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Voorwoord voorzitter
Jan de Kruif, voorzitter  

De eerste maanden waarin competitiewedstrijden 
op  ons nieuwe sportpark gespeeld zijn, liggen 
achter ons. 

Het is inmiddels december. De competities zijn in 
volle gang. Tot voor kort was er volop  bedrijvigheid 
op het sportpark.  Voetbal(st)ers, hockey(st)ers, 
bootcamp (st)ers en op weekdagen  veel kinderen 
van de sport-BSO waren en zijn te vinden op ons 
sportpark. Om dit alles in goede banen te leiden 
zijn vele vrijwilligers nodig. Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat er velen zijn en nog steeds nieuwe 
vrijwilligers zich aanmelden. Ook het aantal leden 
neemt gestaag toe. Kortom EGS’20 heeft zich in korte 
tijd ontpopt tot bloeiende en bruisende vereniging. 
Aan het roer van deze vereniging staat een actief 
bestuur. In oktober heeft de  ALV  plaats gevonden 
waarin de leden het nieuwe bestuur hebben  

gekozen. De stuurgroep welke het gehele traject van 
fusie van de drie verenigingen en de ontwikkeling 
en totstandkoming van het sportpark heeft verzorgd, 
heeft  na benoeming van het nieuwe bestuur haar 
taken beëindigd. Ik ben verheugd dat een groot deel 
van de stuurgroep leden gekozen zijn in het nieuwe 
bestuur. Dit geeft continuïteit en borging van de weg 
die we zijn ingeslagen. Een vereniging waar plezier 
in voetbal hoog in het vaandel staat maar ook een 
vereniging met sportieve ambitie. Ons dynamisch 
verenigingsplan vormt de basis hiervoor.

Als bekroning op alle inspanningen vond in het 
eerste weekend van november op zaterdag 6 
november de  officiële opening plaats. Na toespraken 
van o.a.  wethouder Rick Joosten en Roel Bonants, 
verenigingsadviseur  van de KNVB,  werd met 
een spectaculaire lichtshow, georganiseerd door  
Primetime, het sportpark officieel geopend. Op zowel 
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Jan de Kruif

Het bestuur van EGS’20

vrijdagavond als de zaterdagavond na 
de officiële opening werd het verder 
groots gevierd met o.a. “DJ Jim,  Familie 
de Bruyn en Jody Bernal.

Het had niet veel gescheeld of deze 
opening had niet kunnen plaatsvinden. 
De nieuwe coronagolf welke ons land 
overspoeld heeft, heeft weer vele 
beperkingen tot gevolg. Het einde van 
deze  pandemie is helaas nog niet 
in zicht. Noodgedwongen hebben  we  
maatregelen moeten treffen die ons 
niet door iedereen in dank zullen worden 
afgenomen.  

Maar laten wij met zijn allen ons aan de maatregelen 
houden, hoe vervelend deze ook zijn. Hopelijk is het 
mogelijk de maatregelen beperkt te houden en blijft 
het mogelijk op het sportpark te sporten. Of het nu 
voetbal, hockey of bootcamp is.

Met deze 2de editie van EGS INSIDE! willen wij 
jullie een verdere inkijk geven in onze vereniging. 
In deze uitgave zijn leuke interviews te lezen met 
o.a. jeugdspelers en vrijwilligers. We maken  kennis 
met onze eigen supportersvereniging “Side 20”,  zijn 
er diverse lfoto’s van jeugd en selectie en nog vele 
andere leuke en interessante artikelen.  Kortom ook 
deze uitgave is zeker het lezen waard. 

Ik wil alle leden, vrijwilligers en andere lezers  
namens het bestuur alvast fijne feestdagen  
toewensen en probeer vooral gezond te blijven.





Een megatrotse wethouder
Rick Joosten, wethouder gemeente Grave 

Beste lezers van EGS inside,
Deze bijdrage is geschreven door een mega trotse 
Graafse wethouder. Wat kunnen we trots zijn op 
het nieuwe sportpark de Kranenhof. 

Een multifunctionele sportaccommodatie helemaal 
passend in de tijd waarin we leven. Duurzaam, 
energieneutraal en toegankelijk voor iedereen. 
Dit past natuurlijk ook helemaal in het Graafse 
sportakkoord. We willen meer inwoners aan het 
sporten en het bewegen krijgen. En dat kan hier. 
Alle voetballers, hockeyers, wielrenners, biljarters 
en bootcampers weten dat inmiddels. Daarnaast 
natuurlijk ook de sportbso en alle mogelijke nieuwe 
initiatieven omtrent sport en bewegen die hier 
zullen ontstaan. Helemaal geweldig. Dit was wat 
we voor ogen hadden en waar we samen aan vast 
hebben gehouden.

Maar om hier te komen is er Graafsche moed nodig 
geweest. Moed om verder te kijken dan Estria, GVV 
en SCV  en deze samen te laten opgaan in EGS. Dat 
is wat we hier met zijn allen getoond hebben. de 
initiatiefnemers en bestuurlijke kartrekkers van 
deze plannen, de raadsleden die wel voor deze 
plannen hebben gestemd, de vele eigen vrijwilligers 
die het plan samen zijn gaan uitvoeren, de Graafse 
bouwopzichters en terreinmeesters en alle mensen 
die er nu samen voor zorgen dat het bedrijf EGS 
iedere week weer volop kan draaien. Daar is moed 
en uithoudingsvermogen voor nodig. Het is echt niet 
niks als je ziet wat we hier samen hebben neergezet 
voor de toekomstige sport in Grave. Ieder in zijn 
eigen rol en met zijn of haar eigen kwaliteiten. 
En hier dan ook optimaal gebruik van makend. De 
kennis en kunde die er in onze samenleving en deze 
club zit is ongekend. Je moet het alleen wel willen 
zien.

Niet het belangrijkste, maar wel goed om te weten: 
voor deze opzet en werkwijze is belangstelling uit 
heel het land. En als trotse Graafse wethouder heb 
ik mijn collega’s uit Noord-Brabant natuurlijk allang 
hier uitgenodigd gehad. En ja, zij waren ook diep 
onder de indruk van wat we hier samen hebben 
neergezet.

Even wat feitjes, wist u over EGS dat:
*Er bijna 1000 leden zijn
*Er 16 seniorenteams zijn, 3 veteranengroepen en 
een groep walking footballers 
* Er 30 jeugdteams zijn
* Er 20 thuiswedstijden per week worden gespeeld
* Het oudste lid 89 jaar oud is en het jongste 4
*En dat er zo’n 562 tenues iedere week worden 
gewassen door de wasploeg

*Dat het aantal oude en nieuwe sponsoren iedere 
week groeit. En dat er een heuse business club ge-
boren is?
*Dat er 468 tribunestoeltjes zijn en dat die geadop-
teerd kunnen worden? 
*De omzet van de kantine door het dak gaat… 
*De hockeyclub is gegroeid en dat er tegenwoordig 
gedouched word door diverse hockeyteams op de 
donderdagavond en in het weekend
*Dat er gebouwd is binnen de afgesproken financiële 
kaders.
*De accommodatie 99% zelfvoorzienend is in de 
energievoorziening
*Dat er bijna dag en nacht vrijwilligers in touw zijn 
om het sporthart van Grave draaiende te houden?

Al deze vrijwilligers zijn goud waard! Koester ze en 
als het even kan ga zelf ook mee helpen op de mooi-
ste sportaccommodatie van het Land van Cuijk e.o. 
Alleen samen hebben we dit kunnen bereiken en al-
leen samen kunnen we dit in stand houden.

De plezierige samenwerking tussen de gemeente en 
EGS wil ik ook wel benoemen. We waren het echt 
niet altijd eens met elkaar maar zijn er altijd uitge-
komen. Door dit echt samen te doen en het einddoel 
voor ogen te houden. Niets dan lof daarvoor.  Het 
kan dus echt wel samenwerken met de gemeente ;-)

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een ge-
zond 2022 toe. Pas goed op elkaar, ben een beetje 
lief voor de ander, blijf je sportclub ondersteunen 
en heb vooral heel veel sportplezier op Sportpark de 
Kranenhof, het nieuwe sporthart van Grave. 
Tot snel hier op onze club (als dit weer mag)!
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Arthur Brussaard
vice-voorzitter
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Commissie 
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Harrie Oomen (sen.)
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Dave Portier (jeugd)
Theo van Haren
Toon Cruijsen
Niels van Lier

Contracttrainers
Remco ten Hoopen (sel.)
Rein Bonimbie (ass.sel.)

Jan Harting (JO19-1)
Ricky Seinstra (keepers)

Kader senioren

Harrie Oomen
senioren

senioren@egs20.nl

Wuf  Floor
jeugd
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Ricky Seinstra

Maurice van Haren
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Joeri Spanjers

Comm. Senioren
Chris van Hal

Davy Verstraaten
Remco Verhoeven

Henny Bongers

Comm. Jeugd
Wilio Brands (O19)

Eddy Luza (O17)
Roeland Hoffmann (O15)

Jochem Spoorendonk (O13)
Frans van Lin (O10-O11)
Jesse Smits (O7-O8-O9)
Dave Portier (TC jeugd)

Aad Kamps
techn.zaken
TC@egs20.nl

Kader jeugd

TC Jeugd
Dave Portier
Hans Bussink
Chris v. Eerdt

Rein Bonimbie
Wesley Portier

Thimo Bongaards
tcjeugd@egs20.nl

Comm. kantine
Henk Cuppen
Piet Michiels

Paulien Paters
Nicole Brands
Peter Veekens

Seniorevenementen-
commissie

Joey Voermans
Kelsey de Graaff

Jan de Kruif
voorzitter

Joeri Nuijen
clubhuis

clubhuis@egs20.nl

financ.control
Harald v. Soest

Mike Lourensen

Arnoud Pol
penningm.

penningmeester@egs20.nl

financ.comm.
Mark van Lith

Werkgroep 
Look&Feel

Jurgen Verhallen
Monika Sas

Danon v.d. Hoeven
Annette v. Haren

Trainers
prestatieve jeugdteams

Medewerkers kantine

ledensecr.
Jan Nuijen

ledenadm@egs20.nl

Wedstr.secr.
Rian v.d. Ven
Jan Nuijen

Jos Derksen
wedstrijdsecretariaat@egs20.nl

Comm. PR
Jan Nuijen

Rian v.d. Ven
Nick Jansen
Joeri Nuijen
PR@egs20.nl

wedstr. coördinatoren
Anita van Zuijlen
Paul van Halen
Rian v.d. Ven

Edwin v. Kraaij
secretaris

secretaris@egs20.nl

Scheidsrechters
André Derksen   Arthur Brussaard  Ben van Eldijk 
Dick Cuijten   Paul Willems  Edwin van Kraaij
Menno ter Horst   Marcel van Vonderen Theo Wouters
Kevin Janssen   Bernard van Eldijk  Gert Mulder  
Joeri Nuijen   John Derks  Kees Peters  
Dylan Childress   Peter Pijnappels   Ben Gerritsen
Theo Kersten   Dylan Luza    Wim Spanbroek
Abe Brussaard   Toon Verstraaten  Martijn Mulder

Comm. Fair Play
Oomke Bouman
Annet Verhoeff
Britt Bouman

Danny v.d. Berg
Michiel Caron

Amber v. Kraaij
Anja Theunissen
Joop van de Ven

Roos Rossen
Quirijn van de Berk
fairplay@egs20.nl

Clubfotograaf
Matt Gerrits

Scheidsr.comm.
Menno ter Horst

Dick Cuijten
scheidsrechtercommissie@egs20.nl

Werkgroep 
EGS INSIDE

Berna Kamoen
Marcel v. Haren

Jody Jansen
Jan Nuijen

Werkgroep kleding
Berna Kamoen
Marcel v. Haren
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Een bloeiende vereniging 
na enkele slapeloze nachten

Arnoud Pol, penningmeester 

Ik zal mij eerst even voorstellen:
Mijn naam is Arnoud Pol, 54 jaar, getrouwd 
met Brenda en ik heb 2 kinderen Nikki en 
Daan, mijn beroep is financieel adviseur.

Zo ver als ik kan terugzien ben ik al vanaf 2004 
penningmeester van SCV’58 (kan ook eerder zijn) en 
inmiddels penningmeester van EGS’20.

Wat komt er op je af als penningmeester bij een 
grote vereniging wordt? 
Bij SCV’58 was het boekhoudprogramma een 
Excell-bestand en waren de rekeningen die betaald 
moesten worden op 1 hand te tellen. De leden kende 
je persoonlijk en de inkomsten die geboekt moesten 
worden was een uurtje werk.

Bij EGS’20 is het heel andere koek. Ongeveer 40 
rekeningen per maand, de baromzet die op 3 
manieren binnenkomt, contant, pin en per clubkaart, 
sponsors die aangeschreven zijn en natuurlijk de 
incasso van contributie bij ongeveer 750 leden. 
Het lijkt wel een bedrijf.

“Alle financiële onzeker- 
heden bezorgde mij wel 
eens slapeloze nachten.”
Om het ons gemakkelijker te maken hebben we een 
boekhoudprogramma aangeschaft dat gekoppeld 
zit aan de bank. Hierdoor worden al veel betalingen 
automatisch geboekt. Zoals jullie hebben gemerkt 
hebben we de contributie-incasso uitbesteed aan 
Clubcollect. Dat is voor iedereen nog even wennen 
en de vragen proberen we zo goed mogelijk te 
beantwoorden.

Terugkomend op de titel
Tijdens de fusie werden we allemaal getroffen door 
de coronapandemie. We hadden een behoorlijke 
investering gedaan en hoe nu verder? In eerste 
instantie leek het mee te vallen. De kantine van 
voormalig GVV’57 was open en we konden met z’n 
allen voetballen. Maar toen kwam die lockdown. 
Geen inkomsten meer vanuit de kantine, wat zouden 
de sponsors doen en hoe zat het met de leden? 
Allemaal onzekerheden voor een nieuwe vereniging 
waar ik wel eens slapeloze nachten van had. 

Maar boven verwachting betaalden sponsoren hun 
sponsorschap en nieuwe sponsoren meldden zich 
aan. En hoe zat het met de leden, die te maken kregen 
met een nieuwe vereniging, een hogere contributie 
en een nieuw betaalsysteem? Ook jullie als bleven 
de nieuwe vereniging trouw. We hebben zo goed als 
de volledige contributie kunnen incasseren, hiervoor 
mijn diepste respect.

Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we 
zeggen dat we een bloeiende vereniging zijn, helaas 
zijn er weer wat beperkingen maar ook dat zal wel 
weer goed komen.

Clubkaart
Nog een belangrijk aandachtspuntje. Iedereen die 
lid is van EGS’20, dus zowel spelers als vrijwilligers,  
ontvangt een clubkaart. Mocht je deze nog niet 
hebben, meld je dan bij het wedstrijdsecretariaat, 
want daar hebben ze nog een stapeltje dat nog niet 
uitgegeven is!  

Behalve als entreekaart bij de thuiswedstrijden van 
EGS’20 1 kan deze kaart ook gebruikt worden als 
betaalmiddel. Wij zouden het heel prettig vinden 
als de kaart massaal als enig betaalmiddel gebruikt 
wordt.  Enerzijds omdat er steeds minder contant 
geld in omloop is, maar vooral omdat het betalen 
met de pinpas voor de vereniging duurder is. Het 
opwaarderen van de clubkaart kost  de vereniging  
eenmalig € 0,05. Elke keer dat je met je pinpas  
betaalt, kost dat de vereniging € 0,05 per transactie.
Het gebruik van de clubkaart kan de vereniging op 
jaarbasis dus duizenden euro’s opleveren ! 
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Bezorgers EGSINSIDE

Escharen:   Matt Gerrits 
Velp:   Marcel van Haren 
Grave:   Centrum: Nick Jansen 
Grave:   Waterlinie: Matt Danner 
Grave:   Zitterd: Berna Kamoen, Henk Cuppen 
Grave:   Rode en Blauwe Dorp: Maarten Blom 
Grave:   Mars: Toon en Mariëlle Jagers 
Grave Stoof:   Peter en Gerda Pijnappels 
Grave Estersveld Noord:  Cilia Wolters, Arthur Brussaard, 
  Roland van Boekel

EGS’20 wenst iedereen fijne feestdagen  
en vooral een gezond en sportief 2022



Sportpark De Kranenhof 

11 EGS Inside! december 2021





“Ik had twijfels, maar blij dat ik 
ben ingestapt”

Kantinecommissielid Piet Michiels helemaal happy bij EGS’20

Door Jaap Schouten

Is er een feestje, dan zie je Piet Michiels. Maar 
dat pilsje in zijn hand is voor iemand anders, 
want Piet (72) staat steevast achter de bar. 
Nu ook bij EGS’20, want hij kan de horeca nog 
steeds niet missen. “Ik had voor aanvang van 
de fusie zo mijn twijfels na 63 jaar Estria, 
wilde de kar niet opnieuw trekken. Maar ik 
ben blij dat ik het toch gedaan heb. Ik leer 
nu de mensen achter de gezichten kennen en 
dat bevalt. Ik voel me net zo verbonden aan 
EGS’20 als toen aan Estria.”

Piet Michiels is de kurk waar de Esterse 
horeca op drijft. Altijd geweest ook. 
Activiteiten in het Dorpshuus, bij de 
carnavalsverenging, de popfestivals, 
het beachvolleybal, Estria en nu 
natuurlijk EGS’20: Piet is de spil waar 
alles om draait. Hij organiseert, 
regelt, bestelt, delegeert en zorgt 
ervoor dat iedereen op tijd zijn natje 
en droogje krijgt. 

“Het begon in 1983 
achter de bar bij 
Estria en horeca is 
nog steeds mijn 
grote hobby.” 

Het is de passie van Piet, die voor 
zijn pensioen zijn geld verdiende 
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Piet Michielsals uitvoerder/projectleider in de bouw. 

Een flink stuk van zijn dna, dat waarin 
organisatietalent en ondernemersinstinct zit, 
heeft hij doorgegeven aan zijn zoon Patrick, 
eigenaar van Primetime (Eventtechniek en 
Eventstyling), dat recent nog de opening 
met spectaculaire lasershow van het EGS’20 
sportpark verzorgde.

Op rolletjes
Voordat het eerste blad bier over de bar schuift, 
gaat er een vaak maandenlange voorbereiding 
aan vooraf. Piet is er vanaf het allereerst 
begin bij en werkt, samen met de andere 
organisatoren, een waslijst met duizend-en-één 
actiepunten af. Bij wie wordt het bier besteld 
en hoeveel frikandellen en hamburgers? Hoe 
zit het met de koeling en de frituur? Welke 
vrijwilligers staan wanneer achter de bar of in 
de keuken en wie houdt de kassa in de gaten? 
Betalen met munten: waar en door wie? En zijn 
er vrijwilligers voor de afwas? 

En wie ruimt na afloop de rotzooi op? Het zijn 
allemaal belangrijke ingrediënten voor een 
geslaagde avond. En loopt het feest eenmaal op 
rolletjes, dan zie je Piet achter de bar genieten 
met toegeknepen oogjes, een glimlach en twee 
handen in de zij, als Napoleon die goedkeurend 
over het slagveld kijkt. “De horeca is mijn grote 
hobby. Dat zat er al vroeg in”, zegt Piet: “Het 
begon in 1983 met kantinediensten achter de 
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bar bij Estria en daarna werd ik betrokken bij 
zo’n beetje alle feesten en festivals in Escharen. 
Zo rol je erin en bouw je een schat aan ervaring 
op. Het belangrijkste: ik vond –en vind- het 
leuk. Ik heb er gevoel voor, al zeg ik het zelf. 
Het regelen vooraf, de bestellingen, het indelen 
van vrijwilligers achter de bar en in de keuken: 
het gaat mij makkelijk af. Het leukste vind ik 
het contact met mensen. Nu ook bij EGS’20: ik 
leer ook de mensen uit Grave en Velp kennen. 
Vroeger had je bij sommige gezichten een 
bepaald beeld, in werkelijkheid blijkt dat heel 
anders te zijn. Dat is mooi om te ervaren.”

Twijfels over fusie
De barcommissie van EGS’20 bestaat, naast 
Piet, uit Nicole Brands de Klein, Pauline Paters, 
Joeri Nuijen en Peter Veekens, die allemaal 
hun eigen taken hebben bij de inkoop en 
bestellingen, de financiën, het inroosteren van 
de vrijwilligers, in de keuken en natuurlijk de 
schoonmaak. Na wat aanloopproblemen loopt 
het inmiddels gesmeerd, vindt Piet. “Het was 
in het begin toch best wel spannend. Ikzelf had 
vooraf mijn twijfels over de fusie en moest, 
na 63 jaar lid geweest te zijn van Estria, best 
wel even slikken. Maar terugkijkend is het 
fantastisch gegaan. Half juni 2021 begon de 
barcommissie en hadden we een aanloopje 
naar de eerste ‘volle bak’ in de kantine, op 
donderdag 2 september na afloop van de 
training van de selectie. Alle commissieleden 
stonden achter de bar. 

Er was best wel wat spanning over hoe de 
mensen van de verschillende clubs op elkaar 
zouden reageren, maar niets van dat alles. 
Het was gelijk feest. Er werd niet gemopperd, 
er werd niet gezeurd. Dat is mij heel erg 
meegevallen en deed mij ook goed. Ik heb er 
dus geen spijt van dat ik ben ingestapt.”

Ouwebeppen
Inmiddels is voor Piet Michiels alles weer bij 
het oude. Ook bij EGS’20 maakt hij weer met 
gemak zo’n 40 tot 50 vrijwillige uren per week, 
om tussendoor vanachter de bar lekker te 
ouwebeppen over zijn andere hobby: voetbal. 
Piet speelde vanaf zijn zeventiende zo’n tien 
jaar in het eerste van Estria als ijzersterke 
voorstopper die, ondanks zijn geringe lengte, 
zelfs de kopduels tegen boomlange spitsen 
won (“vooral een kwestie van timing”). Die 
voetbalverhalen kan hij nu delen met de leden 
van EGS’20, waaronder ook de tegenstanders 
van toen. De samenvoeging van de drie 
Graafse clubs heeft zijn wereld verbreed, de 
samenwerking onderling voelt volgens Piet 
gewoon goed. In de kantine van EGS’20 zijn al 
een aantal hele leuke feestjes gevierd, aldus 
Piet. “Door corona gaat het nog met horten en 
stoten, dat is wel vervelend. Maar is de kantine 
open, dan is het ook feest- bijvoorbeeld na 
iedere thuiswedstrijd van het eerste. Dan is het 
voor ons, de barcommissie en alle vrijwilligers, 
aanpoten maar dat is het waard. Deze fusie is 
wat mij betreft gewoon geslaagd. Heel goed 
geslaagd.” 
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Kantinecommissielid Piet Michiels helemaal happy bij EGS’20

Piet inspecteert het buffet bij de bijeenkomst voor de bouwvrijwilligers
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Dit resulteerde in goede resultaten voor de 
beker. Het eerste werd met 2 overwinningen 
en een gelijkspel gedeeld eerste, het tweede 
haalde de volgende ronde en ook onder 23 
bleef in de poule ongeslagen en mocht verder. 

Bij de start van de competitie wist het eerste 
1 maal te winnen, gaf men een overwinning 
weg (gelijk tegen United) en verloor het van de 
kampioenskandidaat. Het tweede kreeg helaas 
te maken met een aantal afgelastingen, de 
onder 23 won 4 keer en stond bovenaan. Helaas 
moesten we vanaf dat moment de competitie 
weer stil leggen. Zelfs met zijn allen trainen 
werd onmogelijk gemaakt door de Covid regels.

“Alle voorwaarden om te   
presteren zijn bij EGS aanwezig”

Remco ten Hoopen, hoofdtrainer

Voor u ziet u de tweede editie van EGS’20 
INSIDE. De eerste editie over de bouw van 
ons nieuwe complex met talloze betrokken 
mensen was een succes. Het is goed om een 
enkele keren per jaar een blad zoals deze 
naar buiten te brengen. Het is altijd goed 
om te weten wat er allemaal speelt binnen 
de club. De sponsoren, de vrijwilligers, 
de jeugdteams, de senioren, activiteiten, 
materialen, wat het ook is, we willen het 
weten. De nieuwsbrief is daarvan een mooi 
voorbeeld  (de Derde Helft) en zo ook dit 
presentatie magazine.

Vind het dus een eer, maar ook een soort van 
plicht, om ook namens de selectie wat te mogen 
vertellen. Vorig jaar is het allemaal begonnen. 
De nieuwe club EGS en zijn selectie elftallen. 
De eerste bal gezamenlijk ging rollen op 15 juni 
2020, naar achteraf blijkt precies midden in de 
bekende corona pandemie. De voorbereiding 
gaf de staf de kans om alle spelers te zien 
en te beoordelen naar hun kwaliteiten. Dit 
resulteerde in een fanatieke voorbereiding 
waarin alle spelers hun “originele afkomst” 
snel aan de kant zette en er eigenlijk al direct 
een hecht collectief ontstond.
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“EGS’20 wil zijn eigen  
identiteit vinden met   
spelers uit de drie kernen 
die hart voor de club  
hebben”

Remco ten Hoopen

Het werd dus eigenlijk een jaar pappen en 
nathouden, onderlinge wedstrijden en bezig 
blijven. Besloten om op half mei de zomerstop 
in te laten gaan. In de hoop dat de regering 
besloot om half juni weer met iedereen te 
mogen trainen. Dit mocht gelukkig, waardoor 
wij als selectie het seizoen al op 20 juni 
begonnen. De uitwijk naar de Bikkelkamp was 
en is natuurlijk erg prettig. Vanaf de eerste 
dag zat het gevoel van een jaar eerder er al 
meteen in. We moeten natuurlijk na een ruime 
9 maanden zonder wedstrijden en de mogelijke 
vakanties van selectiespelers wel tijdig starten. 

De opkomst was (en is nog steeds) erg goed. 
Een zeer gemotiveerde groep spelers stond 
aan de start van het nieuwe seizoen. Vanuit 
de onder 19 5 spelers door geschoven, van een 
compliment is aan de boys, maar zeker ook aan 
Jan Harting, trainer onder 19. Wanneer je in een 
pandemie met weinig wedstrijden, de jongens 
op trainingen toch selectiewaardig krijgt, doe 
je het goed. 

Ook een aantal nieuwe spelers kwamen erbij. 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend 
of deze nieuwe spelers een versterking zullen 
zijn, maar dat zal in de tijd van dit schrijven en 
de uitgave van het blad vast wel duidelijk zijn 
geworden. We zijn in ieder geval content dat er 
spelers zijn bijgekomen. 





Remco ten Hoopen, hoofdtrainer
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Deze groep had groter kunnen zijn, veel groter 
zelfs, maar zoals al eerder aangegeven, we gaan 
niet betalen, op geen enkele manier en ook 
selectie spelers betalen gewoon contributie. 
Aan goud zoekers hebben we niks, willen we 
ook niet. EGS wil zijn eigen identiteit vinden 
met spelers uit de drie dorps/stads kernen die 
hart voor de club hebben. Dat waarborgt een 
mooie toekomst, waarin we gaan proberen het 
algehele niveau binnen de gehele vereniging 
op te krikken.

Als ik praat voor het eerste elftal vind ik dat 
wij, met het verlies van Margriet en Schadewijk 
als kampioenskandidaten in onze klasse, mee 
moeten kunnen spelen om de bovenste 
4 plaatsen. Het gaat dan om details. 
We weten dat een aantal spelers 
internationale banen hebben, we weten 
dat een aantal spelers wat lichtelijk last 
kunnen hebben van blessures en dat we 
inmiddels ook weten dat we 2 à 3 spelers 
kwijt zijn. Marijn van Dongen scheurde 
voor de tweede keer zijn kruisbanden, 
zal nu als assistent trainer bij het eerste 
elftal betrokken zijn maar ook Pepijn van 
Delden zijn we 9 maanden kwijt. Ook Abel 
Derks is afwachten hoe zijn blessure zich 
zal ontwikkelen. Dat zijn 3 potentiële 
basisspelers van het eerste. Gelukkig 
hebben we een brede groep. We houden 
in mijn beleving 20-22 veldspelers 
over die in aanmerking zouden kunnen 
komen voor een plekje in het eerste. 
Doordat we zo breed zijn vind ik dat we 
ook moeten uitspreken dat we bovenin 
mee zouden willen doen. Ook het tweede 
krijgt hierdoor de druk om bovenin mee 
te draaien. 
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In de toekomst moeten we bij zowel het eerste 
als tweede een stap hogerop gaan maken. 
De onder 23 (3e) is en blijft een elftal om te 
ontwikkelen. Spelers moeten daar ook gewoon 
willen winnen, maar als staf gebruiken we dit 
team echt om spelers klaar te maken voor de 
stap naar 1 of 2. Het is een zeer talentvolle 
groep, waar ik als trainer echt blij mee ben. 
Persoonlijk vind ik het wel jammer dat we niet 
in een onder 23 competitie spelen, maar ik 
begrijp de keuze van de club. Hoe je het ook  
draait of keert, het gaat puur om ontwikkelen, 
beter worden, de stap naar 1 maken. 

Inmiddels is het eind november 2021. Helaas 
kan het eerste nog niet aanhaken bij de top. 
Alhoewel we behalve tegen de Groesbeekse 

Boys geen enkele wedstrijd minder waren, 
trokken we helaas nog iets te vaak aan het 
kortste eind. Echter is wel te zien dat we ook 
nu weer mee kunnen doen en dat geen enkele 
tegenstander beter is, maar ook niet minder dan 
wij. We zullen dus hard moeten blijven werken 
met zijn allen om samen nog betere resultaten 
te halen. Natuurlijk heeft ook de afwezigheid 
van publiek daar invloed op, zeker thuis, want 
het is altijd druk en altijd gezellig. Dat geeft 
toch een extra boost aan de boys. Na corona 
in deze winter hopen we weer lekker door te 
kunnen, met mensen langs de kant, want ook 
voor de vereniging EGS’20 is dat natuurlijk 
beter en leuker….

In ieder geval zijn de voorwaarden om te 
presteren aanwezig. Accommodatie, velden, 
materialen, maar ook een harde kern die ons 
zal steunen, een hoop vrijwilligers en andere 
belangstellenden…. De jeugd die groeit….. Het 
is aan ons, het vlaggenschip en de 2 schaduw 
teams hiervan, om de club voetbal te geven 
dat past bij Grave/Velp/Escharen, dat past 
bij onze faciliteiten en dat vooral past bij de 
vele geweldige vrijwilligers….. Hard werken 
in de eerste plaats, verzorgd voetbal spelen 
op de tweede plaats, zoals de vele mensen 
de accommodatie verzorgen en daarbij vooral 
plezier uitstralen die zorg hebben gedragen 
voor waar EGS’20 momenteel staat, een 
mooie sterke stabiele vereniging in een mooie 
omgeving!

Remco in gesprek met Jurre Grotenhuis





De officiële opening van het sportpark
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Acties groot succes!
Acties om vereniging te ondersteunen

De afgelopen maanden heeft EGS’20 aan 
diverse acties deelgenomen om zo financiële 
steun te genereren voor de vereniging. 
Dit leverde het prachtige bedrag van 
€ 4495,03 op. 

De Grote Clubactie
Dit jaar werd voor het eerst de grote clubactie 
gehouden vanuit EGS’20. Maar liefst 190 
jeugdleden in de leeftijdscategorie t/m O-13 
kregen halverwege september een lotenboekje 
uitgereikt. Van 18 september tot 30 november 
konden de kinderen loten verkopen ter waarde 
van €3,- per lot. Van elk verkocht lot gaat er 
€2,40 naar de club. Het was heel leuk om te zien 
dat veel kinderen enthousiast te werk zijn gegaan 
en er behoorlijk wat loten zijn verkocht. Aan de top 3 
lotenverkopers is nog een leuk prijsje uitgedeeld. De 
opbrengst van de grote clubactie gaat uiteindelijk 
besteed worden aan de jeugd. Op welke manier dit 
is, zal later nog bekend worden gemaakt. 

Op 8 december vond de trekking van de loten plaats, 
en een dag later op 9 december werd deze trekking 
bekend gemaakt op de website: www.clubactie.nl. 
Zo waren er verschillende leuke prijzen te winnen 
waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro, een 3 
daagse mini cruise, masita cadeaubonnen en nog 
vele andere prijzen. Vanaf 9 december kon iedereen 
die een lot(en) had gekocht, aan de hand van zijn 
lotnummer controleren of er een prijs gewonnen is. 
Het lotnummer kun je vinden op het bankafschrift 
van je incasso of in de ontvangen email (indien het 
emailadres is ingevuld op het gekochte lot). 

Op 11 december ontving EGS een officiële cheque 
met hierop het totaal bedrag van €2755,68. 
Wij willen in ieder geval de kinderen bedanken voor 
hun inzet! Wij hopen dat ze volgend jaar ook weer 
enthousiast mee willen doen!
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Rodney v.d. Burgt (AH vd. Burgt) overhandigde de 
cheque aan Nick Jansen en Berna Kamoen

AH Voetbalpassie-actie
Naast de grote clubactie werd dit jaar ook 
meegedaan aan de Albert Heijn “voetbalpassie-
actie”. Albert Heijn en de KNVB hadden dit digitale 
spaarprogramma gelanceerd waarmee klanten 
Voetbalpassiepunten konden sparen om zo hun 
lokale voetbalclub te sponsoren. De punten die door 
klanten gespaard waren, gingen rechtstreeks naar 
de desbetreffende clubs. Deze Albert Heijn actie 
leverde maar liefst € 733,10 op.   
Rabobank Clubsupport-actie

EGS Inside!  december 2021

Deze actie werd in de maand oktober gehouden en 
door de stemmen van de leden van de Rabobank op 
EGS’20 ontving de vereniging een bedrag van maar 
liefst € 957,14. 

Onze clubwinkel
Deze actie loopt continu door. Op onze website staat 
op de homepagina een module met een link naar 
diverse webshops. Met de OnzeClubwinkel-module 
sponsor jij onze vereniging, zonder dat het jou ook 
maar een cent extra kost. Simpelweg, door middel 
van online aankopen die je normaal gesproken toch 
al doet. Inmiddels is hiermee  €49,11 gespaard. 

Zo doe je dat:
1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze 
website of de VoetbalAssist clubapp.
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan.
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende 
webshop.
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks 
bij de webshop.
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar EGS ‘20
6. Jij betaalt NIETS extra.

vlnr: Noud Keijzers, Davey van Lin en Duc Wouters 
verkochten de meeste loten en ontvingen een 
oorkonde en een attentie.





Het wedstrijdsecretariaat is op 
zoek naar scheidsrechters

Jos Derksen ondersteunt het wedstrijdsecretariaat 

Na de zomerstop dit jaar ben ik in gesprek geraakt 
met Rian van de Ven en Edwin van Kraaij. Voor 
hen was het een groot gemis dat Jan Nuijen door 
omstandigheden tijdelijk niet meer dat kon doen 
waar hij zich sinds jaar en dag voor ingezet heeft, 
namelijk voor GVV’57 en later EGS’20. Ik wens 
vanaf deze plaats Jan van harte beterschap toe 
en hoop dat hij snel weer aan kan haken bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

Zelf ben ik jarenlang actief geweest binnen GVV’57 
en ben zolang mijn zoon Rogier in de jeugd speelden 
trainer/coach geweest van diverse jeugdeltallen. 
Daarna heb ik me laten verleiden om de KNVB 
scheidsrechterscurcus te volgen. Nadat ik  deze 
me succes had doorlopen ben ik enkele jaren 
verenigingsscheidsrechter bij GVV’57 geweest en heb 
op zondag diverse teams gefloten. Door blessures 
heb ik dit uiteindelijk moeten staken.

Nadat EGS’20 een feit was, hoefde ik niet lang na 
te denken en heb Rian en Edwin aangeboden om 
hen daar waar nodig te ondersteunen binnen het 
wedstrijdsecretariaat. Het is namelijk geweldig om 
te zien dat met inspanning van heel veel vrijwilligers 
er een geweldig complex neergelegd is. Een complex 
waar iedereen trost op mag en kan zijn. Als ik dan 
ook nog eens zie hoe de leden van de voormalige 
aparte verenigingen nu samen trainen en spelen 
en om na afloop van de wedstrijden  gezamenlijk 
in de kantine met een biertje de zondag afsluiten, 
dan geeft mij dat een goed gevoel om hier deel van 
uit te maken en mijn steentje bij te dragen aan het 
succes van EGS’20.

In overleg met Rian en Edwin richt ik me nu vanuit 
het wedstrijdsecretariaat op het aanstellen van de 
scheidsrechters voor de wedstrijden op zaterdag en 
zondag. De meeste scheidsrechters ken ik en vind ik 
het prettig om mee te schakelen om de wedstrijden de 
plannen. Normaal gesproken bereid ik door de week 
de planning voor om deze samen met Rian en Edwin 
op de vrijdagochtend ook daadwerkelijk te plannen 
en vast te leggen. We hebben ondertussen onze 
structuur dusdanig opgezet, dat het tegenwoordig al 
veel minder tijd kost om de wedstrijden te plannen. 

Maar, we zijn er zeker nog niet. We hebben een 
lijst van scheidsrechters die de club een warm hart 
toedragen, maar we kunnen zeker nog een aantal 
scheidsrechters voor zowel op zaterdag als op 
zondag gebruiken. Het komt nogal eens voor dat 
scheidsrechters meerdere wedstrijden op een dag 

moeten fluiten en dat is een behoorlijke inspanning. 
Tot nu toe lukt het nog steeds om de wedstrijden 
te plannen met de scheidsrechters die we hebben, 
maar structureel komt het amateurvoetbal nu al 
tussen de 1.000 en 1.500 scheidsrechters tekort, 
dus ook bij EGS’20 kunnen we aanvulling gebruiken. 
Want nu betekent een afmelding op vrijdagavond 
dat er meteen een probleem ontstaat. Om dit te 
voorkomen zijn we op zoek naar leden die zo af ten 
toe willen fluiten. 

Ondanks diverse pogingen heeft dit tot nu toe nog 
niet geleid tot aanwas van het scheidsrechterskorps. 
Het lijkt erop alsof een wedstrijd fluiten door 
de heftige emoties op en rond het veld minder 
aantrekkelijk zou zijn geworden. Niets is minder 
waar. Natuurlijk zijn er incidenten, maar die 
worden keihard aangepakt. Het overgrote deel van 
alle wedstrijden verloopt plezierig. Dus mocht je 
interesse hebben om wedstrijden te leiden, ook 
als je niet elke week wilt fluiten, meld je dan aan 
bij Menno ter Horst en Dick Cuijten die samen de 
scheidsrechterscommissie vormen. Het wordt 
daarmee voor het wedstrijdsecretariaat makkelijker 
om wedstrijden te plannen en scheidsrechters 
achter de hand te hebben die in willen vallen op het 
moment dat iemand verhinderd is.

Daarnaast hoop dat dat het weer snel mogelijk 
wordt om wedstrijden met publiek te spelen zodat 
iedereen elkaar ook weer naast het veld kan zien en 
spreken. Rest mij nog jullie alvast fijne feestdagen 
te wensen, blijf gezond en veel sportplezier in 2022.
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Jos Derksen





Vele handen maken licht werk
Henk Cuppen, voorzitter commissie accommodatie en materialen

Hierbij laten we weten wat de commissie 
accommatie en materialen inhoudt en wat deze 
commissie doet.

We onderhouden de velden zorgen dat dit in overleg 
met de aannemer. Het eerste jaar nog door Top Sport 
en Groen uit Maashees deze partij heeft de gehele 
buiten boel zoals de velden als de parkeerplaatsen 
en de paden rondom de velden aangebracht en alles 
wat daar mee samen hangt, later zullen de velden 
door Engelen Groen uit Uden worden onderhouden.

Men zal denken dat doordat we robotmaaiers hebben 
dit niet meer nodig is maar er zal geprikt, bemest en 
bezand moeten worden, de kanten gemaaid en meer 
van deze acties.

Als we het dan toch over de buitenboel hebben. Ook 
de kunstgrasvelden hebben onderhoud nodig zoals 
het vegen en schoonblazen, de infill op orde houden.
Ook niet onbelangrijk rondom het park de 
vuilnisbakken legen de peuken opruimen en al wat 
niet in de afvalbakken gedeponeerd wordt. Dit doen 
we met vrijwilligers.

Doordat er robotmaaiers ingezet worden moet er 
ook voor gezorgd worden dat de speelvelden na de 
trainingen en de wedstrijden ontdaan worden van 
de doeltjes en de netten omhoog zijn. Anders lopen 
de maaiers vast in de netten. Dit zouden de teams 
moeten doen wanneer zij als laatste de velden 
verlaten na de training of wedstrijd maar helaas zien 
we vaak dat dit niet gebeurt en moeten anderen dit 
helaas oppakken.

Wat ook een taak voor de veldbeheerders is, is zorgen 
dat de belijning op de velden zichtbaar is. Meestal 
eenmaal per week en dat is in de toekomst gezien 
met 4 grasvelden een behoorlijke klus. Periodiek 
moet alles nagekeken worden, de robotmaaiers, de 
beregening en de afwatering van de velden. Zeker 
ook iets wat regelmatig moet gebeuren is het 
wieden van alle perken en wallen die er zijn. Dit is in 
grote lijnen wat er buiten moet gebeuren en dan zal 
ik op dit moment nog wel wat vergeten zijn.

Wat betreft het gebouw komen er andere dingen 
om de hoek kijken. Ten eerste zorgen we ervoor 
dat er voldoende spelmateriaal is en dat dit 
op een verantwoorde manier uitgegeven en 
ingenomen wordt. Ook proberen we om een goede 
manier de kleedkamers in samenspraak met het 
wedstrijdsecretariaat in te delen.
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Henk Cuppen

Ook hier is weer een mooie taak weggelegd voor 
de teamleiders om na een training de kleedkamers 
schoon achter te laten en kijk na een gespeelde 
wedstrijd ook even bij de kleedkamer van de tegen- 
stander. Dit scheelt weer werk voor de goed bedoelde 
vrijwilliger.

Dus hier moet ook het nodige bijgehouden worden. 
Het schoonmaken gebeurt in samenspraak met 
IBN  maar er is onderhoud nodig aan de installaties 
zoals de verwarming van het gebouw, de douches 
in de kleedkamers en al het elektra. Dit gebeurt in 
goed overleg met de aannemer die de installatie 
aangebracht, Firma van Dorp uit Zevenaar.

Ook hebben we nog alarm- en bewakingcamera’s in 
het gebouw aangelegd door van den Broek uit Oss 
en Cuvotech uit Escharen. De AV-installaties, dit is 
de geluidinstallatie, zowel binnen als buiten, en de 
t.v.‘s die je op verschillende plaatsen ziet hangen zijn 
aangelegd door Prime-Time uit Cuijk. Ook hier moet 
onderhoud verricht worden en als er problemen zijn 
adequaat op gereageerd worden.

We hebben ook nog verschillende partijen waar we 
mee samenwerken zoals de sport-BSO de Kleine 
Buddha, een dependance van Fysio Bardoel-van Lier, 
de biljartvereniging “De Deurstoters”, de Bootcamps 
van Rick Beijer, de Wielerclub en dan nog de 
voetbalscholen.

We proberen alles zoveel mogelijk met vrijwilligers 
op te pakken, daar er veel kennis in ons ledenbestand 
zit en we hier ook gebruik van willen maken. Maar 
mocht je nog iets kunnen en willen betekenen dan 
meld je aan. Dit hoeft echt niet elke week te zijn 
maar periodiek iets doen is ook prima !
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Naam?    Stan van Beuningen
Geboortedatum?   28 oktober 2006 
Woonplaats?    Grave 
School?     Jorismavo Nijmegen 
Team?    JO17-1
Positie?     Linksachter 
Hoe kom je bij EGS’20 terecht?  Via GVV’57
Wat vind je van de club?   Een mooie club met veel goede  
    teams en natuurljk ook een mooi  
    complex 
Heb je anders hobby’s?   Nee
Beste voetballer?   Cristiano Ronaldo / Frenkie de Jong 
Wat kijk je op tv?   Vooral veel voetbal, en dan vooral  
    Ajax
Beste muziek?   Nederlandse rap
Favoriete vakantieland?   Spanje
Wat wil je later worden?  Weet ik nog niet
Wie zou je willen ontmoeten?  Cristiano Ronaldo 
‘s Nachts wakker maken voor?  Kapsalon of carpaccio 
Wat wil je nog kwijt?   Niks meer

Ken je deze jeugdspeler al?

Interview met jeugdspelers van EGS’20

Met een gerichte vragenlijst laten we je kennismaken met enkele jeugdleden die bij 
EGS’20 voetballen. 
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Naam?    Senn Kempen 
Geboortedatum?   1 oktober 2011
Woonplaats?    Grave
School?     De Sprankel
Team?    JO11-1
Positie?    Overal, maar sta de laatste tijd  
    middenvelder of spits
Hoe kom je bij EGS’20 terecht?  Toen ik 4 was ben ik met papa  
    naar Estria gegaan en sindsdien  
    ben ik lid 
Wat vind je van de club?   Megaleuk. we hebben een mooi  
    sportpark en leuke trainers. 
Heb je anders hobby’s?   Gamen op de PlayStation, tennis 
Beste voetballer?   Cristiano Ronaldo
Wat kijk je op tv?  Youtube filmpjes van Enzo Knol
Beste muziek?   Lil Kleine
Favoriete vakantieland?    Frankrijk
Wat wil je later worden?  Profvoetballer
Wie zou je willen ontmoeten?  Enzo Knol en Cristiano Ronaldo
‘s Nachts wakker maken voor? Voetbalwedstrijd van Ajax
Wat wil je nog kwijt?    Iedereen veel plezier bij ons  
    mooie sportpark





Jody Jansen, lid van het wasteam  
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Met de komst van het nieuwe sportcomplex 
‘Kranenhof’, is ook een centrale wasruimte 
gecreëerd. Elk team heeft een eigen locker 
toegewezen gekregen met daarop een 
cijferslot. In elke locker staat een wasmand 
waar de schone tenues in liggen. Voor 
aanvang van de wedstrijd kan de leider van 
het team de tenues uit de locker halen en in 
de sporttas leggen.

Na afloop van de wedstrijd worden de vuile 
tenues weer in de wasmand gelegd die in de 
locker staat. In de centrale wasruimte zien 
de vrijwilligers (aan de andere kant van de 
lockers) welke teams hun vuile was hebben 
ingeleverd, en kan er worden begonnen met 
wassen en drogen van de kleding. 

De week erna staat alles weer netjes 
gevouwen in de wasmand voor de volgende  
wedstrijd. 

Kleine wasjes, grote wasjes, 
wij doen ze in de wasmachine
Met ingang van 1 december jl. is een 
nieuw wasteam opgericht die ervoor 
zorgt dat de tenues van alle 46 teams 
wekelijks gewassen worden. 

Dit alles wordt gedaan door een team 
van vrijwilligers die nog wel wat 
versterking kunnen gebruiken. Dit 
wasteam bestaat nu uit Jody Jansen, 
Berna Kamoen, Gerda Pijnappels, Rian 
Kleisterlee, Sylvia Verheijen en Paulien 
Paters. Interesse om dit gezellige 
groepje (tot nu toe alleen dames) te 
komen versterken, loop eens binnen 
bij het wedstrijdsecretariaat en meld 
je aan.

Tips van het wasteam:
• Lever de vuile was in zoals 

deze gedragen wordt (niet 
binnenstebuiten), daar worden 
wij heel blij van.

• De kleding die niet gedragen 
wordt, mag in de plastic tas 
gestopt worden en vervolgens 
ook in de wasmand, samen met 
de vuile was. Zo kunnen wij 
controleren of jullie teamkleding 
compleet is.

Ieder team heeft haar eigen locker waarin de wasmand 
met de tenues staat

De wasruimte met de wasmachines en drogers





Openingsfeest voor de jeugd
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Tot dusver hebben we maar een aantal keer onszelf 
kunnen laten zien langs de lijn. Met spandoeken 
fakkels en (zo nu en dan) wat vuurwerk. Die 
spandoeken maken we altijd zelf in onze garage’s, 
is nog gezellig ook! Door de corona seizoenen waren 
we helaas belemmerd in nog meer sfeeracties. Zo 
zou er met de openingswedstrijd een actie zijn 
geweest, en hadden we graag tegen SES Langeboom 
wat willen doen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet 
zeggen we dan maar.

We worden ook erg goed bij de club betrokken. 
Zo mochten wij de opkomst muziek en goaltune 
bedenken.

Daarnaast is het natuurlijk erg mooi voor de spelers 
van het eerste. Via instagram laten wij regelmatig een 
‘sneak peek’ zien van onze plannen. Dan reageren de 
meeste spelers er al op dat zij niet kunnen wachten. 
Is voor ons natuurlijk ook motiverend.

Voor nu is het afwachten tot we weer mogen. Laten 
we hopen dat het niet meer lang duurt. Maar hoe 
dan ook zijn we er weer bij met nieuwe sfeeracties. 
Zo gek zijn we dan ook wel weer!

Supportersvereniging SIDE20

Onze supportersvereniging begon eigenlijk met het 
begin van onze club. Een klein groepje van ons vond 
het al leuk om sfeeracties te houden bij de laatste 
jaren van Estria. Gaandeweg kwamen er met het 
begin van EGS een hoop jongens bij van SCV’58 en 
GVV’57. Inmiddels zijn we een groep van 50 man. De 
meeste van ons zijn ook nog altijd betrokken bij onze 
voetbalvereniging. Toch wel erg grappig om een 
supportersvereniging te hebben bij een amateurclub.

De naam Side 20 was natuurlijk snel bedacht. Ook 
hebben we een logo, een eend omdat die ook in de 
vlag van de gemeente zitten. Toch een klein detail. 
Overigens is ons logo tegenwoordig overal te vinden 
in de regio, we hebben honderden stickers geplakt 
op de meest gekke plekken. Vorig jaar hebben 
we truien laten bedrukken met Side 20 voorop en 
achterop staat ons logo.
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De truien van de supportersvereniging

Het logo van Side20

Wat in het vat zit verzuurt niet
Allereerst is het erg mooi dat wij, supporters-
vereniging SIDE20,  een stukje in de Inside 
EGS’20 mogen schrijven.

Een van de sfeeracties van SIDE20



              “Het
zwart op wit 
         willen zien”
       
EEN AFSPRAAK OP PAPIER
VOORKOMT PROBLEMEN

Rijksweg 66 ● Postbus 95 ● 6580 AB Malden 
Telefoon 024 3666010

info@eldiknotaris.nl ● www.eldiknotaris.nl

Onze winkel:
Rogstraat 9, 5361 GP Grave

Tel. (0486) 421485 Fax: (0486) 421487
info@belvisie.nl 

Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag 9:30 - 17:30 uur

Vrijdag 9:30 - 20:00 uur 
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Het adres voor al uw
   mobiele telefonie

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten



 Clubkleding en andere artikelen
Kledingcommissie EGS’20

Namens de kledingcommissie willen wij, Berna 
Kamoen en Marcel van Haren, jullie graag op de 
hoogte brengen van de artikelen die rechtstreeks 
of via de webshop te koop zijn. 

De webshop is te bezoeken via onze website:
https://www.egs20.nl/514/webshop/ of via de 
bestelpaal die in de kantine staat

We zijn nog met de vereniging in overleg hoe we de 
artikelen rechtstreeks gaan verkopen.  Mocht je toch 
al artikelen willen kopen, neem dan contact op met 
de kledingcommissie via kledingcommissie@egs20.
nl of telefonisch met Berna: 06-15401186

Er zijn ook artikelen voor de hockeyclub verkrijgbaar. 

Kleding: 
Alle kleding wordt via Brandsfit besteld. Met dit 
bedrijf heeft de vereniging een lucratief contract 
waardoor je als je EGS’20 invult 30% korting 
krijgt !!
Er zijn verschillende artikelen te koop.
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van der Burgt
centrum Grave

Berna
Kamoen

Sokken met logo EGS’20 € 12,50

Sokken met logo HC Grave € 10.00

Trainingspak senioren € 39,95

Trainingspak jeugd € 35,95

Geborduurd logo EGS’20 over oude 
logo op jassen

€ 3,50

 
 Overige artikelen:
 

Gebitsbeschermers hockey € 6,-

Autoshirtje EGS’20 € 10,-

De bestelpaal van Brandsfit in de kantineK

De trainingspakken van EGS’20
 

Autoshirtjes

Tribunestoeltjes
Je kunt je ook inschrijven om tribunestoeltjes te 
sponsoren. Er zal dan een tribunestoeltje jouw naam 
krijgen.  Let op: dit is dan géén gereserveerde zitplaats! 
De kosten voor een gesponsorde tribunestoeltje zijn 
€ 75,- voor 3 jaar.  Je kunt je hiervoor aanmelden via 
sponsorzaken@egs20.nl waarbij je vermeldt:
* De naam die op het tribunestoeltje moet komen
* Je mobiele telefoonnummer zodat we een betaal- 
verzoek kunnen sturen.  

Gesponsorde tribunestoeltjes
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EGS ’20
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Je hebt van die vrijwilligers dit nooit op 
de voorgrond reden, maar intussen een 
geweldige hoeveel werk verstouwen. 
Geert Arts is er zo een. Hij nam vele 
jaren geleden al een voorschotje op de 
krachtenbundeling van Estria, GVV’57 en 
SCV’58, want is geboren en getogen in 
Grave, verhuisde op zijn 16e naar Escharen 
en bouwde in 2011 zijn eigen huis bij de 
kerk van Velp. Daar woont hij nog steeds 
met zijn vrouw Ineke en twee dochters 
Elle en Roos. Geert voetbalde in zijn jeugd  
‘efkes’ bij de pupillen van GVV, tot hij een 
harde bal tegen zijn hoofd kreeg en toen 
was de lol over. Het werd hockey, een sport 
waarnaar hij nog steeds graag mag kijken. 
“Het is een snelle sport”, zegt Geert: “ik 
vind het nog steeds leuk om WK- of EK 
wedstrijden op tv te zien. Tegenwoordig 
ben ik ook trainer van het hockeyteam van 
mijn dochter Elle en zo is de cirkel weer 
rond.” 

“Alles klopte en ik weet hoe 
moeilijk dat is”

Uitvoerder Geert Arts kijkt met voldoening terug op bouwproject

Door Jaap Schouten

Als je voor je baas door het hele land 
complexe ziekenhuizen, grote fabrieken 
en zorginstellingen bouwt, dan kun je in 
je vrije tijd best nog even een sportparkje 
als dat van EGS’20 uit de grond trekken. 
Voor hoofduitvoerder Geert Arts (44) 
was dat zo gezegd, zo gedaan. Alleen 
kreeg de 44-jarige Velpenaar er ook nog 
corona bij, die hem wel afremde maar 
niet kon afstoppen. Aandacht voor een 
bikkel.

Geert Arts

Vriendenteam
Geert Arts bleef behouden voor het voetbal door 
oud-voorzitter Theo Gremmen van SCV’58, die hem 
overhaalde om in Velp te komen voetballen. Op zijn 
16e kwam hij terecht in een elftal dat uitgroeide tot 
een hecht vriendenteam. “We hebben allemaal in de 
selectie van SCV gespeeld. Ja, ik heb ook het eerste 
gehaald en speelde rechtsback of voorstopper. Ik 
ben geen echt goede voetballer, maar ik geef nooit 
op. Ik heb wilskracht, ze komen mij altijd drie keer 
tegen.” In die jonge jaren voltooide Geert zijn MTS 
Bouwkunde in Nijmegen en ging de bouw in. Bij 
zijn eerste werkgever, Bouwbedrijf Berghege in Oss, 
begon hij in het jaar 2000 en hij werkt er nog steeds. 
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Geert: “Ik ging van assistent-uitvoerder naar 
uitvoerder en ben nu hoofuitvoerder. Het is uitdagend 
werk, Berghege zit door het hele land en realiseert 
grote woningbouwprojecten, bouwt ziekenhuizen, 
fabrieken en heeft zelfs de trainingsaccommodatie 
van Feyenoord, Varkenoord, verbouwd. Echt grote 
klussen. Het zijn lange dagen, de wekker gaat 
meestal om half zes af.”

“Tegenwoordig ben ik ook 
trainer van het hockeyteam 
van mijn dochter Elle en zo 
is de cirkel weer rond.”





“Deze plannen waren 
vooraf zo goed uitgewerkt, 
dat ze in de praktijk voor 
100 procent klopten. Geloof 
me: dat zie je in de bouw 
zelden of nooit”

Uitvoerder Geert Arts kijkt met voldoening terug op bouwproject

Joost Opsteegh en Geert Arts aan het werk

Wingman
Een teamgenoot van Geert Arts had goed in de gaten 
welk vlees hij in de kuip had en toen Jurgen Verhallen 
(samen met Pascal Kersten de grote kartrekkers van 
het nieuwbouwproject EGS’20) een ‘wingman’ nodig 
had bij de bouw van het clubgebouw, was zijn keuze 
snel gemaakt. Geert werd zijn rechterhand en was 
vanaf 2018 nauw betrokken bij de voorbereidingen 
en met name de praktische uitvoering van de 
bouw. Een megaklus in Escharen en dat naast zijn 
drukke werkzaamheden voor Berghege. Maar goed 
te doen, aldus Geert. Tot hij corona kreeg. “Dat was 
in november 2020. Ook mijn vrouw Ineke raakte 
besmet, dus dat was een vervelende tijd. Ik heb er 
nog steeds de nasleep van, heb weinig energie, ben 
snel moe en heb snel hoofdpijn. Vroeger had ik een 
conditie als een paard: ik rende vaak vanuit Oss naar 
huis, 12 kilometer in een uur. Dat haal ik nu bij lange 
na niet meer.” Geert deed het een tijdje rustig aan, 
maar werd thuis door het EGS-bouwteam betrokken 
bij keuzes voor bijvoorbeeld materialen, indelingen, 
constructies en later kwaliteitscontroles. “Later ging 
ik regelmatig op zaterdag een kijkje nemen op de 

bouw of alles goed -en volgens afspraak ging. Ik had in 
die tijd veel contact met bouwkundig tekenaar Harry 
Veekens, die de bouwtekeningen heeft gemaakt. En 
met Henk Cuppen, één van de beheerders van het 
EGS’20-complex. Dan namen we samen door welke 
materialen besteld moesten worden, zeg maar de 
werkvoorbereiding voor de volgende week. Ik heb de 
aanzet gegeven voor de houten gevel, zelf heb ik er 
geen spijker ingeslagen maar er wel voor gezorgd dat 
het zo efficiënt mogelijk en met de beste kwaliteit 
gebeurde.”
    
Goed uitgewerkt
Geert Arts kijkt, ondanks corona, tevreden terug op 
het project, waar hij met zijn EGS 35+ team nu ook 
sportief gebruik van maakt. Net als zijn dochter, 
maar dan een (hockey)veld verderop. “Ik ben vooral 
trots op de fijne samenwerking”, aldus Geert: “Ik 
weet wat bouwen is en hoe moeilijk het is om 
vanaf papier iets daadwerkelijk te realiseren. Deze 
plannen waren vooraf zo goed uitgewerkt, dat ze in 
de praktijk voor 100 procent klopten. Geloof me: dat 
zie je in de bouw zelden of nooit. Dat geldt ook voor 
de samenwerking met de dames van Look & Feel, 
die de plannen voor de inrichting van de kantine 
in een vroeg stadium keurig op orde hadden. Dat 
voorkwam problemen op het laatste moment, zoals 
zo vaak gebeurt in de bouw. Ik leerde ook de vele 
vrijwilligers kennen, zelfs trainer Remco ten Hoopen 
en verschillende selectiespelers kwamen helpen. 
Dat is een goed teken en prima voor de sfeer. Ik kijk 
er met voldoening op terug. Ik heb laatst nog het 
uitstekende 3d-model van Harrie Veekens laten zien 
tijdens een project elders. Dat geeft aan hoe trots ik 
ben op wat we hier hebben gerealiseerd.”    
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Feestavond bij opening sportpark
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Sponsoren aan het woord
Interview met Primetime, van Dinther en Cuvotech

Door de sponsorcommissie

Wij stelden een 9-tal vragen aan drie belang-
rijke sponsoren om zichzelf kort voor te stel-
len aan de leden, vrijwilligers en andere spon-
soren van EGS’20. 

1. Wie zijn jullie? 

   Ik ben Patrick Michiels,  
   eigenaar van Primetime.  
   Primetime is de totaal- 
aanbieder van audiovisuele techniek (licht, geluid 
en beeld), inrichting (interieurbouw en meubilair) en 
styling (decoratie, groen en bloem). Dit kan zowel 
tijdelijk, tijdens evenementen als permanent. Hier-
bij levert Primetime een totaaloplossing van advies, 
ontwerp, coördinatie en realisatie. Onze werkwij-
ze kenmerkt zich als persoonlijk en professioneel. 
Doordat alles op elkaar is afgestemd zorgen wij, met 
oog voor detail, voor een ambiance waar bezoekers 
graag komen en gebruikers graag zijn.   

   Mijn naam is Willie van  
   Dinther en samen met  
   mijn broer Mark van 
Dinther eigenaar van de firma Van Dinther bv.  Ons 
bedrijf is actief op het engineeren, produceren en 
monteren van staalconstructies, installaties of ma-
chines in de Agrarische-, Industriële- en Bouwsector. 
Onze producten en diensten blijven niet alleen in 
Nederland, maar exporteren we ook naar meerdere 
landen wereldwijd.

   Wij zijn Pieter Cuppen en  
   Rob Voet en beide woon- 
   achtig in Escharen. In 
2015 zijn we samen met CuVotech gestart. Met Cu-
Votech richten we ons op de aanleg van Glasvezel 
,data-netwerken en installaties van CCTV(camerabe-
veiliging) en Inbraak systemen.

2. Welke raakvlakken heb jij of heeft jullie 
bedrijf met de voetbalsport? 

   Het is niet zozeer het  
   raakvlak met de voetbal 
   sport zelf. Wij zijn graag 
actief als partner of sponsor betrokken bij sociaal 
maatschappelijke activiteiten die worden organi-
seerd door vrijwilligers 
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   Voor de fusie zijn we  
   geruime tijd hoofd- 
   sponsor geweest van 
SCV’58, en nu natuurlijk ook als sponsor doorge-
gaan bij EGS. Voetbal is één van de mooiste spor-
ten welke door veel mensen uitgeoefend wordt, en 
ook een aantal van onze medewerkers zijn fanatieke 
voetballers. Het besturen van een bedrijf heeft veel 
overeenkomsten met een succesvol voetbalelftal, uit 
een groep personen met allemaal diverse karakters 
en kwaliteiten een optimaal team creëren en samen 
optimaal presteren.

   Ons bedrijf heeft niet  
   echt directe raakvlakken  
   met de voetbalsport zelf. 
Persoonlijk heb ik (Rob) wel raakvlakken met de 
voetbalsport, dit omdat ik zelf nog steeds actief ben 
op het veld. Als speler van het vierde elftal van EGS

3. Sport je zelf en zo ja welke sport beoefen 
je? 

   Nee, ik wandel graag en  
   dat kan ik doen wanneer  
   dat mij uitkomt. 

   In mijn jeugd natuurlijk  
   bij SCV’58 gevoetbald,  
   maar doe al heel wat 
jaren graag mountainbiken in deze regio of daar-
buiten. Zondags morgen ben ik altijd op de fiets te 
vinden, weer of geen weer. Daarnaast supporter van 
PSV Eindhoven, waarvan ik samen met mijn zonen al 
jaren seizoenskaarten heb, thuiswedstrijden van PSV 
willen we altijd graag bezoeken

   We sporten zelf nog  
   Pieter is af en toe in  
   onze sportschool te  
vinden voor (cardio)fitness. En Rob Voetbalt en is af 
en toe op de baan te vinden voor een potje Padel.

4. Jullie zijn betrokken geweest bij de 
nieuwbouw van de accommodatie, hoe is dat zo 
gekomen en hoe hebben jullie het project  
beleefd? 

   In eerste instantie zijn  
   wij benaderd om mee te 
                 denken over de audio-
visuele  installatie op het sportpark, maar al snel 
kwam ook de interieurbouw ter sprake. 



Sponsoren aan het woord
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Interieurbouw: een tak van sport die wij al beoefen-
den al zij het onder de radar. Corona had inmiddels 
zijn intrede gedaan waardoor onze eventtak nage-
noeg plat lag en we de mogelijkheid kregen om de 
interieurtak verder uit te bouwen en te professiona-
liseren. EGS’20 bood ons een kans om als partner in 
het bouwteam verantwoordelijk te zijn voor de in-
stallatie van alle audiovisuele facetten alsmede de 
vervaardiging en plaatsing van interieurelementen 
zoals de bar, de kastenwanden, keukenblokken en 
niet te vergeten de lockers. Wij hebben het project 
dan wel de samenwerking beleefd als zeer vooruit-
strevend en constructief met ruimte voor eigen in-
breng en zijn enorm trots op het eindresultaat. 

   Wij zijn uitgenodigd door  
   de bouwcommissie,  
   hebben in het begin een 
overleg gehad met Jurgen Verhallen en de architect 
Harry Veekens over de aanpak en de staalconstruc-
tie. Na de aanbestedingsprocedure 
hebben wij de gunning gekregen, 
waarbij we ons natuurlijk ook wel 
vereerd voelden om hieraan mee te 
werken. Hierna is het tekenwerk op-
gestart en het hele 3D model van de 
staalconstructie door een van onze 
engineers uitgetekend met aanslui-
tend de productietekeningen. In deze 
tekenfase is door alle partijen goed 
samengewerkt, waardoor de produc-
tie en de montage van de ca 53.000 
kg wegende staalconstructie vloei-
end verliep. De samenwerking met 
alle partijen liep buitengewoon goed. 
Met name het bouwteam van EGS 
verdient alle complimenten, deze Van Dinther was verantwoordelijk voor de staalbouwconstructie

hadden gezamenlijk alle kennis en kunde in huis 
om deze bouw werkelijk professioneel en efficiënt 
aan te sturen. Hier kan menig bouwproject een voor-
beeld aan nemen.

   Wij zijn inderdaad  
   betrokken geweest bij de  
   nieuwbouw. Wij zijn  
benaderd door de bouwcommissie of wij met  
CuVotech iets voor EGS konden betekenen tijdens de 
nieuwbouw. 

5. Waren jullie direct enthousiast over de 
plannen die EGS ‘20 neerlegde? 

   Sowieso waren we al  
   enthousiast over de, door  
   de stuurgroep gepresen-
teerde,  ambitieuze plannen maar werden uiteinde-
lijk echt meegesleurd door het enthousiasme, passie 

en toewijding van de betrokken vrijwilligers. Wij wil-
den hier gewoon onderdeel van zijn. 

   Ja, wij hebben natuurlijk  
   al in een vroeg stadium  
   de tekeningen gezien in 
het voortraject, en gezien dat dit een mooi, groot en 
ambitieus project is. Iets waar de gemeente Grave 
trots op mag zijn, en met recht mag zeggen dit één 
van de mooiste en functioneelste sportcomplexen 
uit de regio mag zijn.  Op onze eerdere bedenkingen 
dat de toegangsweg naar het sportpark via het be-
drijventerrein loopt hebben we samen in goed over-
leg kunnen oplossen.

   Dat waren we zeker,  
   want de (bouw)tekenin 
   gen en illustraties die 
toen werden getoond aan de leden waren toen al 
erg mooi. Het zag er meteen erg professioneel uit.

   
6. Wat vind je van het eindresultaat? 

   Waanzinnig. Een complex  
   met regionale uitstraling. 

   Zeer mooi en geslaagd,  
   een zeer doordacht en  
   modern sportcomplex 
welke optimaal gebruikt kan worden. Over de ruim-
tes en routing is goed nagedacht. Ook erg mooi en 
bijzonder is de inrichting, kleuren en afwerking, die 
zijn erg sfeerbepalend. Hier gaat iedereen nog lang 
plezier aan beleven.

   Het eindresultaat van de  
   nieuwe accommodatie is  
   geweldig. Het heeft een  
   professionele uitstraling





   Ook een sportvereniging  
   gaat met de tijd mee,  
   partnerschap is een 
moderne uitdrukking en van deze tijd. Een 
partnerschap geeft een grotere betrokkenheid bij 
de vereniging. Onze hoofdzakelijke klantenkring zit 
niet in deze directe regio, maar onze medewerkers 
wel. Als bedrijf zijn we ook graag maatschappelijk 
betrokken in onze eigen directe buurt en regio.

   Het is nu al mooi om te  
   zien dat als er vragen en  
   behoeftes zijn die bij 
bepaalde sponsoren horen,  deze daar neergelegd 
worden. Zodat zij eerst een kans krijgen om een 
passende oplossing/aanbieding te doen.

9. Wat zou je nog kwijt willen? 

   Het is al ter sprake  
   gekomen, maar natuurlijk  
    zijn we onder de indruk 
van het uiteindelijke resultaat maar we zijn 
pas   echt onder de indruk van de wijze hoe het 
geheel tot stand is gekomen, namelijk door alle 
vrijwilligers. De passie, het doorzettingsvermogen, 
de onvoorwaardelijke inzet om de doelstellingen te 
realiseren. Wij hopen dat iedereen zich realiseert 
hoe bijzonder dit is. Wij in ieder geval wel en dát is 
zeker een van de redenen dat we graag onze naam 
verbinden aan EGS’20 en natuurlijk is het ook nog 
eens gewoon gezellig.  

 Verder wensen wij  
 de sporters, supporters,  
 bestuur EGS veel plezier 

en succes in dit mooie en duurzame sportcomplex

7. Op welke manier zijn jullie, of willen  
jullie, in de toekomst betrokken zijn bij EGS ‘20? 

   Wij willen graag als  
   constructief partner  
   betrokken blijven bij 
EGS’20. EGS’20 streeft naar het creëren naar een 
kwalitatief hoogwaardig sportklimaat waarbij het 
maatschappelijk karakter hoog in het vaandel staat. 
Wij als Primetime dragen deze doelstelling en zijn 
dan ook graag onderdeel in het realiseren hiervan. 

   Als sponsor zijn we  
   betrokken bij EGS en  
   zullen we ook in de 
toekomst ook wel blijven, daarnaast voetballen 
mijn zonen bij EGS en zal ik graag hun wedstrijden 
blijven bekijken.   

   Wij blijven via een vorm  
   van sponsoring   
   betrokken bij EGS. Ook 
zijn er bepaalde afspraken gemaakt met Jurgen 
Verhallen om in de vorm van de onderhoud aan het 
cctv systeem en bij eventuele storingen hiervan 
beschikbaar te zijn.

8. EGS ‘20 praat over partnerschap i.p.v. 
sponsorschap, hoe kijken jullie daar tegenaan? En 
hoe zien jullie het partnerschap met EGS ‘20? 

   Primetime praat altijd  
   over partnerships. Of het  
        nu gaat om een opdrachtgever, 
collega of leverancier. Wij gaan altijd voor de 
lange termijn om gezamenlijke maar ook elkaars 
doelstellingen te realiseren. We kunnen ons dan ook 
heel goed vinden in de term partnerschap. 

Sponsoren aan het woord

53 EGS Inside!  december 2021

Primetime was o.a. verantwoordelijk voor de interieurbouw
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“Het sportpark is multifunctioneel”
De Stichting Beheer Sportpark Grave (SBSG) is 
opgericht met het doel het Sportpark De Kranenhof 
te beheren en te exploiteren. Het sportpark wordt 
daarbij in eerste instantie beschikbaar gesteld 
aan voetbalvereniging EGS’20 maar daarnaast 
ook aan andere groepen of gebruikers al dan 
niet in commerciële zin voor sportgerelateerde 

Stichting Beheer Sportpark Grave

Om dit mogelijk te maken worden door de SBSG 
overeenkomsten gesloten en/of afspraken gemaakt 
met huurders/gebruikers van de sportaccommodatie. 
Dit kunnen gestandaardiseerde overeenkomsten zijn 
of overeenkomsten die op maat gemaakt zijn.  

Op dit moment zijn er op maat gemaakte 
overeenkomsten met de volgende structurele 
gebruikers:
• EGS’20
• Buitenschoolse Opvang De Kleine Buddha
• Hockeyclub Grave
• Fysiotherapiepraktijk Bardoel-van Lier
• Biljartvereniging De Deurstoters
• Bootcamps van BeyRick
• Voetbalschool Zportz
• Voetbalschool Like My Skills
• Voetbalschool WeLoveVoetbal
• Toerwielerclub Grave en Wielervereniging De 

Maaskant
Verder is er incidenteel van het sportpark gebruik 
gemaakt voor NK “De complete Voetballer” en door 
voetbalvereniging Vianen Vooruit.  De SBSG is verder 
met diverse belangstellenden in gesprek, zoals het 
AZC, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Kybyss en het 
Merlet College.  Dit gaat dan om structureel of inci-
denteel gebruik van het sportpark. 

De SBSG heeft de volgende faciliteiten   
in haar aanbod:
• Hockeyveld
• Kunstgrasvoetbalveld
• 4 natuurgrasvelden
• Verlichting bij velden
• Power Hill
• Fysiotherapeutische behandelruimte
• Bespreek/vergaderruimtes

• Spreekkamer
• Businesslounge
• Overlegruimte (“ruimte voor wedstrijdbespreking”
• Kantineruimte met biljart en dartbord
• BSO-ruimte
• Opslagruimte 
• Parkeerplaatsen
Voor diverse voorziening zijn standaardtarieven 
opgesteld: 

Voorziening Huurbedrag

Kunstgrasveld voetbal zonder 
verlichting

€ 40,- / uur,    
€ 160,-/dag

Kunstgrasveld voetbal met 
verlichting

€ 55,- / uur

Natuurgrasveld zonder verlichting € 25,- / uur,   
€ 100,- / dag

Natuurgrasveld met verlichting € 40,- / uur

Powerhill € 25,- / uur

Bespreek-/behandelruimte 
(excl. consumpties)

€ 20,- / uur    
€ 50,- / avond     

Vergaderruimte/sponsorlounge 
(excl. consumpties)

€ 75,- / avond  

Kantine met vrijwilligers vanuit 
SBSG
(Excl. consumpties en evt. prijsaf-
spraken

€ 100,- / dag-
deel  (och-
tend, middag, 
avond)

Een belangrijke taak van de SBSG is om het beheer 
en het onderhoud van het sportpark uit te voeren. 
Hiervoor wordt een meerjarig onderhoudsplan 
opgesteld met een financieel plaatje daarbij. 
Aangezien de vereniging geen gemeentesteun 
meer ontvangt is het een taak om voldoende 
financiële middelen te reserveren voor het beheer 
en onderhoud van het park. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit Jan de Kruif, 
Arthur Brussaard, Huub Linders, Arnoud Pol, Henk 
Cuppen, Jurgen Verhallen, Pascal Kersten en. Edwin 
van Kraaij.

Voor sponsordoeken op de aarden wal zijn inmiddels 4 sponsoren gevonden
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“De gezonde kantine”
Peter Veekens, lid kantinecommissie

EGS’20 staat voor lokaal verbindende vereniging die 
zichzelf actief inzet voor een betere wereld.
Het heeft een moderne, duurzame multifunctionele 
sport accommodatie met een maatschappelijke 
functie. Daarom  hebben we een omgeving waar 
gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan 
de gezonde leefstijl van onze leden en vrijwilligers.
Voeding is belangrijk voor de gezondheid. We hebben 
te maken met welvaartsziektes als obesitas door 
een ongezond voedingspatroon 
(en te weinig bewegen). In het kantineaanbod 
zal EGS’20 ook voorop gaan lopen door een 
gezonder aanbod dan gemiddeld in een 
sportkantine (groente fruitsnacks, vetarme 
producten, alcoholvrije dranken). 

Binnen de verschillende aangeboden 
productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, 
etc.) biedt de kantine minstens één betere 
keuze aan. 
Zoals een broodje gezond of broodje van de 
week i.p.v. een broodje Frikandel/kroket of een 
cola zero i.p.v. een normale cola.
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert twee uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen wij bij het 
uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, 
staan daar alleen betere keuzes  

Dat wil niet zeggen, dat we niet meer het 
normale kantine assortiment hanteren die 
we gewent waren bij onze oude clubs. 
Het verschil zit het in dat de mindere keuzes 

                                     

niet in het zicht liggen en de betere keuzes wel. 
Hier willen wij mee bereiken dat, leden en vrijwilligers 
eerder kiezen voor de betere keuze

Wij stimuleren ook het drinken van water. in onze 
kantine is altijd water  beschikbaar. We bieden 
verschillende watertappunten voor het vullen van 
de bidons, kannen water met citroen op de bar en 
blikjes water die te koop zijn. En voor de jongere 
jeugd is er gratis suikervrije ranjaook is er gratis fruit 
beschikbaar op de zaterdagen en de zondagen.

Deze wordt gesponsord door de Albert Heijn. 
Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. 

Mededoor de samenwerking met Irene Walk van 
Team:fit hebben wij de Topprestatiebadge  voeding 
en verantwoord alcoholbeleid behaald. Deze is 
feestelijk uitgereikt op zaterdag 6 november op 
hoofdveld van onze mooie club. Waar we erg trots 
op zijn, niet alleen omdat we dit willen maar, ook 
omdat het werkt. De leden en vrijwilligers zijn blij 
met het aanbod en er wordt hier veelvuldig gebruik 
van gemaakt.
Verder willen wij onze leden en vrijwilligers bedanken 
voor het accepteren en waarderen  van de gezonde 
sportkantine.

Wij hopen jullie snel weer mogen ontmoeten in onze 
mooie, gezellige en gezond sportkantine.
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Onze senioren
tenuesponsors

EGS-1

EGS-2 EGS-3 EGS-4

EGS-5 EGS-6

EGS-7 EGS-8 EGS-9

EGS-10 EGS-11 EGS-12

EGS-13 EGS 35+
EGS Dames 1 & 2



Trotse Sponsor 
van 

EGS ’20 

5. KLEDINGSPONSOR

Contractduur 4 jaar, prijzen excl. BTW

Aankleding seniorenelftal incl. bedrukking
• € 950 bij eenmalige betaling
• € 1.050 bij termijnbetaling (1e termijn €600 daarna per jaar € 150)
 
Aankleding jeugdteam incl. bedrukking 
• € 750 bij eenmalige betaling
• € 800 bij termijnbetaling (1e termijn € 400 daarna per jaar € 125)

• Diverse mogelijkheden bij senioren- en jeugdteams voor sponsoring trainingspak  
   ken, inloopshirts, voetbaltassen, etc.
• Vermelding op sponsorpagina website EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
    

7

van der Burgt
centrum Grave

van der Burgt
centrum Grave

S p o n s o r b r o c h u r e


