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Contactinformatie 
 

Clubhuis 

“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598 

 7491 DZ Delden website: www.svdelden.nl 

Secretariaat 

Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029 

  7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 

Ledenadministratie 

Sylvia Vaanholt Morsweg 30 06-41630163 

  7491 ZE Delden sylvia.vaanholt@home.nl 

 

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat. Beëindiging 

lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei. 

Bestuursleden 

 

Voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r. zaken, clubhuisbeheer) 

Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 

  7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 

Secretaris (administratie, notulist) 

Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029 

  7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 

Penningmeester (financieel beheer, vicevoorzitter) 

Leo Rouhof Torendijk 4 074-3764027 

  7495 PX Ambt Delden  penningmeester@svdelden.nl 

Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website) 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie) 

Erwin Zwijnenberg Torenvalkstraat 2 074-3762039 

 7491 ZS Delden e.zwijnenberg@home.nl 

Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten) 

Hajo Brandt Dekkersveldweg 4 074-3494830 

  7495 PS Ambt Delden hajobrandt@hotmail.com 

Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 

Ronny Schutte Rikkerinksweg 6 0547-272107 

 7495 RM Ambt Delden gjrschutte@hetnet.nl 

PR & communicatie (w.o. website, clubblad) 

Edwin Hietbrink De Reigerstraat 4 06-15378076 

  7491 XS Delden edwinhietbrink@home.nl 
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Aanspreekpunten commissies 

Clubbladcommissie 

Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6   074-3762539 / 06-53463919 

  7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 

Jeugdcommissie 

Erwin Zwijnenberg Torenvalkstraat 2 074-3762039 

 7491 ZS Delden e.zwijnenberg@home.nl 

Wedstrijdsecretariaat – senioren 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

Wedstrijdsecretariaat – jeugd 

Gerard Dijk Galgenmaten 6 074-3761479 / 06-13261239 

  7491 GL Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 

Barcommissie 

Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 

  7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 

Websitecommissie 

Ed Stokkentreeff Eekmolen 16 074-3767623 

  7491 HN Delden ed.ilona@tiscali.nl 

Maandagochtendploeg 

Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 

 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 

Activiteitencommissie 

Dick ter Kulve Cuba 5 074-2671860 

  7622 LS Borne d.ter.kulve1@kpnplanet.nl 

Sponsorcommissie 

Jan Brinkcate Sperwerstraat 9 074-3761900 

  7491 ZN Delden j.brinkcate@kpnplanet.nl 

Raad van Advies 

Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 

  7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 

Contributiegegevens 

 

Senioren 14,00 / maand rekeningnummer SV Delden 

Jeugdleden (*)   6,50 / maand Rabobank Delden 313351686 

Rustende leden   6,00 / maand 

Gezinscontributie 26,00 / maand (max. bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden) 

 

(*) welpen (tot 6 jr.) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef meetrainen. 
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Van de redactie 

 
et oktobernummer van de Möspraot ligt weer voor ons. 

 

Velen vinden dat de tijd vreselijk snel gaat en dat gevoel zou best zo kunnen zijn. 

Veranderingen gaan ook bij onze club in snel tempo en dat kan heel positief zijn. 

Een voorbeeld is de aantrekkelijke nieuwe website en zie eens bij de 

binnenkomst van ons sportpark naar de prachtige entree(bijna af ) en kijk eens 

naar ons mooie nieuwe pupillenveld!   

Dit zou toch voor al onze leden aanstekelijk moeten werken?!  Ik bedoel meer 

handen uit de mouwen ……..met andere woorden vrijwilligers sta op! 

Ook onze supporters kunnen we aanraden ’s zondags ons eerste elftal weer aan te 

moedigen. 

Er wordt namelijk weer best leuk en met veel inzet gevoetbald, tenminste één 

helft (de derde helft was altijd wel goed …….)  René Belt heeft de juiste olie 

gevonden! 

 

Nog meer veranderingen.  

 

Onze jeugdsecretaris Henk ter Hofsté heeft het jeugdsecretariaat overgedragen 

aan Gerard Dijk.  Een beetje geruisloos ging het wel, vind ik, niet geheel des 

Henks.  Henk bedankt voor het vele werk en we wensen Gerard veel succes. 

 

Verder kunnen we mededelingen lezen van:  

 

• de bestuurstafel 

• de jeugdafdeling 

• jeugdtrainer Jasper Bos over C1 

• de  column van Jesper Beeks 

• seniorennieuws 

• een kinderpuzzel van Tineke Pluigers 

• een uitstapje van ons damesteam 

 

We wensen jullie veel leesplezier. 

Namens de redactie, 

Gerrit Seppenwoolde  

H
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Uit de bestuurskamer 

 
parthotel Delden nieuwe hoofdsponsor 
SV Delden heeft met ingang van dit seizoen een nieuwe hoofdsponsor: 

Aparthotel Delden. De sponsorovereenkomst zal gelden voor een periode van 

drie jaar, waardoor SV Delden zich tot 2015 verzekerd weet van een stabiele, 

substantiële bron van inkomsten. Voor Aparthotel Delden betekent sponsoring 

van SV Delden een uitgelezen mogelijkheid om de regionale naamsbekendheid 

als veelzijdig hotel en sportieve uitgaansgelegenheid verder te vergroten. De 

overeenkomst is een bevestiging van de jarenlange uitstekende samenwerking 

met betrekking tot het wederzijds gebruik van de sportvelden. Wij zijn zeer 

verheugd met dit resultaat. 

 

onsumptiebonnen voor leiders senioren 
Vorig jaar zijn de bonnen al bij de jeugd ingevoerd en succesvol gebleken. 

Met ingang van dit seizoen hebben ook de leiders bij de senioren 

consumptiebonnen gekregen, zodat zij rondom de wedstrijden zelf een 

consumptie kunnen nuttigen en ook de leider(s) van de tegenstander en de 

scheidsrechter iets te drinken kunnen aanbieden. Vanwege het groeiend aantal 

elftallen en het aantal nieuwe barvrijwilligers werd het steeds lastiger te bepalen 

wie nou de leiders waren. Met de invoering van de bonnen hoeven de barmensen 

zich hier niet meer druk om te maken. 

 

leedkamer 1 voor meisjes en dames 

In de bestuursvergadering van maandag 10 september is afgesproken dat 

van onze vier kleedkamers er standaard een (d.w.z. minimaal één) kleedkamer 

gereserveerd wordt voor meisjes en/of dames, wanneer zij op ons sportpark een 

wedstrijd spelen of een training hebben. 

Binnen onze vereniging werd de afgelopen jaren kleedkamer 1 al stilzwijgend 

gebruikt als de meisjes- en dames-kleedkamer. Dit betekent dat op zaterdag 

zowel de meisjes uit onze eigen gemengde teams als de meisjes uit gemengde 

teams van de tegenstanders gebruik kunnen maken van kleedkamer 1. 

Binnenkort zal middels een bordje de kleedkamer ook worden aangeduid als 

kleedkamer voor de dames. 

 

 

 

A

C 
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 jarig jubileum SV Delden 

Regelmatig krijgen we de vraag of er wel gedacht wordt aan het 

aanstaande jubileum van onze club. In 2013 mogen wij namelijk onze 90 jarige 

verjaardag als club gaan vieren. 

Achter de schermen worden er al diverse initiatieven ontplooid, dus niemand 

hoeft bang te zijn dat dit heugelijke feit wordt vergeten.  

Natuurlijk zijn ideeën en initiatieven nog steeds van harte welkom. Deze kunnen 

gemeld worden bij de activiteitencommissie, want zij heeft het jubileum 

activiteiten onder haar beheer. Eventueel kan ook een mailtje worden gestuurd 

naar pr@svdelden.nl, dan zorgen we dat het goed terecht komt. 

 

euwe website SV Delden 

Het kan haast niemand zijn ontgaan dat de website van SV Delden is 

vernieuwd. Op 16 juli heeft de websitecommissie na ruim een jaar lang werk de 

oude website ingeruild voor de nieuwe, gemoderniseerde versie. Hiermee is onze 

website makkelijker te onderhouden en bovendien klaar voor de toekomst. 

Ook kunnen nu foto’s groter en dus in een betere kwaliteit worden getoond.  

Hiermee hopen we ook dat de interactiviteit toeneemt. Dat wil zeggen: Leuke 

berichtjes of verslagen voor op de website, eventueel voorzien van mooie foto’s 

mogen worden gestuurd naar webmaster@svdelden.nl. De websitecommissie 

zorgt dan dat deze worden geplaatst bij het nieuws of de fotoreportages. 

 

 

 

90

Ni 
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Pupil van de week. 

 

oi, Ik ben Camiel Kosters en ik zit in de F2.  

 

Ik was deze week pupil van de week. 

 s' Ochtends kon ik niet wachten om naar SV Delden te gaan.  

 

Ik mocht met de warming up meedoen; 10 keer heen en weer naar de achterkant 

van het veld. Toen mocht ik op doel schieten.  

 
 

Ik mocht voorop met de bal het veld op en de oefenaftrap nemen. Toen maakte ik 

een panna bij de keeper. 

 

Daarna mocht ik in de dug out zitten; naast de reservespelers. In de pauze kregen 

we patat met frikandel.  

 

De tweede helft ging ik weer in de dug-out zitten. Toen de wedstrijd afgelopen 

was (1-0) kreeg ik nog een verrassing, maar wat dat was zeg ik niet. 

 

Ik vond de keeper het beste vandaag, 

 

Groetjes 

Camiel Kosters 

H
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Stage 
 

 

ij, Youri en Iris hebben stage gelopen bij S.V. Delden.  

 

Wij hebben dit gedaan voor de maatschappelijke stage van Sg Twickel Delden. 

Wij moesten daarvoor 15 uur werken, dit hebben we gedaan achter de bar.  

 

Ik (Youri) heb gekozen voor S.V. Delden omdat het me wel leuk leek.  

 

Ik (Iris) heb voor S.V. Delden gekozen omdat een bardienst me wel leuk leek. 

We hebben er veel van geleerd en we vonden het erg leuk om te doen! 

 

Youri & Iris.  

 

 

 

                   
 

 

 

W
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Weekend weg Dames SV Delden 
  

et zoals alle herenteams van SV Delden, hadden ook de dames een 

uitstekend seizoen gevoetbald. Om dit heugelijke feit te vieren hebben een 

paar dames een weekendje weg georganiseerd. En dit jaar was de 

vakantiebestemming… (jawel, jawel) VALKENBURG!  

 

Met 16 gezellige dames, een stoere man en de trainer Roy zijn we op 31 augustus 

vertrokken richting het zuiden van Nederland. Dat het een gezellig weekend 

beloofde te worden bleek op de eerste avond al wel.  

 

Alle tafels werden uit de stacaravans gehaald en buiten neergeplant. Al gauw 

verscheen het bier en de wijn. Er werden tot in de late uurtjes drankjes benuttigd 

en iedereen was in een zeer gezellige stemming. 

 

Op zaterdag heeft Valkenburg kennis gemaakt met de geheime talenten van de 

Deldense dames.  

 

Snelheidsrecords werden verbroken op de rodelbaan en topscores werden 

verbroken tijdens het lasergamen in de Limburgse grotten. Als we allemaal 

hadden geweten hoe het lasergeweer had gewerkt, hadden we de nieuwe topscore 

nog hoger gehad. Wat hebben we het allen dus goed gedaan! 

 

De avond stond in het teken van onze lieftallige voetbalster Marijn. Deze dame 

zou namelijk 2 weken later gaan trouwen.  

 

Wat een feest, wat een feest!  

 

Omdat Marijn graag in het middelpunt van de belangstelling staat, hebben we 

hier de outfit ook op aangepast (zie foto).  

 

 

 

 

 

 

N
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Onze lieve Marijn zag er stralend uit als altijd en heeft daarmee de show in iedere 

kroeg gestolen.  

 

Normaal gesproken is zondag een rust- en uitslaap dag, maar niet voor de dames 

van SV Delden! Om 10 uur was het weer dag.  

 

Na snel de boel opgeruimd te hebben, ging de hele bende weer richting het mooie 

Twente, waar half Delden op de dames aan het wachten was bij de Harlekijn.  

 

Alle dames kijken terug op een zeer gezellig en geslaagd weekend. Nu maar 

hopen dat het voetbalseizoen hetzelfde gevoel met zich mee zal brengen… We 

zullen zien! 
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Column- De Scheidsrechter 
 

e weet wel hoe het er in het voetbal aan toegaat. Na elke wedstrijd valt er wel 

wat te zeggen over de scheidsrechter. Ga er maar aan staan, een duel in goede 

banen leiden.  

 

Een zondag, de ochtendnevel legt een mysterieus laken over een hobbelig veldje 

in Beckum. Terwijl twee groepen spelers proberen een bal over te spelen, 

voorziet een man de hoekgaten van cornervlaggen.   

 

Het blijkt de scheidsrechter van de dag te zijn, voorzien van snor en een tenue 

waar zelfs John Blankenstein jaloers op zou zijn. Een plezier dat hij heeft in het 

vak. Onbeschrijfelijk. Elke actie kan rekenen op een heldere analyse. 'Volgende 

keer de bal wegstompen.  Ja, denk je daaraan? Keeper? Hoor je me of moet ik het 

even voordoen?'  

 

Na de zoveelste tegengoal moet er nog even gewacht geworden. Het fluitje klinkt 

pas wanneer er melding is gemaakt van de sportiviteit. 'Jullie zeuren helemaal 

niet. Erg sportief hoor. Jullie voetballen leuk zeg. Jammer van de goals. Ach, het 

is een leuk potje. Nietwaar?' 

 

Het vak van vlaggen is soms nog wel lastiger.  

 

Doorgaans krijgt degene die het moeilijkst z'n nest uit komt de vlag in zijn 

handen gedrukt. Dan is het nog maar de vraag of ze de goeie kant oplopen. Daar 

mag de scheidsrechter dan op vertrouwen.  

 

Ik heb wel respect voor de mensen die een ochtend in hun vrije weekend 

opofferen om te fluiten. Sommigen zijn van even weg van huis, even weg van het 

regime van de vrouw. Anderen omdat ze de motoriek van een roestig tuinhekje 

hebben om zelf te voetballen, maar ook scheidsrechters die het doen omdat ze er 

echt passie voor hebben.  

 

 Ja, je hebt ze in alle soorten en maten.  

 

 

J
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Je leest het wel in eens in de media.  

 

Een scheids die een kopstoot krijgt of fysiek wordt aangevallen.  

 

Waarom?  

 

Omdat iemand in de reserve zevende klasse geen vrije trap krijgt. Het is wat.  

 

Het is ook niet voor niets dat de KNVB de straffen verhoogt heeft.  Natuurlijk, 

een scheidsrechter mist wel eens wat.  

 

Kan gebeuren, wij missen ook wel kansen. Je moet blij zijn dat er nog mensen 

zijn die een wedstrijd willen fluiten.  

 

Zij verdienen ook wel eens de aandacht.  
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Iets over het C1 – elftal. 
 

et een fraaie vierde plek in de tweede klasse werd vorig seizoen de 

competitie afgesloten voor de C1 van SV Delden. De vraag is of deze 

prestatie geëvenaard kan worden, zoniet verbeterd.  

  

In de huidige C1 spelen dertien spelers, waarvan er vier al de ervaring van spelen 

in de C1 hebben. We hebben dus vrijwel een nieuwe C1.  

 

Kenmerken van deze C1 zijn dat de spelers technisch erg onderlegd zijn. 

Blijkbaar is er in het verleden veel aandacht besteed aan de techniek.  

 

De algemene doelstelling voor de C-groep is altijd: het afstemmen van basistaken 

binnen een team (samenwerking tussen de linies). Hier zijn we op dit moment 

volop mee bezig. We trainen op de opbouw van achteruit, die vervolgens 

overgaat naar het middenveld en uiteindelijk de aanval. Alleen door samen te 

werken met en tussen de linies, kom je tot succes.  

  

Waar ook veel op getraind is en wordt, is het afwerken op doel. Hier valt nog 

veel winst te behalen. Als je niet scoort win je niet.  

 

De eerste wedstrijden van het seizoen lieten we nog wel eens kansen liggen, daar 

waar de tegenstander van een halve kans een doelpunt wist te maken. Dit heeft, 

behalve de stand op het scorebord, een negatieve uitwerking op de motivatie en 

het zelfvertrouwen van de spelers. Het leren omgaan met een tegenslag hoort hier 

ook bij.  

 

Wat doe je als de scheidsrechter een beetje tegen zit; de bal via lat, paal en 

keeper net buiten het doel belandt; je op een slechte grasmat speelt, of als er 

teveel blessuretijd bijgetrokken wordt?  

  

We moeten leren omgaan met tegenslagen, en we moeten onszelf niet te kort 

doen voor het doel.  

  

 

 

M
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De huidige C1 heeft de luxe van 2 trainers, namelijk Jasper Bos en Wim Wold. 

Hiernaast is Willem Havermans, samen met enkele anderen, leider.  

  

We maken er een mooi, sportief en succesvol seizoen van!  

  

Namens de begeleiding en spelers van de C1, ·  

Jasper Bos 

  

Trainer SV Delden C1 

 

 

 
 

 
 

SV Delden C1 (september 2012) 
Shirtsponsor: TGO Technische Installaties, Hengelo 

 Staand v.l.n.r.: Willem Havermans (leider), Christian Vreriks, Floris Havermans, Mart ten Tusscher, Mika 

Tijink, Arilson Sotto da Silva, Wim Wold (trainer), Jasper Bos (trainer) 
Gehurkt v.l.n.r.: Laurent Vaanholt, Stan van Laarhoven, Jan-Jaap Rixten, Chris Bartelink, Robin Schutte, 

Sven Lutke Willink, Boris Oonk 
 Op de foto ontbreekt Pim Brandt. 
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Voetballen doe je bij SV Delden 

 

aterdag 29 September waren alle welpen, het F3 team en natuurlijk hun 

ouders uitgenodigd om iets in ontvangst te nemen bij de voetbal. 

 

Namens de club kregen de welpen en de spelers van het F3 team uit handen van 

de jeugd commissie een rugzakje met daarin enkele leuke voorwerpen. 

 

In het rugzakje zat een boekje over SV Delden, een evergreen, maar ook een 

echte SV Delden baseball cap en een T-shirt met de passende opdruk ‘’ 

Voetballen doe je bij SV Delden’’.  

 
 

Ook zat in het tasje een shampoo fles, hiermee willen wij alle spelers 

aanmoedigen om na de training of wedstrijd te gaan douchen in onze mooie 

kleedkamers. 

 
Al met al weer een geslaagde actie die ook andere mensen moet aansporen om te 

gaan voetballen bij SV Delden. 

met vriendelijke groet, 

René Geerdink 

Z
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Hallo Sportvrienden. 
 

k wil mij even voorstellen. 

 
Mijn Naam is Gerard Dijk,  63 jaar,  woonachtig in Delden 

En sinds juli van dit jaar de nieuwe Jeugd wedstrijd secretaris. 

 

Die taak heb ik overgenomen zoals velen zullen weten van Henk ter Hofste. 

Hij heeft jaren lang deze taak met verve vervult. 

En ik moet u zeggen ik doe het nu nog maar kort, het is best wel een hele klus. 

Daarom wil ik van deze kant Henk toch nog even bedanken. 

 

Jaren geleden ben ik lang lid geweest van SV Delden  o.a. jeugdleider. 

Ik ben nu alweer 5 jaar lid en ben ook deze jaren weer leider geweest. 

Tussentijds ben ik gaan tennissen maar de voetbal begon weer te kriebelen vooral 

toen mijn kleinzoon Ramon er bij ging.  

 

Eerst een paar keer kijken en dan toch maar weer iets gaan doen binnen de 

vereniging leider en trainer. 

En dan om maar in voetbal termen te blijven, de bal rolt steeds verder. 

Dus nu Jeugd wedstrijdsecretaris. 

Ik moet er nog inkomen, maar wordt door diverse mensen goed ondersteund. 

En dat mag ook wel want er is binnen de KNVB ook het een en ander veranderd. 

 

SV Delden is een mooie vereniging waar toch veel  jeugd zich thuis voelt. 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aandacht aan de jongens en meisjes te 

besteden. 

 

Ook voetbal technisch, je wordt niet direct in het diepe gegooid. 

 

I
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Van af hier zou ik ouders eens willen oproepen ook al hebt u niets met voetbal 

Kom eens een keer kijken bij u zoon of dochter kinderen vinden het leuk en het 

Stimuleert  en misschien vindt u het dan zo mooi dat u vaker komt. 

 

Sport geeft kinderen plezier en bij SV Delden is dat de voetbal sport. 

 

Met een sportieve groet 

 

Gerard Dijk. 
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Welpen 2012 
 

ier een stukje over de allerjongste leden van SV Delden. 

 

Christoffel en ik doen elke zaterdag van 10 tot 11 ons best om de welpen de 

beginselen van het voetballen aan te leren.  Het is geweldig om tussen die kris-

kras door elkaar krioelende jongens op het veld te staan. 

 

We beginnen altijd met een kleine warming up doormiddel van een vossenjacht 

of tikkertje, hierdoor worden de spelertjes lekker warm en kan één van ons vast 

de oefeningen met pionnen uit zetten. 

 

Als iedereen warm is, beginnen we “eindelijk” (zoals de jongens zeggen) met 

voetballen.  Er zijn verschillende oefeningen, zoals bijvoorbeeld met de 

binnenkant van de voet naar elkaar trappen, zo vaak mogelijk een pion om 

schieten of afwerken op doel. Doordat veel oefeningen herhaald worden weten 

de jongens al snel wat de bedoeling is en zie je ook goed de vorderingen week na 

week. 

 

Na deze oefeningen en een glaasje ranja, gaan we dan een partijtje voetballen. De 

jongens mogen zelf de teamnaam kiezen, de ene keer speelt Barcelona tegen 

Twente en de volgende keer zijn er weer 2 hele andere clubs.  

 

Aan het einde van de training zorgen we ervoor dat het al het materiaal wordt 

opgeborgen.   

 

Ik zou zeggen kom allemaal snel een keertje kijken hoe geweldig deze welpen 

het doen, over een aantal jaren zullen zij de positie van de selectiespelers 

overnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René Geerdink 

Welpentrainer 

 

 

 

H
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Uitnodiging 
 

ierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 

 

 

89e Algemene Ledenvergadering 

van de Sportvereniging ‘Delden’, 

donderdag 15 november, aanvang 20:30 uur, 

in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 

 

 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 

 

 

Agenda 

 

Agenda voor de 89e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging 

‘Delden’. 

 

1. Opening voorzitter 

2. Notulen van de 88e Algemene Ledenvergadering dd. 17 november 2011 

3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2011-2012 

4. Ontwikkelingen SV Delden 

- Ontwikkeling ledenbestand 

- Presentatie website 

5. Financieel overzicht 

a. Overzicht van de financiën seizoen 2011-2012 

b. Verslag van de kascommissie 

c. Voorstellen met betrekking tot de financiële huishouding en de vaststelling 

van de contributie ingaande het seizoen 2012-2013 

d. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2012-2013 

e. Verslag Hart van Delden 
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6. Verkiezing kascommissie 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Dick ter Kulve.  

- Aftredend en herkiesbaar is Niels Westerhof. 

- Benoeming van een nieuw kascommissielid. Remco Bakhuis, thans       

reserve lid. 

- Te verkiezen een nieuw reserve lid. 

7. Verslag van de Raad van Advies 

8. Verbetering accommodatie 

9. Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken 

10. Bestuursverkiezing 

- Aftredend en herkiesbaar is Ronny Schutte. 

 - Aftredend en niet herkiesbaar is Marco Ezendam 

- Het bestuur stelt Annemieke Visser kandidaat voor de functie van 

secretaris   

- Eventuele tegenkandidaten voor de kiesbare vacatures dienen voor 

aanvang van de  vergadering bij de secretaris gesteld te zijn. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting  

 

 

Aftredingschema van de bestuursleden: 

 

2013: Hajo Brandt, Edwin Hietbrink 

 

2014: Erwin Zwijnenberg, Hans van Laarhoven, Jan Holterman 

 

2015: Ronny Schutte, Leo Rouhof 
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Geslaagde Teenage Party 
 

terdag 6 oktober vond er weer een Teenage Party plaats in de kantine van 

SV Delden. Zo’n 50 tieners in de leeftijd 12 tot 16 jaar uit Delden en 

omstreken wisten het feest te vinden. Hiermee lag de opkomst hoger dan de 

voorgaande editie. 

 

De feestzaal was fraai aangekleed met dank aan de versieringen van De Brocant 

cadeau-woon-en lifestyle uit Bornerbroek.  

 

Aan het begin van de avond gaven de meiden van Let’s Move onder leiding van 

Kim Zengerink een streetdance demonstratie, waar de discogangers zelf 

natuurlijk ook aan mee deden.  

 

 

Vervolgens werd er door de bar dames een smakelijke alcoholvrije cocktail 

gemaakt en uitgedeeld. 
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De hele avond werd er uitbundig gedanst op de muziek van de DJ’s van 

Feestverkoop.nl.  

 

 
 

Ook was er een chill hoek ingericht waar de bezoekers onder het genot van een 

glaasje fris of een lekkere snack even kon bijkomen en bijpraten.  

 

Om half twaalf was het feest teneinde en keerde iedereen moe maar voldaan weer 

huiswaarts. 

 

De organisatie wil naast voorgenoemde bedrijven ook de beveiligers van de 

avond en de dames achter de bar bedanken voor hun inzet. 

 

SV Delden dingt met haar idee van de Teenage Party ook mee naar de hoofdprijs 

van ‘Het beste idee van’, dat georganiseerd wordt door de Rabobank Centraal 

Twente. Vanaf 15 oktober kan elk Rabobank lid stemmen op het beste idee. Uw 

stem voor de Teenage Party zou natuurlijk erg worden gewaardeerd 
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BORDSPONSOREN 

 ALU  BOUW KOZIJNEN HENGELO 

BAAKE ELECTRA DELDEN 

BAARS TOPKEUKENS HENGELO 

BELTMAN MECHANISERING HENGELO 

BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 

BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN 

BOLTEN -  VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 

BOOM  &  TUIN HOVENIERS  &  BOOMVERZORGING 

HENGELO / 

GOOR 

BOSCH RECYCLING DELDEN 

BRAAKHUIS JUWELIER  &  GOUDSMEDEN DELDEN 

BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 

BREUKERS SCHILDERSBEDRIJF DELDEN 

BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS DANCING  -  PARTYCENTRUM SAASVELD 

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 

CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 

D . A . M . DELDENSE  AUTO  MATERIALEN DELDEN 

DAKTECHNIEK  TWENTE LOODGIETERS HENGELO 

DE  BOER MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE 

DE  BOEMEL SPORT CAFÉ DELDEN 

DE  HAGMOLL CAFÉ - RESTAURANT BENTELO 

DE  JONG DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN DELDEN 

DE  JONG VOLVO - HYUNDAI  GARAGE DELDEN 

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 

DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE 

FEESTVERKOOP  DELDEN FEESTVERKOOP DELDEN 

FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 

FEMI'S GRILLROOM - PIZZERIA DELDEN 

GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN 

GERRITSJANS INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 

GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE 

HARTMAN HOVENIERSBEDRIJF HAAKSBERGEN 

HEBO KOZIJNEN HENGEVELDE 

HENGSTMAN & PARTNERS ASSURANTIE  PROFESSIONALS DELDEN 

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE 

HET  WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN 

HET  WITTE  PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN 

HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 

HOEK VERKEERS - SCHOOL BORNE 

HOFSTEDE  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 

HOFWEEKBLAD DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 

HOLTERMAN KEUKENS DELDEN 

HONG - KONG RESTAURANT DELDEN 

HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 

IT 4 ELEMENTS SOFTWARE - BEDRIJF DELDEN 

JANSEN  DE  JONG BOUW - BEDRIJF HENGELO 

KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE 
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KOLENBRANDER GRONDVERZET - BEDRIJF ZENDEREN 

KROOSHOOP BLOEMEN - CENTRUM DELDEN 

LA  LUNA  BSO BUITENSCHOOLSE OPVANG DELDEN 

LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN 

LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 

LEFERINK SCHOENEN DELDEN 

LENFERINK CAFETARIA DELDEN 

LENTELINK SCHILDERS - VERFSPECIALIST HENGEVELDE 

MARIBRI HEKWERK - AUTOMATISERING DELDEN 

MEEN BROOD - BANKET DELDEN 

MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO 

MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR 

MOLENKAMP KUNSTSTOF - KOZIJNEN BORNERBROEK 

MOOI  DELDEN CAMPING DELDEN 

MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  

MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 

MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 

NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK   HENGELO 

NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 

OALDERSHOES GASTERIJ - RESTAURANT DELDEN 

OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO 

ORANJEWOUD SPORT - WONEN - WERKEN DEVENTER 

OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 

OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 

OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 

PEPER   INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

PROFIX AUTOSCHADE GOOR 

RAAB KÄRCHER  ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 

RABOBANK  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 

ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 

RUESINK PEUGEOT  DEALER GOOR 

RUPERT ACCOUNTANTS & FISCALISTEN DELDEN 

SCHOLTEN CONSTRUCTIE - BEDRIJF DELDEN 

SIEMAR ZONWERING DELDEN 

SMITTIES DE  HARLEKIJN  EETCAFÉ DELDEN 

SONNEVELD AUTOSERVICE DELDEN 

SPECKMANN KAPSALON DELDEN 

STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 

T G O  TECHNISCHE INSTALLATIES HENGELO 

TEN  DAM INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN DELDEN 

TEN  VREGELAAR AANNEMER - BOUWBEDRIJF DELDEN 

TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN 

TER  BRAAK OPTIEK HENGELO 

TER  DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE 

TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 

TEUNIS AUTOMOTIVE RIJSSEN 

TSN  THUISZORG THUISZORG SERVICE NEDERLAND ALMELO 

UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 

V. H.  RECLAME  RECLAME  0NTWERPERS DELDEN 

VAANHOLT AUTO'S DELDEN 
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VAN  DE  BARG CAROSSERIE DELDEN 

VAN  DER  WONING FIETSEN - HANDEL DELDEN 

VAN  OTTEN TECHNISCHE INSTALLATIES DELDEN 

VAN  LOON     MANNEN - MODE   DELDEN   

VANEKER  SPORT SPORT - ARTIKELEN HENGELO 

VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

VINCENT ZON - WERING HENGELO 

VOS BOUW - AANNEMINGSMIJ DELDEN 

WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN 

WOLD INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM 

ZUITHOF AUTOBEDRIJF        BORNERBROEK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


