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WORD OOK  “VRIEND VAN REIGER BOYS”

Voor  € 50,- per jaar ben je ook “Vriend” 
en steun je samen met de andere Vrienden 
onze club Reiger Boys! Je naam komt dan 
natuurlijk ook te hangen in de vitrine in de kantine.
Aanmelden kan via: devrienden@reigerboys.nl

HEERHUGOWAARD CITYRUN BY NIGHT  EN  REIGER BOYS

 
Op vrijdag 15 april aanstaande wordt de tweede Heerhugowaard 
Cityrun (by night) georganiseerd.
 
Meedoen met de Heerhugowaard Cityrun is een uitdaging voor 
jezelf en je team.
Inmiddels hebben diverse teams zich al ingeschreven, waaronder 
bijvoorbeeld een aantal D–teams die de 5 km gaan lopen.
 
Met het lopen van de Heerhugowaard Cityrun steunen we ook de 
club, want bij voldoende deelnemers stelt de organisatie van de 
Cityrun een stand beschikbaar op het Coolplein! Tevens worden 
er Goede Doelen gesteund en is er een 
gezellig programma op het Coolplein deze avond.
 
Er zijn 2 kidsruns:  
600 meter ( voor de F-teams en kabouters) en 
1100 meter (voor de E-teams en D-teams) 
Of:  voor de sportievelingen onder ons de 5 kilometer!
Natuurlijk mag je altijd een zwaardere afstand kiezen, en het is 
natuurlijk nóg leuker als broers, zussen, vader of moeders ook 
meelopen! 

Inschrijven 
Dus: sta je nog niet ingeschreven, neem dan contact op met 
Lisanne Meijer (06-55155167) of mail naar: lvmeijer1@gmail.com
Zij regelt de inschrijving en uitleg voor de dag zelf.

LATEN WE MET ZIJN ALLEN ZORGEN VOOR EEN CITYRUN 
DIE GEEL ZIET VAN DE REIGER BOYS LEDEN!!

 
Met vriendelijke groet,
Lisanne Meijer

VAN 90 NAAR 100 PROCENT! DAAR GÁÁN WE VOOR

Aan alle Reiger Boys-leden / trainers(ters) en begeleiders(ters):
 
Op de eerste plaats wil ik, Wil verkooijen, kwijt dat alles qua trai-
ningen, materialen, speelveld verlichting, kleedruimtes etc. tot 
heden voor 90% à 95% goed loopt
Maar wie mij kent weet dat ik de 100% wil halen en vasthouden!

Er zijn nog zaken die echt moeten verbeteren. “Wat?” vraag je je 
af? Ik noem er een paar:
1. Verplaatsbare oefengoals weer terugzetten waar men 
ze vandaan heeft gehaald dus: NAAST het SPEELVELD.
2.    Kaboutersgoals na trainingen van F- en E-spelers weer terug 

plaatsen achter de ballenvanger van speelveld 2 en op slot 
doen  (kleine moeite lijkt mij), zodat deze niet kunnen worden 
gebruikt door junioren en senioren, die schieten de bal door 
het net heen.

3. Na trainingen doet de laatste de trainingsveld-verlichting 
uit. Aanzetten is super-eenvoudig: drie knoppen indrukken.  
Dan moet uitzetten toch ook lukken!!!! Lees trainingsschema 
seizoen 2015-2016 en je weet dat jouw team de laatste train-
ing heeft op dat speelveld. Scheelt enorm veel energiekosten.

4.  Kleedruimtes: na de training van je eigen team even wachten 
als trainer of begeleider. Controleer even of er geen rotzooi is 
achter gebleven, of voetbalschoenen zijn uitgeklopt tegen de 
tegelwanden, WC-pot niet vol met wc-papier zit e.d. Ja, echt 
dit gebeurt!

 Kleine moeite om het even na te lopen.
5. Trainingsballen verdwijnen als sneeuw voor de zon en nie-

mand weet ervan als trainer c.q begeleider. Inmiddels voet-
balt de halve “Stad van de Zon” met blauw/witte of rood/witte 
trainingsballen van Reiger Boys a € 25,- per stuk. Hoe kan dit? 
Vertel mij het maar. Kosten op jaarbasis: circa € 3.500,- voor 
aanvullende trainingsballen.

6. Ballennetten: het lijken wel visnetten. Zo snel kan ik ze 
niet aanschaffen. Waar is die verantwoording gebleven van 
trainers(-sters) en begeleiders(-ters)?

 
Ja, ik weet het, 90 à 95 % gaat goed. Maar zoals je hierboven kunt 
lezen is er echt nog wel verbetering mogelijk en nodig. 
Daarom vond ik het nodig vanuit mijn verantwoording als 

bestuurslid Algemene zaken dit even 
te melden aan eenieder van v.v. Reiger 
Boys.
Hopelijk draagt iedereen zijn steentje bij 
om de zaken te verbeteren.
 

Bestuurslid Algemene zaken
Wil Verkooijen



vervolg Nieuwsbrief

Geboren op:  21 november 1939

Geboorteplaats:  Grootebroek

Lid van Reiger Boys: najaar 1999

Gekozen voor Reiger Boys omdat:  
Het is een gezellige club

Mijn sportieve carrière: 
Ik ging altijd met mijn vader mee naar West Fri-
sia in Enkhuizen maar gevoetbald heb ik daar 
niet, tot we gingen verhuizen naar Den Haag. Ik 
was toen 14 jaar, ben ik lid geworden van Quick Steps daar heb ik 
3 jaar gevoetbald, totdat we met het gezin weer gingen verhuizen 
naar Heiloo. Daar werd ik lid van HSV, daar heb ik tot mijn 25ste jaar 
gespeeld, toen ben ik gestopt, daarna jeugdleider geworden; dat 
heb ik een jaar of 14 gedaan.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Ik doe samen met Paula de inkoop, vul alles 
bij in de koelkasten, sta iedere zaterdag in de 
keuken. Ben ook nog consul en nog veel meer, 
teveel om op te noemen.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:  
Er is altijd reuring, altijd wat te beleven.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
het kaboutertoernooi, dat de scheidsrechter 
gewoon viel over die ukkies.

Wat ik nog mis bij Reiger Boys:  
meer vrijwilligers in de kantine

Mijn wens voor Reiger Boys:  
in de 2e klasse blijven en volle tribunes.

IN THE SPOTLIGHTS
Aad Buur

15 APRIL 2016BY NIGHT

Meld je nu 
online aan voor 
de kidsrun:
600  of  1100 meter 

hhwcityrun.nl
(alle opbrengsten gaan naar het goede doel)

SPONSORS

SPONSOR KIDSRUN

PARTNER  HORECA

PARTNERS

Dit is een evenement van:

SUB Sponsors

15 APRIL 2016BY NIGHT

Meld je nu online 
aan voor de:
5km  of  10km (by Night)
 

hhwcityrun.nl
(alle opbrengsten gaan naar het goede doel)

SPONSORS

SPONSOR KIDSRUN

PARTNER  HORECA

PARTNERS

Dit is een evenement van:

SUB Sponsors
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