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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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pakken alti jd laag uit

Bij Univé kunt u altijd even binnen 
lopen. Want bij het Univé-kantoor 
bij u in de buurt staat de deur 
wagenwijd open. U bent van harte 
welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage 
premie, een uitgebreide dekking en 
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Ons eerste waardevolle advies: 
stap snel over de lage drempel van 
het Univé-kantoor bij u in de buurt!
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Contactinformatie 
 
Clubhuis 
“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598  
 
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 
Secretariaat 
Annemieke Visser-Roskam 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 svdelden-erwin@kpnmail.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 

 
 
 



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

6 1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

7

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413

 

2 
 

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 
Henk ter Hofste Wilhelminastraat 6, 074-3762539/06 53463919 
  7491 EG  Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 

Barcommissie 
Nienke Rupert Bentelosestraat 30 A, 06-22851002  
  7497MR Bentelo nienkerupert@hotmail.com 

Websitecommissie 
Edwin Hietbrink Bernardstraat 16 06-15378076 
  7491 EB Delden webmaster@svdelden.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 
G. Dijk, Galgenmaten 6, 074-3761479/06 13261239 
 7491 GL Delden g.dijk1@tele2.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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Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871
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Van de Redactie

 
n een bijeenkomst van de redactie hebben we gesproken over ons 
clubblad en over de meerwaarde hiervan. Immers heel veel 

informatie wordt op onze mooie website al vermeld.                                                              
 
Toch zijn er enkele elementen in ons clubblad die moeilijk in de 
website geplaatst kunnen worden. Een paar voorbeelden. Elk jaar 
moeten statutair de leden schriftelijk uitgenodigd worden voor de 
ledenvergadering. Dit zou in een aparte brief met eventuele bijlagen 
kunnen, maar dat is nogal kostbaar. Ook wordt in elke uitgave in 
interviewvorm een actief lid van onze club in de schijnwerper gezet.  
Dat contact met de leden willen we graag houden. Het bestuur en de 
redactie hebben besloten dat er in het vervolg nog twee keer per jaar 
een clubblad verschijnt, nl. in mei en in oktober. 
 
We zoeken bovendien wat vers bloed in onze redactie. Het is niet 
goed dat bepaalde mensen zo lang op dezelfde stoel zitten. In de 
vorige uitgave  hebben we een oproep gedaan. Helaas was de reactie 
teleurstellend. We blijven echter een optimist, we denken dat er 
leden zijn die staan te trappelen van ongeduld om tot onze redactie toe 
te treden! Niet wachten tot jullie gevraagd worden! 
In dit nummer van onze Möspraot vinden jullie o.a.: 
 

- Uitnodiging voor de Jaarvergadering op donderdag 13 november 
- Mededelingen van de voorzitter en penningmeester 
-  Mededelingen van de jeugdvoorzitter 
- Hajo Brandt spreekt met trainer Raymond van der Roest over 

ons nieuwe A elftal 
- Activiteiten agenda 
- Leuke dingen voor de jeugd 

We wensen jullie veel leesplezier. 
 
Gerrit Seppenwoolde 
 

I

 

-
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B R E U M A F  B V

U W  PA R T N E R 

IN GEREEDSCHAPMAKERIJ 

& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE 

specialist in het vervaardigen van 
alle soorten stempels en matrijzen
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Van de voorzitter 
 
 

en nieuw seizoen is alweer van start gegaan. SV Delden heren 1 is 
niet zo van start gegaan zoals we gewenst hadden en ook SV 

Delden dames 1 vond maar moeilijk de weg naar een overwinning in 
de eerste weken van de competitie. 
De andere seniorenteams zijn van start gegaan met wisselend succes. 
Kijk voor de actuele rangen en standen op onze website 
www.svdelden.nl. 
 
Wel zijn er in het afgelopen half jaar op een aantal fronten flinke 
stappen vooruit gezet. Zo is (zoals beloofd door het bestuur van SV 
Delden tijdens de algemene ledenvergadering 2013) de nieuwe CV 
ketel (met dank aan de subsidie van de gemeente Hof van Twente) 
geïnstalleerd. Iedere voetballer jong en oud, man en vrouw kan weer 
lekker warm douchen bij SV Delden.  
Een uitstekende investering voor de komende jaren waarbij de 
ketelcapaciteit dusdanig is dat uitbereiding van bijvoorbeeld 
kleedkamers geen beletsel vormt qua capaciteit.  
Dank aan de accommodatie vrijwilligers die o.l.v. Ronny Schutte hier 
samen met de leverancier van de nieuwe installatie flink veel tijd en 
energie in hebben gestoken. Top! Namens bestuur en leden van SV 
Delden zeer bedankt. 
 
De vuurdoop heeft de nieuwe CV ketel ondergaan tijdens het 
Hoftoernooi 2014 op vrijdag 14 augustus jongstleden op ons sportpark 
de Mors. Alle voetbalverenigingen van de Hof van Twente waren 
deze avond aanwezig om onder prima (weers)omstandigheden het 
Hoftoernooi te spelen.  
 
Een toernooi waar SV Delden als organiserende vereniging zeer veel 
complimenten voor heeft ontvangen voor met name de uitstekende 
organisatie, mooie entourage en prima sfeer!  

E 
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Dit laat zien hoe wij als relatief kleine vereniging in staat zijn om 
samen met elkaar SV Delden uitstekend voor de dag kunnen laten 
komen. 
Ook hiervoor wil ik mede namens het bestuur van SV Delden mijn 
dank uitspreken naar de Hoftoernooicommissie en de vele 
vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Fantastisch! 
 
Op zondag 14 september is de Business Club van SV Delden officieel 
van start e aan  
Voor de Business Club leden organiseert de sponsorcommissie drie 
keer per jaar een activiteit. Tijdens de activiteiten is er de 
mogelijkheid om in een ontspannen sfeer te netwerken. Daarnaast zijn 
de activiteiten zelf natuurlijk een leuk uitje voor de sponsoren. 
Onderdeel van het Business Club pakket is onder andere een banier 
langs het hoofdveld. Het bestuur is zeer verheugd met deze 
(financiële) ondersteuning  en dankt de sponsorcommissie voor haar 
inspanningen. Voor meer informatie m.b.t. de Business Club verwijs 
ik u naar de sponsorpagina op de website van SV Delden. 
 
 

 
 

.g g



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

14 15
   

	 	 	 	 	 	 	 Langestraat	48
	 	 	 	 	 	 	 7491	AH	Delden
	 	 	 	 	 	 	 delden@readshop.nl  

-voor elke gelegenheid een passende wenskaart
-uw boek onze zorg

-meer dan 1000 verschillende tijdschriften
-ruim assortiment kantoorbenodigdheden
-ruim assortiment sigaretten en sigaren

-lotto en staatsloten
-Henzo fotobenodigdheden en lijsten
-grootste Diddl assortiment van Twente

-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice
-postagentschap

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport

Het adres voor al uw feesten en partijen

www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.
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De komende maanden zal onze huisfotografe Marjorie Steentjes flink 
veel portret en teamfoto’s gaan maken. Normaal gesproken worden er 
in de maanden september en oktober ook altijd teamfoto’s gemaakt 
ten behoeve van de website van SV Delden en de presentatiegids van 
SV Delden  
Nu zal zij naast de teamfoto’s ook van iedere jeugdspeler en iedere 
speler of speelster van SV Delden 1 een portretfoto maken (in deze 
uitgave vraagt het bestuur officieel toestemming voor het maken van 
deze portretfoto‘s). 
Deze foto’s worden gemaakt in het kader van het uitbrengen van het 
SV Delden & Rood Zwart Voetbalplaatjesboek. Een initiatief van 
supermarkt Albert Hein (ondernemer Herbert Bekman), SV Delden en 
Rood Zwart.  
Het voetbalplaatjesboek zal worden uitgebracht in het eerste kwartaal 
van 2015 en is gebaseerd op de voor veel liefhebbers bekend Panini 
voetbalplaatsjes boeken in de jaren zeventig en tachtig. Doel is om het 
voetbalboek “vol te sparen”. Ditmaal niet met bekende profspelers 
maar met de local heroes van SV Delden en Rood Zwart. 
 
Naar aanleiding van de Accommodatievisie 2014-2033 van de 
gemeente Hof van Twente hebben de besturen van de sportclubs uit 
Delden gesproken over de gevolgen van de veranderingen in het 
gemeentelijke beleid. Hieruit is een stuurgroep voortgekomen waarin 
naast SV Delden ook DHV (handbal), Zwart Wit (korfbal), Devoc 
(volleybal) en de SBR (stichting die o.a. het zwembad en de sporthal 
beheert) zitting hebben genomen. Deze groep – bestaande uit de 
voorzitters van de clubs en stichting – heeft gesproken over de 
eventuele mogelijkheden tot samenwerking op De Mors, om zo ook in 
de toekomst te kunnen blijven sporten en bewegen op deze 
accommodatie. Op dinsdag 10 juni is in ons clubhuis de stand van 
zaken vanuit het overleg gedeeld met geïnteresseerde leden van SV 
Delden.  
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PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40
7491 DD  Delden

Tel: 074-376 64 98
Fax: 074-376 64 99

www.goldencityindelden.nl

Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.

Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven 
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.

Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.

Alles over onze catering en  
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencity delden.nlin

 

7 
 

Ook is hen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen en hun 
ideeën en mening m.b.t. deze samenwerking in te brengen. Hier is 
door de aanwezigen dankbaar gebruik van gemaakt tijdens een 
positieve en constructieve bijeenkomst. Bestuur zal u met enige 
regelmaat via diverse kanalen op de hoogte houden van de 
ontwikkeling t.a.v. deze samenwerking. 
Tot slot wil ik u nog wijzen op de uitnodiging voor de Algemene 
ledenvergadering zoals deze door de secretaris van SV Delden, 
Annemieke Visser-Roskam is opgesteld.  
Veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van de Möspraot! 
 
Hans van Laarhoven 
Voorzitter. 
 
 

 
 
 



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

18 1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

19

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen
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Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
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SEPA / IBAN 

Contributie – doorlopende automatische machtiging SEPA/IBAN 

e komst van één Europese betaalmarkt is op 1 juli 2014 een feit  
geworden en heeft consequenties voor iedereen die te maken 

heeft met betalingen en incasso’s. SEPA staat voor “Single Euro 
Payments Area” (één Europese betaalmarkt). Een van de belangrijkste 
wijzigingen binnen SEPA is, dat alle bankrekeningnummers 
vervangen zijn door een zgn. “IBAN” (International Bank Account 
Number). 
 
Voor de vereniging SV Delden als incassant is er een drietal zaken 
gewijzigd: 

1. Er is een nieuw incassocontract afgesloten met de bank, 
waarbij tevens een “Incassant ID” is ontvangen met nr. 
NL20ZZZ400738080000. Dit nummer moet bij iedere incasso-
opdracht worden opgenomen en staat op het rekeningafschrift 
vermeld. 

 

2. De huidige rekeningnummers van de leden moeten omgezet 
worden naar IBAN; dit is inmiddels centraal in de Sportlink-
ledenadministratie omgezet. 

 

3. Vanuit de overheid wordt het registreren van machtigingen 
verplicht. Deze machtigingen moeten digitaal in Sportlink 
worden geregistreerd; ook dit is voor alle huidige leden met 1 
handeling digitaal vastgelegd, waarbij voor ieder lid met 
automatische incasso een machtigingskenmerk is toegevoegd in 
Sportlink. Dit kenmerk bestaat uit de clubcode  + 7 
volgnummers en staat ook op het rekeningafschrift vermeld. 

 

D
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ALLE SOORTEN
RESTPARTIJEN
Handelsonderneming

P. HENSEN
grote partij handgereedschap

electrisch gereedschap
diverse soorten lampen
grote partij speelgoed

tuinhuisjes
tuinsets
parfum

bouten en moeren
hang- en sluitwerk

grote partij kerstgoed
treinsets voor hobby
porseleinen poppen

Tevens inkoop van ijzer en metalen, plastic, speelgoed, papier, enz.
Gratis plaatsen van containers.

Tel. 074 - 2666647 
Bolscherlanden 43a  Loods achter  Bornerbroek

kom
en

kijk !
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De vereniging is verplicht om het lid te informeren over het “Incassant 
ID” (zie onder 1.). Tevens moet de datum van de incasso worden 
genoemd. In het geval van SV Delden is dit aan het eind van de 
maanden oktober, januari, april  en juli. Derhalve dient ieder lid er 
voor te zorgen dat er op dat tijdstip voldoende saldo aanwezig is. 

Leo Rouhof 

Penningmeester SV Delden 
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Uitnodiging
 

 
 

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 
 
 

91e Algemene Ledenvergadering 
van de Sportvereniging ‘Delden’, 

donderdag 13 november, aanvang 20:30 uur, 
in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 

 
 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 
 
 
Agenda voor de 91e Algemene Ledenvergadering van de 
Sportvereniging ‘Delden’. 
  

1. Opening voorzitter  
2. Notulen van de 90e Algemene Ledenvergadering dd. 28 november 2013 
3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2013-2014 
4. Ontwikkelingen SV Delden 

o Ontwikkeling ledenbestand  
o Werkgroep de Mors 
o Sponsoring 
o Jeugdbeleidsplan 
o Stand van zaken accommodatie  

 
5. Financieel overzicht 

 Toelichting  jaarcijfers seizoen 2013-2014 
 Verslag Hart van Delden  
 Verslag van de kascommissie 
 Vaststellen jaarcijfers 2013-2014 
 Toelichting van de begroting seizoen 2014-2015 
 Vaststelling begroting 2014-2015 
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6. Verkiezing kascommissie 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Remco Bakhuis 
- Aftredend en herkiesbaar is Arnold Oolbrink 
- Benoeming van een nieuw kascommissielid, Ed Stokkentreef 
- Benoeming nieuw kascommissielid 
 

7. Verslag van de Raad van Advies  
 

8. Wedstrijdzaken, voorstellen en mededelingen 
o Opleiden scheidsrechters  
o Jubilarissen 

 
9. Bestuursverkiezing 

 Aftreden en herkiesbaar in 2014 zijn: Hans van Laarhoven, Erwin 
Zwijnenberg, Jan Holterman 

 Aftredend en niet herkiesbaar is: Edwin Hietbrink  
We zijn actief op zoek naar een vervanger voor Edwin Hietbrink, 
taak binnen het bestuur: PR & Communicatie.  Voor aanvang van 
de vergadering is het mogelijk uw interesse bij de secretaris 
kenbaar te maken.  
 

10.  
 

11.  
 
 

Aftredingschema van de bestuursleden 
 

2014  Hans van Laarhoven, Jan Holterman, Erwin Zwijnenberg 
2015  Ronny Schutte, Leo Rouhof, Annemieke Visser  
2016  Hajo Brandt  
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 13 november 2014 zijn 
Hans van Laarhoven, Jan Holterman en Erwin Zwijnenberg aftredend 
en herkiesbaar.   
 
 
 
 
 

   

 Sluiting 

   Rondvraag
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Betreft: toestemming publicatie foto’s van uw kind 

 
Beste ouders/verzorgers van onze juniorleden,   
 
Komende periode zal er een foto van uw kind(eren) worden gemaakt. 
Deze foto zal worden gebruikt voor een ludieke actie van onze 
vereniging. De foto’s zullen worden gebruikt voor het maken van een 
voetbalplaatjes boek. Voor deze actie vragen wij eenmalig 
toestemming om de foto van uw kind(eren) te mogen publiceren.   
 
Mocht u hiervoor geen toestemming willen geven, wilt u dit dan 
uiterlijk voor 1 november 2014 aangeven bij de secretaris. Dit kan per 
email: secretaris@svdelden.nl. Wilt u hierbij vermelden in welk team 
uw kind (eren) speelt? 
Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u akkoord bent met de 
publicatie van de foto.  
 
Namens het bestuur 
 
Annemieke Visser-Roskam 
Secretaris   
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SV Delden jeugd 2014-2015 

 
inds het einde van het vorige seizoen is de jeugdcommissie van 
SV Delden druk in de weer geweest voor het seizoen 2014-2015. 

Hoeveel spelers hebben we, hoe gaan we ze indelen, in welke klasse, 
wie wordt het kader en nog vele andere vragen moesten worden 
beantwoord. 
 
Gelukkig hebben we het jeugdbeleidsplan dat ons richting geeft hoe in 
te delen, wanneer te selecteren. Dit jaar is voor het laatst het oude plan 
gebruikt, een vernieuwde versie komt eraan om ook de komende 5 
jaar richting te geven. Nieuwe delen zijn bijvoorbeeld de 
vertrouwenspersoon, het motto SAMEN dat SV Delden voert, 
aanscherping op de wijze van selecteren. 
 
Desondanks was het een lastig proces, waarbij het lang heeft geduurd 
voordat alle stukjes van de puzzel zo goed mogelijk op de plaats 
vielen. We hebben nu voor het eerst sinds vele jaren  binnen alle 
leeftijdsgroepen minimaal één team. De A1 tot en met de E1 spelen 
allemaal in de 2e klasse KNVB, terwijl ons meiden B1 team zelfs in de 
1e klasse speelt! Een niet geringe prestatie voor een relatief kleine club 
als SV Delden.  
 
Ook hebben alle teams een trainer en leider, een duo (soms zelfs trio 
of nog meer) die samen zorgen voor een goede begeleiding op en 
rondom de velden. De trainingen zijn ingedeeld en de velden zijn van 
maandag tot en met donderdag gevuld met druk oefenende 
jeugdspelers. Mooi om te zien hoe e.e.a. leeft. 
 
Zaterdag fluiten de al wat oudere spelers wedstrijden bij de jongste 
jeugd. Ook hier weer geldt het motto van SV Delden: Samen moeten 
we het doen. Meer teams betekent ook drukte op de velden zaterdags, 
de kantine eerder en langer open. Hiervoor kunnen we natuurlijk altijd 
extra vrijwilligers gebruiken.  
 
 

S 
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Ook voor Barbeque’s en Buffetten
Aanwezig op Markt in Delden

Van
 boe

derer
ij tot 

klant

all

es i
n eig

en han
d!

 

14 
 

 
Vandaar dat ik wil eindigen met een oproep aan alle ouders: help ons 
en uw kind door als vrijwilliger een steentje bij te dragen, vele handen 
maken licht werk.  
 
Zo houden we onze club levend, de contributie laag en de 
betrokkenheid van een ieder hoog. 
 
Erwin Zwijnenberg 
Voorzitter Jeugd SV Delden 
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• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

Siemar Zonwering B.V.
Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl
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BE-Events 
 
 

E-Events is een organisatie die om de andere maand en leuke 
activiteit organiseert voor de jeugd van Delden e.o. tussen de 10-

16 jaar. 
We hebben inmiddels al verschillende vaste activiteiten o.a. de 
zwemparty, gameparty en de welbekende spooktocht.  
 
Het is ons streven om zoveel mogelijk collega verenigingen bij de 
organisatie te betrekken en zo de juiste doelgroepen te bereiken. 
 
BE-Events is voortgevloeid uit de teenage-party, waar S  Delden in 
2012 een mooi geldbedrag heeft gewonnen om dit soort activiteiten te 
kunnen organiseren. 
 
De eerstvolgende activiteit is de spooktocht op zaterdagavond 22 nov 
aanstaande. 
 
De organisatie BE-Events bestaat uit de volgende personen: Hans 
van Laarhoven, Janny Lutke Willink, Maarten Rook, Leo Rouwhof en 
Patrick Olthof  
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Het Spelregelbewijs 
 
 

anaf het seizoen 2014/’15 is het voor tweedejaars B-junioren 
verplicht om het officiële spelregelbewijs van de KNVB te halen. 

 
De invoering van het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af 
aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip 
voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels 
zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de 
regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om 
te winnen. 
 
Verschillende spelsituaties zijn voor jou en andere voetballers vaak 
best onduidelijk, denk aan buitenspel of directe/indirecte vrije trap. 
Kijk daarom snel op www.voetbalmasterz.nl.  
 
Op deze site vind je de spelregels van het voetbal in heldere taal, met 
foto’s, video’s en herkenbare voorbeelden die de regels 
verduidelijken. Daarnaast kun je vanaf oktober op deze site 
oefentoetsen en uiteindelijk ook de eindtoets maken en daarmee je 
spelregelbewijs behalen. 
 
De spelers die het aan gaan, dus dit jaar de spelers die geboren zijn in 
het jaar 1998, zullen vroegtijdig geïnformeerd worden over hoe we bij 
SV Delden vorm gaan geven aan het behalen van het spelregelbewijs.  
 
Ook voor de jeugdspelers die, gezien hun leeftijd, het spelregelbewijs 
niet hoeven te halen willen we bij SV Delden de mogelijkheid bieden 
om hun spelregelkennis bij te spijkeren. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen worden de spelers hierover via de trainers en leiders 
geïnformeerd. 
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Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de speler zelf dat 
hij/zij het spelregelbewijs behaald.  
 
 
Alle spelers met het geboortejaar 1998 moeten vóór 1 januari 2015 het 
spelregelbewijs gehaald hebben. De spelers die het spelregelbewijs 
dan niet hebben gehaald mogen het seizoen er op  
 

NIET VOETBALLEN 
 

 
 
Kijk dus snel op www.voetbalmasterz.nl en verbeter je 
spelregelkennis! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
 
Bart Otten 
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SV Delden voor het eerst in 7 jaar weer een A-elftal 

 
7 jaar geleden had SV Delden voor het laatst een volwaardig A-elftal.  
We zijn ontzettend blij dat er nu weer genoeg jongens van 16-18 zijn 
en zelfs van een hoog niveau zodat het nieuwe A-elftal in de tweede 
klasse uitkomt. De tegenstanders zijn de A1-elftallen van mooie, 
veelal veel grotere verenigingen. 
 
Belangrijkste doelstelling van het A-elftal is, naast het hebben van 
veel plezier natuurlijk, het klaarmaken van jongens voor de overstap 
naar de senioren selectie en uiteindelijk het eerste elftal.  
 
Het lijkt erop dat SV Delden in de komende jaren deze lijn door kan 
zetten. B1 en C1 spelen ook op het gewenste tweede klasniveau en er 
start dit jaar zelfs een volwaardig C2. Voor SV Delden een prachtige 
situatie en het kan dan ook haast niet anders dan dat Delden 1 hier de 
komende jaren van gaat floreren. Een vergelijking met bv vv Borne en 
WVV is niet onmogelijk.  
 
Het huidige A-elftal werd vorig jaar o.l.v. Jordy Drenth al kampioen 
in de tweede klasse. Jordy hoopt dit kunstje dit jaar met een nieuwe B-
lichting te herhalen.  
 
Voor de training van het nieuwe A elftal is Raymond van de Roest 
aangesteld, die op zijn beurt een geheel nieuwe technische en 
medische staf om zich heen heeft verzameld: we kunnen gerust 
spreken van een echt A-team: 
 
Als leider fungeert Maarten Rook, sinds 3 jaar zeer actief binnen SV 
Delden. Grensrechter is Roy Spoolder, speler van Delden 1, waar 
Raymond overigens zelf ook speelt.  
 
Tijdens het jaarlijkse darttoernooi in de Harlekijn zijn Nienke Rupert 
en Marlin Otten (naar verluid middels een weddenschap) aan de 
medische staf toegevoegd.  
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Wat is je indruk van het A-elftal tot nu toe? 
 
Zonder meer positief, een mooie mix van talent, werklust en inzet. 
Aan mij om er een team van te maken waarin iedereen voor elkaar wil 
werken. We hebben bewust voor de tweede klasse gekozen, al zal dat 
best zwaar zijn voor onze eerstejaars A-spelers. Maar liever in de 
middenmoot van de tweede klasse met pittige wedstrijden waar wat 
geleerd wordt dan te laag ingedeeld en elke week winnen. Uiteindelijk 
gaat het er toch om dat we met zijn allen progressie boeken. De 
trainingsopkomst is goed, de discipline mag nog wel wat beter maar 
daar gaan we aan werken.  
Het is ieder geval een heel gezellige groep. In de winterstop plannen 
we een mooi trainingskamp. 
 
Nog een laatste vraag: FC Twente of SV Delden? 
 
S  Delden natuurlijk! 
Wij wensen Raymond, Maarten, Roy en Nienke heel veel succes dit 
jaar. 
 

 

V
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   B
 

In een eerder clubblad heeft u kunnen lezen dat wij bij SV Delden zijn 
gestart met Bingo. Dat was in maart van dit jaar. 
Wij hebben inmiddels 5 keer Bingo gespeeld en tot volle 
tevredenheid. 
 
Wij zien ook aan de belangstelling dat wij steeds meer nieuwe 
gezichten zien, veel buren van onze Voetbalvereniging maar ook oud 
leden van Rood Zwart. Zelfs uit Bentelo Hengelo en Hengevelde 
komen de mensen Bingo spelen. 
 
Dus Bingo Leeft in Delden. 
 
Bijvoorbeeld 12 december hebben wij een grote Kerstbingo, 
met prachtige prijzen en tevens wordt u die avond door ons 
getrakteerd op een kop koffie/thee met iets er bij. 
  
Kom er bij en speel eens een avond mee, de data worden vermeld op 
de website van de club en in het weekblad Hof van Twente. Hou dat 
dus in de gaten. 
 
Het is gezellig mooie prijzen zijn er te winnen en u bent een fijn 
avondje uit. 
 
De avonden beginnen om 19:45 uur en de kantine van ons SV Delden 
club gebouw is open vanaf 19:00 uur. Het is om ongeveer 21:45 uur 
afgelopen dus ook nog niet al te laat. 
 
Komt  ook.... 
 
Namens de Bingo commissie  
Gerard Dijk en Janny Lutke Willink 
 

 
 

,

u

ingo
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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AGENDA 
 
Donderdag 13 november 2014 - 20:30 uur 

91e Algemene Ledenvergadering 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de 91e Algemene 
Ledenvergadering van SV Delden in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 

 
Vrijdag 14 november 2014 - 20:00 uur 

Kaartavond 

Vrijdag 28 november 2014 - 00:00 uur 

Vrijwilligersavond 

 
Vrijdag 19 december 2014 - 20:00 uur 

Kaartavond 

 
Zaterdag 3 januari 2015 - 09:00 uur tot 23:00 uur: 

Zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal 

Zaalvoetbal in Sporthal De Reiger. Overdag voor de jongere jeugd en 
's avonds de onderlinge strijd om de Mösbokaal, voor de dames en 
heren senioren en de oudste jeugd. 

 
Vrijdag 16 januari 2015 - 20:00 uur 

Kaartavond 
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              BORDSPONSOREN   

ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 
AUTOSCHADE 

HOF VAN TWENTE’ ÁUROSCHADE HERSTELBEDRIJF DELDEN. 
  AVEST TER BROOD – BANKET DELDEN 

BAAKE ELECTRA DELDEN 
BAARS TOPKEUKENS HENGELO 

BABYDROMEN BABYBENODIGHEDEN DELDEN 
BARG VAN  DE   CAROSSERIE DELDEN 

BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 
BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN 

BOLTEN -  VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 
BOOM  &  TUIN HOVENIERS  &  BOOMVERZORGING HENGELO / GOOR 

BOSCH RECYCLING DELDEN 
  BRAAK TER OPTIEK HENGELO 
BRAAKHUIS JUWELIER  &  GOUDSMEDEN DELDEN 
BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 
BREUKERS SCHILDERSBEDRIJF DELDEN 
BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS DANCING  -  PARTYCENTRUM SAASVELD 
C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 

CAFE – BILJARD DE  BOEMEL SPORT CAFÉ DELDEN 
CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 
D . A . M . DELDENSE  AUTO  MATERIALEN DELDEN 

DAKTECHNIEK  TWENTE LOODGIETERS HENGELO 

DAM TEN   
INSTALLATIE – 
GEREEEDSCHAPPEN DELDEN 

DE  JONG DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN DELDEN 
DE  JONG VOLVO - HYUNDAI  GARAGE DELDEN 

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 
DOEST TER  TOURINGCARS HENGEVELDE 

FEESTVERKOOP  DELDEN FEESTVERKOOP DELDEN 
FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 
FEMI'S GRILLROOM - PIZZERIA DELDEN 

FYSIOTHERAPIE DELDEN FYSIOTHERAPIE DELDEN 
GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN 

GERRITSJANS INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 

GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE 
HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE 

HET  WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN 
HET  WITTE  PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN 

HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 
HOFWEEKBLAD DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 
HONG - KONG RESTAURANT DELDEN 

HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 
  HORST TER SCHILDERS – BEDRIJF DELDEN 

IT 4 ELEMENTS SOFTWARE - BEDRIJF DELDEN 
JONGEBLOED INSTALLATIETECHNIEK ENSCHEDE 
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KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE 
KLEINSMAN VLEES-EN PARTYSERVICE BENTELO 

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 
  LOON VAN MANNEN – MODE   DELDEN   

MARIBRI HEKWERK - AUTOMATISERING DELDEN 
MEEN BROOD - BANKET DELDEN 

MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO 
MENSINK HOVENIERS EN TUINBESTRATING DELDEN 
MENSINK HOVENIERS DELDEN 
MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR 

MOLENKAMP KUNSTSTOF - KOZIJNEN BORNERBROEK 
MOOI  DELDEN CAMPING DELDEN 

MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 

MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 

OALDERSHOES GASTERIJ - RESTAURANT DELDEN 
OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO 
  OTTEN VAN TECHNISCHE INSTALLATIES DELDEN 

OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 
OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 

PEPER INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
PERIENCE STAGE DRIVE IN SHOWS DELDEN 

PROFIX AUTOSCHADE GOOR 
RAAB KÄRCHER  ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 

RABOBANK  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 
ROBERS ADVOCATEN ADVOCATUUR HENGELO0 

ROESCHER ZONWERING  
ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 

RUPERT ACCOUNTANTS & FISCALISTEN DELDEN 
SIEMAR ZONWERING DELDEN 

SIERBESTRATING DELDEN BESTRATING DELDEN. 
SMITTIES DE  HARLEKIJN  EETCAFÉ DELDEN 

SONNEVELD AUTOSERVICE DELDEN 
SPECKMANN KAPSALON DELDEN 

STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 
STAGE SOLUTIONS DRIVE-IN SHOWS LICHT & GELUID DELDEN 

T G O TECHNISCHE INSTALLATIES HENGELO 
TEN  VREGELAAR AANNEMER – BOUWBEDRIJF DELDEN 

UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 
V. H.  RECLAME RECLAME  0NTWERPERS DELDEN 

VAANHOLT AUTO’S DELDEN 
VEHOF INSTALLATIE – BEDRIJF DELDEN 
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Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
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Namens het bestuur van SV Delden, 
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VINCENT ZON – WERING HENGELO 
VIOS DANSCAFE EN CLUB HORECA HENGELO 

VOS BOUW – AANNEMINGSMIJ DELDEN 
WESSELS BABYDROMEN DELDEN 

WESTERHOF KAAS – HANDEL DELDEN 
WONING VAN  DER   FIETSEN – HANDEL DELDEN 

ZUITHOF AUTOBEDRIJF        BORNERBROEK 
 

 

Univé’s waardevolle adviezen 
pakken alti jd laag uit

Bij Univé kunt u altijd even binnen 
lopen. Want bij het Univé-kantoor 
bij u in de buurt staat de deur 
wagenwijd open. U bent van harte 
welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage 
premie, een uitgebreide dekking en 
een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies: 
stap snel over de lage drempel van 
het Univé-kantoor bij u in de buurt!



Uitgave mei 2014 


