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Voorwoord

Wat vliegt de tijd! De eerste seizoens-
helft van het seizoen ‘22 – ‘23 zit er 
alweer op! In het afgelopen half jaar 
heeft de club niet stilgezeten. Ster-
ker nog, er zijn veel nieuwtjes die we 
graag met jullie delen. 

Allereerst het aflopende energiecontract. 
In de vorige editie van de Festibrief 
deelde we het volgende met jullie:

“Hebben we tot 31 december 2022 een 
vast energiecontract. Wat de energie-
kosten daarna worden kunnen we nu nog 
niet goed inschatten. Het is onze taak om 
tijdig op deze ontwikkelingen in te spe-
len en jullie als leden te informeren over 
eventuele veranderingen. En dat zullen 
wij ook doen.”

Zogezegd. Zo gedaan. Na contact met 
de energieleverancier weten we wat 
onze energielasten tot het einde van dit 
seizoen (zomer 2023) zijn. Als bestuur 
hebben we besloten een deel van de 
financiële reserves van de club aan te 
spreken en (nog) geen contributieverho-
ging voor te stellen. Dit is besloten met 
onderstaande redenen:

 • De club is financieel gezond genoeg  
  om deze lasten verantwoordelijk te  
  dragen.
 • De nieuwe energielasten zijn lager  
  dan begroot, maar nog steeds zeer  
  fors!
 • De privé lasten van onze leden zijn  
  door de inflatie enorm gestegen. We  
  willen voorkomen dat daar een 
  contributieverhoging bij komt.

We willen wel benadrukken dat wanneer 
de energielasten aankomende zomer 
(2023) stijgen, we de reserves van de 
club niet nog een keer kunnen aanspre-
ken. In dat geval zijn we genoodzaakt 

een contributieverhoging voor te stellen. 
Niet alleen de energierekening gaat als 
een racket omhoog. Met z’n alle hebben 
we, met de Grote Clubactie, een record-
bedrag van € 4.261,32 weten op te ha-
len. Bovendien kennen zowel H1 en H7 
als VR1 en VR2 een geweldige start van 
het seizoen!

 • Heren 1 is na 11 wedstrijden 
  koploper met 29 punten.
 • Heren 7 is na 9 wedstrijden koploper  
  met 25 punten.
 • Vrouwen 1 is na 10 wedstrijden 
  virtuele koploper met 22 punten. 
 • Vrouwen 2 is na 9 wedstrijden 
  virtuele koploper met 22 punten.

Kunnen deze teams dit volhouden tot het 
einde van het seizoen? Laten we het ho-
pen! 

Er werden leuke activiteiten georgani-
seerd voor de jeugd, zoals o.a. de pie-
tentraining. In de tweede seizoenshelft 
komen daar meer leuke activiteiten en 
ontwikkelingen voor zowel de jeugd als 
senioren bij. Benieuwd wat? Lees dan 
verder.

Als laatste willen wij als bestuur alle 
teams een hele mooie tweede seizoens-
helft en goed 2023 toe wensen! Op naar 
mooi sportief resultaat.
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Festilent heeft opnieuw een overeen-
stemming bereikt om de contracten van 
Tom Jacobs (hoofdtrainer Heren 1) en 
Mart van Schijndel (hoofdtrainer Heren 
2) met één seizoen te verlengen.

HEREN 1
Tom Jacobs is op dit moment bezig met 
zijn tweede seizoen in Zeeland. Dit sei-
zoen kent hij met zijn team een zeer goe-
de start. Na 11 wedstrijden staat het team 
ongeslagen bovenaan in de 4e klasse H 
met 8 punten voorsprong op de nummer 2. 

Als club zijn we zeer tevreden met Tom 
aan het roer. Met zijn komst is de spelers-
groep op verschillende vlakken gegroeid 
en dat zien we terug in de prestaties. Bo-
vendien is de sfeer bij de spelersgroep 

en overige staf zeer goed. Daarom zijn 
we blij dat we Tom 

nog één sei-
zoen hebben 
kunnen be-
houden!

Bij Festilent geloven wij dat voetbal nooit uit je bloed gaat. Hoe oud je ook bent. Sinds 
een aantal seizoenen heeft de KNVB voor mannen boven de 35+/45+ speciaal 7 te-
gen 7 voetbal opgericht.

Hoofdtrainers H1 en H2 verlengen contract!

HEREN 2
Mart van Schijndel is op dit moment bezig 
met zijn eerste seizoen als hoofdtrainer 
van Heren 2, in de 2e klasse F. Sinds Mart 
zijn aanstelling bloeit het 2e elftal op. Met 
17 punten uit de eerste 10 wedstrijden 
kwam het team twee punten te kort om bij 
de beste 5 te eindigen. Desondanks is de 
sfeer in de spelersgroep 180 graden ge-
draaid vergeleken met het vorige seizoen.

Al met al is de club, spelersgroep en ove-
rige staf zeer blij met de verlenging van 
Mart van Schijndel. 

Het bestuur wenst alle drie de hoofdtrai-
ners heel veel succes in de tweede compe-
titiehelft en het gehele seizoen ’23 – ’24!

NIEUW – SCHRIJF JE IN VOOR HET 35+ VOETBAL (7X7)

Naar aanleiding van interesse in deze 
competitie bij oud-leden hebben we spe-
ciaal voor hen aankomend seizoenshelft 
(voorjaar 2023) bij Festilent één team in-
geschreven voor het 35+ voetbal.

Wat houdt dit 35+ voetbal in?
Eén keer in de maand op vrijdagavond 
nemen teams, bestaande uit zeven spe-
lers die minimaal 35 jaar oud zijn (geen 
dispensatie) het op een half veld tegen 
elkaar op. 

De competitie loopt van februari t/m mei 
2023. Dat betekent dat je in totaal vier 
vrijdagavonden voetbalt in die periode. 

Op dit moment hebben we een aantal 
oud-voetballers van Festilent en leden van 
het bestuur in het team zitten. We zijn nog 
op zoek naar minimaal 3 personen om het 
team te versterken.

Wil jij nog graag een potje voet-
ballen En ons team versterken? 
Of ben je benieuwd wie er op dit 
moment in dit team zitten?

Neem dan contact op met Jochem Fleuren. 
Dit kan via 
jochemfleuren@hotmail.com. 
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https://palletplus.nl
https://nijman-belnedbv.nl
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https://tsrzeeland.nl
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Kevin en Miguel Meekelenkamp van 
Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V.

‘Het is mooi een team wekelijks op 
het veld te zien verschijnen in een 
mooi clubtenue’ 

Kun je jezelf even voorstellen?
Wij zijn Miguel en Kevin Meekelenkamp. 
45 en 44 jaar oud en opgegroeid en nog 
steeds woonachting in Zeeland.

Zou je meer kunnen vertellen over 
Meekelenkamp Kunststof Techniek 
B.V.?
Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V. is 
sinds 1993 gespecialiseerd in de aanleg, 
renovatie en onderhoud van kunststof 
parkeervloeren.

Door de gedegen lange termijnvisie en 
continue groei van het bedrijf, is Meeke-
lenkamp Kunststof Techniek B.V. uitge-
groeid tot een middelgroot bedrijf met 
35 medewerkers. Het is een vooraan-
staand familiebedrijf waar gedreven-
heid en daadkracht hoog in het vaandel 
staan.

Met welke kernwaarden zou je Meeke-
lenkamp Kunststof Techniek B.V. om-
schrijven?
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers 
door het bieden van totaaloplossing. Van 
tekentafel tot gereed project en van ge-
reed project tot nazorg.

Wat is de doelgroep van Meekelen-
kamp Kunststof Techniek B.V.?
Onze doelgroep zijn aannemers, ge-
meenten, overheden, zorginstellingen, 
retail organisaties en eigenaren van ge-
bouwen.

Hoe lang ben jij al sponsor van Festi-
lent?
Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V. is 
sinds 2014 sponsor van Festilent.

Wat heeft je doen besluiten om sponsor 
van Festilent te worden?
Wij sponseren al sinds jaar en dag lokale 
sportverenigingen en uiteraard mag Fes-
tilent daarbij niet ontbreken.

Bezoek je weleens een voetbalwed-
strijd van Festilent?
Ja, en dan met name de teams waar 
onze kinderen in spelen.

Wat kan je eventuele potentiële spon-
sors meegeven waarom het goed is 
een team te sponsoren?
Het is mooi een team wekelijks op het 
veld te zien verschijnen in een mooi club-
tenue. Los van alle inzet van vrijwilligers 
wat voor een club nog steeds het meest 
belangrijk is, is het fijn op een of ande-
re manier ook een steentje bij te kunnen 
dragen.

Wil je nog wat kwijt aan iedereen die 
dit interview leest?
Bedankt voor het lezen van dit interview 
en wellicht tot ziens langs de lijn.

www.mkt.nl
info@mkt.nl
(+31) 486 - 45 24 73

Sponsor in de spotlights

https://www.mkt.nl


Sponsoring

Wij versterken jouw naamsbekendheid 
en maatschappelijke betrokkenheid! Ie-
dere week kan je bedrijf bij de honder-
den tot duizenden personen - die onze 
velden, kantine, website en social me-
dia bezoeken - zichtbaar zijn. 

Bovendien lichten we iedere maand één 
van onze sponsoren uit in een interview 
als die van Kevin en Miguel en verschijnt 
er ieder kwartaal één nieuwsbrief als 
deze.

Reclamebord langs het hoofdveld (265 x 65 cm)

Reclamebord dubbelzijdig langs het hoofdveld (265 x 65 cm)

Reclamebord langs het kunstgrasveld (420 x 93 cm)

Stersponsor

 • Reclamebord bij het scorebord (250 x 65 cm)
 • Vermelding logo op website Festilent
 • Link naar eigen website

€ 150,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 500,00

Jouw bedrijf kan daarin staan! Al met al 
kan je bedrijf week in en week uit zicht-
baar zijn  

Zou jij graag een steentje bij willen dra-
gen aan onze mooie club en meer zicht-
baarheid in Zeeland? 

Neem dan contact op met onze sponsor-
commissie via: 
jaspervantienen@hotmail.com

Jouw bedrijf langs onze velden, op het 
tv-scherm in de kantine, op onze website, 
social en/of in deze nieuwsbrief? 

PRIJZEN PER SEIZOEN

Scholingsprogramma voor jeugdtrainers van Festilent

Festilent heeft besloten om te investe-
ren in de kwaliteit van de jeugdoplei-
ding door alle jeugdtrainers collectie 
te laten scholen. Jeugdtrainers worden 
club specifiek geschoold via interne 
jeugdtrainerscursus en de wedstrijdge-
richte jeugdtrainerscursus. 

De scholing is gericht op het verhogen 
van de kwaliteit van alle jeugdtrainers. 
Waarbij het beleid en de visie van de 
vereniging zelf het vertrekpunt zijn. Want 
iedere vereniging is uniek en dient club 
specifiek benaderd te worden. 

Groot voordeel is dat de trainers niet 
alleen effectiever training geven op een 
kindvriendelijke wijze, maar ook gemo-
tiveerd raken om vanuit een eenduidige 
werkwijze te 
gaan functioneren. 

Interne jeugdtrainerscursus:
Trainingsavond 1:
  Maandag 16 januari 2023
Trainingsavond 2: 
 Maandag 30 januari 2023
Trainingsavond 3: 
 Maandag 06 februari 2023

Alle trainingsavonden zijn van 19.00 tot 
22.00 uur.

Wedstrijdgerichte jeugdtrainerscursus
Trainingsavond 1: 
 Maandag 13 maart 2023
Trainingsavond 2: 
 Maandag 20 maart 2023
Trainingsavond 3: 
 Maandag 27 maart 2023

Alle trainingsavonden zijn van 19.00 tot 
22.00 uur.

De trainerscursussen worden georgani-
seerd op de locatie van Festilent onder 
leiding van:
www.jeugdvoetbalopleiding.nl 
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https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zeeland-kerkstraat
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Voor het eerst sinds enkele jaren heeft 
Festilent weer meegedaan met de Gro-
te Clubactie. Dit is een landelijke actie 
waar alle verenigingen in Nederland 
aan mee kunnen doen. 

Vanaf 24 september 2022 tot 21 novem-
ber 2022 konden leden loten verkopen. 
Als club hadden we als doel €4.000,- op 
te halen. En dat is gelukt!

Het resultaat? In totaal zijn er 1804 loten 
(inclusief superloten) verkocht. Van deze 
loten zijn er:

 • 389 via het verkoopboekje verkocht;
 • 515 online verkocht;
 • 18 superloten verkocht. Eën superlot  
  telt voor 50 loten, 18 superloten zijn  
  dus 900 loten.

Door de verkoop van al deze loten 
heeft Festilent €4.261,32 opgehaald.

Als bestuur willen we alle jeugd- en seni-
oren leden en sponsoren heel erg bedan-
ken voor het verkopen en kopen van loten 
en superloten!

Jeugdleden:
Alle jeugdleden (teams) voor hun inzet om 

De Grote Clubactie

loten te verkopen aan familie, vrienden, 
kennissen en buurtgenoten. In het bijzonder 
onderstaande jeugdleden en jeugdteams, 
die de meeste loten hebben verkocht.

TOP 5 BESTE VERKOPERS:
1. Daan van Paassen (JO11-3) – 42 loten  
  > Winnaar van het Festilent 
  trainingspak t.w.v. €62,50! 

2. Guus Jans (JO9-1) – 41 loten
2. Elin van Schijndel (JO11-2) – 41 loten
3. Art van den Berg (JO11-3) – 32 loten
4. Janne van Lith (JO9-2) – 28 loten
5. Ryan Wouter (JO11-3) – 27 loten

Ieder lid dat 25 of meer loten heeft ver-
kocht kan 3 consumptiebonnen ophalen in 
de kantine van Festilent. Bovendien heb-
ben zij ook de Grote Clubactie Medaille 
in de brievenbus ontvangen. 

TOP 5 BESTE VERKOPENDE TEAMS
1. JO11-3 – 190 loten
2. JO11-2 – 146 loten
2. JO11-2 – 146 loten
3. JO9-1 – 109 loten
4. JO9-2 – 91 loten
5. MO13-1 – 64 loten

Alle teamleden van JO11-3 hebben van 
Festilent een Derbystar Eredivisiebal met 
clublogo van een Eredivisie team ontvan-
gen als prijs voor het verkopen van de 
meeste loten!  

Alle seniorenleden (heren- en dames-
teams) voor het kopen van één superlot.

En natuurlijk ook onderstaande sponso-
ren voor het kopen van een of meerdere 
superloten:

Het opgehaalde bedrag gaat Festilent 
gebruiken voor het aanschaffen 
van een pannaveldje voor 
de jeugd. Het bestuur heeft 
al de eerste stappen onderno-
men door contact op te nemen 
met verschillende partijen die 
pannavelden aanleggen. 
Zodra meer informa-
tie hierover gedeeld 
kan worden doen 
we dat zeker!

Al met al kunnen we concluderen 
dat wij met z’n alle tot veel in 
staat zijn en dat we een hechte 
club zijn waar iedereen graag 
zijn steentje aan bij wil dragen. 
Als bestuur zijn we daar trots op!
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https://hierhoorikthuis.nl


Kledingcommissie

Na jaren van actieve dienst stoppen de 
huidige vrijwilligers van de kleding-
commissie er mee. Dus zijn we drin-
gend op zoek naar nieuwe personen 
die deze taak willen overnemen.

Met trots dragen we de mooie kleding en 
jassen van de club. En dat willen we zo 
houden. Als kledingcommissie zorg je er-
voor dat er voldoende kleding is voor de 
leden en vrijwilligers en dat de kleding 
volgens afspraak, netjes en verzorgd is.

WAT HOUDT DE KLEDINGCOMMISSIE 
IN?
 • Zorgen voor een compleet kleding-
pakket voor alle teams.
 • Zorgen voor het beheer en de uitgif-
te van jassen en polo’s voor leiders.
 • Zo nodig bijbestellen van nieuwe 
kleding, aanvullen van tekorten en 
vervangen van kapotte kleding.
 • Contact met sponsorcommis-
sie bij wijzigingen kleding-
sponsors.
 • De producten in de 
webshop up to date 
houden, in afstemming 
met Macron Deurne.

GEZOCHT: PERSONEN VOOR DE KLEDINGCOMMISSIE

DE TIJDSINVESTERING? NIET VEEL!
Als vrijwilliger bij de kledingcommissie 
zijn er twee ‘piekmomenten’ in het sei-
zoen, namelijk de start en het einde van 
het seizoen.

1. Aan het begin van het seizoen zorg je 
ervoor dat teams, leiders en vrijwilligers 
voorzien zijn van Festilent-kleding.
2. Aan het einde van het seizoen dient de 
gebruikte kleding ingeleverd te worden. 

Gedurende het seizoen is onderhouden 
van de Festilent-kleding.

Het valt echt mee qua tijdsin-
vestering!

Vind jij het, net als wij, belang-
rijk dat alle spelers, leiders 

en vrijwilligers in nette en 
goede clubkleding rond-

lopen? Dan zijn wij 
op zoek naar jou.

Vrijwilliger worden?

Zou jij jezelf graag willen inzetten 
voor de vereniging, maar weet je niet 
zo goed wat je kunt doen? Wat het in-
houdt? Of hoeveel tijd de vrijwilligers-
functie in beslag neemt? Check dan 
even onderstaande openstaande vrij-
willigersfuncties:

Klik hier voor meer informatie

Zie www.festilent.nl/clubzaken/vrijwil-
liger-worden/ voor actuele vacatures.
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http://thewaiterstarts.com
https://www.mkt.nl/vacatures-overzicht/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/gezocht-vrijwilligers-kledingcommissie/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/assistent-scheidsrechter-vlagger-bij-heren-1/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/fotograaf-worden-bij-festilent/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/scheidsrechters-jeugd-en-of-senioren/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/gezocht-jeugdtrainers-en-leiders/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/


Pietentraining

Op woensdag 30 november was er 
weer een pietentraining bij Festilent. De 
JO-7, JO-8 en JO-9 hebben samen met 
7 pieten weer een leuke training gehad. 

Na de training hebben ze buiten nog 
een paar liedjes gezongen, en toen kre-
gen ze allemaal nog een leuk cadeautje. 
Hopelijk komen de Pieten volgend jaar 
weer naar Festilent.

Graag willen we Jeroen en Thijs bedan-
ken voor het maken van de foto’s en alle 
anderen die hebben geholpen aan deze 
leuke avond. Maar in het bijzonder de 
supportersvereniging, die dit mede mo-
gelijk maakt. Het was weer een erg leuke 
avond!

30% Korting op een Festilent trainingset en trainingspak!

In de Festilent webshop van Macron ontvang jij 30% korting op een Festilent trai-
ningset of trainingspak! Deze korting is exclusief de bedrukking van het clublogo of 
initialen.

Kun je een nieuw trainingssetje en/of trainingspak gebruiken? 

Profiteer dan van deze korting en bestel via: macronstoredeurne.nl/festilent/
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https://macronstoredeurne.nl/festilent/
https://macronstoredeurne.nl/festilent/
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Festilent in beeld Foto’s door: Jeroen van Tiel & Tijs Nabuurs



Topscorerslijst

TOPSCORERS WINTERSTOP 

In de vorige editie van de Festibrief 
vroegen wij ons af: ‘Wie is de echte 
goalgetter van de voetbalclub?’ Om 
antwoord te krijgen op deze vraag zijn 
we op voetbal.nl gaan kijken naar de 
ingevulde wedstrijdstatistieken. Aan 
de hand hiervan hebben we onder-
staande topscoorderlijst opgemaakt.

Jorg Danen (H8) 6

Nienke Verhoeven (VR2) 6

Tijn Cuppen (H3) 6

Hidde van Dongen (H1) 8

Jasper van Blijderveen (H7) 8

Pepijn Schonenberg (H1) 8

Liv van Son (VR2) 19

Noud van Schijndel (H3) 19

Daan van Son (H7) 331

Bram Geurts (H1) 192

Joris Polman (H3) 185

Ruud van Bakel (H3) 156

Hans Swijnenburg (H7) 87

Inge Josemanders (VR1) 611

Let op! Heb je wel doelpunten gemaakt 
maar sta je er niet tussen? Dat kan! In 
onderstaande lijst staan alleen de perso-
nen wiens profiel niet is afgeschermd op 
voetbal.nl. Bovendien zijn doelpunten die 
zijn gemaakt door één persoon bij meer-
dere teams bij elkaar opgeteld!
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Redactie Festibrief
Stijn van Hout
Jeroen Disveld

Opmaak:
Jeroen Disveld

Foto’s:
Jeroen van Tiel
Tijs Nabuurs

Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via: 
website@festilent.nl

mailto:website@festilent.nl
https://echtonline.nl
https://twans.nl

