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Jaarverslag 2018-2019 SV Someren 
 
Inleiding 
Middels teksten en foto’s, nemen we u mee in de tijd van afgelopen seizoen, wat er 
zoal gebeurde bij onze club SV Someren. 
 
Allereerst de ledenzaken. 
 
Ontvallen leden 
1 nov. 2018: Boudewijn Pape: 
Op donderdag 1 november 2018 overleed Boudewijn Pape, vader van ons bestuurslid 
Ferry Pape, in de leeftijd van 76 jaar. Boudewijn is 39 jaar lid geweest van onze 
vereniging. 
In 1979 is Boudewijn begonnen bij SV Someren als jeugdleider van de D-afdeling. Hij 
was enkele jaren leider-trainer binnen de jeugd en kwam in 1982 in de 
Jeugdcommissie als groepsleider. 
Van 1984 tot 1989 was hij voorzitter van de jeugdcommissie. 
In diezelfde periode (1985 en 1998) was Boudewijn ook actief bij de 
clubbladredactie. 
Nadat hij lange tijd uit beeld was bij SV Someren werd Boudewijn in 2010 weer 
groepsleider van de B-jeugd. Hier is hij in 
2012 mee gestopt wegens 
gezondheidsproblemen. 
 
1 dec. 2018: Kees de Bruijn: 
Op 25 november 2018 ontvingen we het trieste bericht dat Kees de Bruijn op 62-
jarige leeftijd is overleden. 
Vader en trouwe supporter van Lucas de Bruijn, speler  uit ons 4e elftal. 
Kees was een verenigingsman, en niet alleen bij SV Someren. 
Kees was sinds 2009 lid van onze vereniging. Jarenlang was hij actief als 
scheidsrechter binnen de jeugdafdeling. Toen zijn gezondheid achteruit ging is hij 
hier helaas mee moeten stoppen. 
 
3 juni 2019: Gerard Swinkels: 
Op 3 juni moesten we helaas vernemen dat Gerard Swinkels op 83-jarige leeftijd is 
overleden. Gerard is de vader van Leon en Mark Swinkels, die beiden ook als 
vrijwilliger betrokken zijn bij SV Someren. 
Gerard was 41 jaar lid van SV Someren, waarvan de laatste jaren als donateur. 
Hij steunde de vereniging in het verleden als trouwe supporter en was ook jarenlang 
een vertrouwd gezicht in ons clubhuis. 
In het verleden was Gerard actief als lid van terrein- en materialencommissie. Bij 
diverse bouwwerkzaamheden was hij, samen met zijn maat Piet Lomans, betrokken 
bij diverse bouwprojecten op ons sportpark, waaronder de bouw van ons nieuwe 
clubhuis in 2001 
 
Geboren 
28/10/2018: Pep Wijnen: 
zoontje van Grard en Yvonne Wijnen en broertje van Sil en Lot. 
Grard is speler van het 8e seniorenelftal. 
 



 

Jaarverslag 2018-2019  SV Someren                                                                 Pagina 2 van 15 

 

11/11/2018: Lex Velings: 
zoontje van Pieter Velings en Mariëlle Cuppen 
en broertje van Stef. Pieter is speler van 
Someren 5. 
 
24/01/2019: Fen van Lieshout: 
dochtertje van Erik en Janneke van Lieshout en 
het zusje van Raf. 
Erik is speler van Someren 8. 
25/03/2019: Hannes van den Broek: 
zoontje van Frank van den Broek en Theike den Dekker en het broertje van Liene. 
Frank is speler van het 6e seniorenelftal. 
 
15/08/2019: Sten Lemmens: 
zoontje van Sjef en Loes Lemmens-van den Tillaar en het broertje van Mex. 
Sjef is speler van het 7e elftal. 
 
30/08/2019: Max Kempen: 
zoontje van Martijn Kempen en Kim van de Burg. 
Martijn is scheidsrechtercoördinator senioren en scheidsrechter bij SV Someren. 
 
Ledenaantal 
Het aantal leden blijft op een gelijk niveau met dat van voorgaande jaren. 
Het percentage dames/meisjes is aan het groeien. 
 

 
 
Chronologische volgorde 
 
2018-08 
25: Ricus Verhees beker 
Op zaterdag 25 Augustus speelden de jeugdteams 
van SV Someren en NWC voor de 44ste keer om 
de Ricus Verhees beker. 
De traditionele opening van het jeugdvoetbal 
seizoen in Someren en Asten werd wederom een 
prooi voor onze buren. Eindstand: SV Someren 28 
punten en NWC 61 punten 
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2018-10 
11: Informatieavond over drugs bij SV Someren 
Centraal stonden de tabaksproducten die voorzien zijn van cannabis en de 
uiteenlopende soorten pillen, poeders en tabletten met een chemische werking. 
Daniëlle Ketelaars, een medewerkster van Novadic Kentron, leidde de avond. En ze 
deed dat op een uitstekende manier; gestructureerde en begrijpelijke informatie, 
voorzien van beelden, folders en materialen en met enthousiasme en deskundigheid 
en zonder een moraliserend vingertje maar wél wijzend op de duidelijke gevaren. Er 
was een grote betrokkenheid en een standpuntenoefening op de vloer verhoogde de 
actie en interactie. Daarin viel het op dat de drugs, zoals boven omschreven, minder 
geaccepteerd worden dan de bierconsumptie, ook bij jongeren. Een biertje moet 
kunnen, een pilletje is taboe. 
Dat taboe is er onder een aantal jongeren zeker 
niet. 
 
21: Cantus 
Ook in 2018 was de Cantus zeer geslaagd. 
Omwille van maatschappelijke redenen is de 
naam omgedoopt van Biercantus naar Cantus. 
Het plezier was er niet minder om. 
Traditioneel ging Harrie weer bij Frans in de nek. 
 
22: Banken voor ouderen 
Toen het verzoek van Broer Hilverda binnen 
kwam bij het bestuur, voor zitbanken voor de ouderen, werd dit direct 

bewerkstelligd. 
Broer noemt ze; O-H-V banken 
(OUDEREN HEBBEN VOORRANG). 
Zodoende kunnen de ouderen 
genieten van het spel van de 
Minispelertjes van SV Someren 
die hun wedstrijdjes op zaterdag 
spelen. 
 
 
 

2018-11 
21: Nieuw kantine-meubilair 
Na 10 jaar was het meubilair van 
de kantine aan vervanging toe 
vanwege slijtage. 
Onze stersponsor Rob Wijnen 
Kantoorinrichting heeft SV 
Someren hierbij met professioneel 
advies en levering gediend. Het 
resultaat is een totaal nieuwe 
look waar we heel blij mee mogen 
zijn. 
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25: Sponsormiddag 
Op zondag 25 november mocht SV Someren maar liefst 11 nieuwe sponsoren 

begroeten die een sponsorcontract kwamen 
ondertekenen. De 
ondertekening van 
de contracten 
vond plaats onder 
belangstelling van 
meer dan 65 
aanwezigen, 
sponsoren en hun 
partners, 
bestuursleden van 

zowel SV Someren als NWC Asten en de speelsters en 
begeleiding van Dames 1, Dames 3 en de begeleiding van 
Dames 30+. 
 
25: Presentatie nieuw tenue Vrouwen 
Een speciaal tintje aan deze bijeenkomst 
was de presentatie van de nieuwe tenues 
van alle dameselftallen. Het 
mooie zwarte thuistenue en het 
opvallende gele uittenue werden onder 
enthousiaste presentatie begroet! 
 
 
 
 
 
2018-12 
20: Kerstviering 
De Kerstviering bracht een verrassende 
mystery-guest. Niemand minder dan Ell 
Verberne. 
Met geweldige spellen, zang en saamhorigheid, 
hadden de leden een fantastische avond. 
 
2019-01 
4: Nieuwjaarsreceptie: 
Dominik Vergoossen verlengt contract bij SV Someren 

Niet geheel 
onverwachts heeft 
Dominik Vergoossen 
zijn contract verlengd met 1 jaar. Ook in 
het seizoen ’19-’20 zijn we weer 
verzekerd van een goede hoofdtrainer. 
Doelstelling is het meedoen om de 
prijzen. 
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6: Ledenadministratie: 
Het bestuur heeft Jeannie Bouwmans bereid gevonden om de ledenadministratie te 
gaan invullen, en heeft de taak overgenomen van Thieu van Lierop. 
De gehele familie Bouwmans is zeer actief bij de club, waar we als club zeer blij mee 
mogen zijn. 
 
7: Groenvoorziening: 
Om ervoor te zorgen dat de 
boomstructuur op de Potacker gezond 
blijft en om te voorkomen dat we 
teveel last hebben van bladafval, heeft 
de gemeente 50% van de bomen 
weggehaald. Het resultaat was even 
wennen maar positief te noemen. 
 
24: Ivo Veltrop ook sz. 2019-2020 hoofdtrainer vrouwenvoetbal SV Someren/NWC: 

Bij aanvang van de samenwerking is destijds de 
intentie al uitgesproken dat deze samenwerking 
voor langere tijd zou zijn. 
Voor Ivo wordt het zijn derde seizoen als trainer 
vouwen SV Someren/NWC. 
Met het verlengen van het contract geeft de 
vereniging aan dat men vertrouwen heeft in de 
trainer en zijn werkwijze. We zien een gezellige en 
prettige werksfeer binnen de groep en leiding. 
Beide partijen zijn enthousiast en zien het 
komende seizoen vol vertrouwen tegemoet. 

 
2019-04 
26: Broer Hilverda koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Als club SV Someren zijn we trots op het feit dat 
het de koning heeft behaagd om Broer Hilverda te 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Broer Hilverda werd in 1950 op elfjarige leeftijd lid 
van SV Someren. Door een zware blessure in 1965 
moest hij met actief voetbal stoppen. Sinds die tijd 
heeft hij zich vol overgave als vrijwilliger ingezet 
voor onze club. Een groot deel van zijn tijd heeft 
hij aan de voetbalclub gegeven en mede door zijn 
enorme inzet is de club gegroeid tot wat deze nu 
is: een grote voetbalvereniging in Someren, met 
ook leden van buiten Someren-dorp, die verbindt 
en volop plezier geeft aan de leden. 
Bij de jongste generaties is Broer vooral bekend als 
trainer van de mini’s en bedenker van het zeer 
succesvolle voetbaldiploma. 
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2019-05 
10: Uitreiking JVTC certificaten 
Op vrijdag 10 mei vond de 
uitreiking van de JVTC 
(Jeugd Voetbal Trainer 
Coach) certificaten plaats. 
Jeugd Voetbal Trainer Coach 
(JVTC) is een cursus voor 
vooral beginnende trainers, 
waarin de focus ligt op het 
verantwoord omgaan met 
kinderen in hun 
voetballeerproces. 
Deze cursus werd in 
samenwerking met de KNVB 
verzorgd. In totaal zijn er 5 bijeenkomsten geweest. Bij elk van de 5 bijeenkomsten, 
werd er ook buiten een praktijkopdracht uitgevoerd. 
Namens SV Someren van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden! 
De kwaliteit van de jeugdtrainingen blijft mede door deze cursussen geborgd. 
 
19: gestaakte wedstrijd a.g.v. geweld tijdens Someren 14 - HVV 2 
Spelers van HVV vertonen ongelooflijk gedrag, verbaal- maar vooral ernstig fysiek 
geweld. Spelers, leiders en omstanders van Someren waren getuige van buitensporig 
gedrag en konden amper bevatten wat er gebeurde. Dit heeft een onuitwisbare 
indruk gemaakt. 
Someren zal te allen tijde zulks gedrag sterk 
verwerpen. Respect moet en zal de boventoon 
moeten blijven voeren. 
Onze voorzitter heeft een zeer uitgebreide 
bewijslast aan de KNVB overgedragen. 
De straf voor HVV en daders was niet mals maar 
terecht. Voor nieuwe wedstrijden tegen HVV, 
heeft Someren een voorwaardenlijst opgesteld 
aan de KNVB, opdat veiligheid en respect zoveel 
als mogelijk geborgd is, gezien de slechte reputatie van HVV. 
 
22: Lustrum mini-diploma’s 
Woensdag 22 mei was het weer zover. Voor het 5e jaar met groot succes op rij: wie 

zouden er slagen voor het 
Mini-voetbaldiploma?  
Naast de technische 
vaardigheden laten de 
trainers, Broer, Anton, Harrie 
en Henk de jeugdspelers ook 
kennismaken met een aantal 
spelregels en met bepaalde 
basishoudingen die een 
sporter zich eigen moet 
maken. 
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Plezier staat centraal, want het gaat op deze leeftijd vooral om spelvreugde die 
automatisch een goede motivatie tot gevolg heeft. 
Daarnaast zijn sportiviteit en het nemen van initiatieven van belang, evenals 
rekening houden met elkaar en met de tegenstander en het ‘helemaal jezelf mogen 
en kunnen zijn’. 
Iedereen was natuurlijk geslaagd. Proficiat allemaal. 
 
25: Jubileumboek-presentatie 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
club, hebben een aantal zeer toegewijde leden 
maandenlang gewerkt aan een uiteindelijk prachtig 
boek. Daar mogen we met recht zeer trots op zijn. 
De eindredacteur Bart Werts overhandigde 
symbolisch het eerste exemplaar aan de voorzitter. 
Presentatie was in handen van Martie Jeuken. 
 
25: Jubilarissen 
Dit jaar werden er weer een 
groot aantal leden gehuldigd 
als jubilaris. 
Maar liefst 37. 
Eén lid is vanaf de oprichting, 
75 jaar geleden, nog steeds 
lid, te weten Remy Lammers, 
in de leeftijd van 91 jaar. 
 
 
 

 
25: Nieuwe logo-presentatie 
In het kader van het jubileum, heeft het bestuur gemeend om 
een cadeau te willen geven aan alle leden. Dit is een nieuw 
logo geworden, ontworpen door Ties Steenstra. 
Het eerdere logo, ontworpen door Lid van Verdienste Peter 
Bazen, heeft 25 jaar prima dienst gedaan. 
Tijdens de jubilaris-avond hebben de aanwezigen enthousiast 

gereageerd op het nieuwe logo, dat na de onthulling via een 
filmpje is gepresenteerd en toegelicht. 

 
26: Vrouwen SV SOMEREN/NWC sluiten sterk seizoen af 
Door een 3-0 overwinning op Prinses 
Irene wist SV Someren/NWC zeer knap te 
eindigen in de top 5 van de hoofdklasse 
met 34 punten uit 22 wedstrijden. 
Doelstelling was handhaven zonder 
nacompetitie te hoeven spelen. Dit doel 
is bereikt en daar mogen we allen erg 
trots op zijn. 
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26: Someren 1 eindigt in middenmoot 
Someren leed de laatste 
competitiewedstrijd een nederlaag 
en eindigde in de middenmoot van 
de 2e klasse. 
De laatste 5 wedstrijden werd 
slechts 1 punt behaald, waardoor de 
ploeg kelderde van een 2e naar 8e 
plaats. 
 
 
 
26: Speler van het jaar 

Ook in het seizoen `18-`19 hebben de 
supporters bij elke thuiswedstrijd kunnen 
kiezen voor speler van de week. Deze 
uitslagen opgeteld resulteert in een Speler 
van het Jaar. 
Winnaar is geworden Robin van de Aker. 
Op de 2e plaats Luc Bouwmans en 3e plaats 
Maarten Werts, die afgelopen seizoen nog de 
winnaarsprijs in ontvangst mocht nemen. 
 

 
28: Jubileum-voorbereidingen 

Onze leden hebben 
de 3 jubileumdagen 
kunnen vieren 
dankzij geweldige 
faciliteiten en 
organisatie. 

Hulde aan de jubileum-commissieleden 
die hier maanden aan voorbereiding aan 
hebben gewerkt, en hartelijk dank aan 
alle vrijwilligers en sponsors die hier aan 
hebben bijgedragen. 
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30: Hemelvaarttoernooi 
Aftrap van de jubileumdagen was het Hemelvaarttoernooi. 

Dat dit toernooi een succes is geworden, zal 
niemand verwonderen. 
Op een 
record 
aantal 
teams en 
deel-
nemers, 

geweldig weer en een vlotte organisatie, 
mogen we weer erg trots zijn als club. 
 
30: Jubileumfeest 

Het was één groot feest. 
Ongekend. 75 Jaar SV Someren. 
Aan de leden werd een grandioos feest 
gegund. De sfeer was geweldig en de 
organisatie liep op rolletjes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31: wedstrijd de Rebellen 
Speciaal voor het 
jubileum, werd er 
een jubileumteam 
samengesteld, 
met spelers uit 
alle senioren- en 
dameselftallen. 
Als speciale 
jubileumwedstrijd 
werden de leden 
getrakteerd op 
een wedstrijd 
tussen het 
jubileumteam en 
het team FC de 
Rebellen. 
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FC de Rebellen is entertainment voor jong en oud en heeft een veelzijdige selectie 
van de meest markante, uitgesproken en spraakmakende ex-profvoetballers o.a. 
Andy van der Meijde, Glenn Helder, scheidsrechter Roelof Luinge en coach Mario 
Been. Ons team liet niet over zich heen lopen en won de wedstrijd! 
 
2019-06 
1: Lotte van Mourik, winnares ED amateurgala 
Lotte van Mourik, werd de grote winnares bij de 
vijftiende editie van het ED Amateurvoetbalgala, wat 
tijdens het jubileumfeest plaats vond. 
Ze werd gekozen tot beste speler van het seizoen en 
mocht de award in ontvangst nemen. 
Spannend was het zeker. In de strijd voor beste speelster 
waren naast Lotte, Melissa Winthaegen (FC Eindhoven), 
Nicole Vervoort (Nijnsel), Katja Snoeijs (PSV) en Hennen 
Dira (Nuenen) in de race voor de prijs. Uiteindelijk ging 
de award met Lotte mee naar huis. Een hele mooie 
waardering voor Lotte die vorig jaar ook al genomineerd 
was. 
 
1: Jubileum jeugdfestijn 

Het jubileum was ook van de jeugd. 
De jeugd mocht op de 
zaterdagochtend naar hartenlust 
spellen doen op diverse ingerichte 
toestellen. 

 
Vanwege het warme weer en de vele 
inspanningen was het noodzakelijk veel 
drinken aan te voeren waar gretig gebruik 
van werd gemaakt. 
 
 
6: start renovatie kleedlokalen 

De achterste oudere kleedlokalen, welke 
eigendom zijn van de gemeente, waren aan 
renovatie toe. 
Na jaren van plannen maken en overleg met 
de gemeente, zijn de werkzaamheden in de 
zomerstop uiteindelijk van start gegaan. Mede 
met medewerking van eigen leden is realisatie 
mogelijk geworden, waarvoor hartelijk dank. 
Het resultaat is geweldig.  
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21: Jeugdkampioenen 
In het seizoen ’18-’19 kunnen we 3 
jeugdkampioenen noteren: 
 
JO11-1 (najaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JO13-1 
(geheel 
seizoen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JO15-3 (voorjaar) 
 
 
 
Op 21 juni werden de 
kampioenen 
onthaald en 
gehuldigd op het 
podium van de 
kantine. 
Ze werden 1 voor 1 
naar voren geroepen 
waarbij de specifieke 
kwaliteiten van de 
spelers werden 
benadrukt. 
 
 
 

JO11-1 

JO13-1 

JO15-3 
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21: Hans Manders trofee: 
Binnen de jeugdafdeling van SV Someren wordt jaarlijks tijdens de 
kampioenenavond de “Hans Manders Wisseltrofee” uitgereikt. 
Dit is een trofee voor de jeugdspeler die een voorbeeld is voor medespelers als het 
gaat om sportiviteit en respect richting tegenstanders en scheidsrechters. Daarnaast 
is deze speler een 'trainingsbeest’ en altijd aanwezig tijdens wedstrijden. 
Genomineerden: 
 JO10/JO11 Senna 

Bennenbroek  
 JO12/JO13 Jop vd 

Weerden  
 JO15 Ties vd 

Boomen 
 JO17 Etienne 

Lemmen 
 JO19 Wouter van 

Santvoort. 
 
Ties v.d. Boomen is 
door loting de winnaar 
geworden. Proficiat. 
 
 
21: presentatie Jeugdvrienden 
De Club van 50 is jaren geleden ontstaan om geld bijeen te brengen ten behoeve 
van de Jeugdafdeling van SV Someren. Als tegenprestatie kregen de leden een 
naamsvermelding op het bord van de Club van 50 wat in de gang van de kantine 
hing. Deze sponsorvorm is al jaren onveranderd en daarom heeft de 
sponsorcommissie het idee opgepakt om deze sponsorvorm wat te moderniseren.  
 
Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van  de Jeugdvrienden van SV Someren. Deze 
naam sluit beter aan bij het doel, want dat is nog steeds geld bijeen te brengen voor 

de Jeugdafdeling van SV 
Someren. Bij de 
Jeugdvrienden van SV 
Someren hoort natuurlijk ook 
een mooi bord voor de 
naamsvermeldingen van de 
leden. Dit bord heeft een 
prominentere plek in de 
kantine gekregen tegenover 
de opnieuw ingerichte 
foodcorner. Wij denken dat 
we met de introductie van de 
Jeugdvrienden van SV 
Someren een mooie stap 
hebben gezet de 
jeugdafdeling financieel te 

blijven ondersteunen. Een ideale gelegenheid voor ouders, grootouders, ooms, 
tantes en overige supporters om hun betrokkenheid te tonen.  
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28-29-30: VoetbalDagen 
Van vrijdag 28 juni t/m zondag 30 
juni namen diverse jeugdige 
voetballers uit Someren en 
omliggende dorpen in de leeftijd 
van 5-15 jaar deel aan de VSN 
VoetbalDagen bij SV Someren. Er 
werd gezorgd voor 3 dagen 
voetbalplezier en een gevarieerd 
programma bestaande uit een groot 
aantal onderdelen zoals o.a. 
Techniektraining, Keeperstraining, 

Partijspelen 
en diverse 
andere 
voetbal spelvormen. Iedereen kon kans maken op een heuse 
Penaltybokaal, een Fair Play beker en op de bokaal voor de 
beste 'Dribbel-Koning'. 
Het weer was zomers, soms wat warm, maar de diverse 
drinkpauzes en het extra water langs de velden zorgden voor 
een fijne verkoeling. 
Dankzij vele vrijwilligers van SV Someren en de organisatie 
van VSN Voetbaldagen kon deze grandioze activiteit bij SV 
Someren mogelijk gemaakt worden. 

 
Senioren-kampioenen: 
 
Someren 5: 
Met maar liefst 16 uit 
22 gewonnen 
wedstrijden en 3x 
gelijk, wist Someren 5 
met een straatlengte 
voorsprong op SC 
Helmondia 2 voor het 
2e jaar op rij 
kampioen te worden. 
Vanaf de 4e week aan 
kop van de 
competitie en het 
doelsaldo bedroeg 79 
voor en 46 tegen. 
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Someren 11: 
Someren 11 wist nog 
spectaculairder 
kampioen te 
worden; van meet 
af aan stond dit 
team glorieus 
bovenaan en wist 
álle competitie-
wedstrijden de 3 
punten te behalen. 
Geweldig. 
Rivaal Mierlo-Hout 
liet in beginstadium 
9-tal punten liggen. 
 
 
 
2019-07 
Veiligheid Potakkerweg 
De gemeente heeft samen met de sportclubs en Veilig Verkeer Nederland gekeken 
naar de mogelijkheden ter verbetering van de veiligheid op de Potakkerweg. 
Inmiddels zijn er een aantal maatregelen genomen voor de fietsers tussen Someren 
en sportpark De Potacker: 
- om weggebruikers te attenderen op overstekende fietsers zijn bij de oversteek 

Boerenkamplaan - Potakkerweg extra opvallende borden geplaatst. 
- om automobilisten te confronteren 

met hun eigen snelheid is op de 
Boerenkamplaan een Dynamisch 
Snelheidsdisplay opgehangen. 

- de Potakkerweg is ingericht als 
fietsstraat en auto’s zijn voortaan te 
gast in deze straat. 

- extra lichtmasten op de 
Potakkerweg. 

- de verlichting op de kruising 
Boerenkamplaan - Potakkerweg 
wordt aangepast zodat fietsers 
straks beter zichtbaar zijn als het 
weer eerder donker is. 
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Seizoensafsluiting 
Het seizoen 2018-2019 kenmerkte zich wederom met betrokken en sportieve 
spelers, geweldige vrijwilligers waarop we nooit tevergeefs een beroep doen, 
enthousiaste supporters en sponsoren die onze vereniging een warm hart toedragen. 
Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage: 
- Jeugd (comm.-leiders-trainers) 
- Senioren (comm.-staf-leiders-trainers-scheidsr./VTC/verzorging/EHBO) 
- Kantine personeel  
- Fondsenwerving en sponsorcomm. 
- Kiencommissie 
- Actiecommissie 
- Ledenadm. 
- Recreatiecomm. 
- Communicatie 
- Alg. ledenzaken (ledenattenties / Normen en Waarden) 
- Fac.Zaken (velden/gebouwen/mat./Vut-club, enz.) 
- Entree 
- Toezichthouders 
- en andere functionarissen en betrokken familieleden. 
- DB en HB. 
 
Voor verslag 
 
 
Peter van Enckevort 
Secretaris SV Someren 
 
Someren, oktober 2019. 
 
 
 
 
 
 
 


