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E   n dan is het weer zover: we staan weer aan het begin 

van een nieuw seizoen. De ballen zijn opgepompt en de 

schoenen kunnen uit het vet.  

 

Hoewel de corona nog steeds vlakbij is, met alle gevolgen van dien, ga ik er vanuit dat we dit sei-

zoen volledig kunnen spelen al dan niet met publiek. 

 

In de afgelopen maanden heeft, op het trainen na, alles stil gelegen. Wel hebben we, gelukkig, 

nog schitterende weekenden gehad met een 7x7-toernooi, het Huernink-jeugdtoernooi en natuur-

lijk de slotdag. Grote dank aan alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat het georganiseerd 

werd maar ook dat alles soepel verliep. Goed was het voor mij om tijdens die dagen rond te lo-

pen en te zien dat van jong tot oud er weer werd genoten van het voetballen maar ook van het 

weer elkaar ontmoeten. 

 

Ondertussen heeft de accommodatie ervoor gezorgd dat de velden er weer mooi bijliggen en 

weer bespeelbaar zijn. 

 

Het 1
e
 is ondertussen druk bezig met de voorbereiding naar het nieuwe seizoen: van conditietes-

ten tot het spelen van oefenwedstrijden. Wat ik tot zover heb gezien geeft mij dit goede hoop 

voor het seizoen.  

 

Maar niet alleen het 1
e
 is van belang, ook hoop ik binnenkort de overige senioren weer te kunnen 

zien spelen en natuurlijk ook onze jeugd! De beker- en competitie-indelingen zijn bekend.  

 

Voor mij is dit in ieder geval wel het laatste seizoen als voorzitter. Ik had mezelf voorgenomen 

om in juli al te stoppen maar door de corona is het lastig een opvolger te vinden. Ik hoop dit sei-

zoen mijn opvolger bekend zal worden en die dit seizoen met mij kan meelopen. Na 7 jaar is het 

tijd voor een nieuwe voorzitter. 

 

Ik hoop jullie zo snel mogelijk weer te mogen ontmoeten  

op ons mooie complex bij Apeldoornse Boys. 

 

Blijf gezond en let goed op jezelf en je naasten. 

 

Marieke Pompen 

Voorzitter asv Apeldoornse Boys 

Voorwoord van de voorzitter:  
Marieke Pompen 



 

 

 

 

Beste Boysfamilie, 

 

De kop is er af! Afgelopen weekend was de Kick-offdag bij de Apeldoornse boys. De activiteiten-

commissie heeft weer een prima dag verzorgd waarbij het ‘opstarten van het seizoen’ centraal 

stond. Dank hiervoor! 

 

Opstarten… het blijft elk jaar weer een uitdaging! De jeugdcommissie heeft er veel werk aan ach-

ter de schermen. Trainers/leiders aanstellen, scheidsrechters regelen, elftalindelingen, wedstrijd-

secretariaat, een luistert oor zijn, etc etc. Kortom er komt veel bij kijken.  

 

De jeugdcommissie doet daarom een beroep aan iedereen die zich verbonden voelt aan de 

jeugd om mee te denken maar ook vooral mee te helpen. Een bardienst draaien, keertje fluiten, 

of de jongens/meisjes rijden naar hun uit wedstrijd. Een kleine moeite, maar zeer waardevol voor 

de club. Betrokkenheid is van essentieel belang om een leuk, gezellig en goed seizoen te draai-

en! 

 

Als laatste rest mij alleen nog iedereen veel plezier te wensen dit seizoen! Pas goed op elkaar en 

ik hoop iedereen snel weer te mogen zien op ons sportcomplex. 

 

 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

Bas ten Have – Jeugdvoorzitter 

Patrick Tiemens & Ronald Mulder – Jeugd coördinatoren – Mini’s – t/m JO12 

Angelo Palts – Jeugd coördinator – JO13 t/m JO17 

Marcel ten Hove – Wedstrijdsecretariaat Jeugd 

Roy Mulderij - Activiteiten 

Jeugdcommissie: 
De kop is er af 



Activiteiten 
 

Na het succes van de slotdag van afgelopen seizoen staan er ook dit seizoen weer veel leuke 

activiteiten voor jong en oud op het programma. Zo hebben wij op zaterdag 28 augustus weer de 

Kick-off dag voor de jeugd georganiseerd waar weer nieuwe team- en individuele foto’s zijn ge-

maakt van alle jeugdleden. Tot onze spijt kon helaas de infomarkt welke vorig jaar een groot suc-

ces was op deze dag niet doorgaan. Naast de activiteiten die de activiteitencommissie nog op het 

programma heeft staan kunnen in september en oktober leden, familie en vrienden met o.a. 

Boodschappen bij de AH, de grote clubactie en RaboClubsupport actief geld ophalen voor de 

club. En om de zomer af te sluiten  zal er op 11 september de zomerbingo plaatsvinden! 

 

Wil jij jouw teamfoto bemachtigen? 

Voorvertoning van de teamfoto's komen zeer binnenkort op www.photo4you.nl 

De teamfoto's bedragen €5,- per stuk, de inviduele foto's komen op de website te staan 

Foto's bestellen bij trainer(s) / begeleiding van jouw team 

Trainer(s) / begeleiding ontvangen jouw foto en delen deze uit  

 

AH-punten sparen via de AH-app 

Van 13 september tot en met 3 oktober kunnen klanten van Albert Heijn in de AH-app punten 

sparen. Deze punten zitten op een groot aantal deelnemende producten. Met een volle digitale 

spaarkaart kan iedereen zijn/haar favoriete amateurclub in Nederland ondersteunen.  

 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar kunnen we middels de Grote clubactie geld ophalen voor de club. Dit jaar willen we 

de opbrengst gaan gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen welke wij in de toekomst wil-

len gaan plaatsen op het dak van de Kantine. De winnaars van vorige jaar ontvangen z.s.m. be-

richt over hoe en wat over de prijzen. 

 

RaboClubsupport 

Daarnaast start op 4 Oktober weer de RaboClubsupport, 

waarmee klanten van de Rabobank tot en met 25 Oktober  

5 van zijn/haar favoriete clubs kunnen ondersteunen.  

 

 

Wij wensen alle teams veel succes dit komende seizoen 

 en zien jullie graag bij één van onze activiteiten 

 

De Activiteitencommissie. 

http://www.photo4you.nl/


 

Agenda en Merchandise 

 
Agenda September 
 
2 september: Vergadering Activiteiten 
6 september: Vergadering Hoofdbestuur 
11 september: Zomerbingo  
13 september: Start Albert Heijn actie 
18 september: Start Grote Clubactie 
25 september: Salsa workshop 
27 september: Vergadering Kernwaardencommissie 
28 september: Vergadering Jeugdcommissie 
 
Agenda Oktober 
 
4 oktober: Vergadering Hoofdbestuur 
4 oktober: Start RaboClubsupport 
7 oktober: Vergadering Activiteiten 
23 oktober: Verjaardag asv Apeldoornse Boys 
25 oktober: Vergadering Kernwaardencommissie 
26 oktober: Vergadering Jeugdcommissie 
29 oktober: Halloween 
 
 
 
 
Bestel nu nog voor 8 september uw gewenste artikelen uit de webshop en haal deze tij-
dens het ophaalmoment bij ons Sportpark op. Ook alle reeds bestelde artikelen liggen 
dan voor u klaar! 
 
Volgende week donderdag 9 september kunt u uw bestelling komen ophalen of artikelen aan-
schaffen boven in de bestuurskamer. 
Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende op voorraad is maar let op, op = op! 
 
Waar? Sportpark Malkenschoten, boven in de bestuurskamer. 
Wanneer? Donderdag 9 september tussen 19:30 uur en 20:30 uur 
 
U kunt contant betalen of via een tikkie.  
Indien u al betaald hoeft u niets meer te doen! 
 
Bekijk hier de webshop om de artikelen te bestellen: 
Merchandise - Apeldoornse Boys (apeldoornse-boys.nl) 

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


 

 

 

 

Bloemenmagazijn Margriet al jarenlang trouwe sponsor Apeldoornse Boys 
 
 
 
Wie uit Apeldoorn Zuid komt heeft de mogelijkheid om op 
verschillende winkelcentra de boodschappen te doen. Op 
deze winkelcentra vinden we ook de nodige sponsoren 
van Apeldoornse Boys. Een sponsor die al jarenlang aan 
ons is gekoppeld is Bloemenmagazijn Margriet. Zij zijn al 
vanaf 1974 actief op het Schubertplein. De familie Stege-
man zijn hardwerkende mensen die voor een beetje vro-
lijkheid en sfeer in huis zorgen.  
 
 
Al jarenlang verzorgt de familie Stegeman de bloemen als we bij de Boys iets te vieren hebben. 
Altijd in de rood/gele kleuren van de Boys. Vele jubilarissen zijn tijdens de nieuwjaarsrecepties 
gehuldigd en kregen voor het thuisfront een mooie bos bloemen mee.  
 
 
Er is veel keus aan bloemen in de winkel, maar ook de mogelijkheid om een leuk cadeau te ko-
pen. Ook bloemwerken voor alle gelegenheden kan Bloemenmagazijn Margriet verzorgen. Niets 
is te gek één boeket of 500 boeketten voor een evenement. Bekijk ook de webshop 
www.flowerserviceapeldoorn.com, hier kunt u 24/7 uw opdrachten plaatsen.  
 
 
Wij danken de familie Stegeman voor de steun die we al jarenlang van hen ontvangen en hopen 
dat we nog héél lang aan elkaar verbonden blijven.  
 
 
Leden, koop de bloemen bij Bloemenmagazijn Margriet, zij zijn onze trouwe sponsor!  
 

 
 
 
 
 

 
Bloemenmagazijn Margriet 
Schubertplein 20 
7333CV Apeldoorn  
Tel.: 055-5332655 
 
  
De Sponsorcommissie 

 

Sponsoren in de schijnwerpers:  
Bloemenmagazijn Margriet 



 

Sleutelbeheer 

 

Ronnie Janssens was binnen onze vereniging de enige sleutelbeheerder. Dit bleek in de praktijk 

kwetsbaar te zijn. Met name de continuïteit van uitgifte, inname en de toezicht daarop was een 

aandachtspunt. Daarom heeft het bestuur gemeend daarin wijzigingen aan te moeten brengen. 

 

We hebben het beheer van de sleutels nu binnen iedere afdeling gelegd. Iedere afdeling heeft 

een eigen sleutelbeheerder die aanspreekpunt is voor het uitgeven en innemen van en de toe-

zicht op sleutels. Verder hebben we twee sleutelcoördinatoren, dat zijn Ronnie Janssens en 

Rob Hoekwater. Ook hier hebben we voor de bereikbaarheid en continuïteit gekozen voor twee 

coördinatoren.  

 

Hoe ziet dit er nu uit: 

De sleutelbeheerders zijn:  

- bestuur en vrijwilligersafdeling: René Bloemheuvel  

- jeugdafdeling: vacature  

- accommodatie en facilitaire zaken incl. clubhuis: Dennis van Zeist  

- selectie en senioren: Marcel Kuiper  

- kernwaardenafdeling: Ozan Ozkan  

- sponsorafdeling: Paul Molenaar  

 

De sleutelbeheerders staan in contact met de sleutelcoördinatoren. De coördinatoren kunnen 

sleutels bij laten maken en geven sleutels uit aan de beheerders en nemen sleutels in die niet 

meer nodig zijn. Wanneer de beheerders niet meer over sleutels beschikken kunnen zij hiervoor 

bij hen terecht.  

 

Het beheer van de sleutels ligt hiermee binnen iedere afdeling. De beheerders zijn hiermee voor 

iedereen beter en sneller te bereiken, omdat zij onderdeel zijn van de eigen afdeling. Verder 

heeft de beheerder beter zicht op het juiste gebruik, uitgifte en inname van de sleutels. Omdat 

het sleutelbeheer nu verdeeld is over meerdere afdelingen, is de continuïteit beter gewaar-

borgd. Wanneer het bij een afdeling stagneert, dan hebben de anderen daar geen last van. Zijn 

er sleutels nodig of over, neem contact op met je eigen beheerder. 

Door deze aanpassingen te doen verwachten we minder kwetsbaar te zijn.  

 

 

Het bestuur 



 
Statiegeld 
 
Sinds 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water. 
Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen en helpt zwerfafval te verminderen. Zo blijft ook 
ons Sportpark schoon en netjes. 
  
Je herkent kleine plastic flessen met statiegeld aan het statiegeldlogo op het etiket. 
Bij het inleveren is het belangrijk dat de barcode goed te scannen, de fles onbeschadigd en in 
zijn originele vorm is. 
 
 

 Onze club extra steunen?  
 

Doneer dan jouw kleine plastic fles in de  
daarvoor bedoelde afvalbakken in onze 
ontvangstruimte beneden en in de kantine 
boven. 

  
 
 
 
 
 
Vrijwilligers 
 
Een vereniging kan niet zonder haar vrijwilligers, want zonder hen is er geen vereniging. On-
danks de vele vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor onze vereniging, komen we toch nog 
vrijwilligers tekort. Leden die met hun kennis, kunde of gewoon met hun tijd onze vereniging wil-
len helpen. Vele handen maken licht werk waardoor onze vereniging nog beter kan functione-
ren. Daar plukt iedereen 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.  
E-mail: vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl   
of vul het vrijwilligersformulier in.  
https://www.apeldoornse-boys.nl/344/vrijwilligers-formulier/ 
 
 

Horecamedewerker Bar- en/of Keukenmedewerker 
Het seizoen is weer begonnen, wij zijn nog opzoek naar medewerkers 
voor:  
 
Donderdagavond  19:00 uur tot 22.00 uur (1x in de 4 weken) 
Zaterdagmorgen  08:00 uur tot 13:00 uur (1x in de 4 weken) 
Zondagmorgen   08:30 uur tot 13:00 uur  

Statiegeld en Vrijwilligers 

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


 

Photo4you 

 

Aanstaande donderdag 9 september willen wij graag iedere vrijwilliger (met ingang van dit 
nieuwe seizoen) voor op onze website op de foto laten zetten. Om zo meer zichtbaar te wor-
den. De foto’s zullen gemaakt worden door Miranda van Photo4you. www.photo4you.nl 
 
Ook kunnen alle kinderen die afgelopen zaterdag tijdens de Kick-off dag helaas niet aanwe-
zig konden zijn alsnog zijn/haar individuele foto laten maken. 
 
Op dinsdag 21 september zal onze eerste selectie op de foto gaan. 
 
 
Indien iemand op de foto gaat geeft men automatisch akkoord middels de AVG wet. 
Indien iemand wenst om niet op de foto te gaan (of überhaupt vermeld te worden op de web-
site), vragen wij om even een mail te sturen naar socialmedia@apeldoornse-boys.nl 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Datum: donderdag 9 september 2021 
Tijd: 19:15 uur tot 19:45 uur  
 

 

http://www.photo4you.nl


 

              

 

 
Thom wie ben je, wil je je zelf voorstellen? 
Mijn naam is Thom van Loenen,  
ik ben 19 jaar en geboren op 28 januari 2002. Ik woon in Apeldoorn. 
 
Hoe ben je bij Apeldoornse Boys gekomen? 
Door mijn familie. Mijn opa, mijn vader en mijn oom hebben bij Apeldoornse Boys gespeeld.  
Mijn broer (Rick van Loenen) speelt er nu nog.  
 
In welke elftallen heb je gevoetbald en voetbal je nu nog? 
Ik voetbal bij de boys al vanaf de mini’s en in het seizoen 2018/2019 heb ik 1 seizoen bij sv Twello ge-
voetbald. En ik speel nu zelf in het eerste elftal van de boys. 
 
Wat doe je binnen de vereniging? 
Ik ben trainer van jo-10 en vorig jaar was ik trainer jo-09. 
 
Wat is je favoriete profclub in Nederland? 
Ajax is mijn favoriete profclub 
 
Heb je ook favoriete profclubs in het buitenland? 
Nee niet echt 
 
Heb je een favoriet sportprogramma op de tv? 
Ik kijk veel voetbal op tv, veel buitenlands voetbal  
en natuurlijk Ajax. 
 
Hoe zie jij de toekomst bij de Boys? 
Ik hoop dat ik een vaste waarde in het eerste elftal kan 
worden 
 
Aan wie geef je het “stokje” door? 
Jurre Telnekes, trainer van jo-017. 

 

 

Wie is wie? 
Thom van Loenen 



 

 

Breustedt Chemie        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 
11teamsports         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 

Sponsoren Apeldoornse Boys:  
Overzicht 


