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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Rood – Wit ’67 leden,
Mijn voorwoord is ditmaal wat korter van stof, maar zeker niet onbelangrijk, reden hiervan is dat ik op vakantie ben 
geweest. Ik wil jullie aandacht vragen voor de volgende activiteiten die op het programma staan, en belangrijk zijn 
om deze op te nemen in de agenda.
Donderdag 13 november vindt de jaarvergadering voor onze leden weer plaats. Het bestuur stelt het op prijs dat 
er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn dit vooral omdat het bestuur hierin verantwoording wil afleggen over het 
afgelopen jaar, maar ook u wilt betrekken wat de komende jaren op ons afkomt, en waar het beter en gewenst is 
nu al maatregelen te nemen om ongewenste financiële ontwikkelingen vóór te zijn. Het bestuur is bezig om deze 
ontwikkelingen in beeld te brengen en naar ik verwacht niet te ontkomen zal zijn dat de contributie dit jaar zeker met 
meer dan 3 % zal moeten stijgen, als wij het voorzieningen niveau willen handhaven. Extra reden om een oproep te 
doen hierbij aanwezig te zijn.
Verder doe ik een oproep aan onze leden, vrijwilligers of supporters om eens na te denken of men bereid is meer te 
doen als lid zijn en of vrijwilliger. Het zou goed zijn voor de vereniging als er ook eens wat jeugd zich zou aandienen 
die iets meer zou willen betekenen voor de vereniging. Men denken aan een bestuursfunctie, of iemand die de 
activiteiten naar een hoger niveau wil brengen wat ook heel belangrijk is de komende jaren. Er is ook zeer grote 
behoefte aan mensen die opstaan en die scheidsrechter willen zijn omdat hier een groot probleem aan het ontstaan 
is. Een extra oproep om deze uitdaging aan te gaan en de durf te hebben om te gaan fluiten.
Zondag 16 november zal men wat last kunnen onder vinden omdat dan de jaarlijkse M.T.V.Challence Toertocht van 
de Lucky Sprinters weer plaats vindt. Men kan hier wat last van ondervinden maar hoop op wat begrip omdat de 
samenwerking bijzonder goed is met deze vereniging, en voor beiden financieel een belangrijke dag is.
Woensdag 26 november is het weer de grote dag dat de Sint met de pieten onze vereniging bezoekt waar de 
kleintjes welkom zijn. De jeugdafdeling is druk bezig om de voorbereidingen te treffen en zal via leiders meer 
informatie volgen, en laat het hopen dat het voor de kleintjes een mooie middag wordt samen met de sint, zwarte 
pieten en ouders.
Vrijdag 28 november is onze jaarlijkse feestavond die zeker niet gemist mag worden. De activiteiten- commissie zal 
er alles aan doen om er een mooi programma van te maken waar men vervolgens terug kan kijken op een avond 
van samen zijn.
Vervolgens nadert het einde van het jaar en gaat men zich voorbereiden op de kersttijd, met direct daarop het 
nieuwe jaar.
Dit nieuwe jaar willen wij als vereniging goed inzetten om elkaar het beste te wensen, en ook een moment van terug 
te kijken, maar vooral wat ons het komend jaar gaat brengen, waar onze jubilarissen zeker niet vergeten worden.
Beste leden dit was het, zeker niet onbelangrijk allemaal, maar hoop dat ik op jullie mag rekenen.
Wiel Engelen uw voorzitter. 

Nieuwe sponsoring.
Juma Industriebanden Klundert, shirtreclame meisjesteam. Reclameplaat Lammers, traiteur slagerij te Neerpelt. 

Convenant ”Paracommercie” gemeente Cranendonck.                                                                     
Er hebben een 3 tal vergaderingen plaatsgevonden met de voetbalverenigingen Rood-Wit’67/Nyrstar, Cranendonck, 
Budel, Maarheeze en de heren Eric van Buul en Denis Pront van Horeca Nederland om tot een concept-convenant 
“paracommercie” te komen dat aan de gemeenteraad van Cranendonck wordt voorgelegd dat vervolgens na 
goedkeuring van de gemeenteraad in het A.P.V. van de gemeente Cranendonck wordt opgenomen en van kracht 
wordt. Op 22 september 2014 werd een afrondende vergadering met de gemeente Cranendonck gehouden.
Het bestuur besluit om het dagelijks bestuur te machtigen om het convenant “paracommercie” gemeente Cranendonck 
te ondertekenen. Het convenant houdt in dat er geen bruiloften, jubilea vieringen, verjaardagsfeestjes in de kantine 
mogen worden gehouden. Ook sokkenverkoop is verboden omdat dit een economisch delict is en zwaar bestraft 
kan worden. Sluiting en schenktijden zijn eveneens in het convenant vastgelegd. 4x Per jaar kan men ontheffing 
aanvragen voor activiteiten die niets met voetbal te maken hebben bijvoorbeeld activiteit Luckie Sprinters bij Rood-
Wi’67. Door de gemeente Cranendonck aangestelde functionarissen (Boa’s) zullen controle op naleving van het 
convenant uitoefenen. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 2014

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op donderdag 13 november 2014,
aanvang 21.15 uur in de kantine van Rood-Wit’67.

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de ledenvergadering donderdag 14 nov. 2013.
4. Jaarverslag secretaris 2013-2014.
5. Financieel jaarverslag penningmeester 2013-2014.
6. Verslag reüniecommissie.
7. Verslag kascommissie 2013-2014.
8. Verkiezing kascommissie 2014-2015.
9. Vaststellen begroting 2014-2015.
10. Verkiezing bestuur.
 Johan Rademaekers, Mat Lammers en Louis van Adelberg zijn aftredend en herkiesbaar.
 Leden kunnen ook nieuwe kandidaten voordragen. Voorstel op papier voorzien van 5 handtekeningen kunnen tot
 1 uur vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris ingebracht worden. 
11. Verkiezing voorzitter.
12. Vaststelling contributie. Nadere informatie volgt.
13. Vaststelling investeringsbedrag 2014-2015.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 14 november 2013, in het clubgebouw van Rood-Wit’67/Nyrstar.

1 Opening.
Om 21.30 uur wordt de vergadering door voorzitter Wiel Engelen geopend.
Hij heet eenieder welkom en verzoekt iedereen te gaan staan.
Hij spreekt de woorden uit “ Gelooft zij Jezus Christus”.
Alle aanwezigen antwoorden “In alle Eeuwigheid Amen”.

2 Mededelingen.
*Afmeldingen van Chantal Smits-Noten, Nico Smits, Roy van Hunsel en Roy Matheeuwsen.
*De voorzitter deelt mede dat de agenda van deze vergadering bij punt 8 verkiezing bestuur, iets afwijkt van de 
agenda van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering, gepubliceerd in de nieuwsbrief van okt. 2013. 
*Verder deelt hij mede dat in de algemene ledenvergadering van donderdag 10 nov. 2012, de vergadering akkoord 
is gegaan met het vestigen van recht van opstal voor de te bouwen opslagruimte. Het investeringsbedrag bedroeg 
€ 20.000. De gronden waar de opslagruimte op wordt gebouwd zijn eigendom van de gemeente Cranendonck. 
Nu een jaar later is alles geregeld en dat houdt in dat in de vestiging van recht van opstal is opgenomen dat de 
opslagruimte te allen tijde eigendom blijft van Rood-Wit’67, d.w.z. dat bij beëindiging van het recht van opstal, de 
opslagruimte mag worden afgebroken en eigendom blijft van Rood-Wit’67.

3 Verslag van de algemene ledenvergadering van donderdag 8 nov. 2012.
Hier waren geen op of aanmerkingen op.
Het verslag wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

4 Jaarverslag 2012-2013.
Hierop waren geen op of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt als zodanig goedgekeurd en vastgesteld.

5 Financieel jaarverslag over het seizoen 2012-2013.
Jackie Teeuwen geeft tekst en uitleg over de inkomsten en uitgaven over het seizoen 2012-2013.
Hierop waren geen op of aanmerkingen.

6 Verslag reünie- commissie.
Jac Geven geeft tekst en uitleg.
Op donderdag 14 nov. 2013, is er nog € 5.765,63 in kas.
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Dit bedrag zal binnenkort in zijn geheel opgaan in de nog te bouwen opbergruimte (schuur).

7 Verslag kascommissie seizoen 2012-2013.
John Claassen (1e elftal) licht de controle van de financiën toe. Hij benadrukt dat alles 100% in orde is en dat 
alle zaken kloppen. Enige opmerking heeft hij op de post telefoonkosten ballenhok (laatste       2 maanden 368 
gesprekken buiten de regio).
De kascommissie voor het seizoen 2012-2013 bestond uit de volgende personen: John Claassen, John Claassen (4e 
elftal) en Wesly Hegge.

8 Verkiezing kascommissie, seizoen 2013-2014.
John Claassen 1e elftal, Frits van de Vorst en Wesley Hegge vormen de leden van de kascommissie voor het seizoen 
2013-2014. Henry van der Kruijs treedt als reservelid op.

9 Begroting seizoen 2013-2014.
De begroting voor het seizoen 2013-2014 wordt vastgesteld op:
Inkomsten € 165.520.00 en uitgaven € 163.765,00. Wat een positief resultaat geeft van € 1.755,00.

10 Verkiezing bestuur.
Aftredend en herkiesbaar, Jackie Teeuwen. De stemming verloopt als volgt:
Aantal uitgebrachte stemmen: voor: 38    tegen: 1    blanco: 1.   
Chantal Smits-Noten, door het bestuur voorgedragen: voor: 40 tegen: 0.

11 Verkiezing voorzitter.
De voorzitter wordt jaarlijks gekozen.
De stemming verloopt als volgt: Wiel Engelen voor: 39    blanco :1.

12 Vaststelling contributie, seizoen 2014/2015.
De vergadering gaat er mee akkoord dat de contributie voor het seizoen 2014/2015, wordt verhoogd met 3%. Op 
de algemene ledenvergadering van donderdag 11 nov. 2011, heeft de vergadering, om grote verhogingen in een 
keer te voorkomen, besloten om ieder seizoen de contributie structureel met 3% te verhogen. Het contributiebedrag 
zal afgerond worden. Contributie inning vindt volgend seizoen plaats op 1 september 2014. Wanneer het 
contributiebedrag op 15 september 2014 niet is voldaan, volgt er een extra verhoging van € 7,50 per maand voor 
senioren en € 5,00 per maand voor junioren.
Tevens zal het betreffende lid niet worden opgesteld, totdat hij/zij aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft 
voldaan.
Of men wel of geen lid van Rood-Wit’67/Nyrstar is, wordt bepaald volgens de vastgestelde statuten, op 1 juli van 
ieder jaar. De vergadering gaat met bovenstaande akkoord.

13  Vaststelling investeringsbedrag voor het seizoen 2013/2014.
Het investeringsbedrag voor het seizoen 2013/2014 wordt vastgesteld op € 25.000,00.
De voorzitter deelt mede dat dit bedrag hoofdzakelijk nodig zal zijn voor de realisatie van onze te bouwen berging 
waarvan de procedures in gang gezet zijn. Indien een investering gedaan moet worden, wat het vastgestelde 
investeringsbedrag te boven gaat, er een extra ledenvergadering wordt opgeroepen. De vergadering gaat hiermee 
akkoord.

14 Rondvraag.
Frits van de Vorst.
In verband met besparing van energie. Kunnen aan de buitendeur van de kleedlokalen deurdrangers aangebracht 
worden? De voorzitter zegt toe, dat hiervoor wordt gezorgd.

Niets meer aan de orde, wordt de algemene ledenvergadering omstreeks 22.45 uur gesloten.

Jan van der Kampen
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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
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OVERLEDEN

Chrit Hendrix, geboren 17-11-1935, overleden op 23 juni 2014 en werd 78 jaar. Lid van 1964/1965 t/m 
1968/1969. Trainer B1 van het seizoen 1985/1986.

Hettie van den Dungen – Hermans, echtgenote van Wim van den Dungen en moeder van Frank.
Zij werd 70 jaar. Overleden op 28 juli 2014. Wim was in de beginjaren 60 1e elftalspeler van voetbalclub Budel-
Schoot en later 1e elftalspeler van PSV. Wim is begin jaren 80 nog 1e elftalspeler geweest van Rood-Wit’67 en 
daarna nog trainer van het 1e elftal

Bert van Deurzen overleed op vrijdag 19 september 2014 op 78 jarige leeftijd. Bert was lid van 1 augustus 1976 tot 
1 augustus 1984. Bert was jeugdtrainer/leider van het seizoen 1980/1981 tot en met 1982/1983.

Thea Soers - Hendriks, overleden op 9 oktober 2014 op 64 jarige leeftijd. Thea was de vrouw van Frans Soers, die 
diverse jaren in het jeugdbestuur heeft gezeten, jeugdtrainer/leider en commissielid jeugdkamp is geweest. Thea hielp 
eveneens al die jaren bij het jeugdkamp.
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VAN DE JEUGDAFDELING

Inmiddels zijn we met onze jeugd begonnen aan het seizoen 2014-2015.
We zijn gestart met een aantal bekerwedstrijden op de zaterdag. Door een nieuwe opzet van de KNVB zijn deze 
bekerwedstrijden wisselend verlopen. Vaak waren de tegenstanders een maatje te groot of had de tegenstander zich 
al terug getrokken .Onze A1, E1 , E2  en E3 wisten zich te plaatsen voor de volgende ronde. Voor alle andere teams 
is het bekeravontuur ten einde.
Op 20 september is de competitie gestart en we hopen dat de tegenstanders iets meer gelijkwaardiger zullen zijn dan 
de tegenstanders uit de beker. Wij wensen iedereen veel succes in de najaarscompetitie.

Ons eigen jeugdtoernooi in augustus is helaas niet door kunnen gaan. We hadden veel minder aanmeldingen  dan 
voorgaande jaren. Van de ploegen die zich aangemeld hadden vielen er uiteindelijk nog een aantal af zodat we 
geen fatsoenlijk toernooi meer konden organiseren. We zijn binnen het jeugdbestuur aan het evalueren of we ons 
toernooi weer in mei of juni moeten houden maar in deze maanden wemelt het van de toernooien. We houden jullie 
hiervan op de hoogte.

De eerste activiteit was de jaarlijkse fairplaydag op zaterdag 18 oktober. Deze dag is vooral bedoeld voor onze 
lagere jeugd om gezellig en sportief met elkaar de hele dag voetbalspelletjes te spelen. 

De tweede activiteit dit jaar is speciaal voor onze E en F jeugd en de mini,s.
Op woensdag 26 november zullen sinterklaas met zijn pieten aanwezig zijn in om de kinderen te ontvangen. Dit zal 
plaats vinden in de kantine en bestuurskamer van Rood-Wit’67.

De derde activiteit van dit jaar is het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi dat tussen Kerst en oud en nieuw plaats vindt. Alle 
teams van Rood-Wit’67 doen weer mee. Het is elk jaar weer een leuke activiteit tijdens de lange winterstop.

Verder mag nog vermeld worden dat A jeugdspelers regelmatig ook op zondag te bewonderen zijn. Diverse jongens 
hebben al hun debuut mogen maken in ons eerste elftal. Dit is voor Rood-Wit’67 een goede zaak en geeft hoop voor 
de toekomst .

Wij wensen iedereen een succesvol en sportief seizoen toe.

Louis van Adelberg, jeugdbestuur.

Rood-Wit’67/Nyrstar neemt als eerste vereniging in Nederland het KNVB doek 125 jaar bestaan KNVB in ontvangst (zie foto). Het doek 125 jarig bestaan werd aangeboden door Vincent Oomen hoofd 

wedstrijd-zaken KNVB district Zuid 2
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JAARKALENDER 2014/2015

Donderdag 13 november Algemene ledenvergadering 21.00 uur
Zondag 16 november MTC Challence toertocht De Luckie Sprinters 
Maandag 17 november Vergadering dagelijksbestuur 20.00 uur
Dinsdag 25 november Vergadering jeugdbestuur 
Woensdag 26 november Sinterklaasfeest afd. jeugd Rood-Wit’67/Nyrstar  
Vrijdag 28 november Feestavond Rood-Wit’67/Nyrstar 20.00 uur

Maandag 1 december Vergadering bestuur 20.00 uur
Zondag 7 december Laatste wedstrijddag nr. 12 voor de winterstop 
Zondag 14 december Beker en inhaal  
20 dec. t/m 4 januari Kerstvakantie 
Zondag 21 december Beker en inhaal 
Donderdag 25 december 1e Kerstdag 
Vrijdag 26 december 2e kerstdag 
Zaterdag 27 december Zaalvoetbal Kleine Kring 
Zondag 28 december Zaalvoetbal Kleine Kring 
Maandag 29 december Zaalvoetbal Kleine Kring 
Dinsdag 30 december Zaalvoetbal Kleine Kring 
Woensdag 31 december Oud jaar 

Donderdag 1 januari 2015 Nieuwjaarsdag 
Zondag 4 januari Nieuwjaars receptie Rood-Wit’67/Nyrstar 
Zondag 25 januari Beker en inhaal 

Zondag 1 februari Beker en inhaal 
Zondag 8 februari Wedstrijddag 13 
Zondag 15 februari Carnaval 
Maandag 16 februari Carnaval 
Dinsdag 17 februari Carnaval 

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,


