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Notulen van de vergadering d.d. 10-02-2008 

 

Aanvang: ± 10.30 uur. Zoals gewoonlijk verschijnen er een paar personen rijkelijk laat op de 
bijeenkomst. 
 
Agenda: Er is slechts een onderwerp. Er moet gediscussieerd worden over de manier waarop de 
vereniging verder wil gaan nu er besloten is om met actief voetballen te stoppen. 
 
Aanwezigen: Henk Alberink; Ben Burink; Johan Burink; Herman Damink; Gerard Engbers; Harry 
Krabbe; Henk Krop; Herman Mensink; Ben Mittendorff; Frans Smellink; Henk Stevelink; Jan Vloothuis; 
Gerrit Wiegink; Harry Wiegink; Jan Wiegink; Leo Wiegink. 
 
De discussie leverde de volgende resultaten op: 

-- Het spelen van een volledige wedstrijd wordt door de meeste spelers tegenwoordig meer als een 
straf gezien dan als een plezierig tijdverdrijf. Doch één training in de maand zien meerdere spelers 
nog wel zitten. Dit kan samen met KPJ-Beuningen. Ik heb inmiddels geïnformeerd bij KPJ-Beuningen. 
Ze trainen elke eerste zondag van de maand in Beuningen en wij zijn daar van harte welkom. Ze 
blijven dat de eerste jaren ook nog wel doen, dus wat houdt ons tegen om daar mee te trainen. De 
eerstvolgende zondag zal dan op 6 april zijn. 
-- 1 x per maand op een zondag komen de leden bij elkaar om op eniger wijze activiteiten te  gaan 
ontplooien. 
-- De organisator van deze activiteiten worden bij toerbeurt aangewezen. Zodoende komt iedereen 
een keer aan de beurt en blijft bij de vereniging betrokken. De secretaris zal met een tijdschema op 
de proppen komen. 
-- Tijdsduur: als bij een voetbalwedstrijd. Dus zeg maar ruwweg van 10 tot 1 uur. 
-- Als vaste zondag is gekozen voor de derde zondag in de maand. In verband met eventuele 
feestdagen of andere redenen kan hiervan worden afgeweken. Ook de maanden juli, augustus en 
december vallen af i.v.m. vakanties en feestmaand. 
-- Herman Mensink verklaart dat ons thuishonk voor dit doeleinde gebruikt kan worden zolang de 
situatie dat toelaat. Maar dit is geen verplichting. De plaats van activiteit kan evengoed op een heel 
andere locatie plaats vinden. 
-- De aard van de activiteiten worden alleen door de organisator bepaald. Dit kan van alles zijn of 
niets. Geopperde voorbeelden: fietsen, wandelen, golfen, kaarten, rollatorrace, cafébezoek enz. de 
mogelijkheden zijn onbegrensd. Maar onze actieradius wordt steeds beperkter. 
-- De gemaakte kosten worden, zoals nu ook altijd al gebeurd, verhaald op de deelnemers. 
-- contact met elkaar betreffende deze dagen geschiedt via e-mail. De organisator geeft langs deze 
weg tijdig door wat hij nodig acht door te moeten geven voor zijn activiteiten. Afmeldingen kunnen 
dan ook via e-mail medegedeeld worden. Maar bellen of schrijven mag natuurlijk ook, als men maar 
goed van elkaar af weet.  
-- 3 personen hebben te kennen gegeven dat ze nog actief willen blijven voetballen bij een andere 
vereniging. Dit moeten we respecteren. Deze personen zijn: Tonnie Steggink, Frans Smellink en 
Fabian Teikotte. 
-- Van Tonnie en Frans zullen we afscheid moeten nemen. Fabian wil nog wel lid blijven. 
-- De afscheidswedstrijd wordt gespeeld tegen KPJ Beuningen. Dit team kunnen we bestempelen als 
lotgenoot. En waarschijnlijk is het wel de tegenstander waar we het vaakst tegen gespeeld hebben. 
KPJ Beuningen heeft inmiddels meegedeeld hieraan wel medewerking te willen verlenen. Over het 
hoe, wat, waar en wanneer volgen t.z.t. nog mededelingen. 
-- De lijst van leden die deelnemen aan de vereniging nieuwe stijl vind je hieronder. Neem deze (e-
mail) adressen over. Indien er fouten in staan dan hoor ik dat graag. 
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Naam Adres Contact 

Alberink Profietstraat 22  0541 - 292800 
1 

Henk 7631 GR Ootmarsum milou_alberink@hotmail.com 

Burink Grote Bavenkelsweg 11 b 074 - 3841636 
2 

Ben 7627 RJ Bornerbroek benburink@wanadoo.nl 

Burink Bachstraat 25 0546 - 622448 
3 

Johan 7651 MS Tubbergen johanburink@planet.nl 

Damink Parkstraat 9 0541 - 292627 
4 

Herman 7631 BJ Ootmarsum hermandamink@home.nl 

Engbers Van Bentheimstraat 20 0541 - 292669 
5 

Gerard 7631 JH Ootmarsum gerard_engbers@hotmail.com 

Krabbe Perzikkruid 1 0541 - 522554 
6 

Harry 7577 HP Oldenzaal jlm_krabbe@hotmail.com 

Krop Profietstraat 61 0541 - 293383 
7 

Henk 7631 GP Ootmarsum h.krop@home.nl 

Mensink Voortsweg 1 0541 - 292205 
8 

Herman 7636 PR Agelo rikymensink@hetnet.nl 

Stevelink Steenmatenweg 1 a 0541 - 292107 
9 

Henk 7636 PM Agelo h.stevelink@wanadoo.nl.  

Vloothuis Nordhornerweg 21 0049 - 5924 - 1893 
10 

Jan 48455 Bad Bentheim vloothuis@web.de 

Wiegink Nijenkampsweg 11 0541 - 670222 
11 

Gerrit 7636 RG Agelo erik_wiegink@hotmail.com 

Wiegink Van Heydenstraat 9 0541 - 293031 
12 

Harry 7631 JD Ootmarsum harry.wiegink@orange.nl 

Wiegink Van Bevervorderstraat 22 0541 - 292781 
13 

Jan 7631 GK Ootmarsum jwiegink@yahoo.nl 

Wiegink Denekamperstraat 43 b 0541 - 291701 
14 

Leo 7631 AB Ootmarsum ib@wiboschool.nl 

     

Mittendorff Rue Djerid 01 Route Panoramique 00216 72 432089 
15 

Ben 7000 La Corniche Bizerte mittendorff.ben@planet.tn 

Alberink Rossummerstraat 15 0541 - 292280 
16 

Leo 7636 PL Agelo l.g.m.alberink@comveeweb.nl 

Teikotte Schubertstraat 23 0546 - 621463 
17 

Fabian 7651 MG Tubbergen fgateikotte@home.nl 

     

Luttikhuis Oldenzaalsestraat 364 074 - 2426214 
18 

Ingrid 7557 GE Hengelo iluttikhuis@home.nl 

Groeleken Roombeekstraat 053 - 4339353 
19 

An 7523 AN Enschede   
 
-- De personen 1 t/m 14 komen in principe in aanmerking om als organisator op te treden van een 
activiteit op een van de zondagen. 
-- Persoon 15 zou, als hij weer in het land is, de dan heersende organisator op eigen initiatief kunnen 
assisteren bij de te ontplooien activiteiten. 
-- Persoon 17 speelt nu reeds bij TVC in Tubbergen, maar wil wel lid bliiven van Aogel United. Ook wil 
hij wel deelnemen aan de maandelijkse activiteiten als hij niet bij TVC hoeft te spelen. Evenals 
persoon 15 zou hij de organiserende persoon dan kunnen bijstaan bij de realisatie van de activiteit. 
-- Persoon 16 heeft inmiddels te kennen gegeven dat hij mee wil doen aan de maandelijkse 
activiteiten. Hij zal op of rond de langste dag in juni de jaarlijkse barbecue gaan organiseren, 
waarmee hij aan de verplichting voldoet om een activiteit te organiseren. 
-- De vrouwelijke personen 18 en 19 zijn, denk ik, alleen aanwezig op bijzondere familiaire feestelijke 
gebeurtenissen. Hiervoor zijn ze de laatste jaren ook regelmatig uitgenodigd en dit zou zo kunnen 
blijven. 
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N.B. De onderwerpen die schuingedrukt zijn, zijn niet op de vergadering in directe zin ter sprake 
gekomen maar door mij naar eer en geweten toegevoegd. 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
Johan Burink 


