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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Het seizoen gaat alweer richting het einde, terwijl
deze niet eens echt begonnen was. 
Gelukkig lijkt er nu echt een perspectief te zijn. 
Is het niet voor de komende maanden, dan toch
wel vanaf de zomer.

 
Verenigingsleven nog steeds maar beperkt open
De in de vorige RoodWitten uitgesproken hoop om nog in dit seizoen een 
beetje van het oude voetbalgevoel terug te krijgen, lijkt steeds onwaar-
schijnlijker. Voor de spelers boven de 26 jaar is trainen nog steeds alleen 
mogelijk in groepen van vier. 
Begrijpelijk is dat deze wijze van trainen niet echt motiveert. En voor de 
anderen geldt dat zij weliswaar volledig mogen trainen en onderling wed-
strijden spelen, maar zonder het vooruitzicht op een ‘echte’ wedstrijd, is 
ook dat niet ideaal.
Datzelfde gevoel zie ik ook bij de KNVB. Weliswaar zijn inmiddels voor de 
Regiocup poule-indelingen gemaakt. 
Maar ook vanuit die kant is twijfel uitgesproken over de haalbaarheid van 
de-ze alternatieve competitie.
In het openingsplan van het kabinet wordt (onder voorwaarden) vanaf 
11 mei voorzien in versoe-pelingen. Dit gaat in meerdere stappen, iedere 
maand één. 
Dus het volledig open stellen van het voetbal (volledig trainen, wedstrij-
den spelen, publiek en geopende kantine) zal nog de nodige tijd in beslag 
nemen.
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Relatie Driel met Poolse bevrijders
Onlangs heeft in de Gelderlander een paginagroot artikel gestaan hier-
over. Aanleiding hiervoor was dat een van de in 1944 gelande Poolse 
parachutisten, Konstany Staszkiewicz, recent was over-leden. 
Bij de jaarlijkse herdenking was Konstany altijd aanwezig. Zijn zoon 
Robert meldde ons dat hij daarbij onder de indruk was van het aandeel 
van de Drielse jeugdspelers. 
Als dank heeft hij onze vereniging een bedrag van €500 geschonken, te 
besteden aan onze jeugd. Voor dat bedrag zal een jaarlijkse prijs voor 
een jeugdlid in het leven worden geroepen.

Voorbereiding op het nieuwe seizoen
Uiteraard wordt op dit moment alweer volop gewerkt aan het voet-
balseizoen 2021 – 2022. Elftallen worden ingedeeld zowel wat betreft 
spelers en de daarbij behorende trainers en leiders. 
Zoals altijd zal het weer een hele toer worden om dit alles goed voor el-
kaar te krijgen. En zoals altijd, kan daarbij niet voor iedereen het meest 
wenselijke plaatje worden gemaakt. 
Maar het wordt wel naar eer en geweten gedaan. 
En voor eventuele vragen, kan altijd het gesprek worden aangegaan 
met de coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen.

UIT	DE	BESTUURSVERGADERING
Met ingang van nu zal op deze plek een korte impressie worden gege-
ven wat er de afgelopen periode binnen het bestuur is besproken en/
of besloten. Wij hopen daarmee de leden nog beter te informeren over 
onze vereniging.
•	 Hierboven is al melding gemaakt van een in te stellen prijs voor een 

jeugdlid. Wij zijn van mening dat alle leden in de gelegenheid moe-
ten zijn, een speler aan te dragen voor die prijs. Bin-nenkort geven 
we dit vorm en krijgt iedereen de kans iemand te nomineren.

•	 Op	basis	van	de	huidige	financiële	stand	van	zaken	hebben	we	een	
doorkijk gemaakt hoe we dit seizoen er uitspringen. Uiteraard is 
dit nog met de nodige onzekerheden omgeven, omdat het seizoen 
nog een aantal maanden doorloopt. Op dit moment lijkt het dat de 
coronacrisis	niet	tot	een	verslechtering	van	onze	financiële	posi-
tie leidt. Mede door tussentijds regelmatig de vinger aan de pols 
te houden en bepaalde keuzes te maken, is sprake van een goede 
financiële	balans.	De	bijdragen	vanuit	de	overheid	hebben	daar	
uiteraard ook aan meegeholpen.
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•	 Bestuurders van verenigingen moeten het belang van de vereniging 
voorop moeten stellen, boven eigen belang.  
Dit was altijd al zo, maar per 1 juli 2021 is dat formeel wettelijk 
geregeld. Wij zullen een check laten uitvoeren wat dit voor onze 
vereniging betekent en of nog zaken aangepast moeten worden.

•	 Wij constateren dat regelmatig jeugd overdag op ons kunstgrasveld 
voetbalt, terwijl de toe-gangspoort gesloten is. Het enthousiasme 
om te voetballen juichen we uiteraard toe.  
Eerder hadden we al besloten de toegangspoort wat eerder te ope-
nen om hieraan tegemoet te komen.  
Wij constateren dat dit niet altijd in de behoefte voorziet.  
Daarom hebben we nu besloten dat de toegangspoort vanaf 14.00 
uur geopend wordt.  
Daarmee denken dat dit beter aansluit bij de wens van de jeugd.  
En wordt voorkomen dat de jeugd op ‘alternatieve’ manier toegang 
tot het complex verschaft. Uiteraard gaan we er vanuit dat de ac-
commodatie op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

De vereniging ben jij samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Contributiecompensatieregeling
De	coronaperiode	heeft	ons	als	club,	maar	ook	jullie	als	leden	flink	ge-
raakt. Een vaak -grotendeels- gesloten sportpark, geen wedstrijden en 
beperkte trainingen. Met name onze leden van 18 jaar en ouder konden 
-in tegenstelling tot de jongere voetballers- geen activiteiten uitvoeren. 
Dit vanwege de geldende restricties. 
Als club huldigen we het standpunt ‘Onze vereniging ben jij, samen 
met mij’. Dat houdt in dat we samen spelen, samen plezier beleven en 
samen	de	klappen	opvangen.	Toch	beseffen	we	als	bestuur	dat	voor	met	
name de leden van 18 jaar en ouder de contributie die ze maandelijks 
afdragen, nu wel heel erg uit de pas loopt met het feit dat er niet ge-
sport kan worden. 
Daarom heeft het bestuur van RKSV Driel besloten tot de volgende 
compensatieregeling voor alle spelende leden vanaf 18 jaar:  

•	 Voor de periode van november 2020 tot en met maart 2021 brengt 
de club  alleen het bedrag voor niet-spelende leden (€8 per maand) 
en de bijdrage aan het kledingfonds (€2 per maand) in rekening. 

•	 Omdat de contributie over deze periode inmiddels al is geïncas-
seerd, wordt het teveel betaalde geld op korte termijn teruggestort. 

•	 Deze compensatie is in principe incidenteel. Dit houdt in dat als de 
lockdown langer gaat duren, RKSV Driel niet zonder meer opnieuw 
compensatie gaat geven. Dat is een afweging van dat moment. 

•	 Vooralsnog gaan we ervan uit dat de teambudgetten dit jaar niet 
worden ingezet. Afhankelijk van de situatie (qua coronamaatrege-
len	/	voetbalmogelijkheden	en	financieel)	kan	daar	later	een	ander	
besluit over worden genomen.

 
Leden hoeven dus verder geen actie te ondernemen. Zij die af willen 
zien van hun restitutie kunnen het geld terugstorten aan de vereniging.  
Het bestuur van RKSV Driel hoopt met deze geste het gemis van de 
afgelopen maanden enigszins te kunnen compenseren.  
Voor vragen, meer informatie of andere zaken omtrent dit besluit, kan 
eenieder zich melden bij het bestuur via secretaris@rksvdriel.nl.

Bestuur RKSV Driel
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Henk	Langen	met	pensioen	!
 
Vanaf vandaag is het dan zover. Henk Langen gaat met pensi-
oen en gaat meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Al meer dan 
30 jaar is Henk sponsor van onze club. Daarnaast is Henk vaak 
betrokken bij diverse activiteiten op onze club.

Henk doet dan wel een stapje terug, maar we blijven Henk nog 
wel regelmatig zien op de club (als het weer mag). Is het niet bij 
de Businessclub, dan wel zien we Henk langs de kant bij de wed-
strijden van ons 1e elftal.

Afgelopen week bracht onze voorzitter Hemmie Weijman een 
bezoek aan Henk en overhandigde hem een mooi shirt namens 
RKSV Driel. Daarnaast sprak de redactie enige tijd geleden uit-
voerig met Henk. Een verslag hiervan leest u hieronder.

Vertel eens wat over de geschiedenis van Henk….. en 
Henk Langen Beeld en Geluid?
Na te zijn geboren in 1954 in Gendt, verhuisde Henk voor de 
liefde in 1971 naar Driel. Henk ging boven de kroeg wonen van 
zijn schoonvader. Na 7 jaar dienen bij de krijgsmacht als beroeps, 
heeft hij in ’78 de overstap gemaakt naar Skala als hoofd techni-
sche dienst.
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In 1987 heeft is hij voor zichzelf begonnen als reparatie bedrijf 
van radio’s, cassettespelers en recorders, en tv’s. Hieruit is Henk 
Langen Beeld en Geluid ontstaan, specialist in Loewe televisies en 
aanverwante apparatuur. schotelantennes, DVD-spelers, camerabe-
waking en geluidsinstallaties. Of het nu gaat om een LED, LCD- of 
Plasma- TV, een nieuwe geluidsinstallatie, een kabeltje van de PC 
naar de versterker, je vindt het bij Henk Langen. Tevens is hij Ziggo 
dealer, Canal digitaal dealer en Joyne dealer.

Wat is er zo leuk aan je werk?
Na al die jaren blijft de afwisseling en het contact met verschillende 
mensen nog steeds een groot pluspunt. Ook komen wij op de gekste 
plekken terecht.
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit?
We starten elke dag met diverse werkzaamheden buiten de deur, 
vanaf de middag is Henk op de zaak beschikbaar voor de verkoop of 
advies.

Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het 
bedrijf?
Eigenlijk niet zo heel veel, wel is er rondt WK’s of grote sporteve-
nement altijd extra interesse. Natuurlijk verzorgen wij al jaren het 
geluid bij R.K.S.V Driel tegen profclubs.

Hoe lang is Henk Langen Beeld en geluid al sponsor van 
R.K.S.V. Driel?
Na de start van zijn eigen zaak is hij betrokken geraakt bij de club. 
Al 31 jaar is Henk sponsor van onze club.

Met welke en wat voor bedrijven / instellingen doen jullie 
veel zaken?
In de regio doen wij zaken met diverse verzorgingstehuizen, hotels, 
en diverse campings. Recent is daar ook nog een groot passagier-
schip bijgekomen. Wij leveren o.a. de tv’s en lossen allerlei techni-
sche problemen op.
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Waarom sponsort Langen Beeld en geluid R.K.S.V 
Driel?
Waarom niet, het is ons clubje, en lekker dicht bij huus.

Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen?
Henk is op zijn 10de gestart bij de Bataven en heeft diverse elf-
tallen doorlopen. Zaalvoetbal maakte ook jaren deel uit van zijn 
sportieve carrière. Een aantal jaar geleden heeft hij zijn actieve 
voetbal carrière afgesloten bij een lager elftal in Driel.  
Wel loopt hij elke zondagochtend nog hard om zo de dag lekker 
fris te beginnen. Een voetbalrentree zit er wel weer aan te komen, 
hij heeft de mannen op dinsdag al aan het werk gezien.

Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk?
Henk gaat graag uit eten met vrienden, en vindt het heerlijk om 
langs de lijn te staan.

Wat vind je van de prestaties van R.K.S.V.?
TOP, jammer dat er mensen afscheid nemen. Maar dat hoort 
erbij.

Redactie:
Vanaf 1 april 2021 heeft Henk het stokje overgedragen aan Hans 
Opperman. Hans werkt al 27 jaar samen met Henk.  
 
RKSV Driel wenst Hans heel veel succes toe.
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Weetjes	of	onzin

•	 Het Bitcoin netwerk verbruikt ongeveer net zoveel 
energie als alle datacentra over de hele wereld sa-
men.

•	 Één bitcoin transactie verbruikt evenveel energie als 
450.000 VISA transacties.

•	 Voor de productie van één chip is 100 liter water no-
dig

•	 Een gezin van twee personen verbruikt gemiddeld 93 
m³ water per jaar.

•	 Stof dat zich in het puntje van je broekzak verzamelt, 
heet gnurr. 

•	 In aardappel en mais zit meer druivensuiker dan in 
druiven.

•	 In citroenen zit meer suiker dan in aardbeien. 
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Algemene	Ledenvergadering	verplaatst	
naar	het	najaar

Het bestuur van RKSV Driel heeft de Algemene Ledenvergade-
ring,	die	de	laatste	jaren	telkens	in	tweeën	werd	gesplitst,	naar	
het najaar verplaatst, in verband met de coronamaatregelen.

Op die vergadering zal tevens besproken worden of het wenselijk 
is dat de ALV nog altijd twee keer per jaar plaatsvindt.

De statuten RKSV Driel bepalen dat er jaarlijks een algemene 
ledenvergadering plaatsvindt. Hierin worden onder andere de 
contributie,	jaarverslag	en	financiële	stukken	(begroting	en	jaar-
rekening) vastgesteld.

De laatste jaren is deze vergadering gesplitst in twee bijeenkom-
sten. Een vergadering vóór de zomer (met onder andere behan-
deling van contributie en begroting) en een vergadering in het 
najaar.

Het bestuur verwacht dat het voor de zomer nog niet mogelijk is 
op de gebruikelijke manier - met een onbeperkt aantal leden in 
de kantine - een ledenvergadering te organiseren. Daarnaast zijn 
wij niet overtuigd van de meerwaarde van het opsplitsen van de 
jaarvergadering in twee delen.

Om die reden hebben wij besloten in ieder geval voor dit jaar de 
jaarvergadering alleen in het najaar te houden. 
In die bijeenkomst kan dan worden bepaald op welke wijze de 
jaarvergadering in de toekomst plaats zal vinden.
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Jort	Teunissen	naar	NEC
Jort, keeper van de JO11-1, gaat onze club jammer genoeg verla-
ten. Jort is opgevallen bij NEC en heeft zich ook tijdens een aantal 
(proef)trainingen goed laten zien.

Aankomend seizoen staat Jort daarom onder de lat bij NEC JO11-1. 
Wij wensen Jort natuurlijk heel erg veel succes en plezier toe bij de 
Nijmegenaren.

http://www.meubelrestyle.nl
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Communicatiecommissie	zoekt	hulp
Goed met woorden? Klein beetje tijd over? Help RKSV Driel

Kan jij een beetje met tekst overweg? Vind je het leuk om korte verhalen/inter-
views te schrijven? Of ben jij goed met social media? 
Heb	jij	goede	ideeën	over	hoe	Driel	op	de	kaart	te	zetten	in	de	media?	
En boven alles: wil jij RKSV Driel vooruit helpen? 
Dan zoekt de commissie Communicatie jou! 

De commissie Communicatie van RKSV Driel is volop in beweging. Livestream 
van wedstrijden (toen het nog kon), een actuele en goed onderhouden website, 
actieve social media en een gerenommeerd clubblad in de vorm van Rood-Witten. 

Maar we kunnen hulp gebruiken. Heb jij een paar uurtjes over iedere maand? 
Wil jij RKSV Driel helpen? Dan zoeken we jou. 
Mail een korte motivatie naar communicatie@rksvdriel.nl en wellicht kun jij ons 
helpen	met	interviews,	social	media,	verhalen	on-	en	offline.	
Je kan ook mailen als je meer info wilt of vragen hebt hieromtrent.

We kunnen overal wel 
hulp bij gebruiken en de
tijd die je eraan besteedt
vul je veelal zelf in. 

Alvast enorm veel dank
voor de interesse
en hulp. 

We horen graag van je!

Communicatiecommissie
RKSV Driel
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Het is geen Super League, maar het deelnemersveld mag er zijn: in 
de Mini’s Champions League zullen de mini’s van RKSV Driel het 
onderling tegen elkaar opnemen in wedstrijden van 15 minuten.

Het is de bedoeling dat de Mini’s op zaterdag- of zondagochtend 
-de juiste dagen en tijden worden nog afgestemd- tegen elkaar gaan 
spelen. Na een gezamenlijke warming-up volgt een wedstrijd van 
een kwartier, afgesloten met penalty’s op een groot doel. De jongste 
leden van onze club worden gehesen in de tenues van RKSV Driel, 
FC Barcelona, Liverpool of Vitesse. Die laatste club heeft ons de 
tenues geschonken, waarvoor we hen uiteraard ook zeer erkentelijk 
zijn. De tenues van Barcelona en Liverpool heeft de club zelf aange-
schaft. 

Albert Heijn Ger Koopman verzorgt tijdens de Mini’s Champions 
League de nodige versnaperingen. 

Toernooi	met	Vitesse,	Barcelona,	Liverpool	
en	RKSV	Driel
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Wist	u	dat
mini’s 
•	 de groep op 20 januari jl.  met 15 talentjes liep te training en af-

gelopen woensdag de groep was uitgebreid tot 30 spelertjes op het 
trainingsveld.

•	 op papier de groep mini’s de 38 aantikt.
•	 er kliko’s van 240 liter zijn gekocht om de ballen ( 30 stuks) prettig 

te kunnen opbergen en de trainers  nu niet meer 10 minuten op de 
grond hoeven liggen om de ballen uit het ballenrek te halen. 

•	 Het opbergen van de ballen dan ook minder tijd in beslag neemt.
•	 er nu al gekeken wordt welke mini’s kunnen doorstromen  in het  

nieuwe seizoen.
•	 het toch elke woensdag lukt om de training door te laten gaan, dat 

er genoeg ouders bereid zijn om te helpen.
 

Team 3 zaterdag
•	 Marijn en Faiga feliciteren met hun gezinsuitbreiding. Zij verwach-

ten hun baby in oktober. 
•	 oma Rita en Opa Gijs een drukke tijd staat te wachten.
•	 John en Reimy feliciteren met hun huwelijk, die op 8 april eindelijk 

voltrokken kon worden. Via een livestream verbinding konden geïn-
teresseerde deelnemen van de huwelijksvoltrekking.

•	 de trainingen op de woensdagavond en de zaterdagmiddag groot 
worden bezocht.

•	 in	het	team	ook	een	fietsenmaker	zit,	die	zelfs	aan	huis	reparaties	
doet.

Overigen
•	 het Clubblad de laatste jaren werd gebundeld door Siza-bedrijven 

uit Arnhem en wel uit de Laar en de Schuygraaf. Wij daar veel pro-
fijt	van	gehad	hebben	en	zij	heel	blij	waren	met	ons	klubblad.	Het	
gaf hun een andere indeling van de week.

•	 Afgelopen week hebben wij de Siza, bijna anderhalf jaar na de laat-
ste editie van ons gebundelde klubblad, een leuke attentie gegeven 
in de vorm van plantjes voor in hun tuin en een heerlijke taart met 
het 75 jaar logo erop.

•	 de dinsdagmorgen groep weer 2 nieuwe sporters erbij gekregen 
hebben.

•	 Joop er zo de smaak van heeft, dat hij er letterlijk voor is gevallen 
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Stop	alstublieft	niet	op	het	zebrapad	met	
uw	auto
De laatste tijd zien we steeds vaker dat ouders hun auto voor de poort, op het 
zebrapad stoppen om snel hun kind uit te laten stappen. Wij willen alle ouders 
nadrukkelijk verzoeken dit niet meer te doen. Dit brengt de verkeersveiligheid 
rondom het sportpark danig in gevaar, zeker in combinatie met overstekende 
en in- en uitrijdende jeugdleden.
De weg langs ons sportpark is een 30-kilometer weg en gelukkig houden de 
meeste automobilisten zich daaraan. Helaas niet iedereen, maar het lijkt er op 
dat de meerderheid van de weggebruikers zich bewust is van het feit dat we 
met een oversteekplaats te maken hebben waar veelvuldig gebruik van ge-
maakt wordt.
Wat we echter de laatste tijd steeds vaker zien: auto’s die op, vlak voor, vlak na 
of vlak naast het zebrapad stoppen om snel een (jeugd)lid te laten uitstappen. 
Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend dit níét te doen. Dit heeft 
de afgelopen tijd meerdere malen gevaarlijke situaties opgeleverd: zowel voor 
overstekende personen (kinderen) als overige weggebruikers.
De parkeerplaats bij het sportpark is groot genoeg en uitermate geschikt om 
-naast parkeren- in en uit te (laten) stappen. Vervolgens kan de weg veilig 
over de stoep vervolgd worden naar het zebrapad. Dáár kan vervolgens veilig 
overgestoken worden. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is het blijkbaar 
lang niet altijd.
Stoppen op de openbare weg is behalve gevaarlijk ook niet toegestaan en de 
‘tijdswinst’ is te verwaarlozen. Dus nogmaals: stopt u alstublieft niet op of 
nabij het zebrapad op de openbare weg. Alléén op de parkeerplaats.
Verlichting: controleer dit goed

Een	ander	puntje	van	veiligheid:	fietsverlichting.	We	zien	nog	altijd	fietsen	die	
niet	(goed)	verlicht	zijn.	Controleer	deze	van	de	eigen	fiets	en/of	die	van	uw	
kinderen alstublieft goed. Zeker in deze donkere dagen zijn de wegen rondom 
het sportpark geen baken van licht. Het is dan ook van het grootste belang 
goed zichtbaar te zijn
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Jarigen	van	mei
01 Sidar Özcelik
01 Silven Geitenbeek
01 Max van As
01 Jorre Wannet
02 Sam van Binsbergen
03 John Wels
05 Henk Dekkers
06 Kevin Dekkers
06 Menne Smits
07 Kasper Montfrooy
07 Anouk Bergmans
08 Twan Beijer
08 Sem van der Spek
09 Willy Peters
09 Julian Rutges
10 Vincent van Welie
10 Fenne Noordhoek
10 Almanzo Malvarosa
11 Ivo Leijser
11 Jimmy Boerboom
11 Stijn Bouman
11 Fynn Soowijl
12 Soufian Driouch
12 Kelvin van der Lelij
13 Thijn de Jong
13 Shutlan Axwijk
14 Luca Wels
14 Meike van Rooijen
14 Sam Jansen
15 Jacqueline Opperman-Dulos
15 Lars van der Putten
16 Joep Witjes

16 Rohan Melssen
17 Alex Scheerder
20 Quint Verkuijl
20 Marcel Rensen
21 Theo van Rijsewijk
21 Hasan Eroglu
21 Lizelot Hoogsteder
22 D. van Baal
23 Remco Muller
23 Fay van Baarle
24 Wim Jacobi
25 Tim van den Heuvel
27 Fred de Wild
27 Rick Pruim
28 Harmen de Jong
29 Tonnie Aalbers
29 Stefan Ederveen
29 Hermen Aalbers
30 Mick Bijl 
30 Antéus Bijl
31 Frank Jansen
31 Jona Michiels

Nieuwe	leden
Derin Omar 
Zeynep Tugrul 
Tim Vermeij
Antéus Bijl
Lieke Bos
David Timmerman
Danial Saeed
Lucas Calisir
Xippe Bax
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HEB JIJ DE SKILLS OM EEN 
WEDSTRIJD IN GOEDE BANEN TE 
LEIDEN? 

Wordt dan scheidsrechter. 
Wil jij op zaterdag jouw skills als scheidsrechter laten zien? Dat kan! 
RKSV Driel is op zoek naar enthousiaste scheidsrechters die leiding 
willen geven aan wedstrijden.  
 
Wij bieden jouw de mogelijkheid om ervaring op te doen als 
scheidsrechter in verschillende vormen. We starten met een gesprek 
waarin alles wordt uitgelegd wat je moet weten en tijdens de eerste 
wedstrijden zal je worden begeleidt door een ervaren scheidsrechter. 
Tevens maak je deel uit van een gezellig korps en krijg je uiteraard ook 
een kleine vergoeding voor je inzet. Bovendien is het in te zetten als 
maatschappelijke stage. 
 
Vind je het na een aantal wedstrijden nog steeds leuk? Dan bied RKSV 
Driel jouw de mogelijkheid om een cursus te volgen! 
 

 

 

 

 

Mogelijkheid tot 
doorgroeien 

 

Plezier voor jong 
en oud 

 

Een goede manier 
om kennis te 

maken met de 
spelregels. 

Zonder scheid sr 

Iets voor de 
vereniging 
betekenen? 

 

Zonder 
scheidsrechter 
geen wedstrijd! 

 

 

Geef je nu snel op via 
scheidsrechters@rksvdriel.nl 
en vermeld het volgende: 

 Naam 
 Leeftijd 
 Emailadres 
 Telefoonnummer 
 Eventueel in welk 

team je speelt 
 

 

 

Wordt	scheidsrechter
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Scheidsrechterscommissie	zoekt	nieuwe	leden:
Zoals u heeft kunnen lezen heeft de scheidsrechterscommissie afscheid genomen 
van een tweetal leden. Met het vertrek van deze leden vallen er gaten in de com-
missie en daar kunnen we u bij gebruiken.  

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mensen die zich willen inzetten om samen met 
ons het arbitragebeleid naar een hoger level te tillen. 

Ben jij bereid om 1x in de maand te overleggen over de 
scheidsrechters en wil jij je inzetten voor onze vereniging?  
Meld je dan nu aan!

Aanmelden kan via: scheidsrechters@rksvdriel.nl

EHBO-vrijwilligers	gezocht

EHBO-vrijwilligers gezocht voor dagdeel op zaterdag bij RKSV Driel
De medische staf van RKSV Driel is voor de zaterdagen op zoek 
naar vrijwilligers die een EHBO-diploma en/of een reanimatie/AED 
hebben. Deze personen hoeven niet de hele dag, maar slechts een 
dagdeel aanwezig te zijn.
Alleen bij een calamiteit is de hulp van deze vrijwilligers daadwer-
kelijk nodig. Tussendoor kan er genoten worden van onze jonge 
voetbaltalenten op de velden. 
Dus ben je geïnteresseerd om onze medische staf te versterken, 
en vind je het leuk tussendoor een wedstrijdje te kijken, meld je dan 
aan door een mail te sturen naar secretaris@rksvdriel.nl.
Medische staf RKSV Driel
De medische staf van RKSV Driel bestaat uit verzorgers/masseurs 
Anton Meeuwsen en Bas Hoogveld en fysiotherapeut Remco Mul-
ler. 
Op dinsdag en donderdag zijn Anton of Bas beschikbaar op de club 
van 19.30 tot 22.30 uur. Remco heeft namens Fysiotherapie Driel 
een spreekuur op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
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AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Baltussen Konservenfabriek BV
Beijer Mengvoeders BV
Ben4Business
Bloemenhandel Janssen-IJkhout
Bouwservice Hesseling
Cargolus Dagbladverspreiding
Carrosseria Volpe
Constructiebedrijf C. Hermeling
De Geldersche Poort Catering en Partyservice
De Oldenburg, Party- en zalencentrum
Exploitatiemaatschappij Welderen BV
Fotostudio Wim
Fresh Food Technology Project BV
Fysiotherapie Driel
Garage Schuiling
Garage TotalCare
Hanenbergh Advies
Henk Langen TV Service
Herlaar Landmeten BV
Jan Boerboom, Bouwen en verbouwen
Jansen Makelaars/Hypotheekhuys
Linsen Scooters Gelderland
Loon- & grondverz. Gerritsen Heteren BV
Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF
Meer! Accountants en Adviseurs
Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie
MVO Solutions
Opel Broekhuis
Personal Physical Coaching
Pirtek, Hydrauliekservice
PL Installaties
Plaza Hendriks
Profile	Car	&	Tyreservice	Koos	van	Elk
Quik Schilderwerken
Rabobank Maas en Waal -Oost Betuwe
Restaurant Dries&Co
Schoonmaakbedrijf W. Jacobi
Sligro, Arnhem
Smepro International
Snelders Sport 2000
Stunnenberg	Grafische	Professionals
Taxi Linsen Driel BV
Van der Geest Melkveehouder
Van Dijken Accountants
Van Suilichem Communicatie
Van Veen Advocaten
Welroos Media
Willemsen Wonen
Winter	Financiële	Diensten
Zalencentrum Driessen

Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom,

telefoon 06 – 16019377 |  info@bcdriel.nl  |  www.bcdriel.nl  |  juni 2020

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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Recreatievoetbal	weer	opgestart
Vanaf begin september 2020 zijn we weer opgestart.
Op onze leeftijd helemaal niks doen, dat is ook maar niks.
Dus gaan we weer actief aan de slag.
Wij zijn inmiddels meer dan twee jaar op de dinsdagochtend 
sportief	bezig.	Vanaf	half	elf	tot	half	twaalf	recreëren	we	op	het	
sportpark met als doelstelling het sporten op recreatief niveau.
Maar tijdens de coronacrisis dus even niet. Maar nu weer wel.
Als oud voetballers vinden we het spelletje nog te mooi om te 
doen.
Dus vermaken we ons met de bal, verbeteren we actief onze con-
ditie en zorgen we er voor dat we voldoende lichamelijke inspan-
ning verrichten om na het uur met een voldaan gevoel de douche 
op kunnen zoeken.
Om het nog leuker te maken zoeken we nog steeds mensen die 
het ook leuk vinden om een uurtje sportief te ontspannen.
Wie wil er op de dinsdagmorgen, of bij voldoende animo, op een 
ander tijdstip van de week, mee komen doen.
Ervaring niet vereist, genoeg tijd om langzaam aan de opbouw 
van je conditie te werken.
Plezier staat hoog in het vaandel.
Doe je mee……

Iedere dinsdagmorgen vanaf half elf
Drielenaar of geen Drielenaar
 Wees welkom

Wij zijn op zoek naar versterking om meer uit ons actieve uur te 
halen.
Wil je van je corona kilo´s af ?
Doe dan met ons mee !!!!

Willy Ederveen, info@rksvdriel.nl
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http://www.fysiotherapiedriel.nl
http://www.schuiling-driel.nl
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http://www.brugman-heteren.nl
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Bestuur: 
Hemmie Weijman, voorzitter
Hans Vening,  penningmeester
Anouk Bergmans,  secretaris
Jan de Bijl,   voetbalzaken
Michael Simon,  sponsoring & communicatie
Jan van Rooijen,  accommodatie & facilitair
Hans van der Linden, activiteiten & vrijwilligers

Verenigingsinformatie

Wedstrijdzaken
Frans Elbers
Arno Schuiling
Stefan Emons
Robbin Kosman
André van Baal
Jan Hoksbergen

Technische commissie
Frank Abbenhuis
Julian Vlietstra
Mark Weijman
Ivo Leijser
Ron Theunissen
Wim Verholt
Arno Schuiling
Arjen Teunissen
Sander Berends
Maik Bos
Mariska Willems-Jns

CAB
Harry van den Heuvel
Cees Opperman
Willy Ederveen
Hennie Scheerder
Frans Derksen
Henk Dekker 
Patrick van Mullem
Louis van der Welk
Ben Rombouts
André van Baal
Jan Klein Mentink
Henk Fischer
Tommy Idsinga
Tim van den Heuvel
Janne Willemsen

Activiteitencommissie
Jolanda Besselink
Annemiek Derksen
Aafke van Dijk
Judith Scheers

Kantinecommissie
Harald Scheers
Hennie Peters
Marijn van Cleef
Arie Vermaas

Communicatie & Sponsoring
Fred Hage
Ronald Linsen
André Poessenauw
Jeroen Peters
Jan van Welie
Vincent van Welie

Kledingfonds
Jelle Ritsma
Ilem Jansen
Debbie Bochaven

Vertrouwenspersonen 
Rob Snelders   Buddinghplein 7  06-47 96 33 70  
   6665 GA Driel    vertrouwenspersoon-heren@rksvdriel.nl
Callista Agema  Paardenbloem 58 06-37 31 09 69
   6665 HE Driel   vertrouwenspersoon-dames@rksvdriel.nl

Ledenadministratie
   Franklin Timmermans 06-12 53 68 81 ledenadministratie@rksvdriel.nl
   Koekoeksbloem 20 
   6665 HH Driel
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Contributie (01-07-2018)
  jaar maand
Senioren va. 19 jr. € 210,00 € 17,50
JO19  € 162,00 € 13,50
JO17  € 135,00 € 11,25
JO15  € 135,00 € 11,25
JO13  € 126,00 € 10,50
JO11  € 126,00 € 10,50
JO9  € 126,00 € 10,50
JO7                          €   60,00         €   5,00
Niet spelenden €   96,00 €   8,00
Dames	cq	meiden	vallen	ook	in	deze	leeftijdscategorieën.
Peildatum is 1 januari.

Betalingswijze
Bij aanmelding wordt éénmalig € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij overschrijving worden de KNVB kosten in rekening gebracht.
Contributiebetaling geschiedt maandelijks d.m.v. “incasso” door de vereniging. 
Dit is de meest gunstige manier van betalen! Heeft u bezwaren tegen “incasso”, dan gaan wij er van uit 
dat  u de contributie voor een heel jaar in één keer vooruit betaalt. 
Voor contributie-informatie en inlichtingen over wijze van betalen kunt u terecht bij de penningmees-
ter.
Het lidmaatschap wordt aangegaan tenminste tot het eind van het seizoen. 
Opzegging voor 1 juli (uitsluitend schriftelijk) bij de ledenadministratie.

Rabobank IBAN: NL28RABO0315120444 BIC: RABONL2U
INGbank IBAN: NL51INGB0003332604 BIC: INGBNL2A

Gezinskorting
In afwijking van de statuten is door de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2014 unaniem 
ingestemd om te komen tot een gezinskorting voor jeugdleden. Bij meerdere lidmaatschappen per 
gezin, kan het derde jeugdlid een contributievrijstelling verkrijgen van 50%. Als derde jeugdlid wordt 
altijd het jongste lid aangemerkt. In aanmerking komen spelers die op hetzelfde adres zijn ingeschre-
ven als hun ouder(s) c.q. verzorger(s).
De ouder(s) c.q. verzorger(s) dienen zelf schriftelijk aan te geven wanneer ze van de regeling gebruik 
willen maken. 
De regeling is van toepassing vanaf de eerst volgende automatische incasso na het schriftelijke ver-
zoek. 
Volwassenen vallen buiten deze regeling. Onder volwassenen verstaan we spelers die op basis van hun 
leeftijd in de senioren moeten voetballen.

Lid worden bij RKSV Driel.
Lid	worden	is	heel	eenvoudig:	je	kunt	op	de	website	online	het	inschrijfformulier	invullen.
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Agenda
Mei 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021



46

http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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http://www.bouwbedrijfvandenbroek.nl
http://www.bloemenparadijs.nu
http://www.aahscooters.nl
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http://www.gatorade.com
http://www.bcdriel.nl
http://www.garagetotalcare.nl
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http://www.snelderssport.nl
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http://www.drielbootcamp.nl
http://www.pl-installatie.nl


http://www.linsentours.nl


http://www.profile.nl/vestigingen/huissen/nijverheidsstraat-10a
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