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Nieuwe trainer 

Sinds 21 januari heeft de selectie van Essche 

Boys een nieuwe trainer! In deze nieuwsbrief 

stelt de trainer zich zelf kort voor. 

 

Ik ben Rob van Griensven, 41 jaar, getrouwd met 

Myke en heb 2 dochters, Sara van 10 en Evy van 

9. Hobby's zijn leuke dingen doen zoals uitstapjes 

en vakanties met mijn gezin en zelf mag ik graag 

nog zaalvoetbal spelen met mijn vrienden. 

 

Zelf ben ik begonnen met voetballen bij BOC en 

op 13-jarige leeftijd ben ik naar Willem II gegaan. 

Hier heb ik de hele jeugdopleiding doorlopen en 

ben 3 jaar selectiespeler geweest, waarna ik na 

een handvol wedstrijden bij het 1e naar ODC ben 

verhuisd. 

 

Na 2 seizoenen ODC heb ik 3 hele mooie jaren gehad bij Desk uit Kaatsheuvel, waarna ik na Schijndel 

en Zwaluw helaas i.v.m. een slepende enkelblessure moest stoppen met actief voetbal spelen. 

Hierna ben ik direct hoofdtrainer geworden bij Nevelo, waar ik in mijn eerste seizoen TC 2 heb 

behaald. Na Nevelo en Boskant ben ik, nadat ik Myke heb leren kennen, verhuisd naar Leusden en 

heb daar Hoevelaken en IJsselmeervogels A1 en het beloftenelftal getraind. Toen ben ik terug-

gekeerd  naar het gezellige Brabantse land. 

Na DVG en DAW heb ik na een bewuste keuze om een seizoen geen club te trainen besloten toch in 

te gaan om per direct aan de slag te gaan bij Essche Boys. 

Reden hiervoor is het goede gevoel wat uit de gesprekken voort is gekomen alsmede de afstand naar 

mijn woonplaats Boxtel, wat ervoor zorgt dat ik snel en vaak op de club kan zijn, wat prettig is om de 

club snel te leren kennen. 

 

Ik hoop samen met de vele trainers het 1e elftal een eigen gezicht te kunnen geven en ervoor te 

zorgen dat er voldoende aanwas beschikbaar is de komende jaren om een stabiele 4e-klasser te 

blijven. 

 

Zaak is nu om eerst rechtstreekse degradatie af te wenden. Ik hoop, samen met de spelers, op jullie 

steun, welke we hard nodig hebben in deze spannende wedstrijden! 

 

Groeten Rob 
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Betalen met pin in de kantine 

Steeds vaker krijgen we de vraag of men ook met de pin kan betalen in onze kantine. Omdat hier wel 

de nodige kosten aan zijn verbonden, hebben we besloten om een proef te doen van 3 maanden. De 

looptijd van deze proef is maart, april en mei. Na afloop van deze 3 maanden gaan we bekijken of het 

rendabel is. Zo ja, dan zal er voortaan met de pin betaald kunnen worden in de kantine. Zo nee, dan 

houdt het na de proef van deze 3 maanden op. 

 

Clubkasactie Rabobank 

In 2016 stelt Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken  € 100.000,-  beschikbaar voor de Rabobank 

Clubkas Campagne. Onze voetbalvereniging gaat meedoen aan deze campagne. Als bestedingsdoel 

hebben we gekozen voor het realiseren van een pannaveldje. Hiermee proberen we enerzijds zoveel 

mogelijk jeugd te interesseren voor voetbal en het bewegen van jongeren te promoten. Iedereen 

(ook niet-leden) mogen van dit pannaveldje gebruik maken. Klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch 

en Omstreken kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) en stichting(en) die zij een warm 

hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Het is dan ook in ons belang dat iedereen op ons 

doel gaat stemmen. Hoe meer stemmen, des te meer geld. Iedereen die klant is bij de Rabobank en 

ouder is dan 12 jaar mag vijf stemmen uitbrengen via de stemmodule van de Rabobank Clubkas 

Campagne. Dat betekent dat de waarde van de stem achteraf wordt bepaald, op basis van het totaal 

aantal uitgebrachte stemmen. 

Ben je ouder dan 12 jaar en is je e-mailadres bekend bij de Rabobank, dan ontvang je een e-mail  met 

een unieke persoonlijke code waarmee je kunt stemmen. Van 12 april tot en met 26 april 2016 mag 

je je stem uitbrengen. We houden je uiteraard op de hoogte van de uitslag!  

  

Korting op aanschaf voetbalspullen bij Van Herpen 

Sportzaak Van Herpen geeft de leden van Essche Boys 10% korting op alle voetbalspullen die je bij 

hen in de winkel koopt (blauw/witte voetbalsokken, witte voetbalbroeken, voetbalschoenen e.d.). Bij 

het kopen, dien je uiteraard aan te geven dat je lid bent van Essche Boys. Sportzaak van Herpen is 

gevestigd aan het Moleneindplein in Vught. 

  

Meldpunt storingen/klachten/opmerkingen 

Mocht je een storing, klacht of opmerking hebben over bijvoorbeeld de accommodatie, de 

apparatuur of iets dergelijks dan mag je deze melden bij info@esscheboys.nl 

Is het heel dringend (acuut gevaar) dan graag contact opnemen met Wim Kuijs. 

 

  

mailto:info@esscheboys.nl
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Contributie seizoen 2015-2016   

Tijdens de ledenvergadering  van 17 september, is verteld dat de contributie bij Essche Boys 

verhoogd zal worden op basis van het CBS prijsindexcijfer. Dat betekent dat leden van Essche Boys, 

op jaarbasis, de volgende contributies verschuldigd zijn;   

 Senioren €  158  

 Junioren  €  107  

 Pupillen  €  97  

Op woensdag 12 maart 2016 zal, voor degene die aan de ledenadministratie hebben doorgegeven de 

contributie per halfjaar te willen voldoen, het verschuldigde bedrag voor de 2e seizoenshelft 

geïncasseerd worden.   

 

Met sportieve groet,  Kees den Ouden  

Vaste verschijningsdata nieuwsbrief 

De nieuwsbrief zal voortaan op vaste momenten verschijnen. Hieronder tref je een overzicht met 

data aan voor het aanleveren van de kopij en de geplande verschijningsdata.  

Aanleveren kopij Verschijningsdatum: 

29 feb   7 maart 

13 april   18 april 

28 mei   13 juni 

20 juli   25 juli 

31 aug   5 sept 

12 okt   17 okt 

23 nov   28 nov 

 

De kopij kan op de gebruikelijke manier aangeleverd worden via: geertjanvanschijndel@hotmail.com 

  

Wat hoort er in welk communicatiemiddel? 

We kennen bij Essche Boys de nieuwsbrief, Facebook, de website en Tekst-TV als 

communicatiekanalen. Welke informatie hoort waar thuis, oftewel welk nieuws/informatie kun je 

waar kwijt? 

 Nieuwsbrief: is bestemd voor nieuws en nieuwtjes. Bijvoorbeeld vanuit het bestuur, het 

jeugdbestuur, de sponsorcommissie, de lief en leed commissies en uiteraard alle andere 

commissies voor zover van toepassing. Daarnaast is er een overzicht van alle naderende 

activiteiten en evenementen.  Kopij aanleveren via: geertjanvanschijndel@hotmail.com 

 Website: verslagen van wedstrijden, foto’s met verslagen van gebeurtenissen, uitslagen, 

wedstrijdprogramma’s, e.d. Kopij aanleveren via: website@esscheboys.nl 

 Facebook: aankondigingen en uitnodigingen voor evenementen en activiteiten. Kopij wordt 

geplaatst door evenementencommissie (Yannic van Gerven) 

 Tekst-TV: uitslagen, programma’s, korte nieuwsberichten, reclame-uitingen 

 

mailto:geertjanvanschijndel@hotmail.com


 
 

 

Nieuwsbrief week 10, 2016 

Essche Boys agenda 

 Datum Omschrijving Tijd 
 06-12 Disco @ ‘t Witje 16:00 

 18-12 Wintertoernooi 5.0 18:30 

 09-01 Nieuwjaarswedstrijd en -receptie 14:30 

 

Aanleveren berichten voor website, tekst-tv en/of nieuwsbrief 

Heb je iets interessants, grappigs, spannends of droevigs dat je graag wilt delen via de kanalen van 

Essche Boys? Neem dan contact op via info@esscheboys.nl 

 
@esscheboys 

 
www.facebook.com/esscheboys 

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle leden, van wie een e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. 

Als U hoort dat leden de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, kunnen deze leden het e-mailadres aan de ledenadministratie doorgeven. 

Heeft U aanvullingen, opmerkingen of suggesties, stuur dan even een email naar info@esscheboys.nl 

mailto:info@esscheboys.nl
http://www.google.nl/imgres?q=facebook+logo&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=kUtvjx-xNtDWpM:&imgrefurl=http://www.wergelmir.nl/voorbeeld-pagina/wv-district-logo-w-facebook-twitter/&docid=eXoNgvfpIvKg4M&imgurl=http://www.wergelmir.nl/wp-content/uploads/2012/04/wv-district-logo-w-facebook-twitter.jpg&w=1600&h=712&ei=RtOGUNaYC-Oo0AWYooDIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=239&dur=1875&hovh=150&hovw=337&tx=222&ty=75&sig=109923004557088713232&page=1&tbnh=122&tbnw=274&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:155
http://www.google.nl/imgres?q=facebook+logo&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=kUtvjx-xNtDWpM:&imgrefurl=http://www.wergelmir.nl/voorbeeld-pagina/wv-district-logo-w-facebook-twitter/&docid=eXoNgvfpIvKg4M&imgurl=http://www.wergelmir.nl/wp-content/uploads/2012/04/wv-district-logo-w-facebook-twitter.jpg&w=1600&h=712&ei=RtOGUNaYC-Oo0AWYooDIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=239&dur=1875&hovh=150&hovw=337&tx=222&ty=75&sig=109923004557088713232&page=1&tbnh=122&tbnw=274&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:155

