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VAN DE REDACTIE 

Later dan gepland verschijnt nu het eerste nummer van de 
Nieuwsbrief, 4de jaargang. Voortaan zal ongeveer elke 3 weken 
wederom de Nieuwsbrief verschijnen, met daarin nieuws voor en 
door de leden en andere betrokkenen. 

Nieuws aanleveren kan altijd via 
hansvanderveldt@hotmail.com

Veel leesplezier.

Waar zijn we nog mee bezig en wat willen we nog gaan doen.
Op dit moment “verkopen” we de tribunestoelen. Voor € 25  
krijgt u een nieuwe tribunestoel voorzien van uw eigen naam of 
de naam van uw bedrijf. De oude stoelen worden vervangen en 
de tribune is straks weer als nieuw.
We zijn nog van plan om de ramen boven de bar te voorzien van 
sfeerfoto’s. Daarnaast komt er nog een grote stamtafel en wil-
len we de stoelen in de kantine vervangen. Een kinder chillhoek 
staat ook nog op ons verlanglijstje. Kortom, we zijn nog lang niet 
“uitgepimpt”. Mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u ons 
benaderen voor de aanschaf van uw eigen tribunestoel. Wees er 
snel bij want het loopt storm. Een handje helpen mag natuurlijk 
ook altijd!!!

We zien u graag in de kantine.... 

KEEZEN OP 9 DECEMBER 

U KOMT TOCH OOK? 

FRAAIE PRIJZEN 
EN BERE-GEZELLIG!!! 

Graag willen wij het “pimp team” van Reiger Boys aan u voorstel-
len.  Wij zijn Ellen Goeree en Margot Wiersma. We hebben allebei 
kinderen die bij Reiger Boys voetballen. Met z’n tweeën vormen 
wij de basis van het pimp team.  Het pimp team wordt natuurlijk 
actief ondersteund door Lisanne Meijer.   

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het pimp team ontstaan 
is………..

Begin 2016 hadden wij het erover dat de kantine best een op-
frisbeurt zou kunnen gebruiken.  Wie A zegt, moet ook B zeggen 
dus werden we in contact gebracht met een aantal leden van het 
bestuur.  Wij gaven aan dat wij wel energie wilden steken in het 
gezelliger maken van de kantine. We hebben onze ideeën ken-
baar gemaakt en kregen groen licht om onze plannen uit te voe-
ren! 

Samen met Lisanne hebben we diverse brainstorm-sessies ge-
had.  Afgelopen zomer zijn we uiteindelijk gestart met onze mis-
sie: de kantine pimpen!

Wat hebben we, tot nu toe, allemaal al gedaan:
✓ De steigerhouten bar langs het raam geplaatst
✓ De bladen van de statafels vervangen door steigerhout en 
 van rond naar vierkant     
✓ In de lichtkoepel een doelnet met zwart-gele foamballen
 opgehangen
✓ Een creatieve prijzenkast van houten groente kistjes aan de
 stalen wand bij de bestuurskamer gerealiseerd    
✓ Barkrukken ter adoptie aangeboden; inmiddels zijn alle 
 krukken voorzien  van naamplaatjes van de sponsors. 
 Van de opbrengst hebben wij bovenstaande kunnen 
 realiseren, maar we willen méér........

HET PIMP TEAM!
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Geboren op:  2 februari 1942

Geboorteplaats:  Amsterdam

Lid en betrokkenheid bij Reiger Boys: 
sinds 1977

Gekozen voor Reiger Boys:  
Daar mijn zoon (Edgar, red.) graag wilde voet-
ballen en wij voor een gezellige vereniging gin-
gen. Met de toen nog niet bekende 3e helft.
 
Mijn sportieve carrière: 
Mijn eigen sportieve carrière was niet alleen gericht op voetbal, 
maar vooral op handbal. Indertijd een beetje softe sport, vergele-
ken met voetbal, maar dat is  nu wel wat anders. Daarnaast heb ik 
aan atletiek en volleybal gedaan. 

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Ik ben Sportverzorger van Dames 1 en heb mij bezig gehouden bij 
de jeugd met keeperstraining en vroeger bij Leen Blind nog wat 
sportverzorging gedaan van de Heren 1.

Nu ben ik sportverzorger voor de uit- en thuiswedstrijden van de 
Dames 1 van Reiger Boys. En iedere donderdagavond ben ik tijdens 
de trainingen aanwezig in de massageruimte waar niet alleen de 
dames langs komen, maar ook af en toe passanten van andere 
elftallen.

Het bijzondere aan RB vind ik:  
Dat zo’n vereniging als Reiger Boys, met zo veel 
verschillende mensen en nieuwe leden, de 
sfeer weet te behouden zoals vroeger. 
Dat ervaarde ik laatst nog met het dubbel- 
programma van de Vrouwen en Heren 1, met 
na afloop muziek en dans.  

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
De feestavonden na de wedstrijden op de Beu-
kenlaan. En aan het bijveldje van de Beuken-
laan waar de jeugd met Ome Hil (begeleider) 
slidings mocht maken, waardoor die pupillen 

niet zichtbaar en onherkenbaar waren door de modder. Wat zullen 
die ouders blij zijn geweest.

Wat ik nog mis bij RB: 
Alles en niets, er blijven altijd wensen. 
Maar ik zie het om mij heen gonzen van de activiteiten, de kantine 
steeds gezelliger worden, het organiseren van toernooien, het sin-
terklaasfeest, vele activiteiten: geweldig en respect voor alle vrijwil-
ligers die hieraan meewerken.
Wat beter zou kunnen? Als ik  toch iets mag zeggen wat er mis 
is: meewerken aan meer netheid, zodat vrijwilligers minder werk 
zouden hebben aan het opruimen van andermans rotzooi.

Mijn wens voor Reiger Boys: 
Doorgaan waar Reiger Boys goed in is. Sfeer en gezelligheid blijven 
uitdragen met de volgende generaties.

IN THE SPOTLIGHTS
Henk Lassing

CLUBHELDEN VAN DE AMATEURSPORT

De afgelopen weken kon er gestemd worden op de clubhelden 
van de amateursport. Ook binnen Reiger Boys is er flink gestemd. 
Per gemeente worden er 2 winnaars gekozen, waar vervolgens op 
21 november weer 15 regiowinnaars uit worden gekozen. Op 30 
november is de Award Uitreiking, waar de ultieme clubheld ge-
kozen wordt.

Op dit moment zijn de gemeentewinnnaars bekend geworden en 
vol trots kunnen we melden dat onze eigen Paul van der Molen één 
van de 2 winnaars is. Ook Aad Buur staat in de top 8 van meeste 
stemmen.
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 # Naam Aantal 
stemmen Cijfer Aantal 

stemmen Cijfer 

 

1 Clementine Van Der Heijden - 
Ksv G-Handbal 100 9.83 

       
 2 Ronald Schouten - Tornado 88 9.77 

       
 

3 Paul van der Molen - Reiger 
Boys 39 9.85 

       
 4 Cindy Ceulen - SiU 31 9.68 

       
 5 Ina Jongkees - Duikclub Maritim 14 9.83 

       
 6 Ton Botman - Svw'27 12 9.72 

       
 7 Aad Buur - V.V. Reigerboys 8 9.96 

       
 8 Menno Botman - SVW 27 8 9.08 

        



BRAINSTORMSESSIE VRIJWILLIGERSBIJDRAGE

Op donderdag 17 november heeft de brainstormsessie over de 
vrijwilligersbijdrage plaatsgevonden.

Ondanks het belangrijke onderwerp was de opkomst dramatisch 
te noemen. Met slechts 18 man hebben we gepraat over de voors 
en tegens van de vrijwilligersbijdrage. Gelukkig hebben we wel 
een productieve avond gehad. En ik wil de mensen die aanwezig 
waren dan ook heel erg bedanken voor hun aanwezigheid en 
waardevolle input.
Op basis van deze avond zullen we binnenkort een poll maken 
met verschillende opties. We willen alle leden vragen om deze 
poll in te vullen, zodat we nog beter een beeld krijgen van wat 
onze leden denken over de vrijwilligersbijdrage.

Marlieke van Vught
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ANDERE TIJDEN, NIEUWE GEZICHTEN…

Bestuurlijk staan er wat wijzigingen op het spel. Zo worden o.a. 
de taken van het bestuurslid Algemene Zaken over twee functies 
verdeeld met ingang van de a.s. algemene ledenvergadering.

Redenen zijn o.a: wat meer verdeling en aandacht voor een be-
stuursfunctie, zodat men er dieper in kan “duiken”. Bovendien is 
jong bloed binnen het bestuur zeer welkom. De verdeling gaat er 
als volgt uit zien: er komt een bestuurslid Kleding en Materialen 
en een bestuurslid Vastgoed en Terreinen.

Ik stop na een flink aantal jaren als bestuurslid Algemene Zaken 
met het uitgebreide takenpakket: Demoshop <> kledingfonds <> 
ontvangstdiensten ’s morgens en ‘s middags <> MOT <> EHBO/
AED <> materialen <> sleutels <> gevonden voorwerpen <> 
stagecoördinator <> VVE en Consul.  

Deze taken worden nu verdeeld, waarvan Ontvangstdienst onder 
bestuurslid Jeugd Facilitair valt en stagecoördinator onder be- 
stuurslid Vrijwilligers. De overgebleven zaken komen onder be- 
stuurslid Kleding en Materialen en bestuurslid Vastgoed en Ter-
reinen. 
Voor bestuurslid Kleding en Materialen is Mike van Alphen mijn 
opvolger met Piet Schouten als de assistent. De functie Vastgoed 
en Terreinen is nog vacant. 

Ik ben/wordt een oude man en wil meer genieten van andere  
zaken samen met mijn Ans. Natuurlijk blijf ik wel aanwezig voor 
de MOT-ploeg en ik zal mijn opgebouwde ervaring uiteraard de-
len met de nieuwe mensen.

De v.v. Reiger Boys blijft gewoon doorgaan en ik zie vele positieve 
verandering, wat andere leden ook weer enthousiast maakt.

Met sportieve groet,
Wil Verkooijen, (nog even)bestuurslid Algemene Zaken

KERNWAARDENBIJEENKOMST: HET VERVOLG

Aan het eind van het vorige seizoen heeft de eerste kernwaarden-
bijeenkomst plaatsgevonden. Met ongeveer 40 leden hebben we 
die avond gesproken over alles wat goed gaat binnen Reiger Boys, 
maar zeker ook over die dingen die niet goed lopen en beter kun-
nen/moeten. Naar aanleiding van deze input is er achter de scher-
men al heel veel besproken en gebeurd.

Hierbij een update van wat er naar aanleiding van de bijeenkomst 
veranderd is:

*  Kantine: Zie hiervoor het artikel van het “pimp team” elders in 
deze Nieuwsbrief

*  Structuur en communicatie binnen vereniging: één van de be-
langrijkste punten die genoemd werden, was de communicatie 
en de structuur binnen de vereniging. Dit is één van die din-
gen die aan de buitenkant nog niet heel duidelijk te zien zijn, 
maar waar we heel druk mee bezig zijn. Na uitvoerige gesprek-
ken is besloten de structuur in het bestuur te veranderen. De 
daadwerkelijke veranderingen hebben we al eerder op de web-
site gezet. Vervolgens zal er in alle portefeuilles gekeken gaan 
worden naar de al dan niet bestaande commissies. De lijntjes 
moeten korter en de communicatie beter. De eerste stappen 
hiervoor zijn gezet, maar we zullen hiermee zeker nog verder 
gaan.

*  Nieuwe bestuursleden: op basis van de veranderingen en het 
vertrek van enkele zittende bestuursleden zijn er een aantal 
bestuursfuncties vacant. Twee van deze functies hebben we 
echter alweer kunnen vullen: - Kleding en Materialen: Mike van 
Alphen - Voetbalzaken Facilitair: Nico van der Wel. Nico was één 
van de deelnemers tijdens de kernwaardenbijeenkomst. Dus 
dit is zeker ook één van de goede dingen die uit die bijeen-
komst voortgekomen is! De functies voor de portefeuilles Com-
merciële zaken, Voetbalzaken Technisch en Vastgoed en Terrein 
staan op dit moment nog open.

*  Vrijwilligers/vrijwilligersbijdrage: Tijdens de bijeenkomst is er 
ook veel gesproken over de vrijwilligers, het werven van vrijwil-
ligers, maar zeker ook over de vrijwilligersbijdrage. Dit is op dit 
moment een heet hangijzer. Op een aantal plekken binnen de 
vereniging wordt het steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen. 
Denk dan met name aan de ontvangstdienst en de scheidsrech-
ters. Steeds vaker krijgen we de vraag of de vrijwilligersbijdrage 
niet afgeschaft kan worden en bepaalde taken niet verplicht 
gesteld kunnen worden. Dit vinden wij een grote stap! 

 Dit is een stap die wij niet gaan zetten zonder onze leden ge-
hoord te hebben. 

Marlieke van Vught 
(bestuurslid “Vrijwilligers”)

De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door Bejo Druk & Print en DN Media DTP-studio


