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Contactinformatie
Clubhuis
“Trefhook ’n Mös”

Secretariaat
Annemieke Visser-Roskam
Ledenadministratie
Sylvia Vaanholt

De Mors 5
7491 DZ Delden

074-3762598
website: www.svdelden.nl

Cramerstraat 12
7491 DM Delden

074-2596534

Morsweg 30 06-41630163
7491 ZE Delden

secretaris@svdelden.nl

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
Cramerstraat 12
074-2596534
7491 DM Delden
secretaris@svdelden.nl
Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
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)
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Hajo Brandt

Dekkersveldweg 4
7495 PS Ambt Delden
Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Ronny Schutte
Rikkerinksweg 6
7495 RM Ambt Delden
PR & communicatie (w.o. website, clubblad)
Edwin Hietbrink
De Reigerstraat 4
7491 XS Delden
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074-3494830
hajobrandt@hotmail.com
0547-272107
gjrschutte@hetnet.nl
06-15378076
edwinhietbrink@home.nl

5

Aanspreekpunten commissies
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté

Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

Jeugdcommissie
Erwin Zwijnenberg

Torenvalkstraat 2
7491 ZS Delden
Wedstrijdsecretariaat – senioren
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
7491 XP Delden
Wedstrijdsecretariaat – jeugd
Gerard Dijk
Galgenmaten 6
7491 GL Delden
Barcommissie
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
7491 DC Delden
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
Eekmolen 16
7491 HN Delden
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Cuba 5
7622 LS Borne
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Contributiegegevens
Senioren
Jeugdleden (*)
Rustende leden
Gezinscontributie

14,00 / maand
6,50 / maand
6,00 / maand
26,00 / maand

074-3762539 / 06-53463919
clubblad@svdelden.nl
074-3762039
e.zwijnenberg@home.nl
06-23309011
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
074-3761479 / 06-13261239
secretaris-jeugd@svdelden.nl
074-3766353
h.vanlaarhoven@gmail.com
074-3767623
ed.ilona@tiscali.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
074-2671860
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl

rekeningnummer SV Delden
Rabobank Delden 313351686
(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
De laatste Möspraot editie van het jaar 2012 ligt voor ons.
Wellicht brengt 2013 enige verandering in het formaat, vormgeving en
verspreiding van ons jarenlang vertrouwde(A-5 formaat) clubblad.
Als de discussie in redactie en bestuur afgerond is, horen en zien jullie het
resultaat.
Nieuwe ideeën en mensen met doorzettingsvermogen zijn belangrijk ,ook voor
een voetbalvereniging. Geweldig toch die eerste prijs behaald met de Teenage
Party!!
Ons eerste elftal werd door onze nieuwe hoofdsponsor Apart Hotel geheel in het
nieuw gestoken. Een prachtig tenue; nu nog de bijbehorende prestaties.
In deze uitgave een verslag van onze goedbezochte 89e jaarvergadering.
Marthijn Zweepe heeft een gesprek met penningmeester Leo Rouhof.
Verder lezen jullie allerlei mededelingen over aanstaande activiteiten, zoals over
het Mosbokaal toernooi voor junioren en senioren op 5 januari en de
Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 10 januari.
We wensen jullie alvast een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2013!
De redactie
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Uitnodiging

H

iermede worden alle leden, sponsoren en supporters van harte uitgenodigd
om tezamen te genieten van een hapje en een drankje op onze

Nieuwjaarsreceptie
Deze zal worden gehouden op
donderdag 10 januari 2013, Aanvang: 20:30 uur
De jubileum nieuwjaarsreceptie van SV Delden zal plaatsvinden op donderdag 10
januari, in het clubhuis "Trefhook ’n Mös".
Het betreft dit jaar een speciale bijeenkomst, want niemand minder dan Johan
Derksen zal het programma voor het jubileumjaar van SV Delden uit de doeken
doen!

Locatie: Clubhuis
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In verband hiermee zal de training voor de senioren deze avond beginnen om
19:00 uur.
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Teenage Party Delden verkozen tot 'Het beste idee van...'

S

V Delden heeft de eerste prijs in de wacht gesleept in de verkiezing voor "Het
beste idee van..."

Deze verkiezing werd georganiseerd door de Rabobank Centraal Twente. Alle
leden van de Rabobank hebben gedurende een aantal weken in oktober hun stem
uit kunnen brengen op één van de ideeën die eerder al door de ledenraad van de
bank waren geselecteerd.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 5 november in het Rabotheater in Hengelo werd
bekend gemaakt dat in de afdeling Hof van Twente de meeste stemmen zijn
uitgebracht op het idee van SV Delden.
"Het beste idee van Hof van Twente" is om maandelijks een Teenage Party te
organiseren voor de Deldense jeugd van 10 tot 16 jaar.
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Het doel is om een uitgaansmogelijkheid te bieden waar de jongeren - alcoholvrij
- kunnen genieten van muziek en optredens en waar ze ook zelf hun eigen
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Bovendien kan tijdens de Teenage
Party op verschillende terreinen voorlichting aan de jeugd worden gegeven en
kan de onderlinge binding en de binding met Stad Delden worden versterkt.

Met de eerste plaats in deze verkiezing, waaraan een geldbedrag van maar liefst
12.500 euro is verbonden, kan SV Delden verder invulling gaan geven aan deze
ambitieuze plannen.

De prijswinnaars

Bij deze willen we iedereen bedanken die op de Teenage Party Delden heeft
gestemd.
Natuurlijk willen we ook alle leden die zich voor dit idee hebben ingezet van
harte feliciteren met dit fantastische resultaat.
16

Proficiat en succes met het verder uitbreiden van de Teenage Party Delden.
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Jong geleerd, oud gedaan ………

Vrijwilligers zijn essentieel ook voor verenigingen.
Daarom is het belangrijk dat ook kinderen daarmee al vroeg in aanraking komen.
Onlangs maakten acht Deldense basisschoolleerlingen kennis met
werkzaamheden van ons clubhuis en kleedkamers.
Ze werden begeleid door enkele leden van de “Maandagochtend groep”.

Hasan Nuhandic, speler van SV Delden B1 en leerling van Het Korhoen te
18

Hengelo loopt op maandagochtend stage bij onze vereniging.
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Column - de fusie

S

V Delden viert komend jaar haar jubileum. Ook Rood Zwart is jarig. Beide
clubs zijn opgericht in 1923. In die jaren is vaak gesproken over een fusie.

Fusies, je ziet je het steeds vaker. Het Wierdense Juventa '12 is een goed
voorbeeld. SV Omhoog en WVV Wierden gingen op in de club, die succesvol
blijkt te zijn in de zondag vierde klasse.
Ook in Denekamp zijn zaterdagvereniging DOS'19 en zondagvereniging Sport
Denekamp samengegaan in SDC '12. En dat zijn slechts enkele voorbeelden.
Rood Zwart heeft 730 leden, terwijl Delden er 335 heeft. Een fusie zou een club
opleveren met ruim 1000 leden. Een goede basis voor een club die op een hoger
niveau kan meedraaien.
Gezien de bezuinigingen bij de gemeente zou een fusie ook financieel geen
slecht idee zijn. Voorzitter Robert Ros van Rood Zwart denkt zelfs dat de fusie er
wel een keer gaat komen.
Toch zou het zonde zijn als geen derby's meer zijn in onze stad.
Delden tegen Rood Zwart is altijd speciaal. Blauw-geel tegen rood-zwart, oost
tegen west. Waar normaal gesproken het publiek slechts bestaat uit een
wandelaar met aangelijnde herdershond, zijn de lokale derby's altijd goed
bezocht. De meeste mensen kennen elkaar wel.
Een wedstrijd van Delden 4 met Rood Zwart leverde een gezellig buffetje op.
Ook het kampioenschap van Rood Zwart 6 was bijzonder, ook voor Delden 5.
Camera's, fotografen, hoofdveld, een speaker en vooral veel publiek. Dat ze
kampioen zouden worden stond wel vast. Het leverde toch een prima middag op.
Hoe gezellig de dag ook was, toch moest er iets gebeuren bij de rivaal.
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Doelwit: de kampioenschaal. Een beste opgave om die te stelen. Verwoedde
pogingen smoorden, maar uiteindelijk lukte het. De schaal was even in het bezit
van de Mors. Tot groot enthousiasme overigens, want zo vaak ziet men niet een
kampioenschaal.
Delden en Rood Zwart bestaan in 2013 beide negentig jaar. Gezien de prestaties
van Rood Zwart op dit moment is zelfs een ontmoeting in de vijfde klasse niet
uitgesloten. Maar een fusie? Nee, liever niet.
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Even voorstellen: Leo Rouhof, penningmeester SV Delden

A

l bijna een jaar worden de financiële zaken bij SV Delden in goede banen
geleid door Leo Rouhof. Veel leden zullen wellicht nog niet eerder van hem
gehoord hebben, aangezien hij zijn taken als penningmeester graag achter de
schermen uitvoert. In deze editie van ’t Mösproat een interview met onze
penningmeester.

Wie is Leo Rouhof?
Ik ben getrouwd met Miranda en we hebben samen twee kinderen, Niels van 14
en Lars van 12. We wonen aan de Torendijk in Ambt Delden. Niels zit op korfbal
en Lars voetbalt hier bij SV Delden. Persoonlijk vind ik korfbal de beste sport
voor de jeugd, vooral omdat je bij korfbal als team van elkaar afhankelijk bent, je
moet de bal echt van elkaar krijgen voordat je wat kunt, bij voetbal kun je zelf
gaan dribbelen met de bal en zo het veld oversteken, dat gaat bij korfbal niet.
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Hier komt veel meer verantwoordelijkheid bij kijken en moet er veel meer
rekening met het team gehouden worden, dat is goed voor de ontwikkeling van
de jeugd.
Voor senioren zijn daarentegen alle sporten geschikt en zelf vind ik voetbal een
erg mooie sport om naar te kijken, met het hele gezin gaan we dan ook vaak naar
FC Twente toe. Ikzelf beoefen de wandelsport, vaak samen met mijn vrouw.
Vroeger heb ik altijd gevolleybald bij Ledo in Bornerbroek.
Voor mijn werk ben ik zelfstandig ondernemer en houd ik een agrarisch bedrijf
met vleesvarkens, deze is gelegen bij mijn woonlocatie. Ik ben mede-eigenaar
van Nederlands grootste adviesorganisatie van de agrarische branche, de DLV.
Deze heb ik samen met mijn compagnon gekocht van de staat en we runnen 4
kantoren met 125 adviseurs op gebied van technische en economische
begeleiding. Wij geven advies over bouw en milieu, vergunningen,
aanbestedingen, etc. Wij werken ook veel samen met accountantskantoren door
het hele land, zij voeren opdrachten uit voor DLV. Wij bieden een pakket voor
fiscale en economische strategieën. Daar ben ik contactpersoon voor onder
andere de prijsafspraken. Binnen de DLV ben ik specialist strategieën en
financieringen.
Mijn vrouw heeft een logopediepraktijk, dit doet ze als zelfstandige met
personeel. Ze is ook actief in Delden bij de Twickelo school. In Markelo geeft ze
schoollogopedie, maar heeft ze ook een vrije praktijk. Voor haar praktijk doe ik
de financiële administratie.
Verder ben ik mijn vrije tijd lid van de raad van toezicht van stichting KOMT
(Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente). Dit is een overkoepelend
orgaan van scholen in Delden, Borne, Hertme en Bentelo, bij elkaar meer dan
2000 leerlingen. Onze taak is toezien op het functioneren van het college van
bestuur. In Delden vallen hier de Hooijerink en Twickelo onder.
Ik ben naast mijn werk dus druk met vrijwilligerswerk, maar ik ben van mening
dat de maatschappij om en met mensen draait. We moeten ons met elkaar
inspannen om zaken in stand te houden. Overal heb je vrijwilligers voor nodig.

29

30

31

Ik hoop dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheden ziet en hier mee aan de slag
gaat. Zodoende ben ik ook gevraagd voor stichting KOMT.
Wat betreft mijn hobby’s, tuinieren is een hele grote hobby van mij. We hebben
onze eigen moestuin en verbouwen zo’n beetje alles zelf. Dan weet je wat je eet.
Dieren vind ik mooi; schapen, konijnen, eenden, wij hebben van alles rondlopen
bij ons, het is net een kinderboerderij. Het probleem is dat ik alles mooi vind, ook
bijvoorbeeld mountainbiken vind ik leuk om te doen. Het komt het er in het
algemeen op neer dat ik graag buiten mag zijn. Juist omdat ik voor mijn werk
veel in de auto zit is het buiten zijn heerlijk.
Hoe ben je bij SV Delden gekomen?
Voor SV Delden ben ik gevraagd. Ik kan hier achter de schermen bijdragen, dat
past bij me en vanuit daar kan ik van toegevoegde waarde zijn voor de club. Met
elkaar moeten we het dragen en dan maakt het niet uit wat je bijdraagt. Degene
die de WC schoonmaakt is niet minder belangrijk. Ik juich dat toe. Je kunt het
niet altijd meten met tijd en het is soms lastig er tijd voor te maken, maar als er
een wil is is er een weg. Dat geldt voor iedereen. Ik kan het allemaal nog plannen
en iedereen er een plezier mee doen.
Wat ook meespeelt om bij SV Delden aan de slag te gaan is dat mijn zoon hier
voetbalt, nu alweer zo’n 4 of 5 jaar. Hij zit nu in de D1 en voetbalt al sinds de F1
bij SV Delden. Ik reed wel eens mee met zijn wedstrijden en hielp mee met
acties, maar was nog niet actief achter de schermen bij de club. Totdat ik door de
buurman Hajo eens gepolst werd voor de functie van penningmeester. Na een
goed gesprek met de voorzitter, Hans van Laarhoven, zag ik hier wel een
uitdaging in en ben ik er met veel vertrouwen aan begonnen.
Je bent penningmeester, wat houdt dat zoal in?
Het is een stuk complexer dat ik ingeschat had. Er komen veel zaken bij kijken
waar ik geen rekening mee had gehouden. Bijvoorbeeld de sponsorcommissie,
hiervoor bleek de facturatie bij mij te liggen.

32

33

34

Ook voor de ledenadministratie zijn er werkzaamheden voor de penningmeester,
zoals herinneringen en aanmaningen. Dat snap ik en is ook geen probleem, dat
hoort nu eenmaal bij de functie.
Het valt me ook op dat bij de club veel mensen zitten die erg betrokken zijn en
daarom overal over mee willen praten en een mening over hebben. Bijvoorbeeld
de Teenage Party. Jannie Lutke Willink heeft het initiatief genomen dit voor te
dragen voor het beste idee van Twente. Wij hebben haar hierbij gesteund, Jannie
wou dit erg graag doorzetten en heeft dit ook zonder kosten gedaan. Hierover
hebben we veel overleg gehad.
Op het moment dat het bericht komt dat Delden bij de laatste drie kandidaten
voor de prijs zit, dan heeft iedereen er ineens een mening over en heeft al een
bestemming gevonden voor het geld wat bij de prijs hoort. Daar moet ik wel aan
wennen. Waarschijnlijk is dat inherent aan veel vrijwilligers bij elkaar. Daar ben
ik misschien te professioneel of commercieel voor.
Verder heb ik het overzicht zo langzamerhand over de club en de
werkzaamheden daarbij voor de penningmeester. Daarvoor moet je wel een jaar
rond zijn. In dat jaar is er ook veel gebeurd, zoals overeenkomsten met de
trainers regelen, we hebben inbraken gehad, enzovoort. Er komt veel meer bij
kijken dan de in- en uitgaven regelen. Hier heb ik aan Hans wel een goede
voorzitter waar ik mee kan sparren, dingen aan voor kan leggen en ik kom er
eigenlijk altijd wel uit met Hans.
Volg je de prestaties van de club? Kom je wel eens kijken?
Nee, weinig. Bij de kinderen kom ik wel alle thuiswedstrijden kijken. Verder
volg ik wel wat Delden in de competitie doet en weet ik dat ze een paar mooie
overwinningen behaald hebben. Nee, dan ga ik liever naar Twente met het hele
gezin om er een mooi dagje uit van te maken.
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Heb je jezelf bepaalde doelen gesteld bij de club?
Nee. Ik wil proberen een meerwaarde te zijn en op een financieel verantwoorde
manier de club neer te zetten. Als voorbeeld, door de gemeentelijke
bezuinigingen valt er een grote subsidie weg, daar moeten wij als club op
voorbereid zijn, opdat wij als club nog genoeg armslag hebben om o.a. voor de
jeugd nog genoeg beleid uit te kunnen voeren.
Hoe ervaar je de sfeer bij SV Delden?
Het is een open structuur en er heerst een heel vrijblijvende sfeer. De gastvrijheid
is groot, je loopt makkelijk binnen, soms te makkelijk. Tijdens dit interview
bijvoorbeeld zie je iedereen binnen lopen. En het valt me op dat er heel veel
vrijwilligers zijn, zie de sponsorcommissie, kantinecommissie, de
maandagochtendploeg enzovoort. Dat is ook nodig.
Ik vind het mooi om te zien hoe het in elkaar overloopt, bijvoorbeeld de
maandagochtendploeg die nog opruimt voor de teenerparty. En ik heb het gevoel
dat iedereen er op zijn manier heel veel plezier in heeft. En er is ook veel respect
naar elkaar toe, vooral omdat je veel verschillende type mensen van allerlei
leeftijden hebt. Dat vind ik mooi om te zien.
Uit het interview blijkt dat Leo een prima aanwinst is voor onze club, met veel
ervaring vanuit zijn werk en overige vrijwilligerswerk.
Leo, bedankt voor je tijd en veel succes bij SV Delden!
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Kinderpuzzelpagina
Weet jij wie er allemaal in het eerste elftal
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Daan, Marthijn, Frank,
Coen, Marcel, Martijn,
Colin, Ivo, Ruben, Mark,
Frank, Brian, Kevin,
Michel, Pieter, Roy
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Positieve geluiden op Algemene Ledenvergadering SV Delden

D

e 89e Algemene Ledenvergadering van SV Delden op 15 november werd
geopend met het uitdelen van een flesje ‘Happy Fris’ water. Natuurlijk te
danken aan de eerste plek die SV Delden heeft behaald met de Teenage Party in
‘het beste idee’ van de Rabobank centraal Twente. Voorzitter Hans van
Laarhoven bedankte de vrijwilligers die dit succes hebben mogelijk gemaakt en
ook alle andere vrijwilligers binnen de vereniging die allemaal hun steentje
bijdragen aan het welzijn van de club.

Er werd vast stil gestaan bij het 90 jarig jubileum, dat volgend jaar plaatsvind.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari zal het jubileum programma bekend
worden gemaakt.
De nieuwe statuten die vorig jaar reeds goedgekeurd zijn, stonden opnieuw op de
agenda omdat dit vorig jaar niet volgens de letter der wet is verlopen.
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Aangezien tijdens de vergadering geen twee derde van de leden aanwezig was,
zijn de statuten op 22 november tijdens een nieuwe vergadering alsnog
goedgekeurd.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, maar
vanwege een aantal opzeggingen van vooral niet spelende leden bleef het totaal
aantal leden nagenoeg stabiel.
De website commissie heeft in de zomer een nieuwe website gelanceerd. Deze is
gemaakt met moderne technieken, zodat er hopelijk net zo lang van genoten kan
worden als de vorige website, die toch zo’n 12 jaar trouwe dienst heeft gedaan.
Onderhoud aan de website is nu makkelijker en er is plaats voor hoge kwaliteit
foto’s.
De entree en het pupillenveld zijn af en tijdens de open dag geopend. Mede door
de grote inzet van de vrijwilligers zijn de kosten ervan onder de begroting
gebleven.
Het verdere financiële overzicht liet geen verrassingen zien. Penningmeester Leo
Rouhof heeft de cijfers goed voor elkaar en SV Delden is, ondanks de moeilijke
tijden, een gezonde vereniging.
Het Hart van Delden heeft afgelopen jaar vooral in de jeugd geïnvesteerd (o.a.
trainers en het pupillenveld) en zal dat ook komend jaar weer gaan doen.
Daarnaast zal er ook iets gedaan worden in het kader van het jubileum.
De bouwcommissie zal ook dit jaar weer het een en ander aanpakken. Op de
agenda staat onder andere een nieuw terras, al is dat nog afhankelijk van wat
externe factoren. Ook zal de CV installatie na vele jaren worden vervangen.
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V.l.n.r.: Marco Ezendam, Ronnie Hendrikse, Peter Vreeke en Martin Wardenburg.

Ook dit jaar konden weer een aantal jubilarissen worden gehuldigd. Peter
Holtkamp en Martin Wardenburg zijn 25 jaar lid en Ronnie Hendrikse, Peter
Vreeke en Jan Blekkenhorst (helaas niet aanwezig) zijn zelfs al 40 jaar lid van
SV Delden. Zij namen een jubileum geschenk en bos bloemen in ontvangst.
Na deze heugelijke gebeurtenis werd er afscheid genomen van secretaris Marco
Ezendam. Na bijna 8 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Marco het tijd voor
wat anders. Marco werd bedankt voor zijn inzet middels een mooi boeket
bloemen.
Annemieke Visser werd door de vergadering verkozen als nieuwe secretaris.
Hiermee heeft het bestuur van SV Delden sinds lange tijd weer een vrouwelijke
inbreng.
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Delden 1 in het nieuw

Z

ondag 18 november heeft Aparthotel Delden het eerste elftal van SV Delden
compleet in het nieuw gestoken. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen
DTC'07 kregen de spelers en de begeleiding van het elftal de nieuwe kleding
aangeboden. Ter gelegenheid hiervan ging de voltallige selectie op de foto,
samen met de nieuwe hoofdsponsor, vertegenwoordigd door Jules en Karin
Leenders en Mirjam Huisken.

Het logo van Aparthotel Delden zal minimaal drie seizoenen de shirts van het
eerste elftal sieren. Voor Aparthotel Delden betekent dit een uitgelezen
mogelijkheid om de regionale naamsbekendheid als veelzijdig hotel en sportieve
uitgaansgelegenheid verder te vergroten.

49

Voor SV Delden betekent de sponsorovereenkomst met de directe buurman een
bevestiging van de uitstekende samenwerking met betrekking tot het wederzijds
gebruik van de voetbalvelden op De Mors in de afgelopen jaren.
Zowel het bestuur van SV Delden als de directie van het Aparthotel zijn van plan
om de komende jaren de sportieve samenwerking voort te zetten en daar waar
mogelijk in de toekomst verder uit te breiden.
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KLEURPLAAT
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BOUW
BAAKE
BAARS
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOLTEN - VENNEMAN
BOOM & TUIN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK TWENTE
DE BOER
DE BOEMEL
DE HAGMOLL
DE JONG
DE JONG
DE VOSSENBRINK
DUSSELDORP
FEESTVERKOOP DELDEN
FEIJTEN
FEMI'S
GEERLINGS
GERRITSJANS
GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HARTMAN
HEBO
HENGSTMAN & PARTNERS
HENSEN
HET WAPEN VAN DELDEN
HET WITTE PAARD
HOBBELINK
HOEK
HOFSTEDE & KAMP
HOFWEEKBLAD
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
IT 4 ELEMENTS
JANSEN DE JONG

BORDSPONSOREN
KOZIJNEN
ELECTRA
TOPKEUKENS
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
STRAATWERKEN
HOVENIERS & BOOMVERZORGING
RECYCLING
JUWELIER & GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING - PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK
HOVENIERS - BEDRIJF
DELDENSE AUTO MATERIALEN
LOODGIETERS
MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF
SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
GARAGE - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
FEESTVERKOOP
AUTOBEDRIJF - VOLVO
GRILLROOM - PIZZERIA
AUTOSCHADE
INSTALLATIE - BEDRIJF
CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
HOVENIERSBEDRIJF
KOZIJNEN
ASSURANTIE PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
HOTEL
HOTEL - RESTAURANT
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
MAKELAARDIJ
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
KEUKENS
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
SOFTWARE - BEDRIJF
BOUW - BEDRIJF
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HENGELO
DELDEN
HENGELO
HENGELO
GOOR
DELDEN
DELDEN
HENGELO / GOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
HENGELO
ENSCHEDE
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BORNE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HAAKSBERGEN
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
DELDEN
DELDEN
HENGELO
BORNE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO

KEIZER

KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LA LUNA BSO
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MARIBRI
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOLENKAMP
MOOI DELDEN
MORSINK
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OALDERSHOES
OLDENHAVE
ORANJEWOUD
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PEPER
PROFIX
RAAB KÄRCHER ESHUIS
RABOBANK TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SONNEVELD
SPECKMANN
STAALBOUW TWENTE
TGO
TEN DAM
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK

SCHILDERS - BEDRIJF

GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
BUITENSCHOOLSE OPVANG
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
HEKWERK - AUTOMATISERING
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS - TRANSPORT
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
CAMPING
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
GASTERIJ - RESTAURANT
INSTALLATIE - TECHNIEK
SPORT - WONEN - WERKEN
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
AUTOSCHADE
BOUW - MATERIALEN
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
AUTOSERVICE
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
TECHNISCHE INSTALLATIES
INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
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HENGEVELDE

ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
BORCULO
DEVENTER
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
GOOR
HENGELO
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO

TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
V. H. RECLAME

VAANHOLT
VAN DE BARG
VAN DER WONING
VAN OTTEN
VAN LOON
VANEKER SPORT
VEHOF
VINCENT
VOS
WESTERHOF
WOLD
ZIEL
ZUITHOF

TOURINGCARS
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOMOTIVE
THUISZORG SERVICE NEDERLAND
VERZEKERINGEN
RECLAME 0NTWERPERS

AUTO'S
CAROSSERIE
FIETSEN - HANDEL
TECHNISCHE INSTALLATIES
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
ZON - WERING
BOUW - AANNEMINGSMIJ
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF

HENGEVELDE
DELDEN
RIJSSEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK

Namens allen wensen wij, de redactie, alle lezers van dit blad :

en een
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