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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Dit is alweer mijn laatste ‘Woordje van de 
Voorzitter’ van dit seizoen. Het lijkt nog maar heel 
kort geleden dat ik mijn eerste bijdrage hiervoor 
leverde. Een seizoen dat zich kenmerkte door…
in ieder geval door heel weinig activiteiten op de 
velden. Door ouders en toeschouwers die niet 
aanwezig mochten zijn. Door een kantine die 
vrijwel het hele seizoen gesloten was.

Gelukkig zijn de vooruitzichten voor de komende periode en het nieuwe 
seizoen goed. Op de dag dat ik dit schrijf wordt waarschijnlijk aangekon-
digd dat eind juni de samenleving, dus ook de sport en onze vereniging, 
grotendeels weer open gaat. Wat dat betreft kunnen we met een positief 
ge-voel de vakantieperiode ingaan.

Regio Cup
Zaterdag 5 juni is dan toch nog de Regio Cup voor de jeugdelftallen van 
start gegaan. Voor heel wat verenigingen kwam dit te laat, waardoor ze 
afhaakten. 
Dit meestal omdat de velden in onderhoud moesten. 
Gelukkig konden wij, door wat te schuiven, onze jeugdteams nog wel de 
gelegenheid geven om gedurende vier weken ‘echte’ wedstrijden te spelen. 
Enige beperking is dat de douches op dit moment niet gebruikt kunnen 
worden. En voorts bleek het openen van de kantine niet zinvol.
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Vrijwilligers gevraagd
Zoals bekend draait onze vereniging voor een belangrijk deel op vrijwil-
ligers. Zoals vrijwel altijd, is er steeds wel een tekort aan vrijwilligers, of 
liever gezegd: we kunnen altijd wat extra handjes gebruiken. 
Daarnaast zie je nu ook de nadelige invloed van corona op het aantal 
vrijwilligers optreden. 
Niet alleen bij ons, maar bij veel verenigingen en organisaties. In de co-
ronatijd hebben mensen andere hobby’s gezocht en gevonden of ze zijn 
tot de conclusie gekomen dat het sowieso tijd is om de vrije tijd anders 
te besteden. 
Mede daardoor zien wij nu hiaten ontstaan in onze organisatie. Wij 
gaan dit de komende tijd in beeld brengen en kijken naar oplossingen. 
Dat betekent ongetwijfeld dat we een beroep gaan doen op iedereen die 
direct of indirect bij onze club betrokken is en de club een warm hart 
toedraagt.

Start nieuwe seizoen
In de vorige RoodWitten schreef ik al dat de communicatie hierover via 
de website verloopt. 
De elftalindeling zijn hierop al geplaatst en inmiddels is er ook een her-
ziene versie gemaakt en geplaatst. 
Door aanwas van nieuwe leden of eventueel vertrek ervan de indelingen 
kunnen deze nog wijzigen. Dus nogmaals, houd hiervoor de website en 
onze social media in de gaten (sowieso een aanrader).
 
UIT DE BESTUURSVERGADERING
In onze recente vergaderingen zijn onder andere de volgende punten 
aan de orde geweest.
•	 Zoals hiervoor aangegeven konden we besluiten deel te nemen aan 

de Regio Cup. Door een niet goed functionerende boiler, moeten de 
douches helaas gesloten blijven.  
Ook de kantine blijft gesloten. Er was nauwelijks nog voorraad 
en aanvullen voor enkele weken is niet zinvol. Bovendien waren 
toeschouwers op het complex niet toegestaan. En ook de vereisten 
vanuit de coronamaatregelen (registratie, verplicht zitten) maken 
het openen van de kantine niet logisch.

•	 Op dit moment is binnen onze vereniging geen duidelijke lijn wat 
betreft onze vrijwilligers.  
Wel of geen lid, vrijgesteld etc. Wij menen dat het goed is hier een 
heldere, uniforme lijn te bepalen. In de recente vergadering heb-
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ben we hierover van gedachten gewisseld. Binnenkort krijgt dit een 
vervolg. We hopen in de algemene ledenvergadering van 4 oktober 
met een voorstel richting de leden te komen.

•	 Afgesproken is dat alle bestuursleden voor hun onderdelen de be-
groting voor het nieuwe seizoen maken.  
Dit zorgt ervoor dat we voor de zomervakantie een concept begro-
ting hebben.  
Zoals bekend houden we dit jaar geen afzonderlijke ledenvergade-
ring voor het vaststellen van de begroting.  
Deze komt aan de orde in de algemene ledenvergadering van 4 
oktober.

Vanaf	deze	plek	wens	ik	iedereen	een	hele	fijne	vakantie	toe,	hopelijk	
zonder beperkingen. Ik hoop jullie in het nieuwe seizoen weer (per-
soonlijk !) te kunnen begroeten.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Hennie	Scheerder
meer	dan	25	jaar	terreinbeheerder.

Op 1 juli 2021 is Hennie Scheerder al
25 jaar en 11 maanden

of
25 jaar en 334 dagen

of
1352 weken

of
9.466 dagen

Terreinbeheerder 
van onze vereniging.

Dat is meer dan een feli-
citatie waard.
Hennie, 
namens de collega’s van 
de CAB  bedankt en 
hopelijke nog vele 
weken, maanden en 
jaren actief op ons sport-
park.
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En	weer	sluiten	we	met	de	mini’s	een	
vreemd	seizoen	af.
 
In het laatste clubblad van vorig seizoen spraken we nog de wens uit 
om	elkaar	in	het	nieuwe	seizoen	weer	te	kunnen	treffen	in	een	normale	
omgeving.
Hoe anders verliep dit seizoen 2020-2021

Na nog geen drie maanden was het weer hopeloos verkeerd en moest er 
opnieuw een beroep gedaan worden op de welwillendheid van ouders 
om de trainingen door te kunnen laten gaan. 
Iedere woensdagmiddag opnieuw wist Alfons ouders te mobiliseren.
Pim bleef zelfs tot de laatste trainingsmiddag actief. Chapeau. 
Op deze wijze, met actieve bijdragen van velen konden de mini’s toch 
blijven voetballen. 

Nu, medio juni 2021, loopt ook dit seizoen ten einde en zit het seizoen 
2020-2021 er helemaal op en zijn we klaar voor de jaarlijkse zomer-
stop. 
Daarna wordt het vizier al weer snel gericht op het volgende seizoen 
2021-2022. 
Nieuwe teamindelingen worden gemaakt en een deel van de mini’s van 
nu stroomt door naar een hoger team. 
En dat alles gebeurd dan voor de tweede keer zonder de voor ons ge-
bruikelijke en altijd weer gezellige seizoensafsluiting.
Dat is voor iedereen bijzonder jammer. ( misschien niet voor de ouders, 
want die worden een nederlaag bespaard) 

Omdat het, tot op het moment van dit schrijven, niet anders is en 
wij ons blijven conformeren aan de door de vereniging en overheden 
gestelde richtlijnen en met respect voor elkaar en ieders gezondheid, 
sluiten we het seizoen opnieuw op deze schriftelijke en digitale wijze af.
Maar niet voordat we: 

•	 Alle ouders, opa’s en oma’s en andere verzorgenden bedanken voor 
het feit dat ze iedere woensdagmiddag de spelers en speelsters weer 
veilig op ons sportpark brachten en uiteraard ook weer ophaalden;

•	 Een dankjewel aan de ouders en invaltrainers die ons tijdens trai-
ningen uit de brand hielpen als dat nodig was;
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•	 Een dankjewel aan eenieder die de onderlinge wedstrijdjes begeleiden;
•	 Een dankjewel voor jullie begrip voor de maatregelen die de vereni-

ging instelde;
•	 En wensen we de spelers die het volgende seizoen hogerop gaan voet-

ballen geweldig veel succes en voetbalplezier;
•	 De spelers en speelsters die volgend seizoen nog steeds mini zijn zien 

we ontzettend graag weer terug bij de start van het nieuwe seizoen.

Een extra veer op de hoed en extra pluim in het haar aan Alfons en Ma-
riska voor hun onvoorwaardelijke inzet. 
Uiteraard	wensen	we	iedereen	die	dit	leest	een	geweldig	fijne	en	ont-
spannen zomervakantie toe binnen de nieuw geboden mogelijkheden en 
spreken we opnieuw de wens uit om elkaar na de zomervakantie weer te 
treffen	in	een	wat	normalere	wereld	op	ons	geweldige	sportpark.

Blijf gezond.

Mede namens de trainers: 
Alfons, Henk, Pim, 
en onze coördinator Mariska.

Is er dan helemaal niks nieuws te melden?? Misschien toch wel.
Op het moment van schrijven worden nog pogingen ondernomen om 
binnen de nu nog geldende regels het seizoen op traditionele wijze af te 
sluiten dus met een wedstrijd tussen de ouders en de kinderen.  
Kruisen we de vingers en hopen dat het door mag gaan.
Word dan vast een vette nederlaag voor de ouders!!

Het antwoord staat ongetwijfeld in ons volgende clubblad.

Willy
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Millennium	feest	en	nu…………..
 
Tijdens het nieuwjaarsfeest in januari 2000 werd er door 
het organiserende elftal een heus  “elftal van de eeuw” 
samengesteld. 
Ik ben nu op zoek naar een groepsfoto van dit team. De 
namen heb ik wel.
Wie kan mij helpen?? 
Als ik er een kopie mag maken, krijgt u uiteraard het origi-
neel terug 
Ik hoor graag van iemand
 
Willy Ederveen 

Willy-ederveen@live.nl

http://www.schuiling-driel.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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Weetjes	of	onzin
•	 Als het gras bij de buren groener is dan heb je er zelf te 

weinig aan gedaan

•	 Er zijn veel meer dan 6000 soorten gras waarvan velen 
in de voedselketen zitten.

•	 In de meeste alcoholische dranken zit een soort van 
gras.

•	 Ook in de zee groeit er gras. Net als op de bergen.

•	 Koeiengras is niet goed voor paarden.

•	 Warme vochtige lucht, zorgt voor dauwdruppels op koud 
gras.

http://www.meubelrestyle.nl
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Jarigen	van	juli
01 Harry Janssen
02 Xippe Bax
04 Jacco van Haeften
04 Teun Poessenauw
04 Maud Bakker
04 Twan Koopmans
05 Richard Willems
05 Pepijn Derksen
05 Maikel Mulder
06 Jort Bakker
06 Daan Oostijen
07 Jurek Clappers
07 Gavin Jansen
07 Keyon Anthony
08 Louis van de Welk
08 Rik van den Heuvel
08 Daan Hoogveld
09 Jonas Knol Bruins
11 Tom Idsinga
11 Jayden Molenaar
11 Siem Dooper
11 Wout Blom
12 Boris Hafkamp
12 Simar Özcelik
12 Tim Vermeij
13 Seb Huisman
13 Tes Schellevis
14 Rein Vermeulen
14 Finn Oomens
14 Julie-ann Jansen
15 Lucas Notten
16 Ruben van der Geest
17 Casper Sciarone
18 Koen Meeuwsen
19 Rens Berends
21 Andre Poessenauw

21 Lucas Calisir
22 Harald Scheers
22 Yannick Dirksen
22 Ezra Saija
23 Gijs Boerboom
23 Ladaynian Belfor
23 Jurre Arnoldussen
24 Miro Lentjes
25 Bram Smit
25 Gijs Hollander
25 Wessel Raadschelders
26 Ron Teunissen
26 Kevin Schuiling
26 Kris Broekhuizen
27 Fred Derksen
27 Max Eimers
27 Peter Remmerde
28 Stijn Muller
29 Koos van Elk
30 Gijs Hendriks
30 Koos van Elk
30 Job Linssen
31 Janae Jansen

Jarigen	van	Augustus
01 Nick de Wild
01 Samuël Jansen
02 Johan Geurts
04 Aimane Boulahyane
04 Inaya Arkhouch
04 Sara Brouwer
05 Bas van den Ende
05 Bart Herlaar
05 Joris Willems
05 Milan de Winter
06 Harry Peters
06 Thijmen Kernkamp
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07 Ruben Speijers
07 Wesley Vree
07 Senna Vos
07 Esmay de Klein
08 Jens Noordhoek
08 Piet de Wild
08 Jeroen Bosvelt
09 Finn Kas
10 Jeroen Beijer
10 Jelle Kooderings
10 Lars van Leeuwen
11 Jim van Eldik
11 Martijn Bakker
11 Leron Wiltink
11 Till EmreUeberall
12 Jorrun Frederiks
13 Daniel Koopmans
13 Nelson Fernandes Fantasia
14 Lucas Jordaan
15 Dunya Sinc
16 Desirée Vrehe
16 Jochem Zoetbrood
17 Julian van de Kamp
18 Jesse Ravesloot
18 Demy van den Brink
19 Tim GrooteHaar
20 Rick Beijer
20 Hemmie Weijman
20 Dean Visscher
20 Sam de Ruiter
20 Noach Jansen
21 Sil Wynia
22 Martin Hoksbergen
22 Dyon Herlaar
22 Luuk Schram
22 Guus Hokke
22 Sam Pasteuning
22 Anna de Vaan
23 Robin de Wild
23 Stefan Esman
24 Mert Yildi
24 Sepp van Burken
25 Lemar Qaderdan
27 Samantha Paalman
28 Joris Pater
29 Jelmer van Gogh
29 Emil Olivier
29 Job de Boer

30 Bas Jansen
31 Ronald Linsen
31 S.R.J. Phielix
31 Robbin Kosman

Jarigen	van	September
02 Sjors Dulos
02 Michael Vleeming
02 Nûjin Akin
03 MayLinh Le
04 Jan Hoogveld
04 Marcel Jacobi
04 Brent Blom
05 Janneke Wormgoor
07 Dylan ten Westenend
08 Senne Vogelpoel
09 Julia Geurtsen
09 Fay Bongers
10 Merijn Bakker
10 Cas Schellevis
11 Sander IJkhout
11 Arnold Peters
11 Danny Schrijvershof
11 Jort Smit
12 Ron Gerdsen
12 Nila Rebergen
13 Liam Morais
14 Magnus Mushimiye
14 Jazz van der Kint
15 Henny Peters
15 Isa Bos
16 Theo Essers
16 Justin Mo
18 Heidi Hoogveld
18 Vinn Udink
18 Gosse ter Reegen
18 Fadi Hamdaoui
19 Ben Rombouts
19 Bert Kosman
19 Lieve Korver
19 Freek Jolink
20 Nick Verplak
20 Patrick Verdonk
20 Rahan Arkhouch
22 Geurt Schouten
22 Marnix van Rijsewijk
23 Fien Rooijakkers
23 Elin Smit
24 Edwin van Binsbergen
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24 Jo Martens
24 Jerome Starreveld
24 Yassin Arkhouch
25 Vigo Bongers
26 Joop Janssen
27 Leo van der Vooren
28 Sven Hop
28 Vincent Zwartscholten
30 Matts Wijnen
30 Jaro Vos
30 Hugo van Wenum

Jarigens	van	Oktober
01 Mick Weijman
01 Rita Boerboom-Vos
01 Niels Aalbers
01 Fabienne Renes
02 Sam Michiels
03 Klaartje Geenacker
04 Mads Huisman
04 Ben Abeln
04 Zeynep Tugrul
04 Senne van Welie
05 Lars Jacobi
05 Jasmijn van Kleef
06 Boy Peters
06 Kevin Janssen
07 Dick Dingelhoff
07 Florian van der Meiden
08 Dennis Krol
08 Angelo Evers
08 Nicky Gerrits
09 Quint Jansen
09 Mila Simon
10 Paul Scheerder
10 Richard van Brakel
11 Paul de Wit
12 Sven van Put
12 Marijn van Cleef
12 Mick Koen
13 Sjoerd Roeleveld
14 Sietse Kars
15 Simon Hage
16 Nikola Olivier
16 Krijn Teunissen
16 Michael Simon
17 Stan van Hoorn
17 Roy Louter
17 Laura Boeijen

17 Shahin Roshanaie
17 Stijn Jacobs
17 Sven van Meeteren
17 Melek Yildiz
18 Lennon Beek
18 Jesse van de Kamp
19 Anton Meeuwsen
20 Tijn Baumann
20 A. van Baal
20 Job Wolber
21 Jordi Verplak
21 Emiel van Muiswinkel
24 Isabelle Sanderson
24 Jan Boelen
24 Jan de Bijl
26 Ismael Arkhouch
27 Jan van den Dam
28 Albert Pol
28 Tom van de Weijer
29 Youri van der Welk
29 Julian Frederiks
30 Arjan Veenboer
30 Toine Bosvelt
30 David van Kempen
31 Willy Ederveen
31 Amber Peek
31 Emma Peek

Nieuwe	leden
Miro Lentjes
Fadi Hamdaoui
Siem Gerritsen
Luke van Eldik
Tieme Willems
Samantha Paalman
Wout Blom
Oscar Evers
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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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Onderhoud	van	de	velden
 
Vanwege de zomerstop en het onderhoud van de velden is 
het D-veld vanaf heden gesloten.

Het B-veld wordt door Zondag 3 en 4 gebruikt om te trainen 
Het kunstgrasveld wordt volledig bezet door alle overige teams

http://www.fysiotherapiedriel.nl


35

Sponsors	in	de	spotlight

Sponsors zijn voor een club als RKSV Driel van essentieel belang. 
Bij RKSV Driel hebben we gelukkig veel en trouwe sponsors en daar 
zijn we heel erg blij mee. Allemaal bedrijven en personen die onze 
mooie club op de één of andere manier ondersteunen.

Als club introduceren we nu ook iets nieuws; “sponsor in de spot-
lights”. We trappen af met Welroos Media.

Naam: Vincent van Welie
Leeftijd: 41 jaar
Bedrijf: Welroos Media

Sponsort RKSV Driel sinds:
Geen	idee,	alweer	flink	wat	jaartjes	in	ieder	geval

Vertel eens over je bedrijf.
In 2010 ben ik samen met Dennis Roos naar de KvK gestapt en 
hebben we onze gezamenlijke hobby, het ontwerpen van drukwerk 
en	bijkomende	grafische	activiteiten,	in	een	bedrijfsvorm	onderge-
bracht. We hadden beide inmiddels zoveel aanvragen dat we be-
sloten dat deze stap een logische was. Welroos Media was geboren 
(Wel van Welie en Roos van, je raadt het niet, Dennis)! Niet veel la-
ter hebben we dit uitgebreid met de fysieke levering van drukwerk. 
Denk daarbij aan visitekaartjes, banners, vlaggen.. eigenlijk alles 
waar iets op te bedrukken valt kunnen wij maken én leveren! We 
zien	onszelf	dan	ook	als	een	one-stop	shop	voor	grafisch	ontwerp,	
drukwerk, reclamematerialen, kleding en relatiegeschenken: heb jij 
een (drukwerk) vraag, wij zoeken het voor je uit!

Hoe ben je als sponsor bij RKSV Driel betrokken geraakt?
Ik ben zelf al jaren lid van de vereniging. Na de start van Welroos 
Media was sponsoring van ‘mijn clubje’ dan ook een logische stap 
voor een stukje naamsbekendheid en natuurlijk om de club een 
warm hart toe te dragen.
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Op welke manier sponsor je RKSV Driel?
Met een advertentie in het, inmiddels volledig digitale, clubblad. 
Daarnaast hangt er nog een mooi bord langs het hoofdveld en zijn 
we sinds een paar jaar lid van de BusinessClub SV Driel.

Wat maakt onze vereniging een aantrekkelijke voor jou(w 
zaak)?
Zoals bij vele lokale ondernemers toch wel uit een stuk clubliefde. 
Tegelijkertijd zijn veel van diezelfde lokale sponsoren ook precies 
onze doelgroep, dus het mes snijdt wat dat betreft aan 2 kanten.

Ben je zelf actief als voetballer?
Ik doe mijn best ;)

Favoriete voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard)?
Ajax

Andere hobby’s?
Bij	mooi	weer	wil	ik	de	fiets	nog	weleens	uit	de	schuur	halen,	al	zit	
er inmiddels al een dikke laag stof op. Hoog tijd voor wat mooier 
weer!

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig men-
sen weten?
Je mag het best weten, maar ik zou het je zo niet kunnen vertellen. 
Misschien dat niet iedereen weet dat ze voor al hun drukwerk en 
ontwerpen bij Welroos Media terecht kunnen. 
Check de website eens voor de mogelijkheden -> www.welroosme-
dia.nl! Mailen mag ook -> vincent@welroosmedia.nl.



38

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



39

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
Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021
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http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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Teamindeling seizoen 2021-2022

De Technische Commissie heeft, in overleg met de begeleiding van 
de diverse teams, de teamindeling voor het seizoen 2021 - 2022 
rond.

Update 12 juni:
Aanpassing teamindeling seizoen 2021/2022
Omdat er nog wat nieuwe leden bij zijn gekomen en er nog een aantal opzeggin-
gen binnen zijn gekomen, heeft de Technische Commissie een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de teamindelingen voor het seizoen 2021 - 2022.

In de pdf (zie hiervoor de website van RKSV Driel)  staat de meest recente tea-
mindeling voor het komend seizoen. Zoals eerder vermeld ging het bij de eerste 
versie van de teamindelingen om een concept versie. Nieuwe aanmeldingen en 
opzeggingen hebben er toe geleid dat we met een 2.0 versie komen. 

We zijn inmiddels gestart met de regiocup en merken dat veel teams, door diver-
se oorzaken, wekelijks om spelers en/ of speelsters verlegen zitten. Voor volgend 
seizoen zijn alle teams ruimer “gevuld”. Blessures, ziekte, vakanties etc. worden 
zo eenvoudiger opgevangen.

Ook dit jaar is de indeling zorgvuldig voorbereid en doordacht door de TC in 
samenspraak met de begeleiding van de teams. Uitgangspunt is dat alle spelers 
kunnen voetballen ‘op niveau met plezier’. Hierbij wordt breder gekeken dan al-
leen naar het voetbaltechnische gedeelte.

Doordat we dit seizoen veel samen hebben gespeeld, heeft de TC een goede 
inschatting kunnen maken wat alle spelertjes nodig hebben voor ontwikkeling en 
plezier. Dit betekent wel dat de samenstelling van de teams volgend seizoen weer 
zal wijzigen.

Hierbij is nieuw dat, vanaf de start van het hele komende seizoen met een on-
afhankelijk, deskundig team van scouts structureel bekeken zal worden of alle 
kinderen nog steeds in het juiste team zijn ingedeeld.

We wensen iedereen alvast een goede zomerperiode. We hopen dat er komend 
voetbalseizoen weer als vanouds gevoetbald kan worden en dat ouders/verzor-
gers, supporters en andere belangstellenden weer langs de lijn het voetbal kun-
nen volgen.

https://website.storage/Data/Driel/RTE/Bestanden/NieuwsItem/691/teamindeling_2.0_1.pdf
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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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