezelligheid.  

En toen kwam het bericht:  geen ouders/publiek meer bij de wedstrijden. Dat was in sommige gevallen 
wat krom, zeker bij de jeugdwedstrijden. Alleen de begeleiding mocht erbij zijn. Bij uitwedstrijden mochten 
wel weer ouders mee mits zij als begeleiding mee moesten indien zij moesten rijden. Binnen de Apel-
doornse voetbalverenigingen hadden we afgesproken het zo beperkt mogelijk te houden en dat was niet 
altijd even gemakkelijk.  

Van voetballen zonder publiek werd er uiteindelijk helemaal niet meer gevoetbald. Kantine moest dicht, 

geen competitiewedstrijden. Er kon alleen getraind worden tot en met 18 jaar. Dat leverde vooral vraagte-

kens op bij de JO19. Uiteindelijk was het de KNVB die hier uitsluitsel kon geven: de gehele jeugd tot en 

met JO19 mochten blijven trainen.  

Bij de senioren mocht alleen in groepjes van 4 olv een trainer getraind worden. Dat was alleen mogelijk 

bij het 1e. Met dank aan de creativiteit van Stephan en zijn begeleiding kon er worden doorgetraind met 

uitzondering van de weken toen er met maximaal 2 personen getraind mocht worden. 

In oktober hebben we nog net de ALV kunnen houden. Met instemming van de leden zijn Danny Dassen 

(relatiebeheer/sponsorzaken),  Ozan Ozkan (kernwaardengroep) en Marcel Kuiper (voetbaltechnische 

commissie) toegetreden tot het hoofdbestuur. Daarnaast hebben we afscheid genomen van John Lam-

berts die als bestuurslid relatiebeheer stopt. Gelukkig blijft John het hoofdbestuur wel ondersteunen met 

zijn kennis. Tijdens de ALV is onder andere onze sterktes en zwakte- analyse gepresenteerd door René 

Bloemheuvel namens de kernwaardengroep. Ook is toestemming gevraagd aan de leden om nader te 

onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen de Boys, Albatross, Orderbos en Dio Ugchelen.  

Hierop is positief gereageerd. Zodra er nieuws is wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

Dat u de club trouw blijft en steunt blijkt uit de opbrengst van de Rabobankactie (1244 euro) maar ook de 

grote clubactie (ruim 3000 euro). Dank daarvoor. De Boys kan dit geld in deze tijd meer dan goed gebrui-

ken. Momenteel zijn alle inkomsten meer dan welkom! 

Cok Bunk heeft in oktober aangegeven te stoppen met zijn functie als jeugdvoorzitter. Hij blijft zich wel 

richten op de toernooien binnen de jeugd. Een goed afscheid van Cok hebben we niet kunnen nemen 

door de corona. Wel heeft Cok als afscheidscadeau een mooie vlag gegeven die we kunnen gebruiken 

indien een jeugdelftal kampioen wordt voor een mooie foto. Met dank Cok voor alles wat je in de afgelo-

pen jaren hebt gedaan als jeugdvoorzitter. 

Als opvolger hebben we Bas ten Have bereid gevonden om de taak van jeugdvoorzitter op zich te nemen. 

En terwijl ik dit schrijf zitten we nog steeds in de corona pandemie. Ten opzichte van de 1e golf merk ik 

wel dat deze pandemie dichterbij komt. In mijn omgeving zijn mensen besmet geraakt in meer of mindere 

mate. Ik merk dat ik niet altijd even vrolijk word van alle beperkingen die ons worden opgelegd maar daar 

waar mogelijk probeer ik de lichtpuntjes te zien. Als ik kijk naar de opbrengsten van de Rabobank- en 

Grote Clubactie maar ook al die vrijwilligers die daar waar mogelijk bezig zijn voor de Boys word ik blij.  

Kerst zal niet de kerst zijn die we gewend zijn, oud-en-nieuw zal ook anders worden en hoewel ik het zeer 

jammer vind dat het op deze manier moet, hoop ik dat we hierdoor wel het virus eronder krijgen. 

Ik wens u en uw naasten een mooie kerst toe, een heel mooi 2021 met veel liefde, geluk en vooral goede 

gezondheid! 

Ik hoop u spoedig weer op ons mooie complex te zien 

Marieke Pompen 

Voorzitter asv Apeldoornse Boys 



De Grote Club Actie 

De grote club actie 2020 is een groot succes gewor-
den. 

De nieuwe activiteitencommissie heeft dit heel goed 
opgepakt. 

Zelfs in de deze lastige tijd, waarin je elkaar vaak 
niet fysiek ziet is deze commissie in staat gebleken 
om een goede organisatie neer te zetten en veel 
meer loten te verkopen. 

Het goed gebruik maken van sociale media en de 
voor het eerst geboden QR-code hebben Apel-
doornse Boys aan een beter resultaat geholpen. 

 

Veel handen maken licht werk, waar Martie van Essen in voorgaande jaren het vaak alleen moest doen, 
wordt er nu met een grotere groep gewerkt. Het team vanuit de activiteitencommissie bestaat uit Claudia 
Stelder, Roy Mulderij, Sherilyn en Orlando van den Brink. Waarbij er gebruik mocht worden gemaakt van 
de kennis en kunde van Martie van Essen, die hij in de vele jaren dat hij de Grote Club Actie mocht leiden, 
heeft opgedaan. 

In tijden van Corona zijn deze gelden extra belangrijk, er komen vrijwel alleen gelden uit contributies en 
sponsoring binnen en dan maken acties het verschil.  Acties zoals de Rabo Club Support actie, de 
Crowdfunding actie, het inzamelen van blikjes en flesjes en de oliebollen verkoop kunnen het verschil ma-
ken voor Apeldoornse Boys. 

 

De uitslag vind je hier: 

https://www.apeldoornse-boys.nl/1/1040/uitslag-grote-clubactie/ 

 

Hans van de Vrugt 

Penningmeester A.S.V. Apeldoornse Boys 

WINACTIE: 

 
Senn Vermeer en Kyan Barij winnen de trainingspak die beschikbaar gesteld is door 100% Foot-
ball Apeldoorn.  

 

Milan Mulderij, Rik Weijers, Lucas Ellenbroek en Marinho Londar winnen een toegangskaart voor 
de Scheg in Deventer. 

 
Dries Slagt, Liam Mulderij, Lenz Bronkhorst en Isaï Quack winnen 2 toegangskaarten voor een  
stadion rondleiding*. 

  

Het best verkopende team is J09. J09 heeft een training gewonnen verzorgd door onze hoofdtrai-
ner Stephan Quack met na die tijd een patatje, snack en AA’tje boven in de kantine.* 

 
  
*Door de huidige corona maatregelen is de stadion rondleiding op dit moment niet beschikbaar én omdat 
de kantine gesloten is zullen deze twee activiteiten plaatst vinden wanneer het coronavirus dit toe laat. 

Tot onze spijt heeft de activiteitencommissie en de organisatie van de Grote Clubactie besloten 
om de uitreiking van de prijscheques van de Grote Clubactie, die geplant stond voor donderdag 17 
december, uit te stellen naar een later te bepalen datum. 

De prijswinnaars zullen indien de nieuwe datum bekend is via de mail op de hoogte worden gesteld. 

https://www.apeldoornse-boys.nl/1/1040/uitslag-grote-clubactie/


Oliebollenactie Apeldoornse Boys 
 
De intekenlijsten van de Oliebollenactie kunnen ingeleverd worden voor de ontvangstruimte bij ASV Apel-
doornse Boys. Wanneer u komt om de intekenlijst in te leveren, denkt u svp aan de 1,5 meter afstand. 
De intekenlijsten en het opgehaalde bedrag van de Oliebollenactie kunnen op de volgende momenten 
ingeleverd worden beneden bij de ontvangstruimte bij ASV Apeldoornse Boys.  
 
Dinsdag   22 december 19:00 uur - 20:00 uur 
Woensdag 23 december 19:00 uur - 20:00 uur 
 
Alle intekenlijsten dienen uiterlijk donderdag 24 december ingeleverd te worden 
Geen intekenlijst ontvangen? Klik hier en print de intekenlijst zelf uit.  
 
De oliebollen, krentenbollen en appelbeignets worden dit jaar weer gebakken door Echte Bakker Frentz 
uit Apeldoorn en Ugchelen. Echte Bakker Frentz scoort elk jaar hoog in de AD oliebollen test, kwaliteit is 
dus gegarandeerd! 

 
 
Prijzen: 
Oliebollen/Krentenbollen € 8,50 per zak (10 stuks) 
Appelbeignets  € 8,50 per zak (6 stuks) 
Van elke verkochte zak oliebollen of beignets is € 0,50 voor de verkoper zelf! 
 
Uw bestelling kunnen we op woensdag 30 december tussen 09:00 uur en 13:00 uur laten bezorgen (in 
Apeldoorn, Beekbergen en Ugchelen). 
U kunt uw bestelling ook zelf komen afhalen bij ASV Apeldoornse Boys op woensdag 30 december tus-
sen 09:00 uur en 15:00 uur. 
 
Vooraf vergeten te bestellen of nog extra’s nodig? 
Er is op woensdag 30 december ook nog losse verkoop. 
 
Vragen? 
Deze kunt u stellen aan Stef Vloedgraven 06 53 70 37 65 of André Schol 06 30 41 49 04 

Jeugdvoorzitterschap, 

We zijn verheugd om u te kunnen melden dat er een vervanger is gevon-
den voor de functie van Jeugdvoorzitter. 

Zoals bekend is Cok Bunk gestopt als jeugdvoorzitter. We danken Cok 
langs deze weg voor zijn inzet als jeugdvoorzitter. Gelukkig blijft Cok zich 
wel inzetten voor het organiseren van toernooien bij de Boys.  

Als opvolger is Bas ten Have bereid gevonden om deze taak op zich te 
nemen.  

Bij de eerst volgende ALV zullen we Bas als jeugdvoorzitter voordragen. 

Wij wensen Bas veel succes. 

Indien U vragen heeft aan onze jeugdvoorzitter, zal hij bereikbaar zijn via; 

jeugdzaken@apeldoornse-boys.nl  

https://www.apeldoornse-boys.nl/767/intekenlijst-echte-bakker-frentz/
https://www.echtebakkerfrentz.nl/
mailto:jeugdzaken@apeldoornse-boys.nl


  Kantine Online 
 

D 
oor de nog steeds geldende maatregelen vanwege het coronavirus 
die zijn opgelegd door het kabinet, zit de kantine nog steeds dicht 
en zijn we helaas genoodzaakt om onze horecavoorraad te verko-
pen. 

 
 
 

De voorraad heeft een houdbaarheidsdatum van januari 2021 en verder, indien deze korter is staat dit bij 
het product vermeld.  De producten kunnen besteld worden via de webshop*. 
 
Wanneer de bestellingen in orde zijn gemaakt, ontvangt u een email met het ophaalmoment. U kunt met 
de pin of contant betalen bij het ophalen van uw bestelling. Komt u er niet uit of heeft nu nog vragen? 
Stuur dan een mail naar socialmedia@apeldoornse-boys.nl 
 
*Zolang de voorraad strekt. Als wij niet of niet volledig aan uw bestelling kunnen voldoen, dan nemen wij 
contact met u op.  

 

 

 

 

Interview met Marieke Pompen “in apeldoorn”  

Marieke ziet tijdens deze crisis de sociale impact: “Voetbal is meer dan een balletje trappen” 

Marieke Pompen, voorzitter van Apeldoornse Boys, merkt de impact van corona, zowel bij de club 
als bij haar persoonlijk. Toch komt het niet bij haar op om te klagen. “Kijk liever naar wat je nog 
wél kunt doen.” 

Toen het voetbal bij Apeldoornse Boys dit voorjaar noodgedwongen stil kwam te liggen, was het nog lek-
ker weer en was het grootste deel van de competitie al gespeeld. De tweede golf is dubbel zuur: geen lek-
ker weer én geen voetbal. “Voetbal is meer dan alleen een balletje trappen; je praat ook bij in de kantine”, 
legt Marieke uit. “Dat sociale aspect is heel belangrijk. Plus: de kantine is normaal ook een belangrijke 
bron van inkomsten voor de club. Dat lopen we nu mis. 

“Sommige clubs verliezen in deze periode meer leden, dat is zo jammer” 

Het zou volgens Marieke mooi zijn als de gemeente Apeldoorn een fonds in het leven zou roepen voor 
sportclubs. “Voetbalclubs kampten al voor de coronacrisis met teruglopende ledenaantallen. Dat is jam-
mer genoeg alleen maar erger geworden. Als er nou uit een fonds een aantal sportcomplexen in Apel-
doorn gebouwd worden, op neutraal terrein, waar je als club in kan deelnemen. Velden, kleedkamers en 
clubgebouw kunnen dan gemeenschappelijk gebruikt worden. Je deelt dan de lasten”, oppert Marieke. 
“Maar het zou ook al helpen als mensen juist nu lid blijven van hun club.” 

Tweede golf hakt erin 

Marieke vond het in de eerste helft van het jaar makkelijk om er thuis wat van te maken. “Ik zit niet snel bij 
de pakken neer. Dat zit gewoon niet in me. In het voorjaar was het mooi weer en maakte ik mijn privéter-
ras in de tuin. Die tweede periode hakte er wel in. Steeds meer mensen in mijn omgeving werden ziek, 
ook mijn zoon. De invloed op je dagelijks leven wordt groter. Toch denk ik: net zoals we met zijn allen be-
sloten hebben om te stoppen voor het rode licht, hebben we ook besloten dat we ons aan de maatregelen 
van het RIVM houden. Daar kunnen we heel moeilijk over doen, maar je kunt ook de positieve kanten op-
zoeken. Laat je eten eens thuis bezorgen! Kun je lekker op de bank uitbuiken. Kijk naar wat je wél kunt. 
Hoe vervelend het ook is, accepteer het en geniet van de kleine dingen.” 

Dit interview is tussen vrijdag 13 november en 11 december afgenomen. 

Bron: https://www.inapeldoorn.nl/de-tweede-golf-hakt-erin/ 

 

https://www.apeldoornse-boys.nl/167/onlinekantine/
mailto:socialmedia@apeldoornse-boys.nl


Vacatures 

 Commissielid Wedstrijdsecretariaat jeugd  

• Inplannen van velden en kleedkamers op de zaterdagochtend en middag. 

• Ontvangen van tegenstanders 

• Uitgifte van sleutels kleedkamer en ontvangst van de sleutels 

• Het verzorgen van Ranja na de wedstrijd of tijdens de rust 

• Verplaatsen van wedstrijden 

• Controleren van kleedkamers 

• De werkzaamheden kunnen door meerdere personen wisselend (bijv. ochtend of middag, wekelijks of maan-
delijks) worden uitgevoerd. 

  

 Secretaris Hoofdbestuur  

• Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de per-
sonen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. 

• Behandelen van ingekomen stukken. 

• De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren. 

• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuurs-
vergaderingen. 

• Verantwoordelijk voor het notuleren tijdens de algemene ledenvergadering en de periodieke bestuursverga-
deringen en het registreren van de voortgang van de actiepunten. 

• Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. 

• Bijhouden van en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsak-
te, statuten en huishoudelijk reglement. 

• Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. 

• Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeente. 

• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel. 

 

 Horecamedewerker Bar- en/of Keukenmedewerker 

 Wij zijn op zoek naar mensen die vast of periodiek op de volgende dagdelen dienst willen doen op:  

 

 Vrijdagavond  19:00 uur tot 00.00 uur 

 Zaterdagmorgen  08:00 uur tot 13:00 uur 

 Zaterdagmiddag  13:00 uur tot 18:00 uur 

 Zondagmorgen  08:30 uur tot 13:00 uur  

 Zondagmiddag.  13:00 uur tot 18:00 uur 

 

 Taakbeschrijving Barmedewerker: 

 Verkoop van producten 

 Bijvullen van producten 

 Naleving van de regels omtrent alcoholgebruik en roken 

 Bij sluiting: schoonmaakwerkzaamheden 

 

 Taakbeschrijving Keukenmedewerker: 

 Het verzorgen van de frituur  

 Eventueel ondersteunen van barmedewerker 

 Bij sluiting: schoonmaakwerkzaamheden 

 https://www.apeldoornse-boys.nl/344/vrijwilligers-formulier/ 

 

Vele 

handen 

maken 

licht werk ! 

https://www.apeldoornse-boys.nl/344/vrijwilligers-formulier/


Rabo Clubsupport   
 
A.S.V. Apeldoornse Boys heeft ook dit jaar weer mee gedaan met de Rabobank Clubsupport Actie, sa-
men hebben wij er voor gezorgd dat deze actie een heel mooi bedrag heeft opgeleverd. Onze dank is 
zeer groot. 
 

Foto: Bron Rabobank 

 
Van 5 tot en met 20 oktober heeft u kunnen stemmen op ASV Apeldoornse Boys via Rabo Clupsupport.  
Rabo Clubsupport bieden kennis, haar netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen.  
 
Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Vorig jaar heeft deze actie Apeldoornse Boys   
€ 575,- opgeleverd. 
 
Door alle stemmen van dit jaar hebben wij nu een geweldig bedrag van maar liefst € 1244,- opgehaald! 
Wij danken u voor uw stem! 
 
Doel van het opgebrachte geld: 
 
Wij zijn bezig om alle traditionele verlichting uit onze gebouwen te vervangen door led verlichting en om 
sensors te plaatsen waar dat mogelijk is. Ons hoofdveld is al voorzien van led verlichting. De volgende 
stap is nu om kleedkamers, kantine en andere ruimtes te voorzien van led verlichting om zo stroom te 
besparen en ons steentje bij te dragen aan het vergroenings proces. 
 
Bekijk hier de Rabo Clubsupport video van de bekendmaking. 

 

U begrijpt dat het in deze “vreemde tijd” het moeilijk is 

om een goed gevulde agenda met activiteiten te laten 

zien. 

Wat, wie, waar en hoe etc. doen we met de nieuwjaarsre-

ceptie en de jubilarissen en de Algemene Ledenvergade-

ring? 

Volg de website:  

https://www.apeldoornse-boys.nl/733/agenda/ 

https://www.rabo-clubsupport.nl/apeldoorn-en-omgeving/resultaten/details/77639-asv-apeldoornse-boys?hash=C4uyQk63
https://www.apeldoornse-boys.nl/733/agenda/


 Crowdfunding: 

 Steun Apeldoornse Boys! 

 We leven momenteel in een rare en onzekere tijd 
 en dat raakt ons allemaal. Veel mensen, bedrijven, 
 maar ook verenigingen hebben last van de corona
 crisis, zo ook Apeldoornse Boys. 

 35 donateurs  Opgehaald € 1.136,18 

 Het streefbedrag is €1500,-- 

  De inkomsten van onze vereniging zijn de afgelo-
 pen maanden flink gedaald, met name door het ge
 mis van de kantineomzet. Daarentegen gaan de  
 vaste lasten van onze vereniging wel gewoon door.  

Het doel van deze actie is om een bijdrage te leve ren de Boys door deze crisis heen te helpen. Het 
zou mooi zijn wanneer iedereen de handen ineen slaat en onze mooie vereniging een hart onder de riem 
steekt door financieel te steunen.  

Het staat iedereen vrij om hier iets in te betekenen, bijvoorbeeld het rondje of rondjes die u normaal ge-
sproken de afgelopen periode in de kantine zou geven te doneren.  

 


