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Schoenmakerij

elektro
Uw met goud bekroonde schoenmaker
Uw zilveren schoenmaker
Uw schoenreparatie
Uw slijpwerk ook kartelen
Uw sleutels
Eventueel klaar terwijl u winkelt!

Winkelcentrum 5, Malden
Tel. 024 358 29 91

Hofstraat 1b • Malden • T (024) 622 12 25

www.arts-elektro.nl

Redactioneel
Meinummer pas het 2e van 2021.
Voor u ligt pas het 2e nummer van dit jaar. De reden daarvan raadt u al! Corona.
Het is voor u, maar ook voor de de vereniging, een moeizaam seizoen geworden. Het lijkt erop
dat er meer niet dan wel mag hetgeen voor ons uiteraard niet zo is, maar dat voelt wel zo. Voor
de vereniging is het denk ik wel het geval.
Vrijwel alles wordt door de corona maatregelen aan banden gelegd. Gelukkig zitten we nu in de
periode dat er versoeplingen worden aangekondigd en doorgevoerd. Zoals gezegd is het voor
de vereniging vooral ook financieel een moeillijk jaar. Veel inkomsten worden misgelopen en
daarom ook wordt getracht om de uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Het niet verschijnen
van het clubblad is daar een voorbeeld van. Naast het financiële aspect is er nog een belangrijke reden te noemen dat we dit jaar nog niet vaker zijn verschenen. Er gebeurd niet veel dus er
is ook niet veel nieuws te melden, zodat het ook niet meevalt om voldoende copy te vergaren.
Jubileumjaar 2021:
Zoals in het vorige nummer al werd gememoreerd hebben we met 2021 te maken met een
jubileumjaar. Daarom ook hebben we in deze editie gekozen om wat te graven in de archieven
en te kijken naar een eerder jubileumjaar. Ook ons clubhuis kent dit jaar zijn jubileum. In mei
1981 werd het geopend dus de geoefende rekenmeesters onder ons kunnen uitrekenen dat
dat precies veertig jaar geleden het geval is geweest.
Verder in dit nummer.
Zoals gezegd is er weinig nieuws te melden over de afgelopen periode. Daarom hebben
we naast het genoemde archiefmateriaal gekozen om niet één maar twee intervjoewtjes te
houden met jeugdleden. Één op Thomas Storer uitkomend in het team jo11-3 en de andere op
Wout Pol die speelt in jo11-1. Ook hebben we een extra verjaarkalender opgenomen omdat op
moment van schrijven niet duidelijk is wanneer we weer opnieuw zullen gaan uitkomen. Matthee Moons heeft de schijnwerper geplaatst op Maurice de Mandt, coördinator bij de pupillen
(jo06, jo07, jo08, jo09 & jo10). Maurice is als coco (corona-coördinator) het afgelopen seizoen
dan ook vrijwel dagelijks gesignaleerd op sportpark de Broeklanden en voor alle jeugdleden
een vertrouwd gezicht geworden! Naast Maurice wil ik vanaf deze plaats ook alle overige
coördinatoren, leiders en trainers complimenten maken over hoe zij in dit coronajaar de jeugd
toch het hele seizoen hebben weten bezig te houden. Hoogtepunt daarbij was ongetwijfeld de
activiteiten op koningsdag. Het scholentoernooi ging uiteraard niet door, maar toch konden
zo’n 180 jeugdspelers genieten van een mooie dag.
Ook is er nieuws van de rommelmarktcommissie, want zoals wellicht al bekend is deze verplaatst naar 4 juli a.s.Voorafgaand is er natuurlijk weer volop mogelijkheid om spullen in te leveren. Verder hebben Henny Vissers en Peter de Bruijn het EK voetbal aangegrepen om de aan
het begin van het seizoen opgestarte voetbaltoto een vervolg te geven, zodat het prijzengeld
uiteindelijk toch kan worden uitgekeerd. Tot slot hebben we vanaf de site diverse berichten
vanuit het bestuur overgenomen en geplaatst in dit nummer. Zo is er toch weer gezorgd voor
voldoende leesvoer!
Namens de redactie veel leesplezier, veel versoepelingen en een fijne vakantie toegewenst!
Red. F.vd L.
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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25-05-21
26-05-21
28-05-21
29-05-21
30-05-21
02-06-21
04-06-21
05-06-21
06-06-21
06-06-21
06-06-21
09-06-21
11-06-21
13-06-21
13-06-21
17-06-21
21-06-21
26-06-21
27-06-21
02-07-21
04-07-21
21-07-21
23-07-21
24-07-21
27-07-21
08-08-21

Volleybal Dames Nations league t/m 20 juni
Europa League finale 21.00 uur Villareal - Manchester United
Volleybal heren Nations league t/m 23 juni
Champions League finale 21.00 uur Manchester City – Chelsea
Wielrennen Criterium du Dauphiné t/m 6 juni
Nederland Schotland oefeninterland 20.45 uur
Hockey EK heren t/m 8 juni
Hockey EK dames t/m 9 juni
Formule 1 GP Azerbeidzjan
Wielrennen Tour de Suisse t/m 13 juni
Nederland Georgië oefeninterland 18.00 uur
Wielrennen `Baloise Belgium Tour t/m 13 juni
EK voetbal t/m 11 juli
Formule 1 GP Turkije
EK Eindronde Nederland-Oekraïne 21.00 uur
EK Eindronde Nederland-Oostenrijk 21.00 uur
EK Eindronde Noord-Macedonië-Nederland 18.00 uur
Wielrennen Tour de France t/m 18 juli
Formule 1 GP Frankrijk
Wielrennen Giro d’Italia (vrouwen) t/m 12 juli
Formule 1 GP Oostenrijk
OS Eindronde Zambia-Nederland (dames) 13.00 uur
Opening Olympische spelen 13.00 uur (lokale tijd 20.00 uur)
OS Eindronde Nederland-Brazilië (dames) 13.00 uur
OS Eindronde Nederland-China (dames) 13.30 uur
sluiting Olympische spelen 13.00 uur (lokale tijd 20.00 uur)
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11 mei 2021

Coronaregels
19 mei tot en met minstens 8 juni 2021
Deze regels gelden van 19 mei tot en met minstens 8 juni 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Draag een mondkapje
waar verplicht

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk zoveel
mogelijk thuis

Thuis

Werk thuis als dat kan

Kinderopvang
en onderwijs

Max. 2 gasten
per dag ontvangen

Winkels

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Alle winkels open
Alle winkels zijn open

Horeca

Afhalen en bezorgen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Sport

Buiten op 1,5 meter

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand

Bezoek aan:

Max. 1 keer per
dag op bezoek

Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag en houd afstand van de gast

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse opvang open

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Basisschool

Terras buiten van
6.00 - 20.00 uur

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Gemeentehuis

Dierentuin, museum
en pretpark buiten
Dierentuin, museum en pretpark buiten is open

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open

Hoger onderwijs
deels open

Vermijd drukte in
het openbaar vervoer

Vakantie? Check
www.wijsopreis.nl

Basisscholen open

Reizen

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check www.wijsopreis.nl

Restaurant en
café binnen
Restaurant en café binnen zijn dicht

Zwembad voor sporten is open

Binnen op 1,5 meter
max. 2 mensen

Binnenzwembad

Afstand houden is niet verplicht tijdens buiten sporten voor mensen tot en met 26 jaar

Gemeentehuis is open

Buiten

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Terras buiten open van 6.00 tot 20.00 uur

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Buitenterras van kantines open

Buitenterras
van kantines

Binnensporten op 1,5 meter is toegestaan met maximaal 2 mensen

Muziek- en
dansscholen

Evenementen

Muziek- en dansscholen zijn open

Evenementen zijn verboden

Bioscoop
en museum
Bioscoop en museum binnen is dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Van het bestuur
Teamindeling volgend seizoen.

Voor het nieuwe voetbalseizoen 20212022 hebben wij de volgende procedure
rondom de teamindeling. Hiermee voldoen
we aan de vraag van de leden (en ouders)
om voor de zomervakantie te communiceren wat de nieuwe, in beginsel definitieve,
teamindeling gaat worden.
De nieuwe teamindeling voor het aankomende
seizoen 2021-2022 wordt bekend gemaakt in
de week van 21 juni 2021. Om dit te kunnen
realiseren moeten we tijdig zicht hebben op de
aan- en afmeldingen voor het nieuwe seizoen.
Kom je voetballen of ga je stoppen?
Als je gaat stoppen bij Juliana vinden wij dat
natuurlijk heel jammer, maar je moet je dan zo
spoedig mogelijk afmelden, in ieder geval voor
1 juni 2021. Afmelden kan alleen via een mail
aan de ledenadministratie.
Kom je voetballen bij Juliana, dan ben je
natuurlijk van harte welkom! Voor de maximale
kans om na de zomer dan ook te kunnen starten, zorg je ervoor dat je voor 1 juni 2021 bent
ingeschreven. Dit regel je via
https://www.svjuliana31.nl/lidmaatschap/
Nog even kort het beleid van af- en aanmelden
bij sv Juliana ‘31 op een rijtje:
AFMELDINGEN
* Tot en met 1 juni: einde lidmaatschap per 1
juli, betreffend lid wordt niet meer ingedeeld
voor het nieuwe seizoen, is derhalve voor het
nieuwe seizoen ook geen contributie meer
verschuldigd.
* ná 1 juni maar voor of op 1 september: betreffende leden worden niet meer ingedeeld
(danwel uit de indeling gehaald), één kwartaal
contributie verschuldigd
* ná 1 september: betreffende leden worden
uit de indeling genomen, half jaar contributie
verschuldigd. (tenzij door langdurige blessure
of plotselinge verhuizing).
8
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AANMELDINGEN
* v óór 1 juni: worden ingedeeld, volledige contributie (mits er plek is in de teams, bestaande
leden gaan voor), krijgen bij de indeling
voorrang op nieuwe leden die zich na 1 juni
aanmelden.
* na 1 juni: worden ingedeeld indien en voor
zover er ruimte is binnen de teams, volledige
contributie verschuldigd. Indien de teams
geen ruimte hebben en (in overleg met betrokkenen) bij indeling een andere leeftijdscategorie ook niet mogelijk is, dan mogelijkheid
als “trainingslid” onderzoeken (halve contributie verschuldigd) of plaatsing op de wachtlijst.
Mochten er nog vragen zijn, mail ons op
voetbalzakenjuliana31@outlook.com.

Veilig voetballen bij sv Juliana’31 (VOG)

sv Juliana’31 wil naast een sportieve ook een
veilige vereniging zijn. Daarom is een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die met
jeugd werkt bij ons verplicht. Dit beleid wordt
door KNVB en NOC*NSF gestimuleerd en wordt
door sv Juliana’31 overgenomen en uitgevoerd.
Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is
een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag
in het verleden geen bezwaar vormt voor het
vervullen van een specifieke taak of functie in
de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG
aanvragen en geeft de VOG’s af.
Het is belangrijk te weten dat sv Juliana’31
alléén een VOG vereist voor personen die “zijn
belast met de zorg voor minderjarigen”. Je
krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt
gepleegd dat relevant is voor de betreffende
functie.
Voor meer informatie:
www.justis.nl/producten/vog
Hoe wordt je leider of trainer?
Een jeugdteam wordt in principe begeleid door
1 trainer en 2 leiders. Vrijwilligers kunnen zich

daarvoor aanmelden bij, óf worden daarvoor
gevraagd door, de betreffende GroepsCoördinator (GC) of Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). De
KNVB wil dat elke leider/trainer bij de KNVB als
bondslid geregistreerd staat. Ze zijn dan automatisch (secundair) verzekerd voor ongevallen
en aansprakelijkheid. Leiders/trainers die nog
geen lid van sv Juliana’31 zijn, dienen zich eerst
als niet-spelend bondslid aan te melden.
Sv Juliana’31 neemt de contributie van 11 euro
per jaar (afdracht aan KNVB) voor haar rekening,
omdat deze vrijwilligers zich belangeloos voor
de jeugd inzetten. De leiders en trainers worden
elk seizoen door de GC of HJO in Sportlink aan
hun team gekoppeld. Je kunt dan ook gebruik
maken van de voetbalnl app om alle gegevens
van je team te raadplegen. Iedereen die met
jeugd werkt krijgt in Sportlink de verenigingsfunctie “jeugdbegeleid(st)er”. Niet meer actieve
leiders/trainers krijgen bericht dat hun bondslidmaatschap beëindigd wordt, tenzij ze een
andere vrijwilligersfunctie willen uitoefenen.
Aanvragen VOG
Je mag de functie van leider/trainer alleen
uitoefenen als je officieel bondslid én in het
bezit van een VOG bent. Normaal kost een VOGaanvraag 33,85 euro maar als vrijwilliger kun
je die via sv Juliana’31 GRATIS aanvragen. Sv
Juliana’31 meldt je daarvoor aan bij de Dienst
Justis. Je ontvangt daarna per mail een “Verzoek
tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent
het Gedrag” van de Dienst Justis. In dit verzoek
staat een link naar de formele VOG-aanvraag.
Als je daarop klikt en de vervolgstappen volgt,
wijst de rest zich vanzelf. - - Let op: de link is
maar enkele dagen geldig, dus vraag direct
daarna de VOG aan (kijk ook in spammap!)
Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een
DigiD kun je aanvragen via:
https://digid.nl/aanvragen
Als je nog geen VOG hebt en geen uitnodigingsmail ontvangt (check ook je spamfilter),
meld dit dan met vermelding van je voorletters,
naam, geboortedatum, telefoonnummer en
Emailadres bij: info@svjuliana31.nl

VOG doorsturen naar sv Juliana’31
Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je
de VOG per post binnen 1 tot 4 weken.
Daarna moet je die VOG direct per e-mail
doorsturen naar info@svjuliana31.nl Een scan
of PDF-bestand van de verklaring volstaat en
daarmee houdt je de originele VOG in eigen
bezit. Nadat deze gegevens door sv Juliana’31
zijn ontvangen wordt de VOG in Sportlink aan
je lidmaatschap gekoppeld en mag je je functie
gaan uitoefenen.
Geldigheid VOG
De VOG is 3 jaar geldig. sv Juliana’31 zal deze
vrijwilligers dus elke 3 jaar om een recente VOG
vragen.
Heb je al een VOG?
Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een
VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de
screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor
sv Juliana’31 ook bruikbaar en kun je ons deze
VOG mailen naar info@svjuliana31.nl
Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet
verstrekt krijgt?
Het is simpel: sv Juliana’31 zal hier strikt mee
omgaan. Iedere vrijwilliger bij sv Juliana’31
die jeugd begeleidt, heeft een VOG nodig.
Wil je deze niet aanvragen of krijg je hem niet
verstrekt van de Dienst Justis, dan mag je je
functie bij sv Juliana’31 niet meer uitoefenen.
Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent
dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als
deze persoon de betreffende functie vervult
of gaat vervullen. Dienst Justis geeft alleen
dan geen VOG af als er een veroordeling is
geweest gebaseerd is op een relevant strafbaar
feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen
door de Dienst Justis, dan word je alleen zelf
daarover geïnformeerd en dien je dit bij de
club te melden.
Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van
jouw VOG dan kun je terecht bij de
vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Vacatures
Voor volgend seizoen is het bestuur op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Enkele belangrijke
functies komen vrij. We zoeken ook per direct versterking in de sponsorcommissie, commissie Communicatie en in de commissie voetbalzaken. Hier zoeken we een coördinator
voor de JO17-laag.
Heb je interesse in een van de vacatures, wil je meer weten of ken je iemand waarvan je denkt
dat het wel iets is voor diegene, laat het ons weten dan nemen wij contact op! Stuur dan een
mail naar info@svjuliana31.nl of bel 0622013693.

Gedragsregels
Onderstaand is uiteraard ook terug te vinden op de Juliana site, daarom hier wellicht
ten overvloede, maar gezien het belang
ervan hier nogmaals geplaatst.
sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving zo veel mogelijk plezier te laten beleven
aan de voetbalsport. Voor een groot gedeelte
is dat afhankelijk van hoe we ons gedragen en
met elkaar omgaan. Voor onze vereniging zijn
dit de belangrijkste gedragsregels:
- iedereen is welkom
- clubbelang gaat voor persoonlijk belang
- 	we zorgen voor een gezellige sfeer en een
sportief en veilig sportklimaat
- 	we tonen waardering voor vrijwilligers,
scheidsrechters en tegenstanders
- 	we hebben respect voor elkaar
- we laten kinderen hun spel spelen
- 	we gaan zorgvuldig om met de
accommodatie en materialen
- we helpen elkaar, gevraagd en ongevraagd
- 	we spreken elkaar aan op ongewenst
gedrag of maken daar melding van
Deze gedragscode geldt voor iedereen, dus
voor bestuur, vrijwilligers, spelers, leiders/ trainers, scheidsrechters, ouders en bezoekers.
Klik voor meer informatie op onderstaande
video’s:
10
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•
•
•
•

Gedragscode bestuur
Gedragscode spelers
Gedragscode ouders
Gedragscode leiders/ trainer

Ongewenst gedrag: vertrouwenspersoon
Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn
(seksuele) intimidatie, handtastelijkheden,
dreigen, chanteren, pesten, treiteren, beledigen, discrimineren of achtervolgen/ stalken.
Kom je toch in aanraking met ongewenst
gedrag en weet je niet met wie je dit kunt
bespreken, stuur dan een berichtje naar
vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl en onze
vertrouwenspersoon neemt zo snel mogelijk contact met je op. Elke melding wordt
vertrouwelijk en serieus opgepakt en er wordt
niets gedaan wat jij niet wilt.
De vertrouwenspersoon zal luisteren in
vertrouwelijkheid, je kiest zelf de stappen die
hierna worden genomen. De vertrouwenspersoon zal je hierin begeleiden.

Grensoverschrijdend gedrag:
fairplay- commissie
Grensoverschrijdend gedrag, zoals:
- wangedrag in wedstrijden die niet bestraft
zijn met gele/rode kaarten
- wangedrag van ouders/toeschouwers
- herhaald wangedrag (recidive) zoals meerdere
gele/rode kaarten per seizoen
- beschadiging of kwijtraken van andermans
eigendommen
- overlast veroorzaken op of bij het sportpark
- overmatig alcohol- of drugsgebruik, kunnen
kenbaar worden gemaakt bij het bestuur of
fairplaycommissie door een melding te sturen
naar info@svjuliana31.nl

maatregelen genomen, waarbij we leiders/
trainers vragen om hierover bij aanvang van elk
seizoen duidelijke afspraken te maken.

Vertrouwenspersoon aangesteld
Sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving
zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan
de voetbalsport. Voor een groot gedeelte is dat
afhankelijk van hoe we ons gedragen en met
elkaar omgaan. Dat staat beschreven in onze gedragscode. Deze is in een nieuw jasje gestoken.
We vragen iedereen deze weer eens te bekijken!

Het bestuur kan de Fairplaycommissie om een
onderzoek vragen en daarna eventueel een
sanctie opleggen, zoals:
- een berisping van bestuur/trainer/commissie
- een alternatieve straf
- (tijdelijke) uitsluiting deelname aan verenigingsactiviteiten
- (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de
accommodatie
- royement, Geweldsdelicten of andere strafbare feiten dienen altijd bij de politie gemeld te worden.

Op deze pagina vind u ook informatie over onze
Fair Play Commissie en het meldingsformulier
om misstanden bij het bestuur te melden. sv
Juliana’31 heeft nu ook een vertrouwenspersoon aangesteld die zich inzet om ongewenst
of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Daarmee willen we de drempel verlagen om
gevoelige onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken. We zijn zeer verheugd dat we 2
personen bereid hebben gevonden om hieraan
invulling te geven. Zij zijn bereikbaar middels
het emailadres: vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl. Voor meer informatie zie onze site.

Preventie van ongewenst gedrag
Nog belangrijker dan het bestrijden van
ongewenst gedrag is het voorkomen daarvan.
Daarom hebben we een aantal preventieve

Wij wensen onze vertrouwenspersonen veel
succes met hun werkzaamheden en hopen dat
iedereen die dit nodig heeft de weg naar hen
kan vinden en benutten.

Welkom
De redactie heet onderstaande leden van harte welkom!
Daley Hoogakker
Omar Alfaouri
M 25-08-2012
Kay Sewalt
Sanne van Megen
V 21-02-2007
Jack Janssen
Jozeph Alkhouli
M 08-03-2007
Menno Morsink
M 04-09-1985
Tineke Sjoerdsma- Rutgers
Luuk Cuppen
M 23-08-2005
Bram Kersten
David Pasch
M 19-07-2013
William Standing
Arnoldus Eijkhout
M 08-02-1969
Thomas Kersten
Dirk Pijnenburg
M 22-03-2000
Alper Uzun
Theo Hendriks
M 01-06-1950
Lisa Konings
Luuk van Riel
M 10-06-2014
Semih Uzun
Simon Honigh
M 25-12-2014
Marvin Lodder
Stijn van der Roest
M 24-12-2012
Ilay Wallé

M
M
M
V
M
M
M
M
V
M
M
M

31-01-1995
22-02-2015
07-02-2016
26-12-1967
23-10-2013
05-04-2016
13-06-2011
04-01-2015
12-06-2001
25-04-2011
05-10-2011
06-08-2015
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Koningsdag 2021
Helaas kon op koningsdag het gebruikelijke
Harrie en Piet van Dreumel scholierentoernooi vanwege de corona geen doorgang
vinden. En ook was er dit jaar in verband
met die corona niets georganiseerd door het
oranjecomitee.
Maar onze jeugdafdeling bestaande uit diverse
coördinatoren, leiders en trainers hebben er
toch voor gezorgd dat deze dag een mooie alternatieve invulling kreeg. Zodat voor de eerste
keer sinds vele maanden ook weer de vlaggen
bij Juliana in top konden!
Het werd, mede ook door het mooie weer (hoe
vaak hebben de afgelopen jaren jaren niet met

12
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slecht weer te maken gehad tijdens het scholentoernooi!) voor veel kinderen een onvergetelijke dag. Ruim 180 leden van Juliana waren
op het sportpark voor allerlei voetbalspelletjes.
Onder het genot van een zonnetje werd de
keeper van Za1 (onze keeperstrainer) onder
vuur genomen en hielpen de trainers van JO101, JO11-1, JO13-1, JO15-1, JO15-2 en JO19-2 en
vele andere vrijwilligers bj de vele oefeningen.
Zoals gezegd hebben de kinderen op deze
manier toch nog een leuke Koningsdag gehad,
met veel dank aan de vrijwilligers. Onderstaande foto’s geven een betere impressie van
het gebeuren.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Intervjoewtje
Even voorstellen:
Thomas Storer
Waar zit je op school?
De Tovercirkel, groep 7
Wat vind je het leukste vak?
Spelling
Wat zou je later willen worden?
Weet ik nog niet
Waarom ben je gaan voetballen?
Het leek me een leuke sport
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Vanaf 6 jaar oud, dus nu 5 jaar lang.
JO9-2, daarna J10-3 en nu J11-3
Vertel eens iets over je team?
Het is een leuk en gezellig team.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Stein
Op welke plaats speel je?
Middenveld
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt:	rechts lang de zijkant met
de bal rennen en dan een
voorzet geven
Zwakke punt:	zelf schieten op de goal in
plaats van overspelen
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste:
partijtje
Het minst leuke: Warming-up
Wat vind je goed en minder goed bij Juliana?
Goed:	de toernooien zoals mini
champions league
Minder goed:
de grasvelden
14
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Wat vind jij van corona:
stom
1 thuis i.p.v. op school?
Het was suf, maar gelukkig mag ik weer naar
school
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
maakt het toch nog een beetje leuk in deze
crisis, erg fijn dat dit toch door kan gaan.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Spelen met mijn vrienden.
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Heel soms
Wat vind je een stomme bezigheid?
school
Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
intervjoewtje
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ze doen het wel goed
Wat vind je van het Ministadion en de MiniChampionsleague?
leuk
Van welke trainer heb je veel geleerd?
Nadir
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om
te vertellen? Nee

Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien?
Weer een mix toernooi, gemengde teams
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax
Buitenlandse voetbalclub: Barcelona
Speler:
Messi
Eten:		
pannekoeken
Tv-programma:
Checkpoint
Boek:		
Harry Potter
“Computerspel”:
Fortnite
Film:		
De Polar express
Muziek:
Ayo & Teo
Huisdier:	mijn hond
Charlie en mijn
twee gras
parkieten Bertje
en Sofietje
Snoep:
Chocola
Vrienden:	Aron en Thijs en
Floris , maar heb
nog meer
vrienden

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Gezocht: Elftalleider Juliana Zondag 1
Het vlaggenschip van sv Juliana’31 is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar een elftalleider.
De elftalleider maakt deel uit van de staf rondom het elftal en heeft een coördinerende en organiserende taak. Huidige elftalleider Paul Leverington blijft aan en de taken kunnen dus mooi
verdeeld worden. Draag je Juliana een warm hart toe en lijkt het je leuk om deel uit te maken
van de staf rondom het eerste elftal dan is de rol van Elftalleider iets voor jou! Voor nadere informatie neem contact op met Loek Heijnen (06-44136576).

*
*
*
*
*
*

Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis
Wij beschikken over een eigen montage-team
Maatwerk mogelijk
Al 13 jaar dé verlichtingsspecialist van de Woonboulevard Wijchen
Volop gratis parkeergelegenheid
Een eerlijk advies op maat

*

De koffie staat klaar !

WWW.STELUMIVERLICHTING.NL
Stelumi Verlichting
Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

Stelumi Verlichting

Nieuweweg 303

6603 BN Wijchen

024-6422524

WOONBOULEVARD WIJCHEN

16
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* Gratis lichtadvies, indien gewenst gewoon bij u thuis
* Wij beschikken over een eigen montage-team
* Maatwerk mogelijk

STEUN UW
VOETBALCLUB
Breng uw bedrijf onder de
aandacht bij de leden.
Neem voor informatie
contact op met Bas Schaaij

Weg door Jonkerbos 10
6532 SZ Nijmegen
Tel 024-3515253

Sponsors@svJuliana31.nl
Tel. 06-24570166

nijmegen@henkscholten.nl
www.henkscholten.nl

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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In de Schijnwerper
Maurice de Mandt
Als coordinator van de jongste groep
voetballers is Maurice de Mandt doorgaans een eerste aanspreekpunt. Een
belangrijke taak, want vaak weten ouders
van deze voetballertjes niet wat zich
allemaal afspeelt bij een voetbalclub en
waar men zoal mee te maken krijgt. Het is
niet allemaal vanzelfsprekend wat er bij
een voetbalclub komt kijken en de ouders
hierop wijzen is een van de taken die bij
een coordinator horen. Maurice voelt zich
er wel bij en geniet van de hele gang van
zaken bij Juliana. Wat opvalt, zijn zoon zit
niet meer bij de jongsten, en toch blijft
Maurice coordinator bij de jongsten.
Maurice is geboren op 23 februari 1980 in Nijmegen. Daar heeft hij gewoond in het hartje
van de stad tot hij 24 was. Het huis stond in
de Broerstraat, waar zijn vader een schoenenwinkel had, en Maurice is daar geboren en
getogen. Maurice: “Op mijn 18e ging ik wel
op kamers, maar in dezelfde straat, dat was
lekker makkelijk. In 2004 hebben we een huis
gekocht in Malden. Daarvoor was Malden mij

18
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onbekend. Waarom Malden? Er stond een
huis te koop achter mijn zwager, Guido Souren. We, mijn vrouw Dimphy en ik, zagen het
huis en waren meteen verkocht. Daar wonen
we nu 18 jaar. Destijds wilde ik de stad uit. Het
is heel mooi wonen midden in de stad, maar
ik wilde nu eens wat anders. We wilden wat
meer rust, want in de stad is er altijd herrie. In
Malden voelen we ons nu heel erg thuis. Het
fijne is het dorpse, iedereen kent elkaar, dat
vind ik heel prettig. Dat komt natuurlijk ook
door de kinderen, we hebben een dochter en

een zoon, die hier naar school gingen; je komt
ouders tegen, maar ook door Juliana heb ik
veel mensen leren kennen. Ook prettig is dat
het bos vlakbij is, in de stad niet.”
School en werk
“Eerst ging ik naar het Montessori College,
vandaar naar MEAO, ik zou de detailhandel in
gaan. Na mijn schooltijd heb ik een tijdje in
de horeca gewerkt en ik draaide als dj muziek.
Vervolgens heb ik 7 jaar bij Ziengs schoenen
gewerkt, met veel plezier. Daarna wilde ik
weer iets anders gaan doen. In de weekenden
moest ik vaak werken en ik zag mijn dochter
weinig. Toen ben ik de mediawereld ingegaan
en kwam ik uiteindelijk terecht bij RN7, de
streekomroep voor deze regio, waar ik radioTV leider ben. Voor de programma’s die op radio en TV komen ben ik eindverantwoordelijk.
Ook maak ik zelf programma’s. We zitten o.a.
in de gemeenten Wijchen, Beuningen, Druten,
Overbetuwe en Nijmegen, maar niet in de
gemeente Heumen. Wel hebben we banden
met GL8, de omroep van de gemeente Heumen en ook werken we samen met omroep
Gelderland.
Het bevalt me prima. Eigenlijk heb ik van mijn
hobby mijn beroep gemaakt. Ik kom op plekken, waar anderen niet komen. Vooral sport
items vind ik heel leuk om te doen: zo doe ik
veel televisie-interviews voor NEC. Met Remko
heb ik vaak gezeten.
Voetbal en sport
“Ik heb 2 jaar gevoetbald in F-jes bij Nijmeegse Boys. Mijn ouders vonden het niet zo leuk,
al die schreeuwende ouders langs de kant.
Daarom ben ik na 2 jaar gestopt en ben gaan
tennissen en skiën. Dat heb ik gedaan tot
mijn 25 ste, waarna ik even niets heb gedaan.
Nu sport ik nog steeds te weinig. Wandelen
doe ik graag en skiën doen we nog steeds op
vakantie.”
Hoe bij Juliana gekomen?
“Ik meldde mijn zoon aan en werd later
gebeld door Roy Vissers; zodoende ben ik in
contact gekomen met Juliana. In het begin

Het moment dat Maurice toegezegd had
coordinator te zullen worden
was ik leider en trainer en uiteindelijk werd
ik gevraagd om coordinator te worden van
de jongste groep (JO6 en JO7): ze zeiden: dat
is echt iets voor jou. Heel lang heb ik gezegd
dat ik dat niet wilde doen. Uiteindelijk, op
een koningsdag, met een biertje, met Roy en
Patrick als getuigen, ben ik het geworden. Van
dat moment is nog een foto gemaakt.
Ik ben er dus pas ingerold via mijn zoon, en
dat ging daarna dus heel snel.
Altijd probeer ik hier zoveel mogelijk te zijn,
zoveel mogelijk te zien en zoveel mogelijk
contacten te leggen. Gelukkig krijg ik die
vrijheid vanuit thuis ook om hier veel te zijn.
Bovendien draait Dimphy ook wel eens bardiensten en zij vindt dat ook leuk.”
Coordinator
“Nu ben ik de coordinator van de groep 6 tot
10 jaar. Ik ben bijna elke dag wel bij Juliana
en zoals gezegd, ik probeer zo veel mogelijk
hier te zijn. Tot en met vorig jaar was ik leider;
daarmee ben ik toen gestopt, omdat ik er
geen tijd meer voor had.
Wat doet een coordinator? Hij is het allereerSchietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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ste aanspreekpunt van de club. Ik wil nieuwe
mensen begeleiden bij Juliana, uitleggen
wat er allemaal bij komt kijken. Vaak heb ik
de nieuwe mensen al gezien voordat ze zich
inschrijven. Als ik plek heb, neem ik contact
op en ga ik ze plaatsen in een team. Dat
probeer ik altijd zo snel mogelijk te doen. Als
je een team hebt, moet je ook nog ouders
zien te vinden die de groep wilt trainen, was
vaak lastig is: ouders betrokken krijgen én te
houden bij de club. Verder ben ik het contact
tussen de trainers en Juliana. Als er problemen zijn of als er iets niet klopt, ben ik het
aanspreek punt.
De welkomscommissie verwelkomt 1x per
jaar alle nieuwe leden; het is het eerste grote
contact tussen Juliana en nieuwe leden. We
proberen uit te zoeken of er ouders vrijwilligers willen worden. En het is een beetje
een aftrap voor nieuwe seizoen. Omdat ik
de coordinator ben van de groep van veel
nieuwe leden, is het logisch dat ik in die
commissie zit.”
20
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Corona
“Door corona heb ik het drukker dan normaal. Een aantal avonden ben ik als corona
coordinator aanwezig; op de avonden dat
er getraind wordt moet er iemand aanwezig
zijn die erop toeziet dat de coronaregels
worden nageleefd: geen ouders bij trainingen en afstand houden. Met een paar
mensen houden we een oogje in het zeil. Ik
ben blij dat het kan en mag; het is belangrijk
dat de jeugd kan blijven voetballen.
Er is geen competitie dus er zijn trainingen
en onderlinge wedstrijden of toernooitjes;
dat ben ik nu zoveel mogelijk aan het plannen; met koningsdag hebben we alternatieve koningsspelen georganiseerd: zo’n 200
kinderen hebben hieraan meegedaan; het
was een zeer geslaagde dag.
Tot en met JO19 spelen we allemaal onderlinge wedstrijden en toernooitjes op de
zaterdag. Competitie wordt dit seizoen niets
meer; ik hoop regio cup nog wel, deze staat
gepland om eind mei te beginnen.

Voor de jeugd kunnen we heel snel schakelen, want ook voor hen is het heel leuk om
weer eens tegen een regionale tegenstander te spelen. We gaan er wel van uit dat
volgend seizoen weer een normaal seizoen
wordt.”

Voetbalcomplex
“Het is mooi en een goede locatie; ik hoop
dat we er nooit weg hoeven. Mocht ik iets
mogen veranderen, zou ik de kleedkamers
aanpakken. Jammer dat kantine en terras
geen uitzicht hebben op hoofdveld.”

Wat betekent Juliana voor jou?
“Juliana is meer dan voetbal; ik heb hier mijn
vrienden leren kennen en dat komt mede
door Juliana. Over de gang van zaken bij Juliana ben ik wel tevreden. Ik ben coordinator
geworden omdat ik dacht dat sommige
dingen anders zouden kunnen. Veel dingen
gaan goed; maar je moet je altijd afvragen:
wat kan er beter?
Concreet: bijvoorbeeld: van de mini WK en
mini Champions League is een eendaags
toernooi gemaakt. Het is niet meer op de
woensdagavonden; er kwamen altijd weinig
ouders, het was vaak koud en nat en ongezellig; wanneer je het in 1 weekend houdt,
kun je iedereen uitnodigen en er een heel
gezellige dag van maken. Het is beter voor
de club en het vraagt minder van de ouders;
ik verwacht dat we het dit jaar nog kunnen,
in juni.”

Eerste elftal
“Via de media hebben we veel en goed
contact met Remko. Het zou wel leuk zijn om
nog een afscheidsinterview met hem te hebben; hij heeft ook veel gebracht voor Juliana
en veel goede dingen gedaan.
Het is jammer dat we hem geen afscheid
kunnen geven dat we hem als club eigenlijk
moeten kunnen geven.”
NEC
“Regelmatig ga ik naar NEC. Ik volg het, dat
moet ook wel, want ik doe de interviews. En
ja, ze moeten naar de eredivisie en nee, ik
vind het helemaal niet erg dat er op vrijdagavond wordt gevoetbald, want zo heb ik het
hele weekend voor Juliana.”
Schietschijf
“Leuk. Site? mag meer leven; ik ben mediaman hè; maar vind maar eens iemand”

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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TOTO 2020-2021
Helaas hebben we ook de competitie 2020-2021 moeten staken.
Na 2 competitiewedstrijden stopte toen ook de TOTO.
De behaalde punten van die 2 wedstrijden blijven staan.
In de pot van de TOTO 2019/2020 zat nog een bedrag van € 320,-, dit
bedrag is bij de inleg van de toto 2020-2021 gevoegd.
Totaal zit er in de prijzenpot € 1050,Om die prijzenpot eindelijk eens leeg te spelen, gaan we het volgende doen.
Het toto formulier wordt gevuld met poulewedstrijden van het EK 2021.
Over de periode 11 juni t/m 23 juni 2021.
Alle deelnemers vullen dat totoformulier in, zonder verder geld in te leggen.
Je mag meerdere keren meespelen, inleg voor extra toto is € 10,Eventuele nieuwe deelnemers leggen € 15,- in.
•	De voorspelling van de overwinning thuis, uit of gelijkspel levert 5 punten op, de
juiste uitslag levert 5 extra punten op.
•	Bij juiste voorspelling uitslag van de wedstrijden van Nederlands Elftal wordt het
aantal punten verdubbeld.
•
Bekendmaking Winnaars in juli 2021.
•
INLEVEREN: tot 1 juni 2021
•	Bij voorkeur het totoformulier per e-mail te sturen naar:
stoof31@hotmail.nl of peterbepdebruijn@gmail.com
•	Persoonlijk bij Henny Vissers, Peter de Bruijn. Of brievenbus Broekkant 24-A
Te winnen prijzen: Totaal € 1050,•
1e plaats
•
2e plaats
•
3e plaats
•
De 10e, 20e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 80e plaats
•
Laatste plaats,

prijs
prijs
prijs
prijs
poedelprijs

€ 300
€ 200
€ 100
€ 50
€ 50

NB
Zijn er meerdere deelnemers met eenzelfde aantal punten, dan bepaalt het lot.
Toto seizoen 2020-2021 Inleg 0 €
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Toto seizoen 2020-2021 Inleg € 0
Naam deelnemer: ……………………………….................
E-mail : …………………………………………....................
Datum

Wedstrijd:

11-jun-21

Turkije

Italie

-

12-jun-21

Wales

Zwitserland

-

12-jun-21

Denemarken

Finland

-

12-jun-21

Belgie

Rusland

-

13-jun-21

Engeland

Kroatie

-

13-jun-21

Oostenrij

Nrd Macedonie

-

13-jun-21

Nederland

Oekraine

-

14-jun-21

Polen

Slowakije

-

14-jun-21

Spanje

Zweden

-

15-jun-21

Hongarije

Portugal

-

15-jun-21

Frankrijk

Duitsland

-

16-jun-21

Italie

Zwitserland

-

17-jun-21

Oekraine

Nrd Macedonie

-

17-jun-21

Denemarken

Belgie

-

17-jun-21

Nederland

Oostenrijk

-

18-jun-21

Engeland

Schotland

-

19-jun-21

Hongarije

Frankrijk

-

19-jun-21

Portugal

Duitsland

-

19-jun-21

Spanje

Polen

-

20-jun-21

Italie

Wales

-

20-jun-21

Zwitserland

Turkije

-

21-jun-21

Nrd Macedonie

Nederland

-

21-jun-21

Oekraine

Oostenrijk

-

21-jun-21

Rusland

Denemarken

-

21-jun-21

Finland

Belgie

-

22-jun-21

Tsjechie

Engeland

-

23-jun-21

Slowakije

Spanje

-

23-jun-21

Zweden

Polen

-

23-jun-21

Duitsland

Hongarije

-

23-jun-21

Portugal

Frankrijk

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Weggooien is geen optie!
Beste leden, ouders, verzorgers en familieleden, Er zijn van die momenten dat je iets in je
handen hebt waarbij je denkt: ”Zelf gebruik
ik het eigenlijk nooit, maar weggooien is echt
zonde”. Voor een ander is het nog bruikbaar,
maar ja…waar vind je die persoon? En om
nou allerlei vreemde mensen aan huis te hebben, dat liever ook niet. En daar schiet Juliana
te hulp! Met de ervaring opgedaan met de
jaarlijkse rommelmarkt en de Marktplaats
verkopen is onze club met haar vrijwilligers
een succesvolle “spullen makelaar” geworden.
En de clubkas profiteert daar elk seizoen
weer opnieuw van waardoor mooie projecten gerealiseerd kunnen worden! De club
is dus altijd op zoek naar bruikbare spullen
die je niet meer nodig hebt en die je de club

zou willen schenken. Dat kan van alles zijn
zoals fietsen, kleine meubelen, verlichting,
tuingereedschap, aanhangwagens, etc. Denk
bijvoorbeeld ook aan onze club in situaties
waarbij door omstandigheden een hele
garage of woning leeg gehaald moet worden.
Dat regelen wij, een echte win-win! Heb je
iets wat een mooie bijdrage voor de club kan
opleveren, maar is het voor jou te groot en/
of te zwaar om in te leveren? Graag even een
belletje naar Paul Reintjes (06-26729142) of
Lianne Muller (06-22013693) dan komen we
het ophalen. Twijfel je of iets wel interessant
genoeg is? Stuur even een foto naar één van
de genoemde 06-nummers. Dan hoor je zo
snel mogelijk iets terug. Ook namens alle
clubleden ontzettend bedankt!

Glimmend staal, roestig ijzer van al het metaal
worden we financieel wijzer
Door het succes van deze actie in de afgelopen jaren wordt er ook dit jaar bij Juliana
nog steeds ijzer ingezameld. Het heeft de
vereniging in de afgelopen tijd al vele duizenden euro’s opgeleverd en het is daarom
ook een stimulans om er mee door te gaan.
We hopen dan ook in de komende tijd nog
veel ijzer te mogen ontvangen en gaan dan
ook gestaag door met het inzamelen. Wellicht
ligt er bij u in de schuur of in de achtertuin
nog interessant spul. We denken bijvoorbeeld
aan fietsen, radiatoren, kachels of tuinhekken,
maar ook elektrisch gereedschap, een heggenschaar, computers, goten, verwarmingen
en convectoren, verwarmingsketels, boilers,
plaatwerk, autodeuren, autovelgen (staal en
lichtmetaal),spatborden, stalen balken, buizen
en kokers, wasmachines, afwasmachines,
drogers, een hamer, hang- en sluitwerk, elektrische kabels of snoeren, accu’s etc.
De container staat altijd klaar bij de fietsen24
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stalling, daar kunnen alle metalen worden
ingedaan. U kunt ze altijd brengen of gratis
laten ophalen. Het hoeft overigens niet perse
oud ijzer te zijn, want juist ook andere metalen
zijn voor ons zeer welkom. Met name aluminium, koper, kabel, messing, zink, lood of RVS
(roest vrij staal), maar ook alle andere metalen
nemen wij graag in ontvangst.
Wat we echter niet willen hebben zijn diepvriezers, koelkasten, beeldschermen, tv’s en
gasflessen! Wilt u meer info of een afspraak
voor het ophalen dan even een belletje naar
Paul Reintjes (06-26729142) Bij voorbaat dank!

Diervoeding
Dierverzorging
Tuingereedschappen

Rijksweg 107 • 6581 EH Malden • tel. 024 - 358 02 57 • www.demolendier-tuin.nl

schokdempers
onderhoud
trekhaken
remmen
uitlaten
banden

AUTO EN BANDENSERVICE

JAN BROEKMAN
De Hoge Brug 37
6581 AJ Malden

•
•
•
•
•
•

Wissel uw winterbanden nu
naar zomerbanden bij Jan Broekman.
Ook voor opslag van uw banden!

Tel. (024) 358 6681
een passende uitrusting voor zomer en winter
Austria Sport is het hele jaar door dé specialist voor de winter- en wandelsport.
Voor beide sporten bieden we een breed assortiment schoenen, kleding en
accessoires. Austria Sport heeft de kennis, ervaring en materialen om u optimaal
te laten genieten. Voor de winter(se) sporter is er ook een groot assortiment
thermo ondergoed, warme kleding, mutsen en handschoenen. Altijd een ruime
keuze, goede service en persoonlijk advies. De collectie wandelsport loopt in de
winter (beperkt) door.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

Austria Sport, altijd een ruime keuze,
goede service en persoonlijk advies.

www.austriasport.nl
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Koop bij onze Juliana sponsoren
Aarnoutse Specialiteitenslagerij
Albert Heijn Janssen
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro
Austria Sport
Autobedrijf Bart Ebben BV
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs Malden
Autobedrijf Theo Klaassen
Autobedrijf Van Bon
Automartin
Bakkerij ‘t Kraayennest
Bastyle
Beddenspecialist de Vries Malden
Betuwe-Express
Bisbee Flexonderwijs
Bistro de Bok
B-Logic
Bol Accountants
Buro Winters
Café de Blokut
CCS Nederland BV
Coffee@work
Computron
De Blokhut
DMprintmedia
EMR (European Metal Recyclin)
Fieldturf Tarket B.V.
Fietsplezier Malden
Fysio Novio

Gall & Gall Malden
Gebroeders Krijnen BV
Gebroeders Wanders GmbH
Groot Berg en Dal
Hagemans Verf&Wonen
Hanos
Henk Scholten Nijmegen BV
Hermens Interieur
Hijmans Riooltechniek
Hofmans Catering
Hofmans@home
Hoose Optiek
HSI Reclame
Installatiebedrijf Lelie BV
Installatiebedrijf Nicolasen
Intratuin Malden
Jacobs wonen
Jan Broekman Auto- en bandenservice
Jac. Bongers Dranken
Jupiler
KlokTotaalonderhoud BV
Konings & Meeuwissen /
Accountants & Belastingadviseurs
Kwekerij Harrie van lent
Loonbedrijf Peters
Lucassen Elektro
M&M containers
Middelkoop Advies
Morsinkhof Groep BV
Olround Bowling en Uitgaanscentrum

Peba personeelsdiensten
PF Janssen BV
Plus Visser Malden
Praxis Malden
Pret Inn
Puri Tea
RABO-bank
Restaurant Petit Malden
Snabel Schilderwerken
Stelumi Verlichting
TeLo Personeelsbemiddeling B.V.
The Readshop
Thijssen CS Accountant & belastingadviseur
Thijssen de Molen
Ton de Schoenmaker
TOP Sport & Groen BV
Transportbedrijf Van Wees Malden
Tweewielers Theo Cornelissen
Van Benthum Haarden
Van Bruggen adviesgroep Nijmegen Malden
Van der Valk Hotel de Molenhoek
Van Eldijk Grondverzet
Van Eldik van Eldik Notarissen
Van Kesteren Mileuservice BV
Van Zuijlen Auto’s
Wennekers Wonen BV
Wokrestaurant de Molen
WR Reclame & Belettering
Zegers Letseladvies

ACTIE VAN DE MAAND

Koop bij onze sponsoren!
Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien?
Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf?
Neem contact op met Bas Schaaij, sponsorcommissie, tel 06-24570166
Bekijk deze artikelen de volgende keer dat je bij de club bent of ga direct naar de webshop:
https://juliana31.clubwereld.nl/
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Leden
Arts Constructiebedrijf BV
Arts Elektro
Auto martin
Autobedrijf Rob Sengers
Autobedrijf Roelofs Malden
Autobedrijf Theo Klaassen
Bastyle Reclame
Betuwe-Express
Café de Blokhut
CCS Nederland BV
Coffee@work
Computron
Fieldturf Tarket B.V.
Fysio Novio
Hanos
Hofmans Catering
Hofmans@home
HSI Reclame

Jacobs wonen
Jac. Bongers Dranken
Jupiler
KlokTotaalonderhoud BV
Konings & Meeuwissen Accountants &
Belastingadviseurs
Lucassen elektro
PF Janssen BV
Rabobank Rijk van Nijmegen
SV. Juliana’31
TeLo personeelsbemiddeling B.V.
Transportbedrijf Van Wees Malden
Van Benthum Haarden
Van Bruggen Adviesgroep Nijmegen Malden
Van der Valk Hotel de Molenhoek
Van Eldijk Grondverzet
van Eldik van Eldik Notarissen
Zegers Letseladvies
Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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“Uit Het Archief”
Het jaar 2021 is natuurlijk al weer in volle gang, maar door de corona moet het jaar voor
Juliana’31 eigenlijk nog beginnen. Tot nu toe is er dit jaar alleen nog maar wat getraind
en dan vooral door de jeugd, alhoewel de afgelopen weken toch ook wel door de senioren. Er is dan ook niet zo veel te melden vanuit het voetbalfront.
De redactie heeft daarom maar weer eens teruggegrepen naar het verleden. 2021 is voor
Juliana’31 een jubileumjaar want we bestaan in augustus 90 jaar. 90 jaar geleden in de Gelderlander van 1 augustus 1931 was onderstaand bericht te lezen. Het was het prille begin van onze
vereniging.
Of er dit jaar veel aandacht besteed gaat worden aan het 90 jarig jubileum is nog maar de
vraag. Eigenlijk is er ook maar weinig reden tot feestvreugde voor de vereniging in dit coronajaar. Laten we hopen dat het vanaf volgend seizoen een wat meer normaal karakter zal gaan
krijgen en krijgen we in septeber misschien toch een klein feestje?
Hebben we in de vorige Schietschijf nog veel
aandacht besteed aan de zilveren jubilarissen
uit onze vereniging, in dit archief grijp ik middels een krantenartikel terug naar het zilveren
jubileum van de vereniging zelf.
Uit een krantenartikel van de Gelderlander
van 14 september 1956.

R.K.V.V. Juliana, viert dit weekeind (bescheiden)zilveren feest.

Het was de 5e augustus 1931, dat enkele voetbalenthousiasten uit de Maldense gemeenschap de hoofden bij
elkaar staken, om te komen tot oprichting van een voetbalclub. Er werd uitgezien naar een geschikt speelterrein,
een tweedehandse bal en op 15 augustus had in café
Nillessen de definitieve oprichting plaats. De nieuwgeboren club ging spelen in de kleuren rood-geel en onder de
naam “Juliana”, welke naam gedurende de oorlog moest
worden veranderd in “Malden”. In de beginperiode werd
de vereniging geleid door de inmiddels overleden heren
van A. van Alebeek als voorzitter en P. Nillessen als secretaris, die Juliana haar eerste schreden
hielpen zetten op het vaak glibberige voetbalpad. Er werd gestart in de 3e klas R.K.F. met de eerste competitiewedstrijd tegen Union 4 die door de Julianamensen met 7-3 werd gewonnen.
Na 3 jaar werd het eerste kampioenschap behaald en volgde promotie naar de tweede klas R.K.F.
dat na de fusie overging in de 2e klas onderafdeling K.N.V.B. In 1941 werd ook hierin het kampioenschap behaald en tot 1944 speelde “Malden” een voorname rol in de eerste klas onderafdeling.
In 1951 kon de club het in die regionen niet meer bolwerken, met als gevolg degradatie naar de
2e klas, waarin zij tot heden (1956) nog uitkomt. Voorzitter waren achtereenvolgend de heren van
A. van Alebeek, J. Peters. L. van de Berg, H. Alders en de tegenwoordige voorzitter, Th de Grunt.
28
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Nieuw terrein

Het speelterrein is – behoudens enkele jaren na de oorlog – altijd geweest aan de Rijksweg.
Door de verkeersinspectie en het N.O.C. is dit terrein echter reeds enige jaren afgekeurd en
volgend jaar zal hopelijk het prachtig gelegen terrein aan de Broekkant in gebruik worden
genomen. Aan deze mijlpaal – welke een 25 jarig bestaan voor een vereniging toch nog altijd is
– zal niet ongemerkt worden voorbijgegaan en daarom werd een bescheiden feestprogramma
opgezet, dat morgen, zaterdag 15 september begint met een receptie. Zondag 16 september
wordt de viering begonnen met een Heilige Mis en daarna is er een koffietafel in het clubhuis.
Om 2 uur speelt Juliana 1 tegen Heumen 1 de jubileumwedstrijd en omstreeks half vier zullen
de Juliana veteranen uit de jaren 1941-1943 de strijd aanbinden tegen Juliana 2.
Om 8 uur is dan een gezellig samenzijn voor de leden met hun dames in zaal Nillessen. In
verband met de bouw van een kleedkamer op het nieuwe terrein zal op de feestavond een
loterijtje gehouden worden en zullen tijdens de wedstrijden des middags rood-gele speldjes
worden aangeboden.

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Clubhuis

Ook het clubhuis viert zijn jubileum. In mei 1981 werd het nieuw clubhuis ‘de Stoof III’ officieel
geopend. Voor de volledigheid: Stoof 1 was een bouwkeet van de fa. Dubbers en Stoof 2 was
een houten gebouw wat tussen 1971 en 1981 dienst deed als clubhuis. Op vrijdag 9 januari
1981 ging de vlag in top want het hoogste punt werd bereikt. Ter gelegenheid van dit feit werd
door voorzitter Ad Hendriks vol trots de vlag op het hoogste punt geplaatst. Hij sprak vervolgens vriendelijke woorden tot de noeste medewerkers en overhandigde hen het traditionele
pannenbier. Het gaf de vele Juliana-leden, ondanks de kou, een warm gevoel. Niet lang daarna
was er op zaterdag 7 februari 1981 weer een bijzondere dag voor Juliana’31 te vermelden
vooral ook voor Marinus Vissers. Aan hem, als een van de oudste leden van dat moment, was de
eer gegund om de “eerste steenlegging” van het nieuwe clubhuis te verrichten. Het werd een
zeer gezellige middag waaraan door de aanwezige fijne herinneringen worden bewaard.
Tot slot was er op zaterdag 9 mei 1981 de officiële opening van het nieuw clubhuis ‘de Stoof III’.
Vanuit het archief heb ik hieronder ook een overzicht van de stichtingskosten kunnen terugvinden.

Gespecificeerde opgave der stichtingskosten van het nieuwe clubhuis.
Architectenhonorarium en lichtdrukkosten bouwkosten
(incl. loodgieter en schilder)
Aanneemsom fa. Dubbers		
Complete centrale verwarmingsinstallatie		
Grondwerk en tuinaanleg		
Elektrische installatie			
Verlichtingsarmaturen			
Beveiligingsinstallatie			
Ventilatiesysteem			
Geluidsinstallatie			
30
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f 35.788,33

€ 16.205,99

f 476.338,09
f 11.225,00
f 7.954,42
f 12.200,00
f 8.887,62
f 4.365,00
f 2.464,00
f 2.618,85

€ 215.699,62
€ 5.083,00
€ 3.601,99
€ 5.524,51
€ 4.024,57
€ 1.976,60
€ 1.115,77
€ 1.185,89

Aansluitkosten:

Elektra
Gas
Telefoon
Water
Totaal

f 1.738,00
f 5.132,93
f 779,11
f 1.108,75
f 8.758,79

Bar, luifel en kasten 			
Keukeninrichting		
f 9.310,90
Stoffering gordijnen incl. materiaal
f 1.167,97
Zitkussens en tafelkleedjes
f 2.315,20
Vloerbedekking		
f 7.895,00
Totaal
f 11.378,17
		
Inrichting:
Meubilair
f 11.500,00
Garderobe
f 931,00
Open haard
f 2.012,71
Bekerkast
f 1.174,00
Totaal
f 15.617,71

f 8.758,79

€ 3.966,23

f 13.000,00
€ 4.216,24

€ 5.886,77

f 11.378,17

€ 5.152,36

f 15.617,71

€ 7.072,15

Diversen:
Leges bouwvergunning		
f 2.920,20
Notariskosten		
f 1.345,90		
Festiviteiten hoogste punt
f 603,46		
Eerste steenlegging		
f 410,64		
Schoonmaakkosten		
f 383,02		
Consumpties + eten medewerkers
f 571,16		
Diversen		
f 8,90		
Festiviteiten bij opening		
f 4.747,45		
Totaal
f 10.990,73 f 10.990,73
Totale stichtingskosten:			
f 630.897,61
Financieringswijze van bovenstaande stichtingskosten.
Eigen geld van de s.v.Juliana’31		
Inbreng door gevoerde acties		
Subsidie Gemeente Heumen		
Subsidie Nederlandse sportfederatie		
Lening bij de Rabobank			
Totaal:			

f 163.825,71
f 52.071,90
f 100.000,00
f 40.000,00
f 275.000,00
f 630.897,61

€ 4.976,92
€ 285.688,62
€ 74.185,00
€ 23.579,66
€ 45.282,88
€ 18.113,15
€ 124.527,93
€ 285.688,62

Bij de bovenstaande bedragen is de B.T.W. buiten beschouwing gelaten, aangezien deze
door de belastingdienst volledig is gerestitueerd.
De penningmeesteer: W. Dado
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Rommelmarkt op zondag 4 juli!
De Rommelmarkt zal dit jaar in zomerse
sferen plaatsvinden, reserveer 4 juli alvast
in de agendavoor het leukste evenement
van het jaar!
Zomerse sferen
Helaas kon de geplande rommelmarkt in
januari niet doorgaan wegens de corona
situatie destijds, echter elk nadeel heeft
zijn voordeel: de rommelmarkt zal om deze
reden in de zomer plaatsvinden. Hopelijk
onder het genot van een heerlijk zonnetje en
aangename temperaturen. De rommelmarkt
zal dit jaar ook zo veel mogelijk buiten gaan
plaatsvinden, op veld 5 gaat een gezellig rommelparadijs opgezet worden.
Maar voordat het zo ver is hebben we
natuurlijk uw hulp hard nodig!
We willen zo veel mogelijk spullen aangeleverd krijgen om ook deze keer de rommelmarkt tot een succes te maken. Dus hebt u
nog spulletjes die voor u geen waarde meer
hebben maar nog wel verkoopbaar zijn? Gooi
ze niet weg maar denk aan de rommelmarkt
van Juliana!
Wat kunt u inleveren?
Het kan zo gek niet zijn of wij kunnen het
gebruiken: (kinder)kleding, (schemer)lampen,
kampeerspullen, (tuin)gereedschap, kleinmeubelen, serviesgoed, prullaria, keukenapparatuur, klokken, horloges, fototoestellen,
computerapparatuur, TV’s, audioapparatuur
(lever de bijbehorende afstandsbedieningen
ook in!), oude grammofoonplaten, cd’s, boeken, tassen, manden, speelgoed, antiek, telefoontoestellen, motoronderdelen, opbergdozen, potten en pannen, tuinornamenten,
tinnen beeldjes, schilderijen, skiuitrustingen,
schaatsen, skeelers, naaimachines, videospelers, cd-spelers, dvd-spelers, fietsen…enzovoort enzovoort enzovoort.
Hebt u verkoopbare spullen voor de rommelmarkt, bewaar deze nog even en lever
32
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ze op onderstaande inleverdagen in bij het
sportcomplex van voetbalvereniging Juliana
‘31, Broekkant 39 te Malden.
Speciale inleverdag in de meivakantie
Waar normaliter de kerstvakantie in het teken
staat van het leeghalen van de zolder voor
de rommelmarkt, vindt u nu hopelijk een
mogelijkheid in de meivakantie. Om dit aan te
moedigen zal er een speciale inleverdag zijn
op de laatste zaterdag van de meivakantie, te
weten op zaterdag 8 mei! Tijdens de inleverdagen zullen alle op dat moment geldende
maatregelen van het RIVM in acht genomen
worden.
Inleverdagen:
Zaterdag 19 juni 2021
Zaterdag 26 juni 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Zaterdag 3 juli 2021

van 10.00 tot 14.00 uur
van 10.00 tot 14.00 uur
van 10.00 tot 17.00 uur
van 09.00 tot 12.00 uur

Kunt u echt u niet wachten op de inleverdagen en heeft u bijzondere spullen voor
de verkoop? Neem dan contact op met Paul
Reintjes: 06 26 72 91 42
Volg het laatste rommelmarkt nieuws op
Facebook!
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
rommelmarkt nieuws, of meedoen met onze
jaarlijkse prijsvraag? Volg dan onze Facebook
pagina. De Facebookpagina is te volgen via:
www.facebook.com/RommelmarktJuliana31

Kom meedoen met VoetbalPlus!
Voetbal in een speciaal team met nét dat
stukje extra aandacht.
In beweging zijn, plezier beleven, samen met
anderen op het veld voetballen, zoals dat bij
jou past.
Dat zijn de uitgangspunten van dit voor sv
Juliana’31 nog vrij nieuwe team, speciaal voor
jongeren en volwassenen met een beperking.
Alle deelnemers zijn van harte welkom om te
komen kijken en een aantal proeftrainingen
mee te doen.
Vooraf gaan we kort in gesprek om je talenten
en uitdagingen door te nemen, zodat je op
jouw manier mee kunt doen met de training.
S.v. Juliana’31 zorgt voor de juiste faciliteiten
en aangepaste trainingsvormen om voetbal
voor iedereen mogelijk te maken.
Voor wie?
Iedereen die door bijv. een vorm van autisme
of een (licht) verstandelijke beperking beter
tot zijn/haar recht komt in een speciaal voetbalteam.

Wanneer?
Elke dinsdag van 17.30-18.30 uur bij sv Juliana’31 in Malden (de Broeklanden)
Meer weten?
Coördinator Sonja Kat van VoetbalPlus bij
sv Juliana’31 vertelt je graag meer over de
mogelijkheden.
Sonja is bereikbaar via 06-14899413 of via de
mail: voetbalplusjuliana@hotmail.com

zoekt overigens nog
steeds begeleiders!
Het VoetbalPlus team is nog steeds op zoek
naar extra begeleiders voor de trainingen.
De belangrijkste voorwaarde is dat je enthousiast bent om mee te helpen en enige affiniteit
hebt met mensen met een beperking.
Weet je niet zeker of het iets voor je is?
Kom gerust eens langs of neem contact op.

Niet wachten gewoon doen!
Sonja Kat,
Coördinator Voetbalplus Juliana ‘31

Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden
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Intervjoewtje
Even voorstellen
Ik ben Wout Pol en ik ben 10 jaar. Mijn broer
heet Jop en mijn zussen Mila en Filou.
Waar zit je op school?
Ik zit op De Komeet in groep 7.
Wat vind je het leukste vak?
Gym is mijn leukste vak.
Wat zou je later willen worden?
Profvoetballer
Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat ik het heel erg leuk vind.
Hoelang voetbal je al en in welke teams
heb je gespeeld?
Ik voetbal sinds mijn 6e jaar en ik zit nu in
de Jo11-1. En daarvoor in de Jo7-4, Jo8-2,
Jo9-1en Jo10-1.
Vertel eens iets over je team?
De Jo11-1 is leuk. Het allerleukste vind ik a
ls iedereen fanatiek is.
Wie vind je de beste speler uit je team?
Dat weet ik niet, dat laat ik aan de
trainer over.
Op welke plaats speel je?
Ik ben een centrale verdediger.
Wat is je sterkste/ zwakste punt?
Sterkste punt: fanatiek verdedigen
Zwakke punt: met links
Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de
training?
Het leukste.	 Dingen leren en partijtje
Het minst leuke.	Als er niet serieus wordt
getraind
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Wat vind je goed en minder goed
bij Juliana?
Goed		de velden, aardige mensen
en dat ze veel doen voor de
jeugd.		
Minder goed: veld 6 (het hobbelige veld)
Wat vind jij van corona:
1 thuis i.p.v. op school?
Ik vind het vooral fijn als we door kunnen
voetballen. Verder vind ik het rot, maar ik
heb er niet veel last van.
2 Toch trainen en voetballen bij Juliana’31 ?
Gelukkig, hoe vaker hoe beter.
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Op de trampoline, maar vooral voetbal.
Ga je wel eens bij andere teams kijken?
Nu kan dat niet door corona, maar eerst wel
van het team van mijn broer en bij het 1e.
Wat vind je een stomme bezigheid?
Huiswerk maken

Wat lees je het eerst in de Schietschijf?
Intervjoewtje
Wat vind je van het Nederlandse elftal?
Ik vind ze goed, maar sommige
wedstrijden zijn wat minder.
Wat vind je van het Ministadion en de
Mini-Championsleague?
Ik vind het leuk, maar het veld zou wat
beter mogen. Ik vind de Championsleague
echt een leuk toernooi!
Van welke trainer heb je veel geleerd?
Janco Heijs en Giel Straaten
Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is
om te vertellen?
We hebben een pup (Labrador) gekregen.
Wat zou je nog graag bij Juliana
willen zien?
Dat ik 3x in de week kan trainen
Wat is je favoriete:
Nederlandse voetbalclub: Ajax
Buitenlandse voetbalclub:	Paris Saint
Germain
Speler:		
Matthijs de Ligt
Eten:			
Pizza en frietjes
Tv-programma:		
Maakt niet zo veel uit
Boek:			
De Gorgels
“Computerspel”:		
Fifa 21
Film:			
Ik vind veel films leuk
Muziek:		 rapmuziek
Huisdier:		
hond en konijn
Snoep:		 chocolade
Vrien(dinnetje):		
Rens, Tijn, Wessel, Stef en Bram
Red. F.v.d.L.
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Wie is er jarig in mei...?
16 Jens Rossen
17 Tim Pouwels; Willem van Wees
19 Bas Prudon; Devon Suijkerbuijk; Ruben Zegers; Bart Barten; Ajay Chuck; Timo Poos
20 Noury Top
21 Daan Emmerik
22 Sandro Betori, Jos Schoenmakers
23 Denton Janssen; Rens van der Jagt
24 Lobke Jansen; Etienne Verheul; Jeroen van de Crommert
25 Harold Swinkels; Luc te Riele;Thijs van Zuijlen
26 Maja Gerrits; Dick van de Logt; Pim Ruhl; Damian Schrievers
27 Roel Peters; Thomas Wijgers; Richard Renkens
28 Marchel v. Loveren
29 Rens Mulders
31	Lianne Janssen; Roel Janssen; Ruben Vullings; Sep de Bruijn; Tom Damen;
Luuk Teurlinx; Tom Damen

Wie is er jarig in juni...?
1
Jasper Martens; Theo Hendriks
2
Michel Smits
3	Nick Verrips; Mees Lommen; Luke Derksen; Cas van der Locht, Mark Dinnissen;
Lukas Krisper
4
Harm Schraven; Daan van Koolwijk
5
Coen van Dijk
6
Maarten Scheper; Bram Straten; Luuk Winkelhorst; Aleksandar Pos; Jelle Polle
7
Jacky Boelders; Max Berntsen
8
Siem Houwen; Max Thonen; Gerrie Cillessen
9
Ronald Otten
10 Jonas Oost; Luuk van Riel
11 Rene Lucassen; Wout Derks
12 Nandoo Andre Willems; Lisa Konings
13	Remco Truffino; Martijn van Sint Maartensdijk; Jari Noordermeer; Bowin Wullings;
Thomas Kersten
14 Jaques Pouwels; Pim Poelen; Sjors Poelen; Jip Meinema; Wendy Martens
15 Goosje Langendijk; Mark Janssen; Noek Beers; Kevin Koolhof
16 Geert van de Logt; Linda Kabelaar; Ezra Edward; Floris Slenders; Kevin Koolhof
17 Mark Tillmann
18 Ralph van Pol; Janneke Jetten; Sven Daatzelaar
19 Hans Uyen; Ché ter Bogt; Mart Eerden
20 Erik Janssen
21 Jos Hendriks; Luuk Peters
22 Jasper Muller; Daan Roosen
36
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23
24
25
26
27
28
29
30

Sjors Gommers; Harald Regter
Tonnie Roelofs; Roan Derks; Stijn Koning; Bart van Gemert
Gert-jan Nicolasen; Fleur Eltink
Majd Alhamwi
Teun Eissing; Ruben Laurant; Jasper Linders; Lars Geurts
Tim de Beijer
Andreas van der Heijden; Sjors van de Crommert, Stijn Beelen
Nico Smulders; Klaas Janssen; Jayson de Bruin; Tijn Rosmalen, Bas Jellema

Wie is er jarig in juli...?
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Mathijs Traa; Tijn Siroen
Daan Roelofs; Nick van Haarlem; Julie Slenders
Teun Schaaij
Emiel de Valk
Skip ten Broek
Jan Nillissen; Tees van den Rijk; Ties Crouwers
Miranda Barsch; Teun Anema
John Welzen; Harry Straten; Timo van Echteld; Stan Peters; Joris Beukema
Wout Pol
Merel Poelen; Roy Klaassen
Asoka Groen; Wouter Slot; Jesse Paau; Emile van den Burg
Niek Wijers; Gerald Benders; Tygo van Cleef
Bram Weijers; Martijn Zopfi; Max Savenije; Jesper Laurant
Martijn Toenhake; Thomas Wijsman
Mike Engelaar; Jelte van den Akker
Remco Langeveld
Tomas Glaap; Thijs Jansen; Lucas Peek
Bob Kuppen; Len van Megen; David Pasch
Youri Beelen; Siem Janssen
Twan Coenen; Gijs Beuving; Saydian Biharie
Michel Peters; Sergio Verkaart; Teun Smits
Jan Hock; Maurits Pol; Mike Brouwer
Vincent Straten; Daniel van Straaten; Lars van de Logt
Kay Leenders; Mats Voet, Hugo Huijs
Richard van Luijk; Levi Benders; Nick Simonis; Julian Gietman
Jo Broekman; Job Linders
Demi Polhaupessy; Eloi Spitsbaard; Noah Straten
Matthee Moons; Daan Witte
Martijn Wolf; Geon Van Dijk
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Teleinfo
SV Juliana ‘31
Sportpark De Broeklanden
Broekkant 39, 6581 AC Malden 024
3581924
		
BESTUUR
Telefoon:
voorzitter Carla Goossens
06 11331527
secretaris Lianne Muller
06 22013693
penningmeester Tanja Zwaag
06 52529416
Facilitaire zaken Patrick Bronstyn
06 19669223
Voetbalzaken Joost Heijnen
06 39447344
Commissie- voorzitters
Veiligheid & Arbo Joost Kersten
Supporters & act. Elske de Wildt
Sponsor Twan Konings
Vrijwilligers Johan Kerkhof
Welkom Harald van Hoorn
Buitendienst Henry Jansen
Clubhuis Frans Janssen
Vierdaagse vacant
Rommelmarkt Frans Janssen
Kleding Harm van Duren
Voetbalzaken
Wedstrijdzaken Joost Heijnen
Fair Play Mariel Verhees
Scheidsrechters Arjan Winters
Scheidsrechters Marty Suykerbuijk
Toernooien thuis Geert vd Logt
Toernooien uit Carl de Vries
Zaalvoetbal Toon Janssen
		
Commissie voetbalzaken
Voorzitter
Coörd. senioren Patrick Bronstyn
Coörd. JO19 A Patrick Bronstyn
Coörd. JO17 B
Coörd. JO15 C
Coörd. JO13 D Roy Eggenhuizen
Coörd. JO12/11 Roy Vissers
Coörd. 10/9/8
Coörd. JO 6,7 Maurice de Mandt
Onderst. Vr/M Janneke Eversen
Coörd. VoetbalPlus Sonja Kat
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06 57573071
06 46666432
06 48267812
06 50911480
06 51389678
06 53676535
06 51502821
06 51502821
06 54301284
06 39447344
024 3551031
06 26760268
024 3584494
024 3551031
06 55390040
06 50681958
06 19669223
06 19669223
06 27446881
06 19624505
06 25085782
06 13298550
06 14899413

| Schietschijf SV Juliana ‘31 Malden

Peter de Brijn (coörd. Oldstars)
06 21404428
Jules Abbenhuis (coörd. Oldstars)
06 53708401
Techn. Jeugdc
Techn. Jeugdc. pup Henry Jansen
06 53676535
Scout selectie zo Frank Duijghuisen 06 14108680
Loek Heijnen za1 zo1
06 44136576
Ledenadministratie & contributie
Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420
Contributie Ron Remers
06 21821305
Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000
IBAN vereniging
NL06RABO0131604503
		
TRAINERS:
1e Remko Bicentini
06 41426655
1e Maurits Pol (res.)
06 52680636
Keep Niek Wijers
06 30609825
Za1 Rob Janssen
06 28756955
V.awc/jul Asoka Groen
06 22202522
Vr1		
n.n.b.
Walk. Jules Abbenhuis (old stars)
06 53708401
		
LEIDERS: SENIOREN
1e Mike Janssen (teammanager)
06 51968584
1e Paul Leverington
06 30499028
1e Verzorger Rick Stoffelen
06 46104099
1e Fysio Guido Souren
06 28344179
1e Fysio Huub Creemers
06 53225057
2e Vincent Peters
06 22440639
3e Mike Orth
024 3450630
4e Maik van de Broek
06 46635874
4e Luc te Riele
06 18668040
5e Joep Artz
024 3582825
Za1 Marcel Koolen
06 22389128
za2 Dirk Arts
06 29448738
za3 Sjors Gommers
024 3580113
za3 Bas Prudon
06 83973450
za4 Hans Zegers
06 83796140
za4 Tjebbe van de Wielen
06 53846478
Za5 n.n.b.
za6 Wendy Martens
06 36000498
Vr1 Astrid Verkaart
024 3781469
vet Geert vd Logt
024 3584494
vet Jan Hock
06 46153903

Juliana31-Gasten
code: laatonsjuichen
mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31
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