CLUBINFO
Bestuur:
Voorzitter:

Harry Cuppen
Kuilen 32, 5435 XS St. Agatha

Telefoon: 320485
E-mail: hamcuppen@wanadoo.nl

Secretaris:

Willy Thijssen
Telefoon: 314133
Heikantseweg 11, 5435 XL St. Agatha E-mail: willy.thijssen@telfort.nl

Jeugdzaken:

Hans Bloemen
Veerstraat 19, 5435 XE St. Agatha

Telefoon: 318155
E-mail: hans.bloemen@planet.nl

Penningmeester: Bart van Kempen
		

Telefoon: 06-50801752
E-mail: bart.vankempen@hotmail.com

Wedstrijdsecr.:

Tiny Jilisen
Liesmortel 42, 5435 XJ St. Agatha

Telefoon: 313335
E-mail: tjilisen@home.nl

Onderhoud:

Fons Thoonen
Appelgaard 5, 5435 XX St. Agatha

Telefoon: 318257
E-mail: fonsthoonen@home.nl

PR/sponsoring:

Bob Thomassen
Kievitenveld 71, 5431 KS Cuijk

Telefoon: 06-22188620
E-mail: bob.thomassen@home.nl

Sportpark:

Veldzicht
Liesmortel 46, 5435 XJ St. Agatha

Telefoon: 321315

VCA-blaadje:

Piërre Gerrits
Ganzenpoel 5, 5441 XW Oeffelt

Telefoon: 310982
E-mail: pierre-danielle@kpnplanet.nl

Hoofdtrainer:
Keeperstrainer:
Jeugdtrainer:

Sjaak Erps
Hans Bongartz
Rens v.d. Heijden

Website:
Bankrelatie:

www.vca-stagatha.nl
Rabo Bank Land van Cuijk & Maasduinen,
rekeningnummer: 1105.61.252

Opmaak / druk: Weemen Drukwerk & Communicatie
Druten - Boxmeer - Haps - Horst
www.weemen.nl
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UIT HET BESTUUR
€ 5.000,- voor het MFA
Vorig jaar rond deze tijd maakte het bestuur
melding van het feit dat wij € 5.000,- op onze
begroting wilden reserveren voor de aanschaf
van inrichting van het nieuwe MFA. Middels de
Sponsorloterij (intussen Vriendenloterij) wilden
we dit realiseren.
Na een wat langere voorbereidingstijd is er
in november een belactie opgezet om zoveel
mogelijk loten aan de man te brengen. Richting
leden van VCA maar ook richting alle inwoners
en/of oud inwoners hebben wij gemeld dat de
opbrengsten mede zouden worden besteed
aan de aanschaf van de inrichting van het
nieuwe MFA. Wij hadden niet kunnen dromen
dat wij, als kleine gemeenschap, meteen met
de hoofdprijs van € 5.000,- gingen lopen.

de vakanties. De exploitatiebegroting is in
concept klaar en over de inrichting van het
buitengebeuren is druk overleg tussen de
diverse verenigingen.
Wij menen dat het tijd wordt om onze leden en
overige betrokkenen nader te informeren en
willen we, met eventueel andere verenigingen,
een info/inloop avond organiseren en
vervolgens een ledenvergadering te beleggen
om te bepalen welke koers VCA gaat varen.
Jubileum
Achter de schermen is de jubileumcommissie
druk doende om het jubileum te organiseren
in het Hemelvaartweekend 2, 3 en 4 juni. Via
onder andere de website wordt u op de hoogte
gehouden.

Zo zie je maar weer “als je ergens voor gaat”
dan kun je veel bereiken.

De jubileumcommissie kan dit niet alleen. Zij
doen bij deze aan u een oproep.

Namens het bestuur, maar ook namens alle
toekomstige gebruikers van het MFA, bedankt
dat u een steentje heeft bijgedragen om de
leefbaarheid in ons dorp te vergroten.

WILT U EEN HANDJE MEEHELPEN TIJDENS HET
JUBILEUM GEEF DIT DAN DOOR AAN EEN
VAN DE BESTUURSLEDEN.
Bestuur

Mocht u denken, ik wil ook alsnog een steentje
bijdragen, dan kan dat. U kunt onze website
benaderen of contact opnemen met Fons
Thoonen.
Voortgang MFA
De beheerstichting gebruik MFA is een feit.
De beheerstichting i.o. is de afgelopen
maanden voortvarend te werk gegaan en
naar verwachting start de bouw nog voor
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Enkele bestuurleden hebben bekend gemaakt
dat ze einde van dit seizoen willen stoppen als
bestuurlid.
Dat is jammer, maar er is een tijd van komen
en gaan. Voelt u zich geroepen om deel uit
te maken van het bestuur van VCA, waarin u
mede kunt bepalen wat de toekomst wordt
van VCA dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Sportief
Ondanks de vele blessures is VCA 1 de laatste
weken weer goed op weg om de nacompetitie
voor promotie te behalen. Nu SES veel punten
morst is misschien de titel nog binnen bereik.
Zoals ook bij de Vriendenloterij het geval was
“ga er met zijn allen voor dan kun je veel
bereiken”.

omdat de aanwas uit de jeugd de eerste jaren
niet mogelijk is.
Aan een ieder de oproep. Benaderen bekenden
in je vriendenkring of ze op zondag niet willen
ballen. In welk elftal is verder niet van belang.
Toekomst VCA

VCA 2 kent een moeilijke periode met name
door de vele blessures en afmeldingen van
spelers. Wekelijks moet het team aangevuld
worden met oud spelers en/of niet actieve
spelers. Het is met name de leiding van het
tweede te prijzen dat ze er toch wekelijks staan
om de competitie zo goed als mogelijk af te
maken.
De sportieve successen staan bij VCA 3 niet
voorop maar de derde helft scoren ze over het
algemeen nog goed. Ook bij dit elftal ontstaat
er een tekort aan spelers.
VCA 4 zit in een dipje. Na het winnen van de
eerste negen wedstrijden werd er twee keer
verloren. Binnenkort staat de derby tegen
Vianen-Vooruit (2e in de stand) twee keer op
het programma. Jongens: ga er vol voor en
behaal het kampioenschap.
Is toch prachtig in ons jubileumjaar.

Door realisatie van het MFA, de vele vrijwilligers,
de opbrengsten van de sponsors, club van
honderd leden en de opbrengsten van de
steunende leden ligt er een stevig fundament
om ook voor de aankomende jaren voetbal in
Sint Agatha mogelijk te maken.
Als we ook hier met zijn allen er voor gaan dan
moet het mogelijk zijn om binnen enkele jaren
te kunnen melden dat er weer een seniorenteam
erbij komt en dat we met ons eerste elftal in de
top van de vijfde klasse mee blijven spelen en
dat een misschien een promotie naar de vierde
klasse mogelijk is.
Onze trainer Sjaak maar ook onze overige
leiders en begeleiders gaan er in ieder geval
vol voor.
Het bestuur,
Harrie Cuppen

Over de gehele linie komen we wekelijks
spelers tekort om vier elftallen op de been te
brengen. Het bestuur heeft met de leiders van
de elftallen een tweetal commissies geformeerd
welke actief nieuwe leden en/of oud leden
gaat benaderen of ze graag bij VCA willen
komen spelen. Komen er namelijk geen leden
bij dan zijn we genoodzaakt om met maar drie
elftallen te starten in 2011-2012
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Een bezoekje aan St Agatha
ONGEVEER 3 KM VERWIJDERD VAN DE PLEK WAAR IK GEBOREN EN IN MIJN JEUGD GETOGEN
BEN, WAS IK IN HET GEMOEDELIJKE ST AGATHA. FANTASTISCH HOE DE ORGANISATOREN ER
WEER IN GESLAAGD ZIJN PROMINENTE JEUGDTEAMS NAAR HUN TOERNOOI TE HALEN.EEN
PLAATSJE VAN GOED 500 INWONERS CONTACTEERT TEAMS VOOR HUN INTERNATIONAAL
JEUGDTOERNOOI UIT LANDEN ALS OEKRAINE EN GHANA EN WERELDSTEDEN ALS ROTTERDAM
EN STOCKHOLM.
IK VOND HET LEUK OM EEN STEENTJE TE KUNNEN BIJDRAGEN AAN HET WELSLAGEN VAN DEZE
LEUK GEORGANISEERDE EN DRUK BEZOCHTE SPONSORAVOND IN DE OMGEVING WAAR MIJN
ROOTS LAGEN EN WAAR IK IN MIJN JEUGDJAREN ROND LOMBOK NOG WEL EENS KATTEKWAAD
UITHAALDE.
IK WENS VCA, DE ORGANISATOREN EN EIGENLIJK HEEL ST. AGATHA EEN MOOI TOERNOOI TOE.
GROETJES UIT EINDHOVEN VAN
HARRY VAN RAAIJ

Willy van de Kerkhof
Beste Rene,
Dank voor jullie uitnodiging.
Was bijzonder leuk om bij jullie te zijn en om te zien hoe een kleine gemeenschap tot grote
daden kan komen. Prettig om, zoals Harrie en ik gewend zijn, voor een uitverkocht huis te mogen
spreken. Prima ambitie en ,,mooie dromen,, en hoop van ganser harte dat ze ook uit mogen
komen, maar zoals ik kan inschatten, gaat dat gerealiseerd worden.
Succes met het geweldige ,,jeugd toernooi,, en dat jullie nog vele mooie jaren mogen gaan
meemaken.
Met vriendelijke groet,
Willy van de Kerkhof
The Networker B.V.
Frederiklaan 10a (West 1) | 5616 NH Eindhoven
T. +316 53144888 | E. willy@thenetworker.n
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Sponsoravond groot succes
Op 16 maart jl. vond de jaarlijkse sponsoravond plaats. Voor dit jaar had de sponsorcommissie
het idee om de handen ineen te slaan met de organisatie van de Copa del Agatha. Dit initiatief
bleek een groot succes. Maar liefst 120 sponsoren hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging,
waardoor we zelfs genoodzaakt waren om uit te wijken naar de S-Bocht. Voor de avond
waren de gastsprekers Harry van Raay en Willy van de Kerkhof uitgenodigd en zij wisten de
aanwezigen goed te amuseren met hun herinneringen aan de periode dat zij actief waren in
de voetballerij. Daarnaast werden de sponsoren bijgepraat over de ontwikkelingen bij VCA en
de aankomende Copa del Agatha. Het 50-jarig jubileum, de MFA en de ambities van de Copa
werden hierbij extra aangehaald. Tijdens de avond werden de genodigden ook getrakteerd op
enkele primeurs. Zo werden de deelnemende teams aan de Copa bekend gemaakt en werd er
een samenwerkingsovereenkomst getekend door VCA en VVV-Venlo. Na het officiële programma
werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje. De organisaties kijken terug op een,
in onze ogen, zeer geslaagde avond! Tot slot willen wij Egbert en personeel bedanken voor de
gastvrijheid en Loes en Leo voor de uitstekende hulp.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de aanwezigen en gastsprekers voor hun komst!

Met vriendelijke groet,
Martijn Bardoel
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Copa del Agatha
De Copa del Agatha! Wie had kunnen denken dat een door vrienden opgezet A1-toernooi voor
betaald voetbal organisaties zou uitmonden in een evenement dat qua publiciteit inmiddels
onze landsgrenzen overschrijdt? Ik ben heel eerlijk; ik niet. Ik ken een paar van de mannen
die aan de wieg hebben gestaan van dit evenement en wist dat zij garant zouden staan voor
een hoop gezelligheid en plezier. Maar nu? Internationale topteams met als kers op de taart
Feyenoord Rotterdam kunnen verwelkomen aan de Liesmortel. Geweldig! Daar past uiteraard
een sponsoravond bij. Deze werd gehouden op woensdag 16 maart jl. De organisatie van de Copa
presenteerde een zeer professionele sponsoravond die een gigantische opkomst kende van meer
dan 100 bezoekers.
Onder het genot van een hapje en een drankje heb ik mogen genieten van de bijdrage van Harry
van Raaij, die ook voor niet PSV supporters humoristisch verhaalde over de gloriedagen van zijn
PSV. De lachsalvo’s en de zelfspot van Harry van Raaij passen bij de ongedwongen sfeer die de
Copa organisatie oproept.
Wat ik vooral belangrijk vind is dat de organisatie van de Copa in hun ambities om een mooi
evenement neer te zetten ook oog hebben voor maatschappelijke thema’s en een goed doel.
De Copa del Agatha zet St. Agatha op de kaart en daar profiteert het hele dorp van. Het brengt
mensen samen en ik zie dat er veel vrijwilligers uit het dorp zelf afkomstig zijn.
Ik vind het een eer dat ik namens de gemeente Cuijk in augustus aanwezig mag zijn bij de Copa
del Agatha. Wij als college van burgemeester en wethouders dragen de organisatie een warm
hart toe en kijken uit naar 13 en 14 augustus. Laten we hopen op mooi weer en een grasmat waar
menig betaald voetbal vereniging jaloers op zou zijn. Succes!
Michiel van Veen
Wethouder Sport Gemeente Cuijk
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Rabobank.
Sponsor van dromen.
Dichtbij, betrokken en toonaangevend.

www.rabobank.nl/lvcm
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JAAAAAAAAAAAAAA
de € 5000.00 gewonnen in de Vriendenloterij
Ja jongens, we hebben hem binnen, de bonus van de Vriendenloterij waaraan we in november
meegedaan hebben met een belactie om zoveel mogelijk loten te verkopen. En ook nog wel de
meeste loten verkocht, 135 om precies te zijn.
Dit is toch een fantastisch resultaat waar wij iedere koper hartelijk voor bedanken.
De meesten hadden nooit gedacht dat we konden winnen als klein clubje, maar wij als belteam
hadden er een heel goed gevoel bij, dat wij dit gezamenlijk tot een goed einde zouden brengen
en wij gingen dan ook vanaf de eerste dag voor de 1e prijs en dat was de € 5000.00.
Even een korte terugblik op dit mooie succes.
Door de Sponsorbingoloterij onder de aandacht te brengen d.m.v. een flyer huis aan huis en bij de
geslaagde burendag, wisten sommigen al waar wij mee bezig waren.
Maar vooral de persoonlijke benadering en uitleg per telefoon van tevoren waren voor heel veel
mensen de reden om toch mee te doen.
Dus zo hadden wij in oktober de Sponsorbingoloterij geïntroduceerd. Ik zie u al denken, de
Sponsorbingoloterij ??? Wat heeft dat nu te maken met de Vriendenloterij? Nou in de tussentijd
heeft deze loterij na 25 jaar per 1 januari een naamsverandering ondergaan en heet nu voortaan
de Vriendenloterij.
Met enkele nieuwe aspecten en waarmee je, wanneer je iets wint, dit mag uitdelen aan 5 vrienden
die in de trekkingsmaand ook hebben meegespeeld.
Dus jij wint bijvoorbeeld € 100.000,=. dan winnen je 5 vrienden ook ieder € 20.000,=
Enkele prijzen zijn er inmiddels al gevallen in St. Agatha, van boekenbon,
huidverzorgingsset, kaartjes Duinrell, taart tot een Vip-arrangement bij Roda JC.
Ja, iedereen wil nu voortaan vriend van je worden, wordt trouwens wel moeilijk kiezen als je veel
vrienden hebt, maar ja, 5 vrienden houd je er in ieder geval aan over, denk ik. Maar ook de lotprijs
is van € 2,05 naar € 2,20 gegaan, maar dat betekent ook dat wij als club de helft van ieder lot
iedere maand uitgekeerd krijgen.
Dus zoals ik al eerder kenbaar gemaakt heb, je kan eigenlijk nooit verliezen.
Ook al win je geen prijs je hebt ten alle tijden het verenigingsleven gesteund en wij als vereniging
kunnen het geld heel goed gebruiken. Noem het maar een win–win-situatie voor ons allemaal.
Dus ik zou zeggen dorpsbewoners , leden van VCA, vrienden etc.
Steun ons in ons doel om gezamenlijk geld te kunnen genereren om allemaal een voortbestaan
te hebben, je kan ten aller tijden loten kopen!! Nou denkt u, hoe dan??
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Haagsestraat 3
5431 BL Cuijk
Tel. 0485-314345
Fax. 0485-330426
Mob. 06-25084171
Webs. www.sktcuijk.nl
E-mail. Info@sktcuijk.nl
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Optie 1
Via de website www.vca-stagatha.nl en dan klikt u rechts op de link Vriendenloterij.
U hoeft dan alleen het aantal loten die u wilt kopen door te geven en enkele persoonlijke gegevens
en dan is het al geregeld.
Optie 2
U heeft geen internet, vul dan het aanmeldingsformulier in, dit ligt in de kantine en staat ook
in dit VCA blaadje vermeld, of is te verkrijgen bij Fons Thoonen, telefoonnummer: 06-29517282,
lever het bij hem in zodat hij dit dan voor u verder zal regelen.
Opzeggen:
Indien u niet meer mee wilt spelen, dan kunt u dit op ieder willekeurig moment aangeven,
ook dit kunt u aan Fons Thoonen doorgeven, die u hiermee van dienst kan zijn. Per mail
fons@thoonenkozijnen.nl kunt u een opzegbrief aanvragen.
Ik krijg vaak de vraag hoe men kan zien of men wel meespeelt, nou dat is heel gemakkelijk: op
het door u opgegeven rekeningnummer wordt op het eind van de maand waarin 4 trekkingen
zijn € 8,80 afgeschreven per lot en wanneer de maand uit 5 zondagen bestaat € 11,00. U kan
dan uw lotnummer zien op uw bankafschrift, dit is meestal uw mobiele telefoonnummer of een
fictief nummer.
Als u iets wint, krijgt u vanzelf een bericht van de Vriendenloterij of u kunt elke zondag kijken
op NOS teletekst 551 of op www.vriendenloterij.nl waar vele antwoorden staan op de meest
gestelde vragen.
Hopende op nog meer verkochte loten, de teller staat op dit moment op 147 meespelende
loten!!
Nogmaals hartstikke bedankt allemaal.
Namens de Coördinator Vriendenloterij van VCA
Fons Thoonen

Ook namens het belteam van VCA dat zich hiervoor met hart en ziel heeft ingezet.
Hans Bloemen – Frans Burgers – Martijn Bardoel – Marco Thoonen
Harrie Cuppen -Dirk Bart Prinsen – Wilfred Bosma – Elco Elders
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Uitnodiging foto 50 jaar VCA
Geachte leden en vrijwilligers,
V.V. VCA bestaat in 2011 50 jaar. Dit gaat natuurlijk niet zomaar voorbij op 2, 3 en 4 juni staan
we daar bij stil, de organisatie is in volle gang. Hemelvaartsdag 2 juni zal in het teken staan
van de jeugd waarbij voor alle jeugdleden, maar ook alle andere jeugd die belangstelling heeft,
activiteiten op ons sportpark georganiseerd zullen worden.
Vrijdag 3 juni is gereserveerd voor de senioren die op deze dag actief in actie (kunnen komen),
waarbij deze dag feestend afgesloten zal worden. Op zaterdag 4 juni willen we proberen zoveel
mogelijk leden en oud-leden naar ons sportpark te halen. Degenen die nog unieke adressen van
oud-leden heeft, willen we vragen deze door te geven aan Hans Bloemen!!
Er wordt ook druk gewerkt aan een jubileumboek, daarvoor willen wij graag alle leden (incl.
rustende) en vrijwilligers vereeuwigen op de foto.
Op zondag 8 mei 2011 worden de foto’s gemaakt, hierbij willen we iedereen verzoeken om
12.00 aanwezig te zijn op sportpark Veldzicht van VCA.
Als er nog mensen zijn die leuke krantenartikelen, foto’s etc. hebt voor het jubileumboek
kunnen ingeleverd worden bij Piërre Gerrits, Martijn Schwillens of John Heijsterman.
Wij zien jullie graag met z’n alle verschijnen voor de foto.
Met vriendelijke groet,

Jubileumboek commissie
Piërre Gerrits, Martijn Schwillens en John Heijsterman
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Jeugdteams V.C.A. goed op dreef.
De mooiste voetbalmaanden komen nu in zicht en de voorjaarscompetitie loopt al weer ten
einde. Het blijft een raar fenomeen dat de meeste wedstrijden in de periode van het jaar gespeeld
worden dat de temperaturen en de voetbalomstandigheden niet optimaal zijn. Ondanks dit alles
is de voorjaarscompetitie van de jeugd van V.C.A. na de carnaval echt op gang gekomen.
Niet met drie teams, maar met een (extra) vierde team. De reden hiervan is het gegeven dat er
teveel spelers voor de drie teams beschikbaar waren. Hierdoor is er een D-7 tal geformeerd en
gestart in de voorjaarscompetitie. Dit betekent dat er op dit moment een F, E, D en C onder de vlag
Van V.C.A. voetballen. En dat gebeurt zeker niet onverdienstelijk.
De F heeft het van alle teams het meest lastig. Dit team is in een pittige klasse ingedeeld en
er zitten verschillende spelers in dit teams, die nog in de mini-F zouden mogen spelen. De
verwachting is dat dit team met de opgedane ervaring tijdens de najaarscompetitie veel beter
zal gaan draaien.
Met de E gaat het prima. Het is een echte subtopper met veel voetballend vermogen in de ploeg.
De spelers van dit team hebben het afgelopen jaar grote vorderingen gemaakt en de verwachting
is dat ze deze stijgende lijn doortrekken.
Het D7-tal is het nieuw gevormde team. Een team met spelers, die al op het grote veld in de
C actief zijn geweest en spelers, die in de E gespeeld hebben. Deze samensmelting is erg goed
uitgepakt. Er wordt leuk gevoetbald en de resultaten zijn erg goed. Het einde van de competitie
is in zicht en de D doet nog steeds mee om het kampioenschap. We zijn benieuwd hoe dit af gaat
lopen.
Ook de C heeft zich in de top van de ranglijst gemeld, nadat koploper H.V.C.H. met zeer effectief
voetbal verslagen was. Dus ook dit team heeft nog kans op het kampioenschap in het jubileumjaar
van V.C.A.
En dit jubileum (50 jaar) nadert met rasse schreden. De jeugd zal hier volop bij betrokken worden.
Op Hemelvaartsdag gaan we het jubileum met de jeugd vieren en het programma staat al volop
in de steigers.
Voor die tijd gaan we met de teams het seizoen nog afsluiten en aan verschillende toernooien
deelnemen. In Kleef wordt door drie teams aan een internationaal toernooi deelgenomen.
Tot slot wil ik graag een actie onder de aandacht brengen, die bedoeld is om de kas van de
jeugdafdeling te spekken. V.C.A. is één van de vier verenigingen, die uitgekozen is om mee te
doen aan de Jan Linders Spaar Actie. Deze actie loopt van 26 april t/m 22 mei. Bij elke 10 euro
aan boodschappen ontvangt iedere klant een spaarmunt, die aan een deelnemende vereniging
geschonken kan worden is spaarbuizen bij de kassa. Wij hopen uiteraard dat veel klanten van Jan
Linders deze munten aan de jeugd van V.C.A. geven. Ook hopen we dat V.C.A. mensen, die geen
vaste klant van Jan Linders zijn, om deze reden toch eens de winkel aan de Grotestraat binnen
stappen en onze jeugdafdeling steunen. De komende weken gaan we deze actie nog op allerlei
manieren promoten. Met flyers, posters, artikelen in Dorpskrant, regionale weekbladen en de
website proberen we zoveel mogelijk mensen warm te laten lopen voor deze actie, die ten goede
komt aan de jeugd van V.C.A. De uiteindelijke opbrengst van deze actie gaan we in ieder geval
besteden aan de invulling van het jubileum voor de jeugd van V.C.A.!!!!!!!
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Quintess.nl

besturing duurzame energiesystemen
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Blijf maar even rustig zitten...
...langskomen kan daarna nog!
Bekijk in alle rust maar eens onze website:
www.hahebo.nl
Voor elk budget dé oplossing voor nieuwe en zo goed
als nieuwe kantoormeubels en magazijnstellingen.

NIEUWE EN GEBRUIKTE BEDRIJFSINRICHTING

HAHEBO BV Transportcentrum 8, 5835 CT Beugen
T. 0485 36 93 35 F. 0485 36 20 33 verkoop@hahebo.nl

Bruin café
Darts
Biljart

gelegenheid voor bruiloften, feestavonden
kofﬁetafels en vergaderingen (±90 pers.)

Liesmortel 4 • St. Agatha • Tel 0485 - 31 23 67
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Het voorjaar zijn intrede alweer gedaan heeft?
De slotfase van de competitie alweer erg rap nadert?
Bob T. een ontiegelijk groot voorhoofd heeft?
Bob T. altijd wel een kledingsstuk om te trainen vergeet?
Bob T. een hele goede keeper is?
Marco (Huub jr.) Thoonen ondertussen ook alweer begonnen is met voetballen?
Hij direct tot aanvoerder van het 3m-team werd gebombardeerd?
Hij nog wel op zijn eerste sportieve succesje moet wachten?
De selectie binnenkort 3 vaders kent?
Ivo als eerste raak heeft geschoten, en de trotste vader is van Siem?
René als 2e het mooie nieuws in de wereld bracht?
Rick de lachende derde is?
VCA 4 als enige team bovenaan staat?
VCA hopelijk toch een kampioen kan huldigen?
De platte kar ondertussen wel dik onder het stof zal zitten?
De nieuwe website druk bezocht wordt?
Deze helaas nog niet door iedereen tijdig wordt bijgewerkt?
Er van een aantal elftallen wel erg weinig is terug te vinden?
U op www.vca-stagatha.nl zelf alle vorderingen kunt bewonderen?
Ook de rest van de vereniging stof aan mag leveren voor het vullen van de website?
VCA ook erg actief is geweest met het verkopen van loten voor de Vriendenbingoloterij?
Er ondertussen zelfs al een eigen belteam actief is geweest?
Dit erg succesvol verlopen is?
Fons Thoonen € 5000,- heeft opgehaald bij koffietijd?
Hij naast Quinty Trustfull op de bank zat?
Hij nu ook een bekende Nederlander is?
Er ook loten via onze website www.vca-stagatha.nl gekocht kunnen worden?
VCA erg trots en blij is met resultaat dat nu al is behaald met de vriendenloterij?
De ranglijsten van de verschillende teams niet meer gepubliceerd zullen worden in dit
blaadje?
Deze altijd enkele weken achterliepen?
Deze op www.vca-stagatha wel actueel voor iedereen te bewonderen zijn?
Dit ook geldt voor het programma voor de komende (drukke) weken?
De jubileumcommissie druk aan het werk is?
Er nog steeds gezocht wordt naar adressen van oud-leden?
Deze bij Hans Bloemen aangeleverd kunnen worden?
Hans door alle drukte nog wel eens iets vergeet?
Zoals bijvoorbeeld de shirts van zijn zaalvoetbalclubje?
Behalve het meenemen hij ook het wassen vergeten was?
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De shirts nog net op tijd in Haps waren?
De tegenstander op ruime afstand bleef?
Er ook gezocht wordt naar foto’s uit de oude doos?
Deze bij John Heijsterman ingeleverd kunnen worden?
Eventueel John ook foto’s op komt halen om deze in te scannen?
Deze foto’s uiteraard ook weer snel terugbezorgt?
Ook eventuele afgelastingen op www.vca-stagatha gepubliceerd worden?
Dit de laatste Veldoverzicht voor dit seizoen is?
Eind augustus het eerste nummer voor het nieuwe seizoen uitkomt?

We hebben
oog voor
het milieu
Weemen produceert als een van de eerste bedrijven
in Nederland 100% eco-proof. Zo gebruiken we alleen
maar groene stroom en werken we uitsluitend met
(plantaardige) BIO-inkten. Verder is ons papier FSCgecertiﬁceerd, dus afkomstig uit verantwoord beheerde
bossen.
Ook produceren we onze offsetplaten 100% chemievrij
en drukken we op onze 5-kleuren (Heidelberg) drukpers
zonder dat hier Isopropyl alcohol aan te pas komt.

Dat merk je
Haps - Boxmeer - Druten - Horst

Drukwerk & Communicatie

www.weemen.nl
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SPONSOR BINGO LOTERIJ
Speelt u al mee in de sponsor bingo loterij ja / nee*
Zo ja, dan kunt u blijven meedoen maar dan voor VCA.
Het kost u geen cent extra maar u ondersteunt hiermee
wel onze club Voetbalvereniging VCA.

Zo nee, dan nu gaan meedoen !!!!!!!!!
en steun VCA en Sint Agatha.

Wat gaat voetbalvereniging VCA met uw ondersteuning doen:
•
•
•
•

Trainingsfaciliteiten realiseren voor de jeugd
Een bijdrage leveren voor inrichting van het MFA
Ondersteuning aan het vijftig jarig jubileum
Bestaansrecht verenigingen realiseren in Sint Agatha

Zonder enige moeite levert u een bijdrage aan een verhoging van de
leefbaarheid in Sint Agatha.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Vul de achterzijde in en wij zorgen voor u dat alles geregeld wordt.
Wilt u meer sponsor bingoloten kopen dan kunt u dat ook op dit formulier invullen.

Voor vragen en inlevering formulieren:
Fons Thoonen
Liesmortel 9a
5435 XH Sint Agatha
Telefoon: 0629517282
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Leden, Vrijwilligers, Sponsors, Bestuur
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Sportmannen en sportvrouw VCA
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Gall & Gall - Smitstraat 70 - 5431 BJ Cuijk - Tel: 0485-350510 - www.gall.nl

Seizoen 2010 / 2011 - 35

36 - v.v. V.C.A. St. Agatha

