Allerbeste en gezellige Ton,
Jouw medebestuurders Pim, Paul en Jos en met ons alle volleyballers van de
V.C.Geldrop recreatiecompetitie zijn verdrietig en geschokt dat jij er plotseling niet meer
bent.
Ton jij was de inspirator voor het organiseren en instant houden van onze
VCG Heren Recreanten Competitie.
Jij was met Kees van Osenbrugge en Anton Wijnen een van de mensen die in 1965 aan
de wieg van onze competitie hebben gestaan. In het begin als speler van Ajo maar al
snel als voorzitter/penningmeester.
Jij had het vermogen om mensen te strikken als er bestuursleden stopten.
Voor het wedstrijdprogramma kwam Jos voor Paul Boelens
Voor het aanwijzen scheidsrechters kwam Pim voor Liberto die weer in plaats was
gekomen van John Dekker .
Paul volgde Anton Wijnen als secretaris op.
Je vertelde aan ons hoe in de begin jaren Mia en jij rond de tafel liepen om het
competitieprogramma te bundelen en bij de verenigingen te bezorgen.
Dat waren voor elk team acht stuks en dat voor ongeveer 80 teams.
Later kon je Peter van Leest inschakelen voor kopiëren en bundelen.
Zo rond 1990 gingen we over naar digitale versies waardoor er veel minder handwerk
nodig was.
Op 18 juni 2002 ben je door de gemeente Geldrop onderscheiden met de
PRESTATIEPENNING
In 1976 nam jij samen met de organisatie in Breda het initiatief voor het houden van een
toernooi om de Brabantbeker dat is in 2010 voor het laatst gehouden.
Onze eigen bekertoernooi is door jouw inzet altijd een feestelijke gebeurtenis gebleven,
vooral ook toen de prijzen van dat toernooi veranderde van bekers in schalen
bitterballen.
Voor al jouw vele vrijwilligerswerk werd op 27 april 2012 in Nuenen aan jou een
Koninklijke Onderscheiding opgespeld.
Voor onze bestuursvergaderingen waren we al jaren welkom bij jou en Mia.
Wie had kunnen denken dat de vergadering op vrijdagavond 14 december bij jou ook de
laatste vergadering met jou was.
Jij had altijd geweldige ideeën voor het gezellige uitje van het bestuur met partners.
Ton wij gaan je ontzettend missen als mens en als bindende factor in het competitie
gebeuren.
Wij wensen Mia, jullie kinderen met partners en kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van dit wel erg plotselinge verlies.

