
1 oktober 2014 

Agenda 

Nieuwe voorzitter 

 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage aan Liesbet Stravers: redactie@aristos-best.nl  

 

Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  

Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 

 
Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.  

In de Algemene Vergadering van 26 juni heeft er een wisseling van voorzitter plaatsgevonden. Na vier jaar draagt 
Erik van Happen het stokje over aan mij.  
In het voorjaar vroeg Erik of ik even tijd had. Hij wilde als voorzitter stoppen en het bestuur had 
gebrainstormd over een opvolger. Ik voelde het al aan..... Even bedenktijd gevraagd, maar toch 
al wel snel ‘ja’ gezegd. Waarom? Ik voel me thuis bij Aristos, zie veel enthousiaste mensen en 
een positieve sfeer. 
Veertig jaar geleden belde ik bij Peter Millenaar aan, ik wilde lid worden van Aristos (ik was toen 
10, nu 49). “Dan is het wel goed als je schoenen met noppen hebt, want we spelen op gras.”, ja 
zo begon Aristos, nu komt dat alleen nog op toernooien voor. Uiteindelijk werden het bijna 20 
jaar als speler, jeugdscheidsrechter, trainer, technische commissie. Daarna ben ik er zo’n 13 
jaar uit geweest; verkering/trouwen (met Mariëtte), kinderen (Eline en Martijn), even andere be-
zigheden. En sinds de kinderen zelf handballen ben ik weer nauw betrokken bij de vereniging. 
En het leuke was; ik kwam oude bekenden tegen, veel nieuwe mensen en voelde me meteen weer thuis. Een bij-
zonder gevoel na zoveel jaren. Ik ben toen gaan coachen, later ook trainen en sponsorcommissie. Langzamer-
hand rol je er weer helemaal in. Dat maakte de keuze om ‘ja’ te zeggen als voorzitter ook makkelijker. Ik wil en 
kan op deze manier, samen met jullie, ook mijn steentje bijdragen aan de grote Aristos-familie. 
 
Bart Ambaum 

Nieuwe bordsponsor: Fysiotherapie Singendonk  

Als afsluiting van de voorbereiding werd er in het weekend van 26-

28 september door Jeroen en Frank een trainingsweekend georga-

niseerd voor de Heren en Heren A-jeugd in Riethoven. Goed voor 

de teambuilding en om nog wat puntjes op de i te zetten. 

De zaterdag werd er volop getraind en ‘s avonds stonden er een 

wedstrijden op het programma. De HS tegen Saturnus/Bladel, en 

de HA tegen VHC. 

Zondag ‘s ochtends een fikse boswandeling en ‘s middags weer 

wedstrijden. De vermoeidheid was inmiddels te merken. De HA ver-

loren hun wedstrijd tegen BFC. De HS wonnen wel van Saturnus 

‘72/Ridderkerk. Dat alles onder het toeziend oog van veel publiek. 

Er werd afgesloten met een gezellige bbq, waar ook veel aanhang 

bij aanwezig was. 

We hebben weer een nieuwe bordsponsor bij Aristos. Dit keer een naam die ieder-
een al sinds jaar en dag bij de vereniging kent. Fysiotherapie Singendonk is namelijk 
al vele jaren onze 'wonderdokter' bij blessures en revalidaties. Daarnaast zijn Toine, 
Ingrid en Sebastiaan natuurlijk 'handbaldieren' pur sang. Alledrie hebben zij sportief 
hun beste beentje voorgezet en daarnaast ook nog de vereniging ondersteunt door 
het vervullen van verschillende functies. Wij zijn erg blij met hun betrokkenheid en 
zien uit naar de verdere samenwerking  

Vrijdag 4 juli hebben we de traditionele BBQ avond voor kaderleden gehouden. De avond was goed bezocht met 
veel kaderleden, en ook partners. Goed om te zien dat er een grote 
betrokkenheid is van veel vrijwilligers, die samen de vereniging 
draaiende houden. Een aantal doet het al zo lang dat we op deze 
avond ook nog twee 25-jarige jubilarissen mochten huldigen. Zij 
konden op de jubileumavond niet aanwezig zijn en werden nu 
alsnog door Erik gehuldigd; Hans van der Linden en Juliette Legi-
us, beiden zelfs al veel meer dan 25 jaar al lid. In deze tijd van de 
WK ontbrak ook de TV niet en lieten Henri en Peter zien goed 
overweg te kunnen met de BBQ. Speciale dank aan Henri, Anjo, 
Erik en Harriëtte voor de organisatie en laatstgenoemden ook voor 
de gastvrijheid! 
Alle kaderleden; bedankt voor weer een mooi seizoen en dat we 
met zijn allen nog vele jaren samen de vereniging mogen steunen. 

 

Grote club: 
Uiterlijk 11 oktober 
Inleveren inschrijf-
formulieren 
 

Seizoensafsluiting met kaderleden 

Kort verslag jaarvergadering 

Hieronder heel kort een aantal punten uit de laatste jaarvergadering. 
 
Uiteraard werd teruggeblikt op een fantastisch jubileumweekend, dat op alle punten geslaagd en ontzettend gezel-
lig is gewest. Tijdens dit weekend zijn met terugwerkende kracht alle leden die 40 of 25 lid van Aristos zijn in het 
zonnetje gezet. Deze jubilarissen zijn:  

40 jaar:     25 jaar 
Peter Millenaar   Angela Eijkemans 
Paula Millenaar   Wil van de Heuvel 
Martien van de Mortel   Inge Joeloemsing 
Ab van Dooremolen   Juliette Legius 
Ad van de Loo    Hans van de Linden 
Toine Singendonk   Helma van de Meulengraaf 
Pierre de Swart   Henri Schepens 
Jan van Wijgerden   Erwin Stobbe 
     Jolanda Vermeulen 

 
Joep Siemerink en Anne Stravers hebben de Pluim gekregen voor hun goede inzet en betrokkenheid van het af-
gelopen jaar.  
 
De notulen en jaarverslagen zijn doorgenomen. Evenals het financieel verslag. Alles is goedgekeurd. 
Er was een voorstel t.a.v. de contributie. Besloten is te stoppen met constructie m.b.t. de Grote Club.  Voorheen 
betaalden leden vanaf de B-jeugd voor de Grote Club en kregen daarvoor 3 loten. In plaats daarvan is er een con-
tributieverhoging voor deze groepen die overeenkomt met het bedrag dat de vereniging overhield aan de verkoop 
van die loten, maar worden er dus geen loten meer verstrekt. De Grote Clubactie blijven we nog wel doen voor de 
jeugd t/m C leeftijd. 
De contributie voor seizoen ‘14-’15 is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik van Happen en Ad de Bruin hebben hun bestuursfunctie neergelegd. We bedanken hen voor hun inzet en fij-
ne samenwerking met een attentie. 
Als nieuwe voorzitter is Bart Ambaum gekozen. Henri van Vroenhoven neemt de taken van de HC weer voor z’n 
rekening. Hierdoor wordt de nieuwe bestuurssamenstelling: 

Voorzitter:   Bart Ambaum 
Secretaris:   Astrid Bergman 
Penningmeester:  Erwin Stobbe 
Lid (HC):   Henri van Vroenhoven 
Lid (Alg. Zaken):  Anjo van Vroenhoven 
Lid (PR):   Liesbet Stravers 

 
Een aantal kaderleden neemt afscheid, zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.  
Gelukkig zijn er ook weer andere mensen opgestaan om de openvallende plekken in te vullen, waardoor inmiddels 
zo goed als alle functies weer bemand zijn. 
 

Wedstrijdprogramma  zaalcompetitie 

Spelregels 

 

Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.  
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal. 

Er is een nieuwe site waar je de handbalregels kunt oefenen: https://www.handbalmasterz.nl/ 

leeftijd bond club totaal 

senioren      80.00      215.00      295.00  

A-jeugd (17-18)      55.00      191.00      246.00  

B-jeugd (15-16)      55.00      177.00      232.00  

C-jeugd (13-14)      45.00      165.00      210.00  

D-jeugd (11-12)      40.00      141.00      181.00  

E-jeugd (9-10)      25.00      141.00      166.00  

F-jeugd (7-8)      20.00      117.00      137.00  

recreanten      30.00       72.00      102.00  

Trainingstijden zaal (vanaf 30 september) 

MJF woensdag 18.00-19.00 Heerbeeck 

MJE woensdag 18.00-19.00 Heerbeeck 

MJD 1 woensdag 19.00-20.00 Heerbeeck 

MJD 2 woensdag 19.00-20.00 Heerbeeck 

MC dinsdag 18.00-19.00/donderdag 18.00-19.00 Naestenbest 

DA dinsdag 18.00-19.00/donderdag 19.00-20.30 Naestenbest 

JC woensdag 20.00-21.00/donderdag 19.00-20.00 Woe Heerbeeck/Do Naestenbest 

HA dinsdag 18.00-19.00/vrijdag 19.30-21.00 Naestenbest 

DS 1 dinsdag 19.00-20.30/donderdag 19.00-20.30 Naestenbest 

DS 2 dinsdag 19.00-20.30 Naestenbest 

HS 1 dinsdag 19.00-20.30/vrijdag 19.30-21.00 Naestenbest 

HS 2 dinsdag 19.00-20.30/vrijdag 19.30-21.00 Naestenbest 

Van de redactie 

Na lange tijd verschijnt er nu dan toch een  nieuwsbrief. De eerste helft van de veldcompetitie zit er al weer op. 
De zaalcompetitie gaat dit weekend van start. Hopelijk wordt het voor alle teams een mooi seizoen. Om de mooie 
momenten met de hele vereniging te kunnen delen, worden alle teams volgens rooster weer gevraagd om stukjes 
aan te leveren. Spontane inzendingen mogen natuurlijk ook! 
 

Trainingsweekend HS / HA 
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