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IN MEMORIAM JEF COENEGRACHT

Jef Coenegracht overleed op 21 september 2015 op 83 jarige leeftijd. Jef was lid vanaf het seizoen 1967/1968 t/m 
1982/1983. Jef heeft in onze vereniging de volgende functies uitgeoefend: 
1. vice-voorzitter in ‘t seizoen 1967/1968 en 1968/1969 (dit was onder voorzitterschap van Jac van Dooren). 
2. jeugdvoorzitter in het seizoen 1967/1968 t/m 1970/1971. 
3. voorzitter vanaf 28 juli 1969 t/m het seizoen 1978/1979. 

Jef was één van de personen die er voor gezorgd heeft dat de fusie tussen de voetbalclub Budel-Schoot en de afde-
ling voetbal van de turnvereniging Vlug en Vrij in Budel-Dorplein tot stand kwam. De fusie kwam tot stand op 29 mei 
1967. Jef was toen voorzitter van turnvereniging Vlug en Vrij. De naam werd RKVV Rood-Wit’67.   
In de jaarvergadering van 28 juli 1969 treedt Jac v. Dooren vermoedelijk vanwege gezondheidsredenen af als voor-
zitter. Jef is de enige kandidaat voorzitter en wordt dan ook als voorzitter gekozen. 
In zijn eerste vergadering als voorzitter deelde Jef mede, dat de organisatie in het seizoen 1967/1968 onder de 
loupe genomen zal worden. Het bestuur zal een hard beleid voeren waaraan streng de hand gehouden zal worden. 
Aan de spelers en vooral aan de spelers van het eerste elftal worden de volgende eisen gesteld:
1. Alle vergaderingen worden verplicht gesteld en bij afwezigheid wordt afmelden verplicht.
2. Trainen en besprekingen worden verplicht gesteld evenals het tijdig aanwezig zijn. Te laat komen wordt  
    bestraft. 
3. In de bus bij uitwedstrijden mag niet gerookt worden.
4. Na de laatste weektraining tot na de wedstrijd op zondag mag geen enkele speler alcohol gebruiken en  
    neemt ieder voldoende nachtrust. Elk lid is verplicht om overtredingen te melden aan het bestuur, waarna  
    maatregelen zullen volgen.
5. Elke speler draagt bij tot verbetering of instandhouding van een goede teamgeest.
6. Er worden commissies benoemd voor de diverse werkzaamheden/activiteiten.

Jef werd bedankt door Jac v. Dooren voor zijn prima entree en is verheugd over het feit dat nu orde op zaken wordt 
gesteld.

Onder Jef als voorzitter noteren we de volgende feiten:  
1. In 1969 viering 40 jarig bestaan. 
2. De vereniging had bij zijn aantreden als voorzitter 164 leden waarvan 3 seniorenelftallen en 5 jeugd-    
    elftallen. Bij zijn aftreden had de vereniging 287 leden waarvan 4 seniorenelftallen, één dameselftal  
    en 7 jeugdelftallen.  
3. Vanaf 1971/1972 werd gevoetbald achter Boszicht op 1 trainings- en 1 speelveld met 2 kleedlokalen en  
    een lichtinstallatie bij het trainingsveld. 
4. Op 24-6-1973 werd de Toon Schröderbeker gewonnen. 
5. 1974/1975 kampioen 1e elftal met promotie van de afdeling Noord-Brabant naar de KNVB.
6. 1978/1979 kampioen eerste, tweede, derde en vierde elftal. 
7. In 1979 werd bij de bijvelden een uitbreiding gerealiseerd met 2 kleedlokalen.

Op 24 augustus 1979 zat Jef zijn laatste vergadering van Rood-Wit’67 voor. Hij sprak de wens uit door te bouwen 
op de goede naam die Rood-Wi’67 heeft opgebouwd. Werk niet voor persoonlijke aangelegen-heden maar altijd in 
het belang van de vereniging, aldus Jef. Hij  dankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en de prettige sa-
menwerking die hij had ondervonden van zijn mede-bestuursleden. Jef werd opgevolgd door Harrie Knapen.    

We zullen Jef herinneren als iemand die met grote toewijding zijn functie als voorzitter heeft uitgeoefend en een rus-
tige manier van optreden uitstraalde.
Wij danken Jef voor het vele en goede werk dat hij voor Rood-Wit’67 heeft gedaan en wensen zijn kinderen en klein-
kinderen veel sterkte met dit verlies.
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AGENDA JAARVERGADERING
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag 12 nov. 2015.
Aanvang 21.15 uur in de kantine van Rood-Wit’67.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de ledenvergadering donderdag 13 november 2014.
4. Jaarverslag secretaris 2014-2015.
5. Financieel jaarverslag penningmeester 2014-2015.
6. Verslag kascommissie seizoen 2014-2015.
7. Verkiezing kascommissie seizoen 2015-2016.
8. Vaststellen begroting seizoen 2015-2016.
9. Verkiezing bestuur.
 Jan van der Kampen is aftredend en herkiesbaar.
 Leden kunnen ook nieuwe kandidaten voordragen.
 Voorstel op papier, voorzien van 5 handtekeningen.
 Inbrengen 1 uur vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris. 
10. Verkiezing voorzitter.
11. Contributie seizoen 2016-2017.
12. Vaststelling investeringsbedrag 2015-2016.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

VERSLAG LEDENVERGADERING
Verslag van de ledenvergadering van donderdag 13 nov. 2014 in het clubgebouw van Rood-Wit’67.

1. Opening.
 Voorzitter Wiel Engelen opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
 Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan.
 Hij spreekt de woorden uit; “Gelooft zij Jezus Christus”.
 Alle aanwezigen antwoorden “In alle Eeuwigheid Amen”.

2. Mededelingen.
 *Afmeldingen.
 Marjo van den Boomen, Wim Claassen, Hein Claassen, Theo van Geldorp, Paul van Geldorp, Wesly Hegge,  
 Marcus Graafstra en Nico Smits.
 *Mat Lammers geeft een uiteenzetting van de activiteiten van de jeugdafdeling die in de maand december   
 2014 worden gehouden.
 Wafels bakken en verkoop op de Kerstmarkt op 14 dec. 2014 in Budel-Schoot.
 Verder geeft hij uitleg over de ijstaartenverkoop door de jeugdafdeling.

3. Verslag van de ledenvergadering van donderdag 14 nov. 2013.
 Hier waren geen op of aanmerkingen op.
 Het verslag wordt als zodanig goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag seizoen 2013-2014.
 Pierre van Oyen merkt op dat de deurdrangers aan de buitendeur van de kleedlokalen nog niet zijn
 aangebracht.
 Voorzitter Wiel Engelen zegt toe, dat dit zo spoedig als mogelijk zal gebeuren.
  John Claassen merkt op dat zijn zoon Roel niet is opgenomen bij de jeugdscheidsrechters, die hun scheidsrech-

tersdiploma hadden behaald. Roel Claassen zal alsnog worden toegevoegd.
 Hierna wordt het verslag als zodanig goedgekeurd en vastgesteld.

5. Financieel jaarverslag over het seizoen 2013-2014.
  Penningmeester Jackie Teeuwen geeft uitvoerig tekst en uitleg over de inkomsten en uitgaven over het seizoen 

2013-2014.
 Hier waren geen op of aanmerkingen op.
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6. Financieel verslag reüniecommissie.
 Jac Geven geeft tekst en uitleg over de uitgaven van de reüniecommissie.
 Stand kas + bank op 13-11-2013 € 5.765,63. 
 Totaal saldo kas+bank op 7-8-2014 € 873,14. Dit bedrag € 873,14 is op                   
           7-8-2014 naar bankrekening Rood-Wit’67 overgemaakt.

7. Verslag kascommissie seizoen 2013-2014.
 Frits van de Vorst licht de controle van de financiën toe.
 Hij benadrukt dat alles in orde is en alle zaken kloppen.
  De kascommissie bestond voor het seizoen 2013-2014 uit:
 Frits van de Vorst, Wesly Hegge, John Claassen. Als reserve trad Henry van der Kruijs op.
 
8. Verkiezing kascommissie voor het seizoen 2014-2015.
  John Claassen, Frits van de Vorst  en Willy van Adelberg vormen de leden van de kascommissie voor het sei-

zoen 2014-2015. Jac Geven treedt als reservelid op.

9. Begroting seizoen 2014-2015.
 De begroting voor het seizoen 2014-2015 wordt vastgesteld op:
 Inkomsten       € 161.607,50.
 Uitgaven       € 172.650,00.
 Wat een negatief saldo geeft van - €  11.042,50. 

10. Verkiezing bestuur.
 Aftredend en herkiesbaar Johan Rademaekers, Louis van Adelberg en Mat Lammers.

  De stemming verloopt als volgt: 
 Johan Rademaekers. 
 Aantal uitgebrachte stemmen 36.  Voor : 34 Tegen:  2
 
 Louis van Adelberg.
 Uitgebrachte stemmen 35   Voor : 34 Tegen:  1

 Mat Lammers.
 Uitgebrachte stemmen 35   Voor : 35.  Tegen:  0  

11. Verkiezing voorzitter.
 Aftredend en herkiesbaar Wiel Engelen.
 Uitgebrachte stemmen 35   Voor 33 Tegen 0 Blanco  2

12. Vaststelling contributie voor het seizoen 2014-2015.
  Voorzitter Wiel Engelen licht de door het bestuur voorgestelde verhoging van de contributie voor het seizoen 

2015-2016 toe. Ook besprak hij de inkomsten in de komende jaren. Deze zullen de komende jaren alleen 
maar dalen.

  Oorzaken kunnen hiervan zijn: verlagingen van gemeentelijke subsidie, minder inkomsten sponsoring, verho-
ging huur velden, wegvallen inkomsten zendmasten enz..

  Hierna werden door enkele personen vragen en opmerkingen gesteld.
  De conclusie van de vergadering was dat de door het bestuur voorgestelde verhoging, gezien de financiële si-

tuatie verantwoord was.
  De opmerking van Noud van Leeuwen kreeg extra aandacht.
  Hij riep de Rood-Wit’67 leden op om activiteiten te bedenken waardoor de contributie weer omlaag zou kun-

nen.
  Voorzitter Wiel Engelen neemt de opmerking van Noud met twee handen aan en kijkt uit naar de activiteiten 

die door Noud van Leeuwen worden opgezet.
 De voorgestelde verhoging van de contributie  zal in de nieuwsbrief worden gepubliceerd.

  De op de ledenvergadering aanwezige leden besluiten akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om de 
contributie voor het seizoen 2015-2016 te verhogen.

  Ook besluiten de leden akkoord te gaan, dat bij het aanmelden van een nieuw lid hij/zij, een eenmalige bij-
drage betaald van € 10.00, voor kosten die de K.N.V.B. bij Rood-Wit’67 in rekening worden gebracht.  
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 Contributie seizoen 2015-2016 wordt als volgt:

 Senioren vanaf 18 jaar     : € 170,00 per jaar.
 Junioren in de leeftijd vanaf 12 jaar en ouder : € 120,00 per jaar.
 Junioren in de leeftijd 11 jaar en jonger          : € 100,00 per jaar.
 Junioren in de leeftijd van 8 jaar en jonger      : €   75,00 per jaar.
 Steunende leden blijft                                     : €   40,00 per jaar.

  Gezinnen waar 3 spelende gezinsleden lid zijn, het jongste lid in leeftijd een korting van 50% op de
 contributie.
 Gezinnen waar 4 spelende gezinsleden lid zijn, het jongste lid in leeftijd vrijstellen van contributie.

13. Vaststelling investeringsbedrag voor het seizoen 2014-2015.
  Het investeringsbedrag voor het seizoen wordt vastgesteld op € 20.000,00.
  Indien een investering gedaan moet worden, wat het vastgestelde investeringsbedrag te boven gaat, dan zal 

een extra ledenvergadering worden opgeroepen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

14. Rondvraag.
 Jac Geven.
 Waarom mogen er geen feesten in de kantine worden gehouden?
 Welke papieren zijn vereist voor een horecavergunning?
 Mag een caféhouder in Budel wel activiteiten (volleybaltoernooi) organiseren?
 Antwoorden:
  In de sportkantine mogen volgens de horecavergunning activiteiten plaatsvinden die passen bij de voetbal-

sport. Een feestavond van de vereniging mag omdat dit onder de leden speelt en opgeborgen zit in de voet-
balsport. Voor het verkrijgen van een horecavergunning voor een sportvereniging is alleen het diploma Sociale 
Hygiëne vereist. Sportkantines en cafés mogen 4 activiteiten per jaar organiseren die niet aan de voetbalsport 
gerelateerd zijn. Voorbeeld activiteit “Luckie Sprinters” bij Rood-Wit’67.

 Roel Hoomans.
  Kunnen de hesjes wekelijks gewassen worden, of een wasmachine aanschaffen, of dat de leiders de hesjes 

mee naar huis nemen om te wassen?
 Antwoord:
 Het probleem wordt onderkend. Tijdens de winterstop zal hier een oplossing voor gezocht worden.

 Patrick Looijmans.
  Kan het verslag van de penningmeester in beknopte vorm gepresenteerd worden, waardoor de vergadering 

niet zo uitloopt?
 Antwoord:
 De vergadering deelt de mening van Patrick.
  Volgend jaar zal het financieel verslag in beknopte vorm door de penningmeester aan de leden worden gepre-

senteerd.

 Jos Hendriks.
 Er staan weinig namen op het bord van de K-Side. Hoe staat het hiermee?
 Antwoord:
  Het jeugdbestuur geeft hier de volle aandacht aan. Rens van Mensvoort is toegevoegd ter verbetering van de 

organisatie.
 Nieuwe en bestaande leden moeten worden benaderd.
 Naar de leden toe moet meer transparantie komen over in- en uitgaven.
   De in de kantine opgehangen lijst met namen moet up to date worden bijgehouden.

Niets meer aan de orde, wordt de vergadering omstreeks 23.30 uur gesloten.

Jan van der Kampen, secretaris.

4
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OVERLEDEN 
Jan Stals
Jan overleed op 5 september 2015. Jan was lid vanaf het seizoen 1975/1976 tot en met 1984/1985 en was actief 
als jeugdspeler. Jan werd 48 jaar. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Jef Coenegracht
Jef overleed op 21 september 2015. Hij werd 83 jaar. Wij danken Jef voor het vele en goede werk dat hij voor Rood-
Wit’67 heeft gedaan en wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Zie verder het “in memoriam Jef Coenegracht” in deze nieuwsbrief.

ACTIVITEITENKALENDER 2015/2016 (ONDER VOORBEHOUD)  
Zaterdag 24 okt. Fairplaydag afd. jeugd 
Maandag 2 nov. Vergadering dagelijks bestuur 
Vrijdag 6 nov. Eetfestijn (aanmelden d.m.v. inschrijfformulier)   
Maandag 9 nov. Vergadering bestuur 20.00 uur
Donderdag 12 nov. Algemene ledenvergadering 21.15 uur
Woensdag 25 nov. St. Nicolaasfeest Rood-Wit’67/Nyrstar jeugd 20.30 uur
Maandag 7 dec. Vergadering dagelijks bestuur 
Vrijdag 11 dec. Feestavond Rood-Wit’67/Nyrstar 20.30 uur
Dinsdag 15 dec. Vergadering bestuur 20.00 uur
Zaterdag 26 dec. 2e Kerstdag Kerstwandeling 11.00 uur
Zondag 27 dec. Winterstop 27 dec. 2015 t/m 24 jan. 2016 
Zondag 3 of 10 jan. 2016  Nieuwjaarsreceptie 13.30 uur
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Dierenartsenpraktijk 
Budel-Maarheeze

 

U kunt bij ons terecht voor preventieve gezondszorgen, algemene 
diergeneeskunde, röntgendiagnostiek, labo-onderzoeken, chirurgie, 

tandheelkunde en hospitalisatie van zieke dieren. 

Wij geven deskundig advies over aankoop, verzorging en voeding. 
U kunt tevens voeding (dieet en normale) en verzorgingsproducten 

bij ons kopen.

SPREEKUREN BUDEL SPREEKUREN MAARHEEZE 
Cranendoncklaan 96, 6021 JV Stationsstraat 22, 6026 CV 
Tel. 0495 – 491510 Tel. 0495 - 491077 
fax 0495 – 663667  

Ma. t/m vr. 8.00 uur – 9.00 uur  Ma. Di. Do. 13.30 uur – 14.00 uur 
Ma. di. do. vr. 19.00 uur – 19.30 uur  Wo. 18.30 uur – 19.00 uur

6
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E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER EN WOONADRESWIJZIGING
Heb je een nieuw e-mailadres of hebben wij als vereniging jouw e-mailadres nog niet geef het ons door. Je e-mail zal 
alleen gebruikt worden voor informatieverstrekking van Rood-Wit’67. Ook verzoeken we je een gewijzigd woonadres 
en/of telefoonnummer aan ons door te geven.  
Stuur je gegevens naar V.RoodWit.67@kpnplanet.nl of geef het door aan Jackie Teeuwen.

VAN DE JEUGDAFDELING
Fair play voetbal
Dit seizoen zijn we met de F jeugd gestart in de fair play competitie  Dit is een voetbalvorm  voor 
F pupillen waarin fair play en plezier centraal staan. Het bijzondere van fair play voetbal is dat de kinderen zelf het 
spel bepalen. Zonder scheidsrechter en coaches en ouders op de achtergrond.
Zo leggen ze de basis voor een toekomst waarin fairplay en voetbal het perfecte een-tweetje vormen.

Spelen is belangrijker dan winnen
Voetbal is het mooiste spelletje dat er is. Als volwassenen lijken we dit wel eens te vergeten dat voetbal voor kinderen 
vooral een spel is. Lekker met zijn allen achter een bal aanrennen en plezier maken. Bij fair play voetbal gaat het echt 
om het spel. Winnen of verliezen is bijzaak. Maar ook spelregels zijn geen doel op zich. En omdat het veld veel klei-
ner is hebben de kinderen meer balcontact. Dit maakt het spel voor hen plezieriger en actiever.

Kinderen lossen het zelf op
Fair play voetbal wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Kinderen mogen zelf beslissingen nemen over spelsituaties. 
Het is mooi om te zien hoe goed de jonge spelertjes samen tot een oplossing kunnen komen. Met fair play voetbal 
ontwikkelen zij hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en creativiteit.

De afspraken
Bij fair play voetbal gelden de standaard regels en deze extra regels:
- geen scheidsrechter (kinderen beslissen zelf over spelsituaties).
- gematigde coaching (coaches begeleiden het spel samen op een positieve manier).
- ouders op afstand (het publiek staat op minimaal 20 meter afstand zodat de kinderen vrij kunnen spelen.                                                                                                                                          
- geen mega-uitslagen (winst of verlies wordt genoteerd als 1-0, 0-1 of 1-1.

Als jeugdbestuur staan wij achter dit initiatief van de KNVB en we hopen dat ook de ouders van onze F pupillen dit 
goede initiatief zullen steunen.

Start mini’s
We zijn dit seizoen gestart met een drietal mini’s. Dit aantal was niet voldoende om deel te nemen  aan de minicom-
petitie van de kring Weert. Gelukkig hebben de laatste weken een tiental mini’s zich aangemeld zodat we ook met de 
mini’s wedstrijdjes kunnen gaan spelen. We hopen dat er nog meer kinderen vanaf 4 jaar zich aanmelden voor onze 
mini’s.
Voor alle duidelijkheid vermelden we nog even de contributiebedragen voor het seizoen 2015-2016
(peildatum is 1 januari 2016):
- 1 januari  8 jaar en jonger  €   75
- 1 januari 11 jaar of jonger € 100 
- 1 januari 12 jaar en ouder   € 120
- senioren vanaf 18 jaar              € 170 
- steunend lid                   €   40

K – SIDE
Dankzij onze leden van de K–side  hebben we voor onze jeugd iets extra, kunnen doen.
Afgelopen seizoen heeft de K-side aan onderstaande activiteiten bijgedragen:
- platte kar                          €   75
- geluid platte kar                         € 200
- sinterklaas                               € 105
- jeugdkamp                              € 250
- kampioenschappen B2,C1 en E1  € 150
  totaal                                       € 780 
U kunt zien dat het belangrijk is dat iedereen lid blijft van de K-side en dat we elk nieuw lid van harte welkom heten. 
U kunt lid worden door € 12,50 over te maken op bankrekeningnummer NL67RBRB09118589118 t.n.v. ja rodriguez  
gomez of contant te betalen in de kantine aan de bar.
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Eetfestijn
Graag maken wij U er op attent dat het eetfestijn er weer aan zit te komen. Vorig jaar hebben we dit voor de eerst 
keer georganiseerd en dit was een groot succes. Dit jaar is er gekozen voor een iets andere menukeuze. In plaats van 
biefstuk en schnitzels is er nu gekozen voor mosselen of spare-ribs Voor de kinderen is er frites met frikadel, knak-
worst of kroket.
De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de leiders of aan de bar. We hopen op zoveel mogelijk deelnemers en 
dat we na het eten nog een gezellige avond zullen hebben. Het eetfestijn vindt plaats op vrijdag 6 november in ons 
clublokaal. 

Louis van Adelberg, jeugdbestuur

  

  

  

PARTICIPATIE

COLOFON 
Een reactie op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar:  
 
Rood-Wit ‘67 
Boszicht 230
6024 AP
Budel-Dorplein 
 
V.RoodWit.67@kpnplanet.nl
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Nyrstar Budel 

Hoofdstraat 1 

6024 AA Budel-Dorplein

Postbus 2001  - 6020 AA Budel 

T +31 (0)495 512 911 

F +31 (0)495 518 285

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en gevestigd 

in Budel-Dorplein. Samen met circa 435 collega’s produceren we jaarlijks 

zo’n 260.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit. Zink uit Budel bestaat 

inmiddels al bijna 120 jaar, uiteraard niet voor niets.

 TROTSE HOOFDSPONSOR VAN ROOD-WIT ‘67, 

Werken bij 
Nyrstar Budel?

Kijk op: 
www.zinkwerkt.nl

www.nyrstarbudel.nl
www.nyrstar.com

  
  

IEDEREEN EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL SEIZOEN 2014-2015 TOE!

Nyrstar Budel is de enige zinkproducent in Nederland en gevestigd

in Budel-Dorplein. Samen met circa 435 collega’s produceren we jaarlijks

zo’n 260.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit. Zink uit Budel bestaat

inmiddels al meer dan 120 jaar, uiteraard niet voor niets.

NYRSTAR WENST, ALS HOOFDSPONSOR VAN ROOD-WIT ‘67,


