
Nieuwjaarsreceptie Alverman 

Zondag 11 januari houdt stichting  De 

Alverman haar nieuwjaarsreceptie in de 

kantine van het sportpark. De receptie begint 

om 11.00 uur met de voetbalquiz van HRC 

'27. Daarna is er gelegenheid om elkaar het 

beste voor 2015 te wensen. 

Opgeven voor de quiz 

Wil je aan de quiz meedoen, dan dien je 

jouw team (bestaande uit drie personen, 

waarvan hooguit 2 uit de selectie) op  te 

geven via ralf.arts@ziggo.nl voor 4 januari 

2015. 

Wil jullie de titel van het team S.O.A. 

overnemen? Geef het team dan z.s.m. op! 

 

Voor meer informatie houdt de ctrl-toets 

ingedrukt en klik hier.  

Ook als je niet aan de quiz kunt\wilt 

deelnemen, ben je van harte welkom op de 

nieuwjaarsreceptie! Tot zondag 11 januari en 

een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar 

toegewenst! 

Nic Salden, voorzitter ALVERMAN

Berging op de Alverman klaar! 

De Alverman is dit jaar uitgebreid met een 

nieuw gebouw. Eigenlijk is het geen 

uitbreiding maar vervanging van het 

voormalig entreehok van de voetbalclub. Dat 

dit gebouw aan vervanging toe was, kon 

iedereen zien. Het entreehok was door de 

paardenclub in gebruik als berging. Het was 

echter te klein om alle spullen van de 

paardenclub in op te bergen. Bovendien was 

meer bergruimte voor de andere clubs, die 

op de Alverman sporten, geen overbodige 

luxe. Daarom is de nieuwe berging veel 

groter geworden dan het oude entreehok.  

Er is voor de supporters van de paardenclub 

ook nog een mooie luifel aan het entreehok 

gebouwd en alles rondom de nieuwe berging 

netjes verhard. Onze trouwe supporters 

stonden altijd in weer en wind aan de zijkant 

van de rijbak onze trainingen te volgen. Nu 

kunnen zij ook lekker droog staan. 

Heb je ook zin om een keer te komen kijken, 

vanaf april 2015 worden de trainingen van de 

paardenclub weer op de Alverman 

gehouden. 

Anne-Marie Hoppenreijs

Alverman Triade:  

De beste wensen voor 2015! 

mailto:ralf.arts@ziggo.nl
http://www.hrc27.com/9-senioren/291-uitnodiging-voetbalquiz-2015
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Penningmeester gezocht! 

Het bestuur van de Alverman is op korte 

termijn op zoek naar een nieuwe 

penningmeester. Heb je interesse of weet je 

iemand die geschikt is voor deze job, geef 

dat dan door aan een van de bestuursleden 

van De Alverman. Voor meer informatie kun 

je terecht bij de huidige penningmeester van 

de stichting Frans Custers. 

Samenstelling bestuur  

De Alverman: 

Nic Salden   voorzitter 

Ben Verberkt   secretaris 

Frans Custers  penningmeester 

Frits Pothoff   bestuurslid 

Arjen Weisink  bestuurslid 

Rob Arts   bestuurslid 

Annemarie Hoppenreijs bestuurslid 

André Erren   bestuurslid 

Spelregeltoets Reinold Wiedemeijer  

Op vrijdag 27 maart 2015 zal Reinold 

Wiedemeijer, eredivisiescheidsrechter, in de 

kantine van ons sportpark een spelregeltoets 

verzorgen. Deze toets is een uitvloeisel van 

de dienstenveiling van Nic Salden en Hans 

Scholz ten gunste van Alpe d'HuZes en 

wordt in samenwerking met Stormvogels 

Siebengewald georganiseerd. 

Noteer de datum alvast in je agenda. Je krijgt 

t.z.t. meer informatie.  

Wie wordt spelregelkoning van Afferden en 

Siebengewald? Op 27 maart a.s. zullen we 

het weten! 

Ben Verberkt

Vertraging voortgang 

accommodatiebeleid Afferden 

De visie van de werkgroep accommodatie-

beleid Afferden wordt (nog) niet volledig 

ondersteund door de Dorpsraad.   

De Dorpsraad heeft te kennen gegeven 

opnieuw te willen bekijken of met 

aanvullende investeringen Iedershuus en de 

gymzaal behouden kunnen worden. Als 

belangrijkste voordeel wordt natuurlijk de 

centrale ligging in het dorp aangevoerd.  

De Dorpsraad gaat daarom opnieuw naar de 

financiële consequenties van het 

behouden/aanpassen van Iedershuus en de 

gymzaal kijken  en hoopt in de loop van 

februari het aanvullend onderzoek af te 

ronden. 

 

De visie van de werkgroep om een nieuw 

multifunctionele ruimte te bouwen bij de 

Alverman wordt daarmee (tijdelijk?) in de 

koelkast geplaatst.  

 

Wij zullen dus nog even moeten wachten 

voordat er duidelijkheid komt waar het in de 

toekomst heen gaat met de accommodaties 

in Afferden. In een volgende nieuwsbrief  

hopen wij meer duidelijkheid te kunnen 

geven. 

Nic Salden
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De Alverman krijgt zonnepanelen! 

Hallo gebruikers van de Alverman, 

in de vorige nieuwsbrief schreef ik: “de 

Alverman blijft in beweging”. 

Zo ook nu weer. Wij zijn de Alverman op de 

toekomst aan het voorbereiden. Zoals jullie 

waarschijnlijk wel weten is een van grootste 

kostenposten bij de Alverman de energienota. 

Wat is het niet vanzelfsprekend dat het licht 

aangaat als er een schakelaar ingedrukt wordt. 

Laten we daar samen bewust mee omgaan. 

Probeer, als het niet perse nodig is, het licht 

niet te lang te laten branden. Zeker de 

verlichting van de tennisbanen en de 

voetbalvelden zijn grote energievreters. 

We gaan er van uit dat jullie hier zoveel 

mogelijk rekening mee houden. Wij hebben als 

bestuur tot de volgende energiebesparende 

investering besloten: 

De Alverman krijgt zonnepanelen. 

 

Een extra duw in de rug was de mogelijkheid 

tot subsidie van de provincie Limburg om deze 

investering te doen. Een regeling waar alle 

sportverenigingen, gemeenschapshuizen, 

sporthallen e.d. gebruik van kunnen maken. 

Zoals gezegd, de subsidie is inmiddels 

aangevraagd en de toezegging zal 

waarschijnlijk eind januari 2015 zijn. Daarna 

gaan we concreet met de uitvoering aan de 

gang.  

Voor de geïnteresseerden: We gaan 72 

zonnepanelen plaatsen met een vermogen van 

19800 Wp (Wattpiek). Met de hedendaagse 

moderne technieken hebben deze panelen een 

zeer hoog rendement. Met een beetje geluk 

besparen we zo ongeveer 18000 kWh 

(KiloWattuur) per jaar. Een flinke besparing wat 

ons in de toekomst zeker van pas komt. Ook 

wordt er bij de installatie voor gezorgd dat er 

geen ballen onder de panelen kunnen komen 

zodat bekabeling niet defect kan raken. 

Deze investering zal, mede door de subsidie, 

in ongeveer 3 à 4 jaar terugverdiend worden. 

Tegen de tijd dat we concreet de panelen gaan 

plaatsen, hebben we vrijwilligers nodig. We 

hebben een aantal leden nodig die de panelen 

gaan helpen plaatsen onder begeleiding van 

een specialist. 

Houd je mailbox daarom in de gaten! 

Namens het bestuur, 

Arjen Weisink  

HRC op zoek naar nieuwe trainer 

HRC '27 is op zoek naar een nieuwe 

hoofdtrainer. De huidige trainer Michel van de 

Venn gaat, na 3 seizoen waarin hij met het 

eerste elftal kampioen werd in de zesde 

klasse, zijn weg vervolgen bij vierdeklasser 

Achates. Jammer voor de club maar wel 

begrijpelijk. Van Michel zal aan het eind van 

het seizoen op een passende manier afscheid 

genomen worden. 

Ondertussen is  de club op zoek naar een 

nieuwe hoofdtrainer. Met een aantal 

kandidaten is gesproken. De technische 

commissie hoopt binnenkort met een advies te 

komen zodat de nieuwe hoofdtrainer op de 

nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt kan 

worden. 

Nieuwe keeperstrainer  

Robert-Jan Streng is de nieuwe keeperstrainer 

van HRC’27. Hij volgt daarmee Michel Ströher 

op, die zijn baan in het bedrijfsleven niet langer 

kon combineren met zijn functie als 

keeperstrainer. Michel, van harte bedankt! 

Ralf Arts, voorzitter a.i. HRC '27  
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Cashless betalen in de kantine? 

Zoals ook al in het stuk van de zonnepanelen 

is gezegd, is bij dit onderwerp ook weer van 

toepassing: “de Alverman blijft in beweging”. 

In het stuk werd geschreven dat we de 

Alverman voor de toekomst aan het 

voorbereiden zijn. Zo ook gaan we het geld dat 

we tijdens de kantinediensten binnen krijgen 

op een andere manier innen. Bij de Alverman 

ga je medio 2015 Cashless betalen. 

 

Cashless betalen? Hoor ik veel mensen 

denken. Waarom is dat nodig? 

-De mensen die kantinediensten draaien 

hebben geen verantwoordelijkheid meer 

voor het contante geld 

-Dat gedoe met te weinig wisselgeld in de 

kassalade is verleden tijd. 

-We hebben geen kasverschillen meer 

-Er hoeft geen geld meer afgestort te 

worden 

-Achter de schermen (kas opmaken, week 

afsluiten etc) wordt veel efficiënter 

En zo zijn er nog veel meer voordelen. 

Ja, er komt een systeem 

waarmee je, zonder geld op 

zak, kunt betalen bij de 

Alverman. Iedereen die dat 

wil, krijgt een clubpas waar 

een tegoed opgezet wordt en waar je mee kunt 

betalen. Voor de bezoekende sporters komt er 

een muntautomaat. 

Na de feestdagen willen we een werkgroep 

oprichten die dit traject helemaal richting jullie 

gaat begeleiden. 

Wil je meedenken in de “werkgroep cashless”, 

laat het dan even weten bij één van de 

bestuursleden van de Alverman. 

Arjen Weisink

Agenda 

Januari 

11 Nieuwjaarsreceptie, quiz vanaf 11.00 u. 

Februari 

9 bestuursvergadering Alverman 

Maart 

Begin TVA: ArenaLease toernooi 2015 

27 Spelregeltoets Reinold Wiedemeijer 

Eind TVA: Ouder-Kind toernooi (of begin april) 

April 

Eind TVA Offerse junioren Open toernooi  

Juni 

Begin TVA Clubkampioenschappen senioren + 

grootveld jeugd TVA 

6,7,8 Sportkamp 

 

wk 24 + 26: Junioren 4-Dorpen Toernooi 2015 

 

Tafelvoetbalspel wordt (nog) gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar een 

tafelvoetbalspel. Er lopen nog wel wat lijntjes, 

maar mocht je er een weten, die ergens 

verloren staat te kijken en degelijk is, laat het 

even weten aan het bestuur! 
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TVA jaarvergadering   

Maandagavond 26 januari 2015 

 

Er staan een aantal belangrijke zaken op de 

agenda  zoals bezetting van de commisie ( zie 

ook eerdere emails van het bestuur);  de 

invulling van een aantal vacatures (commissies 

en bestuur) , contributie vaststelling en 

natuurlijk de sportieve zaken zoals toernooien, 

competitie en niet te vergeten trainingen. 

Kortom zorg dat je erbij bent. 

Nic Salden  

Twee kampioenen HRC '27 jeugd 

De jeugdafdeling HRC’27 en Stormvogels’28 

kan tevreden terugkijken op de eerste helft van 

het voetbalseizoen. De eerste kampioenen van 

de jeugdafdeling HRC ’27 / Stormvogels ’28 

van het voetbalseizoen 2014-2015 zijn 

namelijk bekend. Zowel de F2 als de D1 

mogen zich winterkampioen noemen. 

Als beloning mochten de F2 en de D1 op 

bezoek bij VVV Venlo. De spelers van de F2 

mochten als player escort mee oplopen met de 

spelers van Fortuna Sittard. In de rust hebben 

Britt Lamers, Diann Hermsen, Sam Drissen, 

Tomas en Jorn Barrels van de D1, penalty’s en 

shoot-outs genomen op de keeper van VVV 

A1. Een hele belevenis in zo’n groot mooi 

stadion dat redelijk gevuld was met supporters 

van VVV en Fortuna.  

 

Beheer gymzaal ook bij Alverman 

Sinds 1 september 2014  is het beheer van de 

gymzaal (tijdelijk) overgenomen door de 

Alverman. Tijdelijk omdat de Alverman ervan 

uitgaat dat op termijn een duurzame 

gymzaal/sportvoorziening in de plaats komt 

van de huidige gymzaal. 

Contactpersoon voor alle beheerszaken is 

Rene van de Ven (06-25143236). Zaken rond 

sleutels, verwarming, schoonhouden van de 

gymzaal en huisregels voor de gebruikers zijn 

inmiddels geregeld  en bekend bij de 

gebruikers. Ook heeft de zaal een grote 

schoonmaakbeurt (inclusief gordijnen) 

ondergaan. 

 

 

 

 

 

Ook goed om te weten is dat de gymzaal ook 

voor incidentele sportieve activiteiten te huur 

is; als je wil weten of en wanneer dat kan, 

neem dan even contact met Rene op. 

Overigens wordt dinsdag 6 januari a.s. de 

formele overeenkomst op het gemeentehuis 

ondertekend.  Mooi dat ook de binnensporters 

in Afferden zich lekker uitleven in de gymzaal. 

Veel sportplezier gewenst. 

Nic Salden 

Colofon 

Stichting de Alverman 
Sportpark de Alverman 

Hengeland 12a 

5851 EA Afferden Lb. 

tel: 0485-531241 

www.alverman.nl 

www.tvafferden.nl 

www.hrc27.com 

www.pvafferden.nl 

www.avceagles.nl 

http://www.alverman.nl/
http://www.tvafferden.nl/
http://www.hrc27.com/
http://www.pvafferden.nl/
http://www.avceagles.nl/

