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Winterstop 
De eerste helft van seizoen 2016-2017 zit erop. De volledige samenwerking met de jeugd van Meterik heeft dit najaar al meteen een 
kampioen opgeleverd en wel de JO19-1, in de volksmond nog altijd de A1. Jongens, hartelijk gefeliciteerd! Ook de rest deed het ook 
goed, want tot op de laatste dag streden nog 3 teams voor het kampioenschap in hun klasse. 
Bij de senioren wist America 1 zowaar de eerste periode binnen te slepen. Een geweldige prestatie! Moge de overige teams vertrouwen 
krijgen uit deze prestaties en de tweede helft van het seizoen zeker zo succesvol zijn. 

Maar eerst genieten we van enkele weken rust. Na de Feestdagen zullen wij op zondag 8 januari vanaf 11:00 uur het glas heffen op het 
nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsborrel in de kantine. Aansluitend worden bij  “America Bruist “ onze kampioenen nogmaals gehuldigd. 

Wij wensen alle leden, vrijwilligers, sponsoren, ouders en ieder de AVV America een warm hart toedraagt Fijne Kerstdagen en een 
gezond en sportief 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

Penningmeester 
We hebben een opvolger voor Arjan gevonden! Sjoerd Wijnhoven neemt de taken van Arjan als Penningmeester over. Sjoerd speelt 
momenteel in America 1 en blijft dit voorlopig nog wel een tijdje doen. 
Voor ondersteuning zal Rob Keijsers van Lemmen & Keijsers Accountancy zorgen voor de automatisering van de financiële processen 
en daar waar nodig Sjoerd helpen. 

Wij als bestuur zijn erg blij met deze oplossing en wensen Sjoerd veel succes als penningmeester en met de samenwerking met Lemmen 
& Keijsers Accountancy. 

 

 

 

 

Samenwerking Meterik 
De commissie SAAM heeft niet stil gestaan. Verderop in dit AVV-tje vinden jullie hun eerste nieuwsbrief met het laatste nieuws over de 
nieuwe accommodatie en de plannen rond de fusie. 

 

 

 

 



Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 januari 2017 om 11:00  – Nieuwjaarsborrel 
- 4 maart 2017          – Vrijwilligersfeest 
- 11 maart 2017          – NL Doet 
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Commissie SAAM: 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 1 
 

 

 

In september heeft de commissie SAAM onze plannen met betrekking tot een nieuwe accommodatie aan de leden van beide verenigingen 
gepresenteerd. De leden zijn akkoord gegaan met onze plannen en het vervolgtraject is in gang gezet. 

Begin november heeft SAAM het plan aan het college van Burgemeester en Wethouders gepresenteerd. 

Het college had natuurlijk diverse  vragen over ons plan, welke wij zoveel mogelijk beantwoordt hebben. Het college heeft daarop 
besloten ons een  voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om genoemde ambities en plannen verder uit te werken en te realiseren. 

 

De beide voetbalclubs zullen nu beginnen met het inrichten en bemensen van de werkgroep Ontwerp en PR . Heb jij interesse om hieraan 
mee te werken dan kun je altijd de voorzitter hiervoor benaderen.  

Specifiek zijn wij op zoek naar enkele personen die zich bezig willen gaan houden met de PR en communicatie. Ook het inrichten van 
een 



Vacature: 

 

 

 

Beste leden 

 

Voor de projectgroep SAAM (Fusie America / Meterik) zijn wij namens het bestuur van AVV America op zoek naar vrijwiliggers 
voor deelname aan 2 commissies. 

1. Commissie / Ontwerp 

De commissie wordt geleid door een commissie voorzitter en zal bestaan uit minimaal 4 personen.  

Deze commissie is minimaal actief van start voorbereiding tot en met fase prijsen contractvorming / aanbesteding en start in het najaar 
van 2016. De taken van deze commissie bestaan uit: 

• Voorbereiden Programma van eisen (PVE) � 

• Uitwerken PVE sportpark, sportvelden, lay-out en infrastructuur. � 

• Opstellen Programma van eisen (PVE) sportpark, sportvelden, lay-out en infrastructuur (en aanbieden aan Stuurgroep ter 
besluitvorming) � 

• Uitwerken PVE kleed- en clubaccommodatie (en aanbieden aan Stuurgroep ter besluitvorming). � 

• Opstellen Programma van eisen (PVE) PVE kleed- en clubaccommodatie (en aanbieden aan Stuurgroep ter besluitvorming). � 

• Opstellen voorlopig ontwerp (en aanbieden aan Stuurgroep ter besluitvorming). � 

• Opstellen definitief ontwerp (en aanbieden aan Stuurgroep ter besluitvorming). � 

• Opstellen bestek (en aanbieden aan Stuurgroep ter besluitvorming). � 

• Opstellen begrotingsopzet / budgetplan (m.b.t. vast te stellen Programma van Eisen) (en aanbieden aan Stuurgroep ter 
besluitvorming). � 



 

 

 

2. Commissie PR en Communicatie 

De commissie wordt geleid door een commissie voorzitter en zal bestaan uit een projectleider plus enkele leden.  Deze commissie is 
minimaal actief van start voorbereiding tot en met oplevering. Start eind 2016 / begin 2017.  

De taken van deze commissie bestaan uit: 

• Opstellen communicatieplan � 

• Actieve, permanente, gedoseerde, informatiestroom richting leden, partners en andere stakeholders(ter stimulering van de relatie en 
betrokkenheid). � 

• Zorgdragen voor publicaties in- en extern. � 

• Inrichten en onderhouden van website(-s) en sociale media. � 

• Bijhouden, ontsluiten en publiceren beeldmateriaal (foto en film) gedurende het gehele project (voorbereiding, realisatie, 
oplevering). � 

• Organisatie van de naamgeving van het nieuwe sportpark. � 

• Organisatie van de opening van het nieuwe sportpark. � 

• Opstellen huisstijl c.a. nieuwe sportpark. � 

Mocht je interesse hebben voor één van deze functies of behoefte hebben aan nadere informatie neem contact op met Peter Hesp 
(voorzitter@avvamerica.nl). 

Met vriendelijke groet, 

De vrijwilligers commissie 

AVV America  



Attentie:  

 

 

 

Beste leden van RKSV Meterik en AVV America 

 

Zoals jullie weten voetballen de jeugdteams van onze verenigingen sinds augustus samen.  

Tevens zijn de clubs bezig met een fusie en een nieuw sportpark. 

De samenwerking van de jeugd is nu volledig geïntegreerd in beide clubs. 

                                                                              Nu is het tijd voor de volgende stap: 

Een gezamenlijk tenue!!!! 

Dit willen we gerealiseerd hebben voor het seizoen 2017/2018. Het tenue zal in de toekomst ook gedragen worden door de fusieclub. 

We willen graag van de leden weten hoe jullie het toekomstige tenue zien. 

Daarom vragen we aan jullie, kom a.u.b. met ideeën zodat we een beetje weten wat er leeft onder onze leden. Met al deze ideeën kan de 
commissie aan de slag om meerdere tenues te gaan ontwerpen waaruit dan straks een keuze gemaakt kan worden. 

Ook zoeken wij mensen die mee willen denken en plaats willen nemen in de commissie. Ken je of ben je iemand die werkt bij een bedrijf 
dat shirts maakt, ook dan horen wij dat graag.  

Gaarne jullie reacties voor 15 januari 2017 op clubkleurenamericameterik@gmail.com 

 Jeugdleden mogen ook een tekening maken en inleveren in de kantine, bij Mark Geuijen Doenssenstraat 12 (America) of Leon Tacken, 
Donkstraat 19 (Meterik)! 

                                                                       Groetjes Leon, Robert, Mark en Antoinette 



Mededelingen Jeugdcommissie 
   

 

 

 

 

 

 

 

De najaar competitie zit er inmiddels weer op en alle jeugdteams zijn aan de winterstop begonnen.  Afgelopen zomer is de samenwerking 
met RKSV Meterik wederom succesvol uitgebreid waardoor wij nu in alle leeftijdscategorieën met gezamenlijke jeugdteams aan de 
KNVB-competitie deelnemen.  

Al onze (gezamenlijke) jeugdteams hebben afgelopen najaar wederom met veel plezier en sportiviteit aan de competities deelgenomen 
waarbij door alle teams naar behoren is gepresteerd met als resultaat mooie overwinningen, één kampioen en drie bijna kampioenen! 
Tijdens de winterstop hebben alle teams enkele leuke activiteiten en/of gaan zij zaalvoetballen.  

Eindstanden Najaar competitie 
In onderstaande tabel de eindklasseringen van onze jeugdteams in de KNVB-competitie. Onze jongste jeugdleden (Onder 7 jaar) hebben 
met twee teams deelgenomen aan de 4vs4 toernooitjes georganiseerd in de gemeente Horst a/d Maas. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Team Plaats Winst Gelijk Verlies Punten Doelpunten 
Gemaakt 

Doelpunten Tegen 

Meterik/America JO19-1 
(A1) 

1ste 8 1 0 25 30 6 

Meterik/America JO19-2 (A2) 4de  4 2 2 14 28 15 

America/Meterik JO17-1 (B1) 2de  6 1 2 19 24 13 

America/Meterik JO17-2 (B2)  8ste  1 0 7 3 8 56 

Meterik/America JO15-1 (C1) 5de  5 0 4 15 28 17 

America/Meterik JO13-1 (D1) 2de  5 1 1 16 40 5 

Meterik/America JO11-1 (E1) 4de  4 1 2 13 28 27 

Meterik/America JO11-2 (E2) 4de  5 0 4 15 44 31 

Meterik/America JO11-3 (E3) 2de  6 1 2 19 35 20 

America/Meterik JO9-1   (F1) 2de  8 0 1 24 8** 1** 

America/Meterik JO9-2   (F2) 7de 4 1 4 13 5** 5** 

** Doelsaldo volgens Fair-Play competitie (Winst 1-0; Gelijk 1-1; Verlies 0-1) 

 

Zoals in de tabel te zien is ons JO19-1 team (voorheen de A1 genoemd) kampioen geworden in de 2e klasse 05. De receptie van dit team 
is op zondag 8 januari 2017 vanaf 13:30  tot  14.00 in de kantine van RKSV Meterik. 



 



  

 

 

 

Start trainingen en oefenprogramma voorjaar 

Eind januari, begin februari zullen de trainingen weer starten, de teams worden hierover door de trainers/leiders geïnformeerd. De 
voorjaarscompetitie zal op 4 maart 2017 gaan starten, dit is het weekeinde na de carnaval. Oefen- en Bekerwedstrijden worden voor de 
carnaval ingepland  (zaterdag 4  februari en zaterdag 11 februari). Competitie-indelingen en wedstrijdprogramma volgt via de leiders van 
de verschillende teams. 

 
Vrijwilligers jeugdactiviteitencommissie gezocht 
De jeugdcommissie is op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers om een paar keer per seizoen een leuke activiteit te organiseren voor 
onze jeugdteams. Ben jij degene die wij zoeken of ken jij iemand die dit leuk vindt? Neem dan even contact op met een van onderstaande 
personen. 
 
Spelregelcertificaat: www.voetbalmasterz.nl 
Ook dit seizoen moeten onze B-spelers geboren in 2000 vanuit de KNVB het spelregelcertificaat halen. Dit spelregelcertificaat is 
ingevoerd met de bedoeling dat spelers, leiders en coaches beter kennisnemen van de spelregels van het voetbalspelletje. 
 
Wil je weer weten over de spelregels van ons voetbalspelletje of alvast oefenen met het doen van examen? Check dan 
www.voetbalmasterz.nl  
 
Nieuwe leden 
Heb jij vriendjes of vriendinnetjes (in de leeftijd van 5 tot 8 jaar) die willen gaan voetballen? Wij bieden deze vriendjes graag de 
mogelijkheid aan om een aantal proeftrainingen te doen zodat ze kennis kunnen maken met de voetbalclub. Deze leden kunnen 
zich melden bij de jeugdcommissie. 

Seizoen 2017/2018 

 



 

 

 

 

 

 

Hoewel het nieuwe seizoen nog ver weg lijkt, is de jeugdcommissie alweer begonnen met de voorbereidingen hiervan. Belangrijk voor 
ons is om te weten of er jeugdleden zijn die twijfelen of ze volgend seizoen doorgaan met voetballen of die al voornemens zijn om na dit 
seizoen te stoppen met voetballen. Als dit het geval is geef dit s.v.p. even door bij de jeugdcommissie. 

Jeugcommissie AVV America 

• Coördinator ABCD en voetbaltechnische zaken 
Mark Geuijen (06-86616014, jeugdcoordinator@avvamerica.nl) 

• Coördinator EF & mini-F en organisatorische zaken 
Ellen van Heijster (06-30299951, francoisenellen@gmail.com) 

• Jeugdsecretaris 
Antoinette Poels (06-14737598, map.poels@hetnet.nl) 

• Wedstrijdsecretriaat 
Jeroen Geuijen (06-36314072, jeugdsecretaris@avvamerica.nl) 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten commissie: 

 

 

 

	
	
 
 
 
Nieuwjaars receptie AVV America 
 
Namens de activiteiten commissie hele fijne feestdagen en een actief 2017 toegewenst! 
Dit actief 2017 begint zondag 8 januari om 11.00 uur in de kantine voor de 
 Nieuwjaars borrel op de voetbalclub. 
 
 
 
 
 
Toepavond: 
 
 
Op vrijdagavond 25 november jongsleden vond sinds jaar en dag weer de ouderwetse toepavond plaats. Na vele jaren van 
sinterklaasavonden wilde de activiteitencommissie eens iets anders proberen in de vorm van de toepavond. Het was alweer eventjes 
geleden dat de toepavond plaatsvond maar dit was aan de deelnames niet te merken! We hadden maar liefst 36 aanmeldingen waardoor 
we met 9 tafels fijn een kaartje konden leggen.  
Nadat alle opgaves (zowel mannen als vrouwen) binnen waren werd een ieder aan een tafel gezet en gedurende de avond werd er van 
tafel en medespelers gewisseld. Per spel konden de spelers punten verdienen. Dit leverde leuke én spannende potjes op waarbij het 
plezier menigmaal hoog opliep. Uiteindelijk kwam er dan sinds jaren ook weer een toepkampioen van AVV America. Na een aantal 
ronden gespeeld te hebben werd Jesper Huijs met maar liefst heel veel punten kampioen van AVV. Hij heeft de eer om deze titel 
minimaal 1 jaar te mogen dragen. 
 
Namens de activiteiten commissie willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze avond! 
 



 

 



Standen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand elftallen Plaats 
 JO19-1 1e 
 JO13-1G 2e 
 JO9-1 2e 
 JO11-3 2e 
 Ierst 3e 
 JO17-1 3e 
 JO11-2 4e 
 JO11-1 4e 
 JO19-2 4e 
 JO15-1 5e 
 Twed 6e 
 JO9-2 7e 
 Verd 7e 
 JO17-2 8e 
 Viefd 10e 
 Derd 11e 
 Dames 11e 
 

   

Topscorers Senioren  Team Goals 
Jens Kleuskens Ierst 19 
Ralf van Herpen Verd 16 
Koen Houben Ierst 12 
Rob Noordijk Verd 4 
Bas Janssen Twed 3 
Maikel Roelofs Twed 3 
Joris Janssen Derd 3 
Annet Twaalfhoven Dames 2 
Yvon van Duuren Dames 2 
Tim Janssen/Tim Camps Derd 2 
Topscorers Junioren 
Najaar Team Goals 
Siem Willemssen JO11-1 39 
Luc Minten JO9-1 36 
Sven van Heijster JO9-1 35 
Brent la Crois JO17-1 21 
Giel Hoeijmakers JO11-1 19 
Teun van Asten JO13-1 17 
Giel Hermans/Lars Litjens JO13-1 12 
Teun Willemssen JO17-1 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tussenstanden: 

 

 

 

Ierst 
 

Twed 
1 Reuver 13 - 33 

 
1 EWC'46 2 11 - 23 

2 Grashoek 13 - 27 
 

2 Wittenhorst 7 11 - 20 
3 America 13 - 26 

 
3 Sparta '18 3 10 - 18 

4 Hegelsom 13 - 25 
 

4 SV Oostrum 3 10 - 16 
5 Neerkandia 13 - 24 

 
5 Hegelsom 2 8 - 15 

6 Kronenberg 13 - 20 
 

6 America 2 9 - 15 
7 Egchel 13 - 20 

 
7 Meterik 2 10 - 14 

8 Kessel 13 - 17 
 

8 SV United 2 10 - 13 
9 Koningslust 13 - 17 

 
9 Leunen 4 10 - 13 

10 SV Lottum 13 - 12 
 

10 SV Venrat 6 11 - 11 
11 St Helenaveen/Griendtsveen  13 - 11 

 
11 Ysselsteyn 3 11 - 11 

12 VCH 13 - 10 
 

12 Sporting ST 2 11 - 2 
13 RKDSO 13 - 9 

      14 Sporting ST 13 - 5 
      

           Derd 
 

Verd 
1 SV United 3 9 - 24 

 
1 Resia 2 10 - 30 

2 Volharding 4 10 - 20 
 

2 SVEB 3 11 - 25 
3 Ysselsteyn 4 9 - 19 

 
3 SVOC'01 3 10 - 24 

4 SVOC'01 2 10 - 18 
 

4 SV Lottum 4 10 - 16 
5 BVV'27 2 8 - 17 

 
5 Wittenhorst 9 10 - 16 

6 SV Oostrum 4 8 - 12 
 

6 SV Venray 12 11 - 16 
7 SV Venray 10 10 - 12 

 
7 America 4 11 - 16 

8 Wittenhorst 8 10 - 8 
 

8 Leunen 7 11 - 14 
9 SSS'18 7 10 - 6 

 
9 EWC'46 3 10 - 13 

10 Leunen 6 9 - 5 
 

10 Melderslo 4 11 - 6 
11 America 3 9 - 4 

 
11 BVV'27 3 11 - 6 

      
12 Sporting ST 4 10 - 1 

 
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viefd 
 

Dames 
1 Leunen 5 10 - 25 

 
1 VVV'03 VR1 9 - 25 

2 GFC'33 4 11 - 24 
 

2 Sportclub Irene VR1 10 - 23 
3 Sporting ST 3 10 - 22 

 
3 GFC'33 VR 1 10 - 21 

4 IVO 5 11 - 22 
 

4 FCV Venlo VR1 10 - 21 
5 Hegelsom 3 11 - 19 

 
5 Baarlo VR2 10 - 13 

6 SV Oostrum 5 11 - 17 
 

6 SVEB/Sporting ST VR2 10 - 12 
7 SVOC'01 4 10 - 14 

 
7 HBSV VR1 9 - 11 

8 SV United 4 11 - 14 
 

8 Melderslo VR1 10 - 9 
9 Kronenberg 3 11 - 14 

 
9 Hegelsom VR1 10 - 7 

10 America 5 11 - 7 
 

10 MVC'19 VR 2 9 - 6 
11 Sparta'18 5 11 - 6 

 
11 America VR1 9 - 5 

12 Ysselsteyn 6 10 - 0 
       

 

 

 

 

 

 



Wist je dat: 
 

 

 

- Jens Kleuskens laatst zijn goal vierde door kei hard tegen de paal aan te lopen 
- Dit ook nog eens op film is vastgezet 
- Dit daarna helemaal viral is gegaan 
- We afgelopen zondag de laatste derde helft voor de winter in station gevierd hebben 
- Het de laatste keer was dat we in Station America de derde helft konden vieren 
- We Ton en iedereen van harte willen bedanken voor de leuke avonden die we daar gehad hebben 
- De overwinningen de laatste tijd uitblijven bij de derd 
- Sommige spelers dit denken te moeten compenseren in de derde helft 
- Ze hierdoor soms erg veel moeite hebben om de maandagmorgen te beginnen op het werk 
- Tim C. zelfs op zondagavond om 22.15 nog berichten stuurt op de app om te gaan pilsen 
- Dit zelfs voor iedereen van de derd iets te veel van het goede is 
- Ze bij de derd er een handje van hebben om eigen goals te maken 
- Rico B. de laatste 3 wedstrijden, 3 eigen goals gemaakt heeft 
- Tim J. hier ook hard naar op weg is 
- Hij afgelopen zondag er alvast 2 keihard ingeschoten heeft 
- De rest van het team bang is dat hij na de winterstop weer vrolijk doorgaat 
- We toch hopen dat hij ze voortaan in het vijandelijke doel wil schieten 
- 11 van de 16 spelers van het team JO13 dit seizoen wisten te scoren 
- Het team JO11-1 deze seizoenshelft als 4e geëindigd is 
- Het een leuk en gemotiveerd team is dat nu al weer zin heeft in het nieuwe seizoen 
- Ze overtuigend door zijn in het bekertoernooi 
- Het team van JO9-1 dit seizoen kei goed gevoetbald heeft en bijna kampioen geworden zijn 
- Ze in de laatste wedstrijd helaas nipt verloren hebben van IJsselstein met 2-3 
- Ze afgelopen zaterdag in de 2e ronde van de beker ook nog gewonnen hebben van Kronenberg 
- Ze weer een ronde verder zijn 
- De leiders heel erg trots zijn op deze jongens 

 



Te Koop: 
 

 

 

Koffieapparaat DE Cafitesse 

Te koop wegens nieuw contract: Professioneel koffieapparaat uit onze kantine. 5 jaar oud en nog in zeer goede staat. Altijd direct koffie 
beschikbaar! 

Voor onze leden, vrijwilligers of partners/sponsoren te koop voor € 50,- 

Informatie? Bel: 0654221034 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redactie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


