
 

Nieuwsbrief 1 jaar 2020 
 
Datum: 24-1-2020 
 
Het eerste speel-weekend is inmiddels alweer gepasseerd in 2020, tijd om samen met u vooruit te kijken 
naar een nieuw voetbaljaar en de talrijke activiteiten op onze club.  
 
KONINKLIJK ! 50 JAAR  K. Minderhout VV 
 
Minderhout VV heet sinds kort officieel Koninklijke Minderhout VV, Zijne Majesteit de Koning wil hiermee 
het 50-jarige bestaan van onze vereniging eren. Iets waar we natuurlijk trots op zijn! 
Ondertussen is het feest comité begonnen met de voorbereiding van het feestweekend wat gepland staat 
op 15 en 16 mei. Dit belooft een gigantisch mooi feest te worden met iedereen uit heden en verleden die 
het Minderhouts voetbal een warm hart toe draagt! 
 
K. Minderhout VV Gin 
 

 

Om dit jubileumjaar alvast feestelijk in te luiden, lanceerden we in 
samenwerking met de Sterkstokers onze eigen MVV-gin, 
genaamd 'Royal Green'. Op 1 december 2019 werd de gin 
officieel voorgesteld in onze kantine, tijdens onze jaarlijkse 
sponsordag. De eerste 3 flessen werden per opbod verkocht aan 
onze sponsors Selexion Hoogstraten , Garage Adams Minderhout 
en Kris Rombouts (Comac). 
 
Vanaf nu kunnen alle geïnteresseerden een fles van deze 
exclusieve gin kopen in onze kantine of bestellen via de website. 
De prijs voor een fles bedraagt 35€. 
http://minderhoutvv.be/bestelling-mvv-gin-royal-green/ 
 

 
 
Nieuwe sponsors eerste ploeg 

 

Sinds dit seizoen speelt onze eerste ploeg met nieuwe shirts hun matchen. 

BEKO grondwerken staat fier op de voorkant als hoofdsponsor. BEKO is al enkele 
jaren actief in de club en leverde een grote bijdrage in de heraanleg van onze 
trainingsvelden en in de toekomst dus als hoofdsponsor. Benny en team veel dank! 

Op de achterkant prijken de logo’s van trouwe sponsor Garage Adams (dank aan 
Paul en team!) en ook het logo van nieuwe sponsor ACS accountants met kantoor 
in Minderhout. ACS is reeds enkele jaren bordsponsor en is als werkgever van 
onze keeper Glenn nu dus ook zichtbaar op het shirt van de eerste ploeg. Roel en 
team veel dank! 

Nieuwe sponsors mogen zich zeker melden bij Stijn de Roover sdr@bolckmans.be 

 
 
 

 

 

 

Nieuwe verlichting parking en ………. 

https://www.facebook.com/GarageAdamsMinderhout/?__tn__=KH-R&eid=ARBrN67vupDrNdCM-FEYHhqX0DnP3YP6U4JB7r67MxZT6cPCZln18HW-bEvteamDTF6wkIW3HXsOIHBc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6OWTXsNdZAttO93JwdjElNc2kQmtNcuWFKiJVijv1xGHgukY_oTbtdSaknerDMRKWUNLcip-iHnAJOUgCdiaukg0PF39rTmfLUYIlZMelr1n8glCroL74dKEG0e63g6svjP7A2cQ96E1qqeCY8abB-QJELNV5muCHcK0XAsMfJkRbDEXkeebJXXOLsR-UoS95tPNrH3AgU-dHCmuK6UG8YpHkWlofs2qCWcnXorS7njJO_Lvytlu4MaCvYS-NqfaGIZe6S4-K749MPfTsC_shGw4gZJPjGoT8Z4zyMfJZsP17YSk0Iy0tzXqH0Pxj6FZGnAB8az4wP0vL6NATibWVULu8Dd1IqAPPcPQ6TK8LIO_H6v8D7NZNRlqTXJaFb8LtvqCQUXuLEqBNcpcrq_XaAy3UbYg3GAz_OyhUCQPY5a1942-syi5mKvk52DbfRjIul52Qn1DxznwQ4oTVbOF_-EkJXzPcZlzdfhITHURFFfTw5_m7GAeBQNHE
http://minderhoutvv.be/bestelling-mvv-gin-royal-green/
mailto:sdr@bolckmans.be


 
Vanuit de ouders is er op een overleg een verzoek gekomen de parking beter te verlichten, wat de 
veiligheid van onze voetballers ten goede komt. 
Het bestuur heeft besloten hier werk van te gaan maken. Begin 2020 werden alvast lantaarnpalen 
aangeschaft, nu de lampen nog en natuurlijk de aanleg van palen en de benodigde bekabeling. 
Samen maken we de club stap voor stap nog beter! 
 
Op woensdag 15 januari 2020 hadden we een volgende bijeenkomst met de schepen van Sport van stad 
Hoogstraten. Zoals iedereen weet zorgt de groei van het aantal leden in Minderhout voor de nodige druk op 
onze trainingsvelden en is de kwaliteit van het veld na een intensieve speelperiode onvoldoende. 
We durven niet vooruit te lopen op een mogelijke uitkomst , we hadden echter een constructief overleg met 
de schepen. Wordt vervolgd…………. 

 
Samen maken we de club stap voor stap nog beter! 
 
Meisjesvoetbal 
De evolutie van ons meisjesvoetbal zet gestaag verder! Onder de gedegen leiding van ons bestuurslid Kim 
Jacobs staat meisjesvoetbal echt op de kaart bij Minderhout. Hadden we in 2016 slechts verspreid een 8-
tal meisjes hebben we inmiddels 2 volwaardige ploegen en ruim 30 actief spelende meisjes. Natuurlijk zijn 
nieuwe meisjes nog steeds van harte welkom om bij ons te komen voetballen. Een kennismakings- en 
proeftraining kan gedurende het gehele seizoen worden ingepland, ook wordt er binnenkort weer instroom 
moment gepland richting het volgende seizoen. 
Meisjes met interesse in voetbal stuur een email naar xkimjacobsx@gmail.com 
 
Activiteiten 
 
Er staan voor de komende periode nog een aantal leuke activiteiten gepland. Startend met onze MVV quiz 
op vrijdag 7 februari. Gevolgd door de Mangé op 16 februari wanneer onze eerste ploeg de derby speelt 
tegen KFC Meer. 

  

Inschrijven voor gezellige quizavond of lekker aanschuiven bij de Mangé ,..  het kan nog.  Schrijf nog vlug 
in. 

mailto:xkimjacobsx@gmail.com


 
Trainers  
Inmiddels is het seizoen halfweg en wordt er al weer hard gewerkt aan het seizoen 2020-2021. Met 24 
jeugdploegen en dus ook ruim 20 jeugdtrainers een grote uitdaging om ook voor 2021 weer voldoende 
30trainers te hebben in elke leeftijdscategorie.  
Wij zijn heel blij dat er weer een paar enthousiaste trainers besloten hebben zich te kwalificeren voor 
diploma C. Voor deze opleiding (start op maandag 27 januari 2020) is Minderhout VV deze keer de 
gastheer wat het voor trainers in de regio natuurlijk extra aantrekkelijk maakt. Daarbovenop wordt de 
cursus door de club geheel vergoed en ondersteund, wat mogelijk een pré kan zijn voor kandidaat trainers. 
Maar ook trainers zonder diploma zijn zeker zeer gewaardeerd en in vele gevallen kwalitatief zeer goede 
opleiders. Ook zij komen dus absoluut tot zijn recht in onze sportieve werking. Vanuit deze plaats een grote 
dank naar onze trainers, hopelijk spreekt u als lid deze waardering ook uit naar hen tijdens 1 van de 
komende matchen. We hebben ze heel hard nodig! 
Bent u of kent u een trainer die eens kennis wil komen maken. Email dan naar 
wernerhopstaken@hotmail.com 
 
Voetbalschool T&W 

 

 
Wij zijn blij dat we sinds dit seizoen de samenwerking met Voetbalschool 
T&W zijn gestart. T&W staat voor Techniek & Wilskracht , 2 kernbegrippen 
die nauw aansluiten bij de voetbalvisie van K. Minderhout VV. Er zijn 
inmiddels bijna 50 deelnemers in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar. Er 
wordt getraind in kleine groepjes door 5 trainers onder leiding van Thijs 
Schrauwen en Wouter Meeusen. 
Interesse? Email voetbalschooltw@gmail.com 
 

 
Wist u dat?  
-We wegens sterk gedaalde papier prijzen genoodzaakt zijn geweest te stoppen met inzamelen van oude 
papier en karton. 
-De Progress zomerstage weer doorgaat op onze velden in de eerste week van augustus 2020. Inschrijven 
via https://www.progresssports.com/product/bnpp-fortis-soccer-stars-minderhout-03-08-2020/ 
-Onze U15 en U17 voor de eerste keer op een heuse winterstage zijn geweest in het Brabantse 
Roosendaal. 
-K. Minderhout VV een samenwerking is gestart met Megafit Hoogstraten, de jeugdspelers van 
K. Minderhout VV (U13 t/m U21 en A-B reserven) kunnen tegen een speciaal tarief een abonnement 
nemen bij Megafit Hoogstraten. 
-Onze bovenbouw ploegen gaan komend jaar een aantal extra functionele trainingen bij Megafit genieten. 
-Ons dagelijks bestuur recent versterkt werd met de komst van Nic Vorsselmans , hij zal samen met Marcel 
Geerts en Hans Verheijen de financiële werking ter harte nemen.  
-Marcel Geerts zal na jarenlange trouwe en zeer vakkundige dienst zijn huidige post financiën volledig 
overdragen aan Hans en Nic. Hij draait de komende maanden nog mee in de financiële werking en wij zijn 
heel verheugd dat hij bereidt is in de toekomst de club nog verder te ondersteunen in tal van activiteiten en 
evenmenten. 
-Ons jeugd bestuur recent werd versterkt met de komst van Tom Neefs, hij zal de delegees coördineren en 
allround mede trekker zijn in de diverse evenementen. 
-We broeden op een nieuwe activiteit voor onze gehele club ter gelegenheid van de start van volgend 
seizoen. wordt vervolgd…… 
 
Tot slot 
 
Bezoek zeker ook onze website http://minderhoutvv.be/ en/of onze facebook pagina’s 
https://www.facebook.com/minderhoutvvjeugd/ https://www.facebook.com/minderhoutvv/ eens, daar vind je 
steeds actuele informatie over je club. Onder documenten staat de uitgebreide en actuele informatie 
brochure waarin je alles kan lezen over de voetbalvisie en organisatie van Minderhout VV.  
  

Sportieve groet en veel plezier in 2020! 

Namens dagelijks en jeugdbestuur K. Minderhout VV 
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