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ALGEMENE LEDENVERGADERING

“Supportersvereniging 2.0 draagt bij aan het bekostigen van 
faciliteiten. Daarnaast keren we stimulerings- en motiverings-
beloningen uit bij kampioenschappen van alle teams, zowel 
jeugd als senioren.” Ook hebben ze een bijdrage aan de or-
ganisatie van het Eindejaarskamp, het Rad van Nooit Gedacht 
en de Pupil van de Week, en organiseren ze zelf clubactivitei-
ten. De Supportersverenging is onderdeel van het Collectief, 
dat verder bestaat uit het bestuur van Nooit Gedacht en de 
Vrienden van Nooit Gedacht.

De Suppersvereniging 2.0 is er voor alle jeugd- en senioren-
teams en richt zich steeds meer op het organiseren van ac-
tiviteiten waar veel belangstelling voor is vanuit de leden van 
de club. Om deze reden is in 2015 ook ‘2.0’ aan de naam toe-
gevoegd. Sindsdien werkt de vereniging in een nieuwe opzet 
en met een andere werkwijze. Door vooraf te onderzoeken 
naar waar de behoefte ligt, worden er activiteiten georgani-
seerd waar veel leden op af komen. Dit doen ze onder meer 
via polls op de website van Nooit Gedacht. In deze polls kun-
nen leden kiezen tussen activiteiten die ze leuk vinden om te 
doen. Zo was er laatst de keuze tussen een darttoernooi en 
Beerpong Toernooi. De animo bleek het grootst te zijn voor 
het Beerpong Toernooi, wat uiteindelijk ook op 11 november 
is georganiseerd. De vereniging zag aan de opkomst dat dit 
goed werkte: “Het Beerpong Toernooi was een groot succes. 
Er deden 45 koppels mee, de kantine zat helemaal vol, er was 
veel support en we kregen achteraf alleen maar positieve re-
acties”.

Ze zijn alweer volop bezig met het plannen en organiseren 
van activiteiten voor dit seizoen. Hierover zullen jullie in de 
komende maanden meer te horen krijgen. Wil jij de mooie 
initiatieven van de Supportersvereniging 2.0 voor jeugd- en 
seniorenteams steunen? Word dan lid! Voor €15,00 per jaar 
ben je lid van de supportersvereniging. Voor meer informatie 
en aanmeldingen kun je mailen naar supportersclub@nooit-
gedachtgeffen.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met 
je opgenomen.
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DE SINTERKLAASMIDDAG LIEP WEER 
OP ‘ROLLETJES’
Sinterklaas bracht woensdag 21 november samen met 
Trappedoelie weer een bezoekje aan ons sportpark. In 
tegenstelling tot andere jaren liep alles op ‘rolletjes’. Of was 
het alleen Trappedoelie die op ‘verfrolletjes’ liep (welke onder 
zijn schoenen geplakt zaten)?

Toch ging het mis toen Trappedoelie de namen moest 
oplezen van de cadeautjes. Hij was het hele jaar niet naar de 
pietenschool geweest, omdat hij dacht dat hij alles al wist en 
kon. Daarom wilde hij iets individueels gaan doen. Zo had hij 
zich snel als scheidsrechter verkleed maar hij was zo streng 
dat zelfs Sinterklaas een rode kaart kreeg omdat hij zijn paard 
had geparkeerd in de van Coothstraatlaan terwijl daar een 
verbodsbord stond. Sinterklaas kon vertrekken. Dit vonden 
de kinderen dus echt niet leuk. “Trappedoelie moet zelf maar 
vertrekken”, zeiden ze. Gelukkig kwam de Sint terug. Toen 
besloot Trappedoelie een pastoor te worden, en hij wijdde 
de kinderen flink in met een (wc)borstel. Uiteindelijk heeft 
Trappedoelie het nog geprobeerd als commissaris bij de 
politie.

De kinderen hebben super goed zitten luisteren en hebben 
de liedjes uit volle borst mee gezongen, het was een hele 
mooie gezellige middag die dus bijna helemaal op rolletjes 
verliep.

Op dinsdag 11 december vindt de Algemene 
Ledenvergadering plaats in de kantine van Nooit Gedacht. 
Daar worden onder andere de resultaten van de enquête 
gepresenteerd. Tevens hebben zich minimaal vier nieuwe 
bestuursleden kandidaat gesteld om in het bestuur te 
komen. De ledenvergadering begint om 21.00 uur.

De redactie kan altijd input gebruiken. Mocht je leuke 
weetjes, nieuwtjes of grappige foto’s hebben, laat het 
vooral weten.

communicatie@nooitgedachtgeffen.nl
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Sanne van Roosmalen, Jessica van Iersel, Yann van der Pas,
Mirjam Krijnen en Temmie van Uden.
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NIEUWS VAN DE COMMISSIES
SPONSORCOMMISSIE
De Sponsorcommissie timmert flink aan de weg. De commissie 
heeft dit seizoen al verschillende sponsors bereid gevonden 
om Nooit Gedacht te ondersteunen. Timmermans Infra en 
ING hebben respectievelijk een 3-jarig en 2 jarig contract 
getekend en zijn nu de eerste twee Diamant-sponsors bij 
Nooit Gedacht. 

Van Schijndel Sport- en Bedrijfskleding is vanaf dit 
seizoen Goudsponsor van Nooit Gedacht 4 en tevens 
kledingleverancier van Nooit Gedacht kleding. Keurslager 
Jeroen Keizer is Bronssponsor van Nooit Gedacht JO13-2 
geworden. Verder zijn W.H. Heijmans bv, Stukadoorbedrijf 
John van de Wouw, aannemersbedrijf W. van Griensven en 
P. Lunenburg sinds dit seizoen vangnetsponsor bij Nooit 
Gedacht.

Rond het hoofdveld hangen nieuwe borden van Konings & 
Meeuwissen, Stef van der Heijden Stucwerken, Perqa en 
Wiltec. Stukadoorsbedrijf Mike Jansen is de trotse nieuwe 
shirtsponsor van de JO11-1. Bouwburo van der Dussen heeft 
zich dit jaar als nieuwe wedstrijdsponsor aan Nooit Gedacht 
verbonden. Naast alle bestaande sponsors zijn we bijzonder 
blij met de bovenstaande sponsors die Nooit Gedacht de 
komende jaren willen ondersteunen.

Elk jaar in de kerstvakantie organiseert de jeugdafdeling van Nooit 
Gedacht het zaalvoetbal toernooi in de Geer. Wij hopen jullie met 
velen te mogen begroeten op 27, 28 of 29 december! 

27 december  09.00-11.00 JO7 
27 december  11.00-13.30 JO11 / JO12  
27 december  13.30-17.00 JO15 / MO15  
28 december  09.00-14.00 JO8 /JO9 / JO10/ MO1  
28 december  14.00-17.00 kader
29 december  09.00-13.00 JO13 / MO13
29 december  13.00-17.00 JO19 / JO17 / MO17
  
Geef je op bij je leider of leidster voor 8 december.   

VOOR IN DE AGENDA
11 december 2018 Algemene Ledenvergadering
 aanvang 21.00 uur
16 december 2018 Rad van Nooit Gedacht
17 december 2018 Start winterstop
17 december 2018 Kaderoverleg in de kantine,
 voor alle trainers, leiders, etc.
20 december 2018 Kerstrikken in de kantine
27 december 2018 Kerstzaalvoetbal Toernooi
28 december 2018 Kerstzaalvoetbal Toernooi
29 december 2018 Kerstzaalvoetbal Toernooi
12 + 19 december 2018 JO7 t/m JO12 trainen in zaal
27 december 2018 Kerstzaalvoetbal Toernooi
 
2 + 9 + 16 + 23 jan. 2019 JO7 t/m JO12 trainen in zaal
21 januari 2019 Bovenbouw jeugdafdeling 
 hervat trainingen
28 januari 2019 Onderbouw jeugdafdeling 
 hervat trainingen
9 februari 2019 Hervatting voorjaars- 
 competitie jeugd
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KERSTZAALVOETBAL

WINTERSTOP
De winterstop begint voor alle teams op maandag 
17 december. Als er nog teams op zondag 23 
december moeten voetballen dan mogen enkel 
deze teams nog door trainen. Woensdag 12 en 19 
december 2018 en 2, 9, 16 en 23 januari 2019 traint 
de JO7 t/m JO12 jeugd in de zaal. Vanaf maandag 21 
januari mag de bovenbouw van de jeugd afdeling 
(dus vanaf JO15-3 tot JO19-1 inclusief JO13-1) weer 
beginnen met trainen. Op maandag 28 januari 
begint de onderbouw weer met trainen. 

Op zaterdag 9 februari begint de jeugd weer 
met de competitie uit de voorjaarsreeks. Let op: 
in de wintermaanden bij slecht weer kunnen er 
trainingen worden afgelast of kan er een aangepast 
trainingsschema gelden. Dit wordt tijdig met jullie 
gecommuniceerd.

WALKING SOCCER
We zijn nu al een tijdje gestart met het walking 
soccer en wat is het een succes! Elke week komt 
er een mooi groepje mannen om mee te doen aan 
de walking soccer. En plezier, dat hebben ze zeker. 
Ze vinden het leuk om nog sportief bezig te zijn en 
het walking soccer is daarvoor echt een uitkomst. 
Te oud? Dat ben je nooit! De leeftijd varieert van 54 
tot 75 jaar. De trainingen vinden wekelijks plaats 
op donderdagavond of vrijdagmiddag. Dus pak je 
voetbalschoenen en kom naar het sportpark en 
ervaar hoe leuk het walking soccer is.


