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SPONSORCOMMISSIE VERNIEUWD

De sponsorcommissie is recentelijk uitgebreid met twee en-
thousiaste vrijwilligers, nadat enkele hadden aangegeven het 
niet meer te kunnen combineren met andere werkzaamheden. 
De kans is dan ook groot dat nieuwe, maar ook bestaande  
sponsoren benaderd gaan worden door Astrid Bakker of Wil 
Verkooijen. Zij zijn inmiddels al druk bezig met het leggen van 
contacten voor o.a. het sponsoren van het aankomende jubi- 
leum, maar ook het Internationaal Jeugd Toernooi.

Daarnaast is de sponsorcommissie ook bezig om nieuwe spon-
soropties te creëren, zoals een nieuwe vorm van teamsponsor-
ing, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om in te 
stappen. Daarnaast nieuwe mogelijkheden om bedrijfsnaam of 
product op ons complex onder de aandacht te brengen.

Binnen de zaalafdeling zitten we ook niet stil. Weliswaar is het qua 
sponsoring dit seizoen lastig, maar voor volgend seizoen is al een 
groot aantal partijen gevonden die zich hebben verbonden aan 
deze tak.

Desondanks kunnen wij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken 
die deuren kunnen openen. Heb je interesse of wil je weten wat 
dit inhoudt? Bel of mail met Wilko Bakker via 06-12963520 of  
sponsorcommissie@reigerboys.nl

GESLAAGDE BEL-ACTIE VRIENDENLOTERIj  
 
Donderdagavond 15 februari hebben wij deelgenomen aan de 
bel-actie tijdens de Nationale Belmaanden 2018 van de Vrienden-
Loterij om zo geld in te zamelen voor onze clubkas. Tussen 18:30 
en 20:30 uur zijn verschillende Reiger Boys-leden benaderd door 
spelers uit de Vrouwen- / Heren-selectie en ook bestuursleden.
Doordat de helft van de verkochte loten ten goede komt aan het 
goede doel, in dit geval v.v. Reiger Boys, hebben wij een aanzien-
lijk bedrag binnengehaald ten gunste van onze clubkas. Circa 20 
nieuwe loten zijn verkocht en van 15 bestaande loten is het doel 
aangepast.

Met een bestand van ruim 1000 leden is het onmogelijk iedereen 
op één avond te benaderen. Daarom zal er over zes weken een 
nieuwe bel-actie georganiseerd gaan worden.
Heeft u reeds loten van de VriendenLoterij en zijn deze nog niet 
gekoppeld aan onze vereniging? Dit kan omgezet worden door 
te bellen met de Ledenservice via 0900 - 300 1400.

SAVE THE DATE REIGER BOYS 70 JAAR 

Op 6 juli 2018 bestaat Reiger Boys 70 
jaar! Dit willen we niet maar één dag met 
jullie vieren, maar een héél jaar lang! Het 
gehele voetbalseizoen 2018-2019 zal 
in het teken staan van het 70-jarig jubi-
leum. Hierover hoort u binnenkort meer!
Voor nu willen we wel alvast een klein voorzetje geven:
Zet vrijdagavond 6 juli 2018 in uw agenda!!

ONS CLUBHONK “REIGERSTAETE”:  
HERSTART VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

Pas 11 jaar na de verhuizing naar de Lotte Beesedijk in 2001, is op 
13 juni 2012 de vereniging van eigenaren “Gebouw Reigerstaete” 
opgericht. De vereniging Reiger Boys was destijds voor 55% als 
eigenaar bepaald, de gemeente Heerhugowaard (tegenwoordig 
Heerhugowaard Sport NV) voor de resterende 45%.  Toenmalig is 
ook bepaald dat er een reservefonds zou komen. Daaruit zouden 
de kosten aan het pand, zoals die in een onderhoudsplan (via 
Heerhugowaard Sport NV) zijn bepaald, kunnen worden betaald. 
Dat fonds was echter nooit van de grond gekomen.

Het afgelopen jaar zijn met gemeente Heerhugowaard opnieuw 
diverse gesprekken gevoerd over de toekomstige invulling van 
het pand: verkoop van het pand aan gemeente; koop van het 
pand door Reiger Boys of alsnog de V.v.E. starten. Uiteindelijk is 
gekozen voor een “herstart” van de V.v.E.
 
Per 1 januari 2018 is definitief gestart met het zogenaamde re-
servefonds, waarin de vereniging Reiger Boys een bijdrage stort 
(55%) en ook Heerhugowaard Sport NV (45%). Reiger Boys zal de 
functie van penningmeester (via Mandy de Bont) en secretaris 
(via ondergetekende) invullen. Alle onderhoudsuitgaven zullen 
vooraf zowel door Reiger Boys als Heerhugowaard Sport NV geza-
menlijk worden goedgekeurd. Medio maart 2018 volgt een uit-
gebreide inspectie van het pand, waardoor duidelijk zal worden 
welk onderhoud de hoogste prioriteit dient te krijgen. Reiger Boys 
heeft zelf aangegeven dat m.n. de vloeren in de doucheruimtes 
aan herstel toe zijn ter voorkoming van schimmels etc. Ook het 
onderhoud aan het dak verdient de nodige aandacht, zodat 
iedereen met droge voeten een “gelagje en liflafje” in de kantine 
kan blijven scoren ! 

Constateer je zelf schade of achterstallig onderhoud aan het  
gebouw, neem gerust contact op. Ik ben bereikbaar via  
ed.de.jong@ziggo.nl of 06 104 37 178.

Ed de Jong (Vastgoed & Terreinen)
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Geboren op: 9 december 1950

Geboorteplaats: Haarlem

Lid van Reiger-Boys:
Toen onze dochter Wendy ging voetballen bij 
Reiger Boys. Dat zal zo zijn in het jaar 1987/88.

Gekozen voor Reiger Boys omdat: v.v. Reiger Boys 
was op dat moment de enige vereniging in Heer-
hugowaard die meisjesvoetbal had. Dus vader en 
moeder Moors gingen regelmatig kijken bij de 
wedstrijden van hun dochter, een andere keuze 
was er toen niet. 

Mijn sportieve carriere: gevoetbald bij de jeugd 
van HFC-Haarlem, vanaf toen nog geheten welpen 
tot en met de junioren. Daarna een overstap gemaakt naar V.V. 
Schoten in Haarlem en een korte tijd bij V.V.S.B in Noordwijkerhout. 
Na onze verhuizing van Heemstede naar Heerhugowaard nog 
jaren gespeeld in een vriendenteam in de zaal.

Wat doe/deed ik bij Reiger Boys: van elftalbegeleider/trainer van 
meisjes-team, tot voorzitter van Reiger Boys en alles wat daar nog 
tussendoor kwam kijken. Nu één van de vrijwilligers in de MOT na 
mijn pensionering.
Ik kijk met veel plezier terug op de tijd als voorzitter binnen de club, 
zowel sportief als wat de groei van het aantal leden betreft binnen 
de vereniging. Dit heeft wel geleid tot een capaciteitsprobleem 
op de Kabel van zowel het aantal velden als kleedkamers. De toe-
komst lag dan ook in Heerhugowaard-Zuid voor een  nieuw te bou-
wen sportcomplex. Met dank aan Jim Lubach als architect en de 
wethouders Wim Boekel en Rob Mark en de toen zittende bestu-
ursleden, heb ik uitvoering mogen geven aan een prachtig nieuw 
te bouwen sportcomplex, waar de leden nog steeds met heel veel 
plezier kunnen genieten van hun favoriete sport.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik: 
Dat de vereniging is meegegroeid met de Ge-
meente Heerhugowaard en als zaterdagverenig-
ing uniek is binnen Heerhugowaard. Het unieke 
wordt nog versterkt door de grote jeugdafdeling 
en meisjeselftallen binnen de vereniging.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: 
De derde helft op het oude complex aan de Beu-
kenlaan. De perfecte sfeer tussen de heren-en 
damesafdeling binnen onze club. Of dit tot nieuwe 
romances heeft geleid binnen de club, dat weet ik 
wel zeker, menig sportieve relatie is omgezet in 
een langdurige liefdevolle relatie, dus de verenig-
ing Reiger Boys is goed vertegenwoordigd in onze 
samenleving.

Wat ik bij Reiger Boys mis: Deze vraag wil ik omkeren. Ik mis niets, 
het gaat uitstekend binnen de organisatie van onze vereniging, en 
daar mogen we trots op zijn. Natuurlijk zijn er zaken die verbeterd 
kunnen worden. Maar we moeten rekening houden met de vele 
vrijwilligers die ondanks hun drukke werkzaamheden en sociale 
leven toch nog vele uren besteden aan de vereniging. 
Roetetoeters lang de kant daar kan ik niets mee. Er is ruimte ge-
noeg voor inbreng van nieuwe ideeën, dus maak daar dan ook ge-
bruik van, het bestuur zal een luisterend oor daarvoor hebben.
De maatschappij om ons heen verandert, dus ook Reiger Boys zal 
mee veranderen en klaar zijn voor de toekomst.

Mijn Wens voor Reiger Boys: Dat het sportief en financieel een 
gezonde vereniging zal blijven, met heel veel aandacht voor het 
jeugdvoetbal binnen de vereniging, nu en in de toekomst.
Dat dit veel energie zal vragen van het huidige bestuur, daarvan 
ben ik me bewust, maar met alle leden en vrijwilligers en hun posi-
tieve energie zal dit zeker gaan lukken, en kan Reiger Boys dit jaar 
haar 70-jarig jubileum dat ook welverdiend gaan vieren.

IN THE SPOTLIGHTS
Ron Moors

KNVB PUPILLENCURSUS 2018 VAN START BIJ REIGER BOYS   

Trots kunnen wij mededelen dat een nieuwe pupillencursus gaat 
starten per 21 februari 2018. 
De jeugdopleiding heeft samen met Technische Voetbalzaken 
een nieuwe opleiding kunnen organiseren binnen Reiger Boys. 
Onder leiding van de zeer enthousiaste KNVB docent Bart Wold-
berg, die al vaker hier een opleiding heeft gegeven, gaan maar 
liefst 22 deelnemers starten waaronder 12 Reiger Boys trainers. 

Wat houdt de cursus in?
Het is een opleiding van 10 avonden van 19.00 – 22.00 uur, waarin 
een gedeelte theorie wordt gehouden en een deel praktijk. De 
jeugdige voetballers zijn in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar. Tijdens 
de cursus Pupillentrainer leer je hoe je kinderen kunnen leren 

voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training 
en coaching vorm kan geven. Concrete onderwerpen die tijdens 
de cursus aan bod komen zijn: het trainen van jeugdspelers in de 
verschillende leeftijdsgroepen, kenmerken van de verschillende 
leeftijdsgroepen, jongens- en meisjesvoetbal en leiding geven 
aan jeugdspelers. De inhoud komt overeen met die van de F-, 
E-, en D-modules. Het cursusmateriaal zoals DVD’s en boeken 
worden ook aangeboden.

Wij wensen iedere deelnemer vanuit het bestuur veel succes en 
plezier toe.

Dirk van Barneveld
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REIGER BOYS CELEBRITIES

Recentelijk werd Reiger Boys prettig verrast met de mededeling 
dat als gevolg van de transfer van Wesley Hoedt naar Southamp-
ton FC onze vereniging nog een douceurtje zou ontvangen. De 
Saints hebben Wesley met een flinke tas geld van Lazio Roma 
overgenomen en via een ingewikkelde formule bleek dat er een 
solidariteitsbijdrage voor Reiger Boys in zat.

Omdat de betaald voetbalclubs de spelertjes tegenwoordig heel 
vroeg  vragen om bij hun te komen spelen zit er echter in de toe-
komst voor Reiger Boys hoogst waarschijnlijk niet veel meer in het 
(solidariteitsbijdrage) vat. 

Benieuwd of de vereniging nog meer celebrities heeft voort-
gebracht, kwam ik al snuffelend op  de Wikipedia pagina van 
Reiger Boys nog de naam van Roly Bonevacia tegen. Roly speelt 
(of speelde recentelijk) ergens ver weg “down under” bij Western 
Sydney Wanderes, maar heeft toch ook in het seizoen 2010-2011 
nog eens 2 officiële wedstrijden voor “ons aller” Ajax (de huidige nr. 
2 van de eredivisie) gespeeld.

Wellicht brengt de toekomst nog wat moois met de diverse ex-
spelers van Reiger Boys die inmiddels onderdeel uitmaken van AZ. 

Zo kwam ik in de oude doos onderstaande foto’s  tegen van het ka-
bouterteam uit 2007-2008 en dat biedt nog het nodige perspectief. 
Met Kenzo Goudmijn (in het tenue van FC Volendam) en Jorn Berk-
hout (linksonder), beide nu spelend voor AZ, zit er nog een mooie 
tijd aan te komen….. 

Ed de Jong

“HAL-CUP” – MOOI INITIATIEF VOOR DE CLUBS 
IN HEERHUGOWAARD-ALKMAAR-LANGEDIJK

In november 2017 zijn Reiger Boys en Kolping Boys een unieke 
samenwerking aangegaan door het opzetten van de HAL-cup. 
De HAL-cup is een toernooi voor de jeugd in diverse leeftijdscat-
egoriën, verspreid over meerdere speeldagen en verenigingen 
vanuit het HAL-gebied. Overigens kunnen verenigingen buiten 
het HAL-gebied ook deelnemen aan dit toernooi  Deze deelnem-
ers zijn alleen uitgesloten van deelname aan de strijd om de HAL 
wisselbokaal. De deelnemers van buiten het HAL-gebied strijden 
wel mee om de prijzen voor de verschillende. 

De HAL-cup teams strijden tegen elkaar om punten te verdienen 
voor de vereniging. Na de finaledag wordt een verenigingsklasse-
ment alléén voor de HAL-clubs opgesteld en wordt bekend welke 
vereniging de HAL-cup wint. Deze vereniging mag zich een jaar 
lang “sterkste JEUGDAFDELING van de HAL” noemen!

Dit jaar wordt op 10 juni 2018 voor alle leeftijdsgroepen tot en 
met de O15 een toernooi georganiseerd bij Reiger Boys en Kol-
ping Boys. Op 17 juni is de finaledag met de strijd om de HAL- Cup. 
Deze finaledag zal dit jaar bij Reiger Boys worden gehouden. De 
teams die meedoen voor de HAL-cup kunnen dan door de week 
tijdens de training toewerken naar “de finaledag”. Tijdens de fina-
ledag worden er per team punten verzameld voor de HAL-cup. 
En de HAL-club met de meeste punten wint dan de wisselbeker. 
Overigens gaat hier wel met een verdeelsleutel gewerkt worden, 
zodat iedere deelnemende HAL-vereniging kans gaat maken om 
de HAL wisselbokaal te kunnen winnen.

De speeldata voor de 1e editie van de HAL-cup
Zondag 10 juni, locatie Reiger Boys: Mini’s-Kabouters / O10 / O11
Zondag 10 juni, locatie Kolping Boys: O8 / O9 / O12 / O13 / O14 
/ O1
Zondag 17 juni, locatie Reiger Boys: Finaledag

HULP bij organisatie
Om deze HAL-cup goed te kunnen organiseren doen wij hierbij 
ook een oproep aan onze leden, ouders, opa’s of oma’s en ooms 
en tantes of zij een dagdeel in de organisatie willen helpen, zodat 
wij samen hier een mooi evenement van kunnen maken.

Graag horen wij jullie reactie, ideeën of aanvullingen!
T.a.v. Nico van der Wel en Frank Heemsbergen 
E-mail: voetbalzakenfacilitair@reigerboys.nl

INVENTARISATIE INVOERING ROOKVRIJ TERREIN

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 december 
jongstleden heeft het bestuur afgesproken het rookbeleid buiten 
op het terrein nader te onderzoeken. De meningen tijdens de ALV 
waren verdeeld. Inmiddels hebben al meer de 150 reacties mogen 
ontvangen. Indien u nog niet in de gelegenheid bent geweest wil-
len wij u vragen om de vragenlijst (zie www.reigerboys.nl) uiterlijk 
28 februari in te vullen (kost maximaal 2 minuten), zodat we kun-
nen toewerken naar een gedragen besluit.

De uitkomsten van de inventarisatie 
worden in maart met jullie gedeeld 
en op de eerst volgende ALV ter 
besluitvorming voorgelegd. 
U wordt tijdig geïnformeerd 
over deze datum.



vervolg Nieuwsbrief
OP DE HOOGTE BLIJVEN VIA WEBSITE, 
FACEBOOK EN NIEUWSBRIEF

Via diverse kanalen proberen we jullie op de hoogte te houden van 
diverse ontwikkelingen, nieuwsitems en ook uitnodigingen.

Wekelijks worden er diverse berichten op de Website  
www.reigerboys.nl en via Facebook geplaatst en periodiek wordt 
er ook weer een Nieuwsbrief opgesteld en gemaild. Items die in 
de Nieuwsbrief zijn verschenen kunnen weer opgevolgd worden 
op de Website en Facebook. Heb je suggesties laat het weten via 
secretaris@reigerboys.nl.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) en vertrouwenspersoon
Eind 2016 is tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat 
er voor alle vrijwilligers, die met minderjarige leden omgaan, een 
VOG aangevraagd wordt. De afspraak die we daarbij gemaakt heb-
ben is dat we de VOG-verklaring binnen een bepaalde periode 
moeten ontvangen. Als deze niet tijdig kan worden overlegd, zijn 
we genoodzaakt om de samenwerking te beëindigen.

Begin van het voetbalseizoen 2017/2018 is begonnen met de aan-
vragen voor het Bestuur en de Gedragscode Commissie. Niet lang 
daarna is er een VOG aangevraagd voor alle trainers en begeleiders 
van de jeugd. Ook voor de trainers en begeleiders van de zaal is de 
VOG inmiddels aangevraagd. Er wordt nu bekeken wat de volgen-
de groep vrijwilligers/ betaalde krachten is om de VOG voor aan 
te vragen. Sinds november 2017 is er een externe vertrouwensper-
soon binnen de vereniging, Jolien Kater. Met invulling van de ver-
trouwenspersoon en de verplicht gestelde VOG hopen we voor 
onze minderjarige leden een veilige omgeving te kunnen creëren. 
De volgende stap is de borging.
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NOG GEEN “VRIEND VAN REIGER BOYS”?

Dus je naamkaart hangt nog niet in de vitrine
in de kantine? En je wilt dat wél graag?

Dat kan gauw geregeld worden: meld je aan als 
“Vriend van Reiger Boys” via: devrienden@reigerboys.nl 
Met jouw jaarlijkse bijdrage ad € 50,- maak je veel  extra’s  
mogelijk voor onze club!

REIGER BOYS INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT 

De eerste namen van het 9th Reiger Boys International Youth  
Tournament op zondag 20 mei zijn bekend. Dit jaar is voor het 
eerst onze regionale trots AZ van de partij met een U11-team. 
Regerend landskampioen Feyenoord en ook PSV (2 teams) zijn net 
als vorig jaar present. Overige Nederlandse BVO’s die naar Sport-
park De Wending komen zijn: ADO Den Haag, FC Utrecht, NEC, De 
Graafschap, Fortuna Sittard, FC Emmen en Almere City.

Van de buitenlandse inbreng is de deelname van het Schotse  
Celtic inmiddels een traditie. Uit Engeland komt dit jaar Everton 
naar Heerhugowaard en Reiger Boys verwelkomt drie Belgische 
ploegen, KV Mechelen, KV Oostende en Beerschot.

Naast deze prachtige clubs doen er natuurlijk ook nog 24 amateur-
verenigingen mee aan ons toernooi. Een volledige update met alle 
deelnemende teams volgt spoedig.


