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O p het moment dat u dit leest is de competitie weer in  

volle gang. Voorafgaand aan de competitie zijn de  

bekerwedstrijden. Vanuit de jeugd zijn de JO15-1 en de JO14-1 door naar 

de volgende ronde. Bij de senioren hebben het 1
e
 en 2

e
  de koppositie gepakt. Ook al weet ik dat 

de meesten een bekerwedstrijd zien als oefenwedstrijd is het toch leuk als je door bent. 

 

De opstart van de competitie was niet waar we op gehoopt hadden. De opening van het seizoen 

hebben we afgelast ivm de nog huidige maatregelen. De opening was een mooie manier ge-

weest om weer met elkaar contact te maken. 

 

Wel ben ik blij dat wedstrijden ‘normaal’ kunnen doorgaan. Hoe goed is het om de velden weer 

bespeeld te zien, elkaar te ontmoeten. 

 

Natuurlijk verloopt zo’n opstart niet altijd vlekkeloos. Ik heb gemerkt dat vooral het aspect  

communicatie lastig blijft. Soms gaan we van dingen uit die bij anderen onbekend zijn. Helaas 

gaan we dan mopperen op en wijzen naar elkaar als iets niet geregeld is. Ik begrijp dat dat niet 

altijd prettig is maar  we zijn wel een vereniging. Een vereniging draait alleen maar goed indien er 

voldoende vrijwilligers zijn. Dus als er geen leider is, biedt u zelf aan. Is er geen bardienst? Stap 

zelf achter de bar. Vele handen maken licht werk is het gezegde. Hebben we meerdere leiders, 

dan is de belasting minder groot. Zijn er veel mensen die bardienst willen draaien, dan hoeft een 

ieder niet zo vaak. Zo helpen we elkaar maar ook de vereniging.   

En mocht u toch een opmerking willen maken: c’est le ton quit fait la musique (of te wel het de 

toon waarop zaken worden gezegd). 

 

Ik wens alle spelers een mooie, plezierige, en goede competitie toe. 

 

 

Marieke Pompen 

Voorzitter asv Apeldoornse Boys 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter:  
Marieke Pompen 



 

 

 

 

 

Bekercompetitie uitslagen: 
Jeugd en senioren 



Bekercompetitie uitslagen: 
Jeugd en senioren. 



Activiteiten 
 

AH-punten sparen via de AH-app 

Tot en met 3 oktober kunnen klanten van Albert Heijn in de AH-app punten sparen. Vandaag is 

dus de laatste dag! Vergeet niet om je volle spaarkaart te doneren of probeer onderling nog een 

volle spaarkaart te verzamelen, door de punten met elkaar te delen.   

 

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 actie is in volle gang en veel leden zijn alweer 

lekker aan het (ver)kopen. Ga zo door!  

 

De winnaars van vorig jaar hebben inmiddels een bericht ontvangen over de prijzen. De rondlei-

ding is helaas uitgesteld, wanneer wij hier weer meer informatie over ontvangen communiceren 

wij dit direct naar de winnaars. Vragen? Stuur een e-mail naar activiteiten@apeldoornse-boys.nl 

 

RaboClubsupport 

Op 4 oktober start weer de RaboClubsupport, waarmee klanten van de Rabobank tot en met 25 

oktober 5 van zijn/haar favoriete clubs kunnen ondersteunen. Uw mag maximaal 2 stemmen ge-

bruiken op 1 deelnemer, wij adviseren om uw reststemmen te gebruiken om op onze buren TV 

VEGO te stemmen. Doe mee, kleine moeite, groot plezier voor de club. 

 

Halloween 2021 

Na een jaar van afwezigheid, wordt het weer eens tijd om lek-

ker te komen griezelen op Sportpark Malkenschoten bij ASV 

Apeldoornse Boys. Tijdens deze Halloweeneditie pakken wij 

extra uit! 

 

Op vrijdag 5 november vanaf 19:30  durven alleen de echte 

waaghalzen ons Sportpark te betreden.  

De adviesleeftijd is 10 jaar en ouder.  

 

Ben jij jonger en wil je toch graag komen?  

Neem dan een ouder/begeleider mee. 

 

Iedereen is welkom, leden en niet leden. 

 

Durf jij het aan?!  Scan de QR code en meld je aan 

of ga naar www.apeldoornse-boys.nl. 



Activiteiten vervolg 

Aanstaande zaterdag 23 oktober is Apeldoornse Boys alweer 103 jaar.  
Dit laten wij uiteraard niet zomaar aan ons voorbij gaan. Vier jij het met ons mee?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het feest zal om 19:30 uur beginnen tot 23:30 uur.* 
Vanaf 19:00 uur zal ons Sportpark geopend zijn. 
*Indien de corona maatregelen nog meer versoepeld worden  

en wij hierdoor langer open mogen zullen wij dit zo spoedig mogelijk vermelden. 
 
Kaartverkoop 
- De prijs van de kaart bedraagt €5,- 
- De kaarten zijn online te koop —> Klik hier 
  Nadat u betaald heeft kunt u een kaart komen ophalen bij Inge Stelder, Claudia Stelder en 
Sherilyn van den Brink. 
 
- Liever contant afrekenen? 
  Dan kunt u een kaart kopen bij Inge Stelder, Claudia Stelder en Sherilyn van den Brink. 
 
Coronatoegangsbewijs en Testen voor Toegang 

Iedereen van 13 jaar of ouder dienen een coronatoegangsbewijs én een geldig legiti-
matiebewijs te kunnen overhandigen. 

De geldigheid van een coronatest via Testen voor Toegang is 24 uur. 
Toegang kan alleen verleend worden via een telefoon en de CoronaCheck-app of een 

geprinte versie via coronacheck.nl. Verder dient een geldig legitimatiebewijs over-
handigd te kunnen worden. Apeldoornse Boys kan helaas geen toegang verlenen 
indien de CoronaCheck-app mogelijkerwijs niet werkt doordat bijvoorbeeld herstel-
bewijzen of negatieve coronatesten niet ingeladen kunnen worden. LET OP: een 
papieren bevestiging van vaccinatie of een geel boekje is geen geldig toegangsbe-
wijs, vanuit de reglementen waar Apeldoornse Boys zich aan te houden heeft. 

Mocht je vragen hebben over je coronatoegangsbewijs, de CoronaCheck-app of andere 
aanverwante zaken, neem dan vooral contact op met Testen voor Toegang. Zij zijn 
de enige die deze vragen kunnen beantwoorden; Apeldoornse Boys is slechts ‘the 
messenger’ om dit evenement te kunnen organiseren. 

 
Tot slot: de huidige coronasituatie vergt op alle fronten veel van ons allemaal. Dat geldt voor 
bezoekers, maar ook voor vrijwilligers van de club. We hopen dus op ieders begrip en geduld 
als iets wat langer duurt dan normaal of net wat meer ‘gedoe’ is. Apeldoornse Boys heeft zich 
simpelweg aan bepaalde regels te houden en probeert deze zo goed mogelijk in te vullen. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=a0pcLAC8GFASmwl3xcuAlJt3Iu6vbQKl
https://www.testenvoortoegang.org/
https://www.ga-eagles.nl/2-3e-capaciteit-heerenveen-en-sparta-nu/coronacheck.nl/nl/print/
http://testenvoortoegang.org/


 

Agenda en Merchandise 

 
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 
 
Agenda November 
 
01 november: Algemene ledenvergadering 
04 november: Vergadering Activiteiten 
05 november: Halloween 
05 november: Businessevent 
12 november: 7x7 toernooi 
22 november: Vergadering Sponsorcommissie 
26 november: Sinterklaas 
29 november: Vergadering Kernwaardencommissie 
30 november: Vergadering Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merchandise 
 
De herfst is officieel begonnen, het slechte weer komt er weer aan dus een paraplu zal u zeker 
de aankomende periode weer nodig hebben. En wat is nou mooier dan een echte Apeldoornse 
Boys paraplu tijdens het aanmoedigen van uw zoon/dochter of het eerste elftal? 
 
Pre-order dus nu een Apeldoornse Boys paraplu voor slechts €15,- 
 
Klik hier om over een Apeldoornse Boys paraplu te kunnen bemachtigen. 
Zolang de voorraad strekt, OP = OP. 
 
Indien u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een tikkie voor betaling. 
Ook kan er besteld en contant betaald worden bij Claudia Stelder of Sherilyn van den Brink. 
 
U zal een bericht ontvangen over wanneer u uw bestelling kan komen ophalen. 
 
Vragen? 
Stuur dan een e-mail naar socialmedia@apeldoornse-boys.nl  

 

https://www.apeldoornse-boys.nl/766/merchandise/
mailto:socialmedia@apeldoornse-bous.nl


 
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 of gewoon met in vrije tijd onze vereniging willen 
helpen. Vele handen maken licht werk waardoor onze vereniging nog beter kan functioneren. 
Daar plukt iedereen de vruchten van. 
 
Verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen o.a.  
1. Het werk is leuk om te doen.  
2. Iets voor anderen kunnen betekenen.  
3. Iets leren.  
4. Mijzelf nuttig maken voor mijn vereniging. 
5. Mijn kennis en vaardigheden inzetten. 
6. Mij betrokken voelen bij mijn vereniging.  
7. Je in te zetten voor de samenleving.  
8. Het geeft afwisseling in mijn leven.  
9. Sociale contacten onderhouden.  
10. Enz., enz.  
 
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, Den-
nis van Zeist of Jurre Telnekes. Via mail kan ook: vrijwilligers@apeldoornse-boys.nl of vul hier 
het formulier in.  
 
 
 
SPOED! SPOED! SPOED! SPOED! SPOED!  
Momenteel hebben we de volgende vacatures:  
- Voorzitter Hoofdbestuur  
- Wedstrijd secretariaat jeugd en senioren  
- Bar- en keukenmedewerkers  
- Communicatie ondersteuning  

Vrijwilligers 

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


Vrijwilligers vervolg 

Voorzitter Hoofdbestuur 
• Het leiding geven en toezicht houden op het verenigingsleven. 
• Is voorzitter van de bestuursvergadering en van de Algemene Ledenvergadering. 
• Ziet toe op het uitvoeren van het, door de ledenvergadering, vastgestelde totale  
verenigingsbeleid. 
• Houdt toezicht op het handhaven van statuten, huishoudelijk reglement beleidsplan, AVG, 
voorschriften van de KNVB en landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
• Contactpersoon naar gemeentelijke instanties. 
• Officieel woordvoerder van de vereniging en representeert de vereniging in de publiciteit  
naar buiten. 
• Is mede verantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor het personeelsbeleid met  
betrekking tot de betaalde krachten. 
• Is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het onderverdelen van de  
commissies. 
• In geval van problemen neemt hij/zij dusdanige maatregelen dat de continuïteit van de  
vereniging gewaarborgd is. 
• Is verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies. 
• Laat zich periodiek informeren door de voorzitters van de commissies. 
• In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het 
verenigingsnieuws 
 

 
Wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren 

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 maandelijks) worden uitgevoerd. 
 

Bar- en/of Keukenmedewerker 

Openstaande diensten 
Vrijdagavond 19:00 uur tot 00.00 uur (1x in de 4 weken) 
Zondagmiddag 13:00 uur tot 18:00 uur (keukenmedewerker) 
 
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 

 

 

Communicatie ondersteuning 
Voor ons team communicatie & pr zijn wij opzoek naar ondersteuning. 
Bent u handig met een computer en bekend met social media?  
Neem dan contact op met socialmedia@apeldoornse-boys.nl 



 

              

 

 
Jurre wie ben je, wil je je zelf voorstellen? 
Mijn naam is Jurre Telnekes, 21 jaar oud en hedendaags onderwijzer in het speciaal onderwijs. 
 
Hoe ben je bij Apeldoornse Boys gekomen? 
Toen ik vroeger op voetbal wou was dit de dichtstbijzijnde club en dat vonden mijn ouders voor 
de woensdagmiddag wel handig dat het loopafstand was. 
 
In welke elftallen heb je gevoetbald en voetbal je nu nog? 
Gestart in de F7 en vervolgens via de F2, E2, D2, D1, C1, B1 en A1 in het 1e terecht gekomen. 
 
Wat doe je binnen de club? 
Binnen de club train ik op dit moment de JO17-1 en notuleer ik in het hoofdbestuur. Voorheen 
ook nog bardiensten gedraaid en wedstrijden gefloten.  
 
Heb je nog overige hobby’s? 
Verder wandel ik graag, maar geniet ik ook van languit op de bank liggen. 
 
Wat is je favoriete profclub in Nederland? 
Ajax Amsterdam 
 
Heb je ook favoriete profclubs in het buitenland? 
Liverpool 
 
Heb je een favoriet sportprogramma op de tv? 
Veronica Inside  
 
Hoe zie jij de toekomst bij de Boys? 
Ik denk dat wij nog lang kunnen genieten van de 
“Boys” zolang we maar met z’n allen de schouders 
eronder blijven zetten. 
 
Wil je verder nog wat kwijt? 
Verder heb ik niets te vertellen. 
 
Aan wie geef je het “stokje” door? 
Ronald Mulder 

 

 

Wie is wie? 
Jurre Telnekes 



 

 

Breustedt Chemie       DBM Bouwmeester Montage  
Sireno Coffee       J. 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         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 


