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                        FOTO (RIAN VD VEN):  DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 19 OKTOBER JL.
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen 
uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.

DINSDAG 18 OKTOBER
EGS’20 2 ASV’33 2 4-0
EGS’20 4 Achilles Reek 2 2-1
WOENSDAG 19 OKTOBER
EGS’20 10 TOP 7 2-1
ZATERDAG 22 OKTOBER
EGS’20 JO13-1 Olympia’18 JO13-1 5-4
Nooit Gedacht 
JO15-2 EGS’20 JO15-4 2-3

SCE JO17-1 EGS’20 JO17-1 9-0
EGS’20 JO19-1 SCE JO19-1 3-4
ZONDAG 23 OKTOBER
Achilles Reek VR1 EGS’20 VR1 3-2
Nulandia 6 EGS’20 11 8-1
EGS’20 9 Berghem Sport 5 1-6
Odiliapeel/BG 2 EGS’20 7 0-6
EGS’20 5 Oss’20 5 3-7
JVC Cuijk 2 EGS’20 4 3-5
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INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT

AGENDA
30-10  Happy Halloween
2-11 Overleg Fair Playcommissie
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 19 oktober jl. vond de Algemene Leden-
vergadering van onze vereniging plaats. Er waren 
slechts 26 leden aanwezig. Nadat voorzitter Jan de 
Kruif de vergadering had geopend en iedereen welkom 
had geheten, werd een minuut stilte in acht genomen 
voor de in het afgelopen seizoen overleden leden Jan 
Derksen, Cor Peters, An Veekens en Ben Theissen. 

Nadat de agenda en het jaarverslag van de ALV in 
2021-2022 werden vastgesteld heeft het bestuur de 
mededeling gedaan dat stapsgewijs richting een rookvrij 
sportpark in 2025 gaat worden gewerkt. De eerste stap 
betekent dat met ingang van 1-1-2023 op de zaterdagen 
het sportpark rookvrij zal worden.  

Hierna werden de jaarverslagen van de diverse 
commissies door hun voorzitters toegelicht en 
vastgesteld. 

Ook het financiële jaarverslag werd door penningmeester 
Arnoud Pol toegelicht en vastgesteld werd dat EGS’20 
in een uitstekende financiële staat verkeert. Dit werd 
ook bevestigd door de kascontrolecomissie die de 
penningmeester complimenteerde voor het gevoerde 
financiële beleid. Mede hierdoor maar ook door de 
huidige financiële crisis in de maatschappij werd door 
het bestuur voorgesteld om de contributie niet te 
verhogen noch te indexeren. De aanwezige leden zijn 
hiermee akkoord gegaan. 

Nadat de begroting 2022-2023 die door penningmeester 
Arnoud Pol werd  toegelicht ook werd vastgesteld, was 
er geen belangstelling meer voor de rondvraag en werd 
de ALV afgesloten.  

Contributie 2022-2023
Nu de contributie door de ALV is vastgesteld zal de 
penningmeester ook actie ondernemen om deze bij de 
leden in de maand november te innen. Dit gebeurt door 
een derde partij, namelijk CLUBCOLLECT. 

De contributiebetaling verloopt als volgt:
Alle leden krijgen via de mail of sms/whatsapp een 
bericht dat ze kunnen inloggen en dat daar de contributie
klaar staat. Ze kunnen daar de keuze maken of in een
keer betalen, in 2x of in 4x. Ook kan er voor gekozen 
worden om het automatisch te laten afschrijven.

We vragen jullie aandacht voor de overeenkomst die 
onze vereniging met ING heeft gesloten om gezinnen die 
problemen hebben met het betalen van deze contributie 
te ondersteunen.  Zie het persbericht verderop in deze 
Derde Helft, op de site en in de social media. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen die gemaild 
worden naar penningmeester@egs20.nl

A.s. zondag HAPPY HALLOWEEN feest !
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EGS’20 EN ING SLAAN HANDEN INEEN ZODAT IEDER KIND KAN VOETBALLEN

Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het finan-
cieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 
11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waar-
door het voor ouders soms lastig is om de contributie 
en andere benodigdheden van een sportclub te be-
talen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen 
voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen 
die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en ver-
enigingen. 

Voetbalclub EGS’20 en ING zorgen er samen met de 
KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Ne-
derlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kun-
nen voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt EGS’20 over 
een financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen 
met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen te 
vinden zodat meer kinderen kunnen voetballen. 

Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel 
komen te staan
Voorzitter Jan de Kruif:  “Ook op onze club merken we 
bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat 
voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat 
vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen 
niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voet-
ballen. We zijn blij dat we met hulp van onze financieel 
contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor 
iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelin-
gen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover 
te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel con-
tactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo 
kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke 
partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als 
er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met kleine beurs
Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn lande-
lijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een 
krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld 
de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen 
weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De 
financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen 
bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een 
ING-medewerker die de club en de ouders gaat helpen 
de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk 
amateurclubs in Nederland een financieel contactper-
soon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het 
onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te 
maken. Geweldig dat EGS’20 nu ook meedoet aan het 
programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Voor meer informatie kijk op ing.nl/niemandbuitenspel.
De financiële contactpersoon van EGS’20 is 
Arnoud Pol, penningmeester
 
 penningmeester@egs20.nl

 06-52455489

VR1 UIT DE BEKER DOOR ACHILLES REEK
ACHILLES REEK VR1 - 

EGS’20 VR1 
3-2

(Edwin van Kraaij)
Het is de dames van EGS’20 niet gelukt een ronde ver-
der in de beker te komen. Ondanks dat twee keer een 
voorsprong werd genomen, was het Achilles Reek dat 
uiteindelijk aan het langste eind trok en met 3-2 won.

Het leek een gemakkelijke zondag te worden toen Ma-
ria Frankowska al na 5 minuten de bal over de keep-
ster lobte en de 1-0 voorsprong op het scorebord zette. 
Echter de twee klassen lager spelende dames van Reek 
kwamen een kwartier later op gelijke hoogte toen een 
prima individuele actie werd afgerond.  

Foto: Lotte Hermanussen (VR1)

Foto: Vede van de Geijn (VR1)

In de tweede helft kwam EGS’20 opnieuw vroeg op een 
voorsprong door een knap schot van Lieneke van Kem-
pen, 1-2.  Echter een minuut later leidde een schot van 
een Reekse speelster tot een rebound, die tot een ge-
lijke stand 2-2 leidde.  EGS’20 zocht opnieuw de aan-
val maar Reek verdedigde met veel (fysieke) inzet en 
het lukte EGS’20 maar niet om door die muur te komen. 
Toen een van de spaarzame counters vlak voor tijd ook 
nog tot de 3-2 leidde, was het gedaan met het beker-
avontuur van de dames. 

Een terechte nederlaag want de Reekse dames wa-
ren feller en EGS’20 blijft moeite hebben met die bal 
tussen de palen te krijgen.  Komende zondag gaan we 
opnieuw een poging doen tegen Gemert VR1, dan weer 
voor de competitie.

Programma

zaterdag 29 oktober

13:00 EGS'20 JO17-1 SES JO17-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

13:00 EGS'20 JO15-1 OSS'20 JO14-1

vriendschappelijk

scheidsrechter:  
wordt door leiding geregeld

11:00 JVC Cuijk MO13-1 
(9-tal)

EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van Rooij, van Steen, Toenders, 
Verheijen, Verstraaten, res: Bardoel

zondag 30 oktober

14:30 Stiphout Vooruit 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr A. Pennings

12:00 Stiphout Vooruit 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Prinses Irene 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:30 Constantia 3 EGS'20 4

comp

09:45 SJO/SSA VESTA'19 4 EGS'20 5

comp

10:00 EVVC 4 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Vianen Vooruit 3

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:15 EGS'20 8 Prinses Irene 4

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00 Boekel Sport 9 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 TOP 8

comp

scheidsrechter: John Derks

10:00 FC Uden 6 EGS'20 11

comp

12:00 HVCH 16 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 VR1 Gemert VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:45 TOP VR1 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 5 november

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot 13:00 
uru, Anita van Zuijlen vanaf 13:00 uur

15:00 EGS'20 JO19-1 Olympia'18 JO19-1

comp fase 2
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De Jong OranjeLeeuwinnen spelen op maandag 14 no-
vember een oefeninterland tegen België. De wedstrijd 
tussen beide Onder 23-teams wordt gespeeld op sport-
park De Kranenhof in Escharen en begint om 19.00 uur. 
 
Vier dagen daarvoor (donderdag 10 november) speelt de 
talentenploeg van coach Stefan Hoogsteder in Walsall 
nog een oefeninterland tegen de Engelse leeftijdsgeno-
ten.
 
De Jong OranjeLeeuwinnen speelden in oktober de eer-
ste oefenwedstrijden van het huidige seizoen. Tegen 
Portugal behaalde het team een doelpuntloos gelijkspel, 
tegen Noorwegen werd het 1-1. De Jong OranjeLeeuwin-
nen zijn opgericht om de doorstroming tussen de jeugd-
teams en de OranjeLeeuwinnen te bevorderen. Eerder 
kwamen Oranje-internationals Esmee Brugts (PSV), Fen-
na Kalma (FC Twente) en Romée Leuchter (Ajax) voort 
uit dit elftal.

Gratis aanwezig zijn bij de wedstrijd van de Jong Oran-
jeLeeuwinnen?

Ga naar deze pagina:
https://www.onsoranje.nl/info/79363/tickets-jeugdinterland
en  laat je gegevens achter en ontvang jouw ticket gratis 
in je mailbox. Wil je meerdere tickets ontvangen? Vul 
dan in hoeveel tickets je wilt ontvangen. Je krijgt elk 
ticket in een aparte mail toegezonden.

JONG ORANJELEEUWINNEN OEFENEN TEGEN BELGIË

WINST IN OEFENDUEL JO13-1
EGS’20 JO13-1 - 

OLYMPIA’18 JO13-1 
5-4

Foto: Jurre Wijnen (JO13-1)

15:00 Den Dungen JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Den Dungen

vervoer: Floor, Verstraaten, Jillessen, 
Brands, res: van der Steenhoven

15:00 EGS'20 JO17-1JM Avesteyn JO17-1

comp fase 2

14:30 ST Volharding/Sam-
beek JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: Spoorendonk, van Boekel, Som-
merdijk, res: Timmers

13:30 Vitesse'08 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp fase 2

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO15-2JM SJO/SSA VESTA'19 
JO15-1JM

comp fase 2

13:00 SSA/SJO VITA JO15-1 EGS'20 JO15-3JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Megen

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-4JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO15-2GJM

comp fase 2

12:00 V.V. Achates JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 11:00 naar Ottersum

vervoer: Janssen, Kempen, Latta, res: 
Peppinck

13:00 EGS'20 JO13-2JM OJC ROSMALEN 
JO13-4

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO13-3 WHV JO13-1JM

comp fase 2

11:30 Prinses Irene JO13-
2JM EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Den Dungen JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM SES JO11-1

comp fase 2

11:00 EGS'20 JO11-3JM OSS'20 JO11-4

comp fase 2

11:00 EGS'20 JO10-1JM SJO Maasduinen 
JO10-1

comp fase 2 comp 
fase 2

10:00 Volharding JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: wordt door leiding geregeld
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09:00 EGS'20 JO10-3 Berghem Sport 
JO10-6

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Bavos JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Bakel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Oefelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Festilent,JO9-1JM EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-4JM DAW Schaijk JO9-
3JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO8-1JM Vitesse'08 JO8-1

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Astrantia JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Middelaar

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 DSV JO8-1JM EGS'20 JO8-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar St Antonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4JM SES JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

zondag6 november

14:30 EGS'20 1 Venhorst 1

comp

12:00 EGS'20 2 SV de Braak 2

comp

11:00 UDI'19/CSU 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 VCA 2

comp

10:00 EGS'20 5 Nulandia 5

comp

12:00 EGS'20 6 OSS'20 6

comp

12:00 HBV 3 EGS'20 7

comp

10:00 Herpinia 3 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Juliana Mill 4

comp

12:30 Herpinia 4 EGS'20 10

comp

ACTIELINK.NL
EEN INITIATIEF VAN CLUBPLAN NEDERLAND

JOUW NAAM OP EEN STOELTJE
in actie voor

Steun EGS ‘20 en sponsor een stoeltje op onze mooie  tribune, 

met jouw eigen naam erop!

Samen in actie
Staat jouw (bedrijfs)naam straks ook op onze stoeltjes?

Met deze Stoeltjesactie zorgen we ervoor dat EGS ‘20 er goed bij zit.

Doe je mee?

ACTIELINK.NL/EGS20

STOELTJESACTIE

75,- voor 3 jaar



Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Foto’s:  Matt Gerrits
Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl
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Voor de eerste keer was er een Halloweenavond voor 
de jeugd van HCG en EGS ‘20.  
 
Om 18.00 uur startte het programma voor de jongste 
jeugd en het G-team.  
 

De kinderen moesten  op de tribune gaan zitten en 
werden toegesproken door de rector van Sportschool 
Hallows voor hekserij & magie. Er waren 8 onderde-
len, die moesten ze goed afleggen om een diploma te 
verdienen. 
 
 Van geheimschrift naar mummies maken, gewicht 
raden en onthouden wat ze gezien hadden in 1 minuut, 
enthousiast struinden ze over het sportpark. Naast dat 
moesten ze zich ook nog  bevrijden uit een spinnen-
web,  raden wie we niet bij hoorde en de som op lossen 
met de spinnen en slangen die ze uit de heksensoep 
moesten halen. 
 
Bij alle onderdelen verdienden ze een getal. Op het 
einde kregen ze van de rector als ze de code ‘31-10-
2022’ goed hadden de sleutel voor een schatkistje. Door 
de aanwijzing te volgen konden ze het diploma en een 
prijsje vinden. 
 
Daarna was het de beurt aan de tieners!  
 
Alle lichten waren uit en de kleedkamers waren omge-
toverd tot spannende escaperooms.  
 
Ze moesten door de opdrachten uit te voeren en op te 
lossen ontsnappen uit de escaperoom. 
 
De keuken met meelwormen, ogen en groene smurrie, 
alles moest gegeten worden om de kamer uit te komen 
om de letters te bemachtigen. 

GRIEZELEN VOOR DE JEUGD OP SPORTPARK DE KRANENHOF!
(Tekst en foto’s: Nicole Folsche, jeugdevenementencommissie EGS’20 en HCG)

De raadselkamer was best moeilijk. Door  blacklight te 
gebruiken was een  raadsel op te lossen. 
 
De kelder zat vol met enge poppen, zonder ogen of 
andere lichaamsdelen, vol bloed en messen. Er moest 
gezocht wordt tussen de poppen om het op te lossen. 
 
De spinnenwebkamer was één grote spinnenweb door 
alle letters en spinnen te zoeken kon het raadsel opge-
lost worden.  
 
De bibliotheek waarbij in alle boeken aanwijzingen 
konden  staan om van het ene boek naar het andere 
boek tot de oplossing te komen.   
 
De letters die ze verdienden in de kamer vormden ‘ 
Generaal Maximus’ 

Het team dat dat als eerste op het hoofdveld riep had 
gewonnen. 
Het team dat het snelste was en gewonnen heeft is de 
MD1. Door sleutels te vinden konden ze nog een extra 
prijs verdienen. Deze prijs is door de JO13-1 gewonnen.  
Alle jeugd kon ook nog genieten van warme chocomel 
en een marshmallow roosteren bij de vuurkorf. 
 

Met een opkomst van ongeveer 160 kinderen kunnen 
we terugkijken op een geslaagde avond. 
Wij willen iedereen die geholpen heeft als figurant, 
andere hulp tijdens de activiteit en bij het klaar zetten 
en opruimen en de  begeleiding van de teams heel erg 
bedanken. Speciaal willen wij Henk Cuppen bedanken 
voor alles wat hij die avond voor ons geregeld heeft!

Jeugdcommissie EGS’20 en HCG
(Meer foto’s op de fotogalerij van de website:
https://www.egs20.nl/841/fotogalerij/)

Naschrift commissie accommodatie en materialen
Op zaterdag was er op de Kranenhof een gezellige 
avond in het kader van Halloween  het was een leuke 
en geslaagd gebeuren leuk opgezet door een aantal 
vrijwilligers. 
Zeker ook een compliment naar al deze personen hoe 
zij na afloop van het evenement de accommodatie 
weer keurig schoon achtergelaten hebben. 
Dank namens De Accommodatie Commissie, Henk 
Cuppen

10:00 EGS'20 11 Schijndel/DE WIT 
11

comp

10:00 EGS'20 12 FC Schadewijk 5

comp

10:00 MOSA'14 35+1 EGS'20 35+1

comp

12:00 FCV-Venlo VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 FC de Rakt VR1

comp


