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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Tsja …… en dan is het toch weer een stuk stiller 
op ons sportpark. Dachten we een aantal weken 
gelden dat we het normale (sport)leven aan het 
oppakken waren, de corona-actualiteit heeft ons 
achterhaald. 
De meningen over de maatregelen verschillen
zowel lokaal als landelijk; juist, onjuist, te streng,
niet streng genoeg. 

Coronamaatregelen
Ik respecteer ieder haar of zijn mening hierover. 
Het is wel een gegeven dat we als club worden opgezadeld met het toezien 
op het naleven van de maatregelen. 
En dat is een hele klus met 2 toegangspoorten, een kantine en een kleed-
accommodatie. Allemaal plaatsen waar op een of andere wijze een maat-
regel gecheckt moet worden. 
We proberen dit naar eer en geweten te doen.
Verreweg het merendeel van de mensen tonen begrip voor ‘ons werk’. 
En dat is fijn voor de mensen die de controle uitvoeren. 
Helaas zijn er ook enkelen die wat minder begripvol zijn c.q. proberen de 
regels te ontlopen. 
Door toch als toeschouwer bij een wedstrijd of training naar binnen te 
glippen, door toch zonder coronatoegangsbewijs de kleedkamer of kantine 
te betreden of door bij degene die de controle uitvoert uitdrukkelijk te 
klagen wat een flauwekul dit is.
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Start competitie
Ondanks het voorgaande, mogen we niet vergeten dat we al weer een 
aantal malen weer op een normale manier hebben kunnen voetballen. 
De competitie is alweer een paar maanden onderweg. 
Je kunt op de wedstrijddagen echt proeven hoezeer iedereen weer heeft 
verlangd naar het voetballen om “het echie”. 
En ook na afloop van de wedstrijden van met name de seniorenteams is 
in de kantine te zien dat de derde helft ook al lang werd gemist. 
Ik hoop dan ook dat het ontbreken van toeschouwers en de (corona) 
afgelastingen van heel korte duur zijn.

Nieuwjaarsreceptie
Zoals in de vorige editie van dit clubblad al vermeld, staat voor 8 janu-
ari 2022 de Nieuwjaarsreceptie met aansluitend de feestavond gepland. 
Hartstikke mooi dat Vrouwen 2 dit organiseert en ik weet dat zij al zeer 
ver hiermee gevorderd zijn. 
Nu alleen hopen dat de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien. 
Op dit moment moet de kantine vanaf 20.00 uur gesloten zijn. 
Vooralsnog geldt die maatregel tot 3 december. Dus wie weet…..

UIT DE BESTUURSVERGADERING
In de afgelopen periode zijn in het bestuur onder andere de volgende 
besluiten genomen en/of onderwerpen besproken.
• Al langer was het gebrek aan menskracht merkbaar om de kantine 

draaiend te houden. Wij hebben daarom besloten langs twee sporen 
hiermee aan de slag gegaan.  
Spoor 1 was te over-leggen met de seniorenteams om een aantal 
maal per jaar in het weekend een bardienst te draaien.  
Hieraan is inmiddels invulling gegeven.  
Alle teams gaven aan het belang hiervan (ook voor hun eigen team) 
in te zien.

• Spoor 2 wordt nu in gang gezet. Hierbij gaan we een beroep doen op 
de overige leden c.q. de ouders van deze leden.  
Zoals in het vorige voorwoord aangegeven is ons beleid dat het lid 
zijn van onze vereniging meer inhoudt dat uitsluitend het betalen 
van contributie.

• Tijdens een van onze vergaderingen hebben we ruim de tijd ge-
nomen om kennis te maken met het bestuur van de businessclub. 
Door corona was dit overleg diverse keren uitgesteld.  
Naast de kennismaking hebben we ook zeer constructief kunnen 
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praten over diverse inhoudelijke onderwerpen.  
Van beide zijden is dit zeer gewaardeerd en we hebben afgesproken 
enkele keren per jaar bijeen te komen. 

• We hebben een eerste verkenning gedaan over mogelijke aanpas-
singen aan en in de kantine.  
Met name ook de wijze waarop we hierbij de leden willen betrekken 
is daarbij aan de orde geweest. Zoals bekend ligt er al een concept 
plan dat een paar jaar geleden is gemaakt.  
In de recente algemene ledenvergadering is al aangegeven dat dit 
concept zal worden afgestoft als start voor het uiteindelijke plan. 

• De notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 okto-
ber 2021 hebben wij in concept vastgesteld.  
Definitieve vaststelling dient uiteraard plaats te vinden in de vol-
gende ALV.  
In deze RoodWitten zijn deze notulen gepubliceerd.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Coronamaatregelen
Door de veranderende coronaregels kan het zijn dat er enige onduidelijkheid is 
over wat er op het moment wel en niet is toegestaan. We zullen dit in het kort 
proberen op te sommen zodat het voor iedereen duidelijk is.

De regel op zichzelf is duidelijk: publiek is niet toegestaan op sportparken.

Vervoer naar uitwedstrijden:
De regel is dat (strikt noodzakelijke) rijouders aanwezig mogen zijn op een 
sportpark. Het is dus niet de bedoeling met de hele familie te rijden, maar dit 
tot één ouder te beperken. Daarnaast is geadviseerd om met zo min mogelijk 
auto’s (kinderen zoveel mogelijk mee te laten rijden met elkaar) uitwedstrijden 
te bezoeken.

Maandag tot en met vrijdag:
Alleen de kleine poort bij het zebrapad is geopend voor toegang tot het sport-
park.
Er is geen publiek welkom bij de trainingen.
Ouders die hun kinderen naar de training brengen en ophalen, kunnen dit 
doen tot en met de fietsenstalling bij de kantine. Daarna zijn geen ouders meer 
toegestaan.
Trainers / leiders van de elftallen waarvoor dat van toepassing is (18 jaar en 
ouder), zien erop toe dat spelers die geen CTB hebben, geen gebruik maken 
van de kleedkamers.
De kantine is op trainingsavonden gesloten. 

Met ingang van 22 november gelden onderstaande maatregelen:

• De kantine is op trainingsavonden gesloten
• De kantine is op zaterdag en zondag geopend (met QR controle)
• De kleedkamers zijn gesloten. 
• In het weekend zijn de kleedkamers tijdens wedstrijden geopend (met QR 

controle), maar het is niet verplicht daarvan gebruik te maken. 
• Alleen de kleine poort bij het zebrapad is geopend.
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Nieuw	hoofd	jeugdopleiding

Met ingang van het seizoen 2022/2023 is Guillaume Deux aan-
gesteld als nieuw hoofd jeugdopleiding van RKSV Driel. 
De huidige trainer van MAVS 023-1 zegt uit te kijken naar zijn 
nieuwe functie. 
‘De vereniging is groeiende en dat brengt uitdagingen mee waar-
uit mooie dingen kunnen ontstaan.’

Guillaume Deux, in het bezit van het diploma UEFA C, heeft 
ruime ervaring als speler en trainer in het amateurvoetbal. 
Momenteel is hij  trainer bij MASV JO23-1 en zijn zoon speelt in 
de JO9-4 van RKSV Driel.

Deux zal de rol van hoofd jeugdopleiding beginnen met ingang 
van het seizoen 2022/2023, maar zal in het lopende seizoen al 
aansluiten bij diverse overleggen, vooruitlopend op het definitief 
invullen van zijn nieuwe rol in het volgende seizoen.

Jan de Bijl: belangrijke rol in nieuwe organisatie
Bestuurslid voetbalzaken Jan de Bijl over de nieuwe aanstelling: 
‘In ons nieuwe Voetbalbeleidsplan én ons Jeugdplan is de orga-
nisatie bij de technische commissie jeugd veranderd. 
Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het hoofd jeugdop-
leiding.

Hij is primair verantwoordelijk voor de aanstelling, technische 
ondersteuning, begeleiding en aansturing van alle trainers binnen 
de jeugdafdeling van RKSV Driel en daarmee verantwoordelijk 
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voor de kwaliteit van het trainen en wedstrijdcoaching samen met 
de trainers.
Guillaume Deux: herkenbaar en verzorgd voetbal
Na jarenlang trainer te zijn geweest, zegt Guillaume Deux veel uit-
daging te zien in zijn komende functie als hoofd jeugdopleiding. 
‘De vereniging is groeiende en dat brengt uitdagingen met zich 
mee. Maar daaruit kunnen mooie dingen ontstaan.

Ik verwacht in mijn nieuwe rol een fijne samenwerking aan te gaan 
met de trainers en overige betrokkenen binnen de jeugdafdeling 
van RKSV Driel. 
Mijn visie is dat we het samen doen. Samen bouwen aan herken-
baar en verzorgd voetbal en het opleiden van onze jeugd. 
De jeugd heeft immer de toekomst.’
V

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Help	ons	sportpark	toegankelijk	te	houden

In het licht van de nieuwe maatregelen, zijn we als club dringend op zoek 
naar vrijwilligers die in ieder geval komend weekend op ons sportpark 
QR-codes willen scannen van bezoekers die gebruik willen maken van 
onze binnen faciliteiten.

Gezien de hoge nood én de uitzonderlijke situatie heeft het bestuur beslo-
ten dat voor deze werkzaamheden een vergoeding op z’n plaats is.

Bezoekers van ons sportpark (toeschouwers, ouders, spelers, trainers, 
vrijwilligers, iedereen) dienen vanaf zaterdag 6 november een geldige QR-
code te tonen als zij gebruik willen maken van kleedkamers, kantine en/of 
toilet. Dit na naar aanleiding van de meest recente persconferentie en de 
daar aangekondigde coronamaatregelen.

RKSV Driel ziet het als haar plicht hier verantwoordelijk mee om te gaan 
en daarbij hebben we onlangs al een waarschuwing ontvangen vanuit de 
gemeente. Een boete kunnen en willen we (ons) niet permitteren.

Scannen tegen een vergoeding
We zijn als club dan ook naarstig op zoek naar de juiste oplossing. Maar 
gezien het korte tijdsbestek tussen de persconferentie en het ingaan van 
de regels - drie dagen - zijn we op zoek naar vrijwilligers die - al dan niet 
via gedeelde shifts - een paar uurtjes op zaterdag en zondag QR-codes wil-
len scannen.

We snappen dat het kort dag is, maar de nood is hoog en het bestuur heeft 
dan ook besloten dat voor deze werkzaamheden een vergoeding betaald 
zal worden. We denken niet dat dit doorslaggevend zal zijn voor eenieder 
die de club in deze uitzonderlijke periode de helpende hand wil toesteken, 
maar we snappen dat we wat vragen op zo’n korte termijn.

Wil je helpen? Heb je een paar uurtjes over? Wil je meer informatie? Vra-
gen? Mail dan corona@rksvdriel.nl

Alvast enorm bedankt voor de hulp.
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Verslag algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering RKSV Driel – Concept Notulen
Datum: 18 oktober 2021

Aanwezige bestuursleden: Hemmie Weijman (HW), Hans Vening (HV), Hans van 
der Linden (HL), Jan van Rooijen (JR), Jan de Bijl (JB), Anouk Bergmans (AB) 
(notulist)

Afwezig met kennisgeving: Frans Essers, Andre Poessenauw, Margriet Groene-
veld, Frans Elbers, Annemiek Fischer-Meel.

Bij aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter om een moment stilte voor 
de in het afgelopen jaar overleden leden en familieleden.

Agenda vaststellen: toevoegen aan agendapunt 3 – verkiezing kascontrolecom-
missie

Willy Ederveen (WE): verzoekt om aan de agenda toe te voegen: gebiedsaanpas-
sing en wijziging contributie

2. verslag ALV 2020
WE: bedrag balans moet €72.000 zijn i.p.v. €60.000.  Na controle wordt in be-
drag in verslag aangepast naar €73.000.
Bij punt 8 is een deel van de tekst weggevallen. 
De secretaris voert deze wijzigingen door. 
De notulen worden met deze correcties vastgesteld.

3. Jaarrekening boekjaar 2020-2021
HV licht de jaarrekening toe. Het overschot is ontstaan vanuit de tegemoetko-
ming vanuit de Rijksoverheid voor sportorganisaties. Het laatste bedrag vanuit 
het Rijk is als nog te ontvangen post meegenomen op de jaarrekening (kosten/
baten in het jaar waar ze van toepassing zijn).

Accommodatie positief: huur door gemeente kwijtgescholden. Er zijn vanwege 
de coronamaatregelen minder kosten gemaakt, een deel van het overschot wordt 
meegenomen als reservering voor privatisering/groot onderhoud.

De opbrengsten van de kantine vallen nadelig uit vanwege de beperkte opening in 
het afgelopen boekjaar. Ook is minder geïnvesteerd in inventaris vanwege onze-
kerheid in de coronaperiode. 

Passiva nog te betalen: dit bestaat m.n. uit de bijdrage die we hebben ontvangen 
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voor ontwikkeling accommodatie (voor multicourt). Onder de reserveringen 
zit nog de reservering voor het jubileumfeest 75 jaar. De penningmeester stelt 
voor om dit bedrag te reserveren voor het 80 jarig jubileum.

Vragen:
WE: welke investeringen zijn gedaan m.b.t. gebouw en inventaris?
HV: beregeningsinstallatie veld B, keuken restant vanwege lagere bijdrage 
business club

WE: de reservering algemeen gaat omlaag met €7.000, waarom?
HV: restitutie jubileumtickets

Jos Geenacker (JG): bij reservering algemeen moet de reservering 80 jarig 
jubileum specifiek worden benoemd.
HV: is ook opgemerkt door de kascontrolecommissie, wordt aangepast.

WE: waarom zijn de energiekosten zo hoog als het park weinig is gebruikt?
HV: Vorig jaar is een stelpost opgenomen op basis van de historie. Deze was te 
hoog, waardoor het resultaat vorig seizoen te laag is weergegeven. Deze is nu 
rechtgetrokken door de stelpost in het resultaat te laten wegvloeien.

WE: klopt het dat de afschrijving accommodatie nu onder de reservering pri-
vatisering is opgenomen?
HV: afschrijvingen over investeringen van privatisering behoren inderdaad 
weggeschreven te worden tegen de bijdrage die we hiervoor ontvangen.

WE: pluim voor de sponsoren dat ze trouw zijn gebleven aan de club! 
HV: wordt onderschreven door het bestuur

3b Verlenging kledingfonds
HW licht het voorstel om vervanging wedstrijdkleding met 1 jaar uit te stellen. 
Leden sparen daardoor 1 jaar “ teveel” . Het bestuur stel voor om dit bedrag te-
rug te geven aan de leden in de vorm van cadeaubonnen, te besteden bij Snel-
ders. Fa. Snelders is bereid het bedrag per cadeaubon op te hogen met €8,50.

Vraag Gerald Knuiman (GK): op welk moment wordt beoordeeld wie spelend 
lid is? Moet een lid hiervoor een aanvraag indienen? 
HW: Geen aanvraag. Iedereen die op het moment van uitgifte spelend lid is 
ontvangt een cadeaubon. 

Bart Herlaar (BH): wordt hierover overleg gepleegd met de shirt sponsors?
HW: als het voorstel is goedgekeurd worden de betreffende sponsoren geïnfor-
meerd.
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Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

3c. Besteding overschot
HW licht toe dat we er financieel goed voorstaan als vereniging. Leden mogen 
er van profiteren dat we een overschot hebben. Het bestuur stelt voor om een 
belangrijk deel van dit overschot van €40.000 ten goede te laten komen aan 
leden en sponsors die ons trouw zijn gebleven. In de vorm van activiteiten of 
accommodatie/faciliteiten. 

JG: Complimenten voor de voorbereiding van de ALV. Stelt voor dat het over-
schot voor een groot deel wordt besteed aan opknappen kantine. 
HW: we nemen dit voorstel mee in onze overwegingen.

WE: worden plannen bekend gemaakt aan de leden voordat ze ten uitvoering 
worden gebracht?
HW: bij grootschalige investeringen worden leden geïnformeerd c.q. geraad-
pleegd.

Het voorstel wordt aangenomen. HW dankt de leden voor het vertrouwen en 
nodigt leden uit om ideeën aan te reiken.

3d. Kascontrole
Alfons van Rooijen (AR): de kascommissie bestaande uit Harry Janssen, 
Maico Muller en Alfons heeft de stukken beoordeeld en is tot de conclusie ge-
komen dat het financieel verslag 20-21 een getrouw beeld geeft van de grootte 
en samenstelling van het vermogen. De kascommissie adviseert de leden de 
jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.

GK: Heb je voldoende tijd gehad om de stukken te controleren?
AR: Ja, de controle heeft plaatsgevonden op 7 oktober, dat gaf ons voldoende 
tijd om de stukken door te nemen en vragen te stellen. Deze zijn tijdig beant-
woord.

Aan het bestuur wordt decharge verleend.

3e. Verkiezing kascontrole
Alfons is dit jaar aftredend en herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt hij 
herkozen door de aanwezige leden.

4a. Begroting
HV licht de begroting toe. We verwachten meer uitgaven voor personeelskos-
ten, vanwege de aansluiting bij cao Sport (hogere bruteringskosten). Voordeel: 
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we mogen 4 contracten verlenen voordat een medewerker een vast contract 
aangeboden moet krijgen. 

GK: waarom deze constructie? Waarom niet trainers in vast dienstverband ne-
men, dat kost minder en bij niet functioneren kun je ontslag aanvragen via de 
kantonrechter. Voor welke werknemers geldt deze regeling? Gaan we andere 
trainers ook loon betalen?
HV: het grootste deel van de verhoging zit in de brutering van kosten. De rege-
ling geldt alleen voor de trainers van de selectie. We nemen de tip in overwe-
ging.

Andere verhoging van kosten betreft energie vanwege de stijgende energieta-
rieven. 
De verwachte groei van het ledenbestand geeft extra inkomsten. Het bestuur 
wil voor dit boekjaar geen contributieverhoging doorvoeren.

GK: waarom blijven inkomsten kledingfonds gelijk terwijl de contributie-in-
komsten omhoog gaan vanwege een verwachte ledentoename? Is in de begro-
ting al rekening gehouden met het voorstel t.a.v. de contributie van vrijwil-
ligers?
HV: het kledingfonds zou inderdaad iets hoger mogen, maar dit heeft geen 
invloed op resultaat. In de begroting is nog geen rekening gehouden met het 
voorstel, dat wordt na aanname verwerkt.
Sponsorinkomsten mogen niet meer onbelast worden uitgevoerd. We ver-
wachten mooi opbrengsten van de Rabo clubactie en sponsorloop. De op-
brengst van de AH actie was boven verwachting.

GK: wanneer wordt de sponsorloop gelopen?
HV: wordt dit boekjaar nog ingepland.

WE: we hebben een nieuwe CV en zonnepanelen, waarom dan op het kosten-
niveau van de “dure jaren” gaan zitten? Is bij de vervanging gekeken naar 
duurzamere alternatieven?
JR: warmtepomp ging onvoldoende opleveren, meer uitleg volgt bij 5b.

4b. Lidmaatschap vrijwilligers
HW licht toe het voorstel van het bestuur toe. Dit voorstel is ontstaan vanuit 
de verplichting voor niet-spelende leden om lid te worden van de KNVB. Er 
is op dit moment ongelijkheid in wie wel of niet wordt vrijgesteld van con-
tributie. Het bestuur wil dit gelijktrekken en vaststellen wie vanuit zijn/haar 
functie voor de club lid moet worden. Het maximale effect voor de begroting is 
€7.000. Het bestuur hoopt dat dit de drempel om vrijwilliger te worden voor 
de club verkleint.
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Nieuwjaarsreceptie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 januari 2022 

Nieuwjaarsreceptie 
met aansluitend 

feestavond 
 

 

Kom samen met ons proosten op 
het nieuwe jaar 

 

 

De organisatie is in handen van vrouwen 2 
 

Aanvang receptie 19:00  
Aanvang feestavond 20:00 

 
Uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona maatregelen 
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Theo van Rijsewijk (TvR): worden mensen aangesproken als ze vrijgesteld zijn 
van contributie en geen werk doen voor de club? Hij stelt voor om de regeling 
over een jaar te evalueren.
HW: in de uitvoering is dat lastig maar we gaan hier zo zorgvuldig mogelijk op 
sturen.

GK/Joop Jansen (JJ): in het verleden was er al een regeling dat je een aan-
vraag kon indienen bij het bestuur om vrijgesteld te worden van contributie. 
Wat is het verschil met dit voorstel?  GK maakt bezwaar tegen de stelling dat 
in het verleden het beleid willekeurig is toegepast.

HW: een vrijstelling is nu aan de functie gekoppeld en is voor iedereen gelijk. 
In de oude situatie kregen alleen mensen die daarom vroegen vrijstelling.

JG: in de overdracht van oude naar nieuwe bestuur is kennelijk niet meegeko-
men dat er een vrijwilligersregeling was. Prima om daar nu duidelijkheid in te 
brengen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen en de begroting vast-
gesteld.

5. Visiedocument bestuur
Wat mogen leden de komende jaren van ons verwachten? Niet alleen qua 
activiteiten maar ook waar we voor willen staan en waar we de komende jaren 
naar toe werken.

Per thema is een visie geformuleerd, wat willen we op dit punt bereiken? Deze 
visie is vertaald naar activiteiten. De lijst is niet onuitputtelijk of in beton gego-
ten. De uitkomsten van de enquête van een paar jaar geleden is waar mogelijk 
meegenomen in de visie.

Maatschappelijke rolopvatting: faciliteiten, kennis en kunde mogen we ook de-
len met anderen dan leden. De ontwikkeling van het gravelveld wordt betrok-
ken bij de ontwikkeling van Driel ZuidOost en wordt breder getrokken naar 
een vitaal sportpark. Het complex is sinds deze zomer elke dag vanaf 14 uur 
open voor de jeugd om te voetballen.  
Bij investeringen (bijv. in de accommodatie) wordt rekening gehouden met 
duurzaamheid en (financiële) gezondheid.
We willen een inclusieve en gastvrije club zijn, voor iedereen bereikbaar. We 
houden de rijke historie in ere.

WE: de reservering voor het multicourt, mogen we dat gebruiken voor andere 
doeleinden?
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HW: we mogen de reservering vooralsnog aanhouden voor de ontwikkeling van 
het multicourt, maar het kan ook zijn dat we het terug moeten betalen en binnen 
het budget voor Driel ZO ruimte wordt gemaakt voor de ontwikkeling van een 
vitaal sportpark.

WE: krijgen we compensatie voor het opvangen van jeugd op het park vanuit de 
gemeente?
HW: nee, de ruimere openstelling doen we vanuit onze maatschappelijke rol.

5a. Toelichting voetbalbeleidsplan
JB licht toe waarin is geïnvesteerd op het gebied van voetbalzaken: materialen, 
opschonen ballenhok, werving scheidsrechters. Met de technische commissie is 
gewerkt aan een overkoepelend voetbalbeleidsplan met daaraan gekoppeld het 
jeugdplan.

Julian Vlietstra is hoofd van TC jeugd, Frank Abbenhuis trekker van de interne 
scouting en er wordt nog gezocht naar een hoofd jeugdopleiding (aanspreekpunt 
voor trainers).

GK: wie is er voor de recreatieve seniorenteams?
JB: Arno Schuiling

TvR: maakt zich zorgen over de beperkte omvang van de selectie.
JB: het plan is mede opgesteld om de selectie voor de toekomst te versterken

Marijn van Cleef (MvC): waarom is er verschil in ballen tussen za 2 en za 4?
JB: door omstandigheden zijn er ballen aangeschaft via 2 leveranciers. Dit wordt 
in het komende jaar steeds meer gelijkgetrokken.

Julian Vlietstra (JV) licht het jeugdplan toe. Bij de jeugd staat ontwikkeling voor 
iedereen centraal. We spreken over ontwikkelteams en selectieteams. Selectie 
vanaf 15 jaar, daaronder wordt vooral gekeken naar gelijkgestemdheid en qua 
speeltijd gelijke rechten voor alle spelers. Bij de jeugd vanaf 15 jaar is er meer 
vrijheid voor trainers voor andere invulling m.b.t. tactiek en resultaat waarbij ook 
hier ontwikkeling van het gehele team voorop blijft staan. Het plan geeft duide-
lijkheid voor trainers onder welke visie wij training willen geven. Een coach moet 
inhoudelijk sterk en motiverend zijn. Ook respectvol gedrag is belangrijk. 
Voor verdere inhoud zie voetbalbeleidsplan en jeugdplan op de website.

Vragen:
Stefan Emons (SE): kunnen we ook maatregelen treffen om in te grijpen op nega-
tief gedrag van ouders, spelers en begeleiders richting scheidsrechters?
JV: nodigt SE uit om daarover samen van gedachten te wisselen.
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E. Hagen (EH): vanwaar de grens bij 15? Mn als in een leeftijdscategorie de 
niveauverschillen groot zijn is het goed om de grens te kunnen verschuiven.
JV: de leeftijdsgrens is bediscussieerbaar, maar moeten we evalueren en in-
dien nodig bijstellen. Het hoofd jeugdopleiding moet daar ook een ondersteu-
nende rol in spelen.

GK: complimenten voor het plan. Suggestie om hier een meerjaren begroting 
aan te koppelen. Hoe borgen we dat Futsal als selectieteam gehandhaafd kan 
blijven?
JB: goed punt, komt daar bij GK op terug. 

5b. Accommodatie & facilitair
Prioriteit bij aanvang was het toegangsbeheer en de beregeningsinstallatie 
B veld (besluit vorige bestuur). Het kantinemeubilair wordt nog verder ver-
vangen (tafels en stoelen). Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe CV ketel, 
slimme thermostaat en tractor.

Huidige staat accommodatie: achterstallig onderhoud, gebrek aan ruimte/ca-
paciteit en verfraaiing is nodig. Hierin willen we investeren.
Er komt een integraal plan om de kantine te upgraden (o.a. toiletten, jeugd-
honk, bestuurskamers, terras). JR nodigt leden uit om hierover mee te denken. 

JG: er was toch al een werkgroep die een plan heeft uitgewerkt?
JR: ja, maar het is goed om daar met nog wat meer mensen naar te kijken. 
Niet opnieuw beginnen maar wel verder uitwerken.

Het bestuur gaat ook (nog) meer inzetten op bezetting van de kantine en dui-
delijke afspraken over gebruik materialen en terrein. Tot slot wordt geïnves-
teerd in IT infrastructuur.

Toon Hoogveld (TH): we komen kleedkamers tekort, m.n. op zaterdag. Het 
wedstrijdsecretariaat krijgt daar veel klachten over. 
JR: niet specifiek benoemd, maar gaan we zeker ook aandacht aan besteden. 
BH: doet suggestie voor lockers als tijdelijke oplossing

Chris Hesseling (CH): het groenonderhoud buiten de velden moet aangepakt 
worden.
HW: hebben we al contact over met de gemeente.
GK: in het verleden hebben we vergoeding vanuit de gemeente gekregen voor 
het onderhoud. Is later door de gemeente weer zelf in beheer genomen. Doet 
suggestie om dit weer zelf op te pakken.

GK: is A&F verantwoordelijk voor indeling van de velden?
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http://www.janethoogsteder.nl
http://www.landmeetadvies.nl
http://www.stoerkindercoaching.nl
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JR: A&F is verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. de afstemmen van onderhoud 
en gebruik.

5c. Vrijwilligers
HL: nodigt alle leden uit om anderen te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. 
Het bestuur moet niet alle gaten dichtlopen. Alle commissies moeten goed gevuld 
zijn.

WE: vrijwilligers die in het verleden aan de poort stonden voor het heffen van 
entreegeld hebben via de krant moeten lezen dat zij niet meer in actie hoefden te 
komen.
HW: betreurt als dit zo is overgekomen.

WE: klopt het dat de ledenadministratie (nog) niet bedankt is met een kadootje 
voor de inzet van de afgelopen jaren?
HW: wel bedankt, nog geen geschenk. Gaan we zeker nog doen.

Mark Weijman (MW): wat is de rol van het bestuur om vrijwilligers te werven, 
buiten de oproep naar deze aanwezige groep om?
HW: het bestuur heeft bijv. elftallen benaderd om bardiensten te gaan draaien. 
Daarnaast gaan we de ouders van jeugdleden benaderen voor vrijwilligerswerk. 
Alternatief kan ook zijn dat we de contributie verhogen en vrijwilligers gaan 
betalen.

SE: bij ESA wordt met nieuwe leden besproken welke rol zij in de vereniging gaan 
vervullen. Dit geldt ook voor ouders van jeugdleden. We kunnen hiermee begin-
nen bij nieuwe leden, voor bestaande leden wordt het lastiger.
HW: Goed punt, is ook een van de gedachten die we hierbij hebben.
GK: heeft het bestuur in het verleden geprobeerd, in het voeren van die gesprek-
ken ging heel veel tijd zitten. Bij sommige andere verenigingen hebben ze daarom 
betaalde kaderfuncties.

Frank Abbenhuis (FA): doet de suggestie om een welkomstavond voor (ouders 
van) nieuwe leden te organiseren, met daarbij een introductiepakket en een for-
mulier waarop men een keuze kan maken welk vrijwilligerswerk men wil doen.

Marius van Regteren (MvR): mag strikter naar zowel nieuwe als bestaande leden, 
wat doe jij voor de vereniging? “ Warme benadering”  werkt beter dan in de ano-
nimiteit.

5d. Communicatie & sponsoring
Bij facturen voor het komende jaar naar sponsors is een begeleidend schrijven 
gegaan om hen te bedanken voor de steun in het afgelopen jaar.
De C&S commissie was krap bezet maar inmiddels zijn er 2 potentiële nieuwe 
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http://www.baltussen.nl
http://www.hagen-resourcemanagement.nl
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vrijwilligers.
Lopende zaken: LinkedIn meer gebruiken, introductie infopakket voor nieuw-
komers, op de site een vacaturedeel voor vrijwilligers, aandacht communicatie 
op sportpark.

WE: kan stemmen voor Rabo clubactie meer onder de aandacht worden ge-
bracht?
MS: wordt ter plekke geregeld door Jeroen Peters.

GK: hoe wordt de RoodWitten verspreid?
MS: via de mail

6. Voorstel ereleden
Dhr Poelman en dhr Kock worden voorgedragen als erelid vanwege hun in-
spanningen bij de oprichting van de club. Zij zijn de enige betrokkenen bij de 
oprichting die nog niet zijn benoemd tot erelid. Bij deze benoeming (postuum) 
wordt recht gedaan aan wat zij voor de club hebben gedaan. WE verzorgt de 
communicatie naar de familie en de foto/tekst op de eregalerij en website.
Alle leden gaan akkoord

7. Voorstel aanpassing logo
Vanwege de aanpassing van het jubileum-logo terug naar het gewone logo stelt 
het bestuur voor om het oprichtingsjaar toe te voegen. 
WE/TR zijn voor het behouden van het oude logo zonder jaartal, WE heeft 
hiervoor zijn argumentatie schriftelijk aangeleverd voorafgaand aan de ALV.
 
Allen leden stemmen in met het gebruik van het originele logo zonder jaartal.

Toegevoegde punten:
WE: stelt voor dat contributie niet wordt verhoogd zolang geen entree wordt 
geheven of vergoeding wordt ontvangen voor de ruimere openstelling vanuit 
de gemeente.
HW: een discussie over contributieverhoging moet worden gevoerd zodra dat 
opportuun is. 

WE: wil graag geïnformeerd worden over wat speelt qua ontwikkeling Driel 
ZO. 
HW: we zeggen toe dat als er relevante ontwikkelingen zijn we daar de leden 
van op de hoogte stellen.

8. Rondvraag
Harry Jansen (HJ): komen de ballenscheppen weer terug?
HW: deze zijn verdwenen. We kunnen nieuwe aanschaffen maar dan moeten 
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goede afspraken worden gemaakt over terugleggen op de juiste plek.

JG: hoe staat het met de open eindjes en het gesprek met de werkgroep Toe-
komst van Driel? Acteert het bestuur onafhankelijk van de commissie?
HW: het gesprek is uitgesteld in de corona-periode, wordt op korte termijn 
gepland. Het bestuur acteert autonoom van de commissie.

WE: aan welke eisen moet certificering voldoen?
JB: zie het voetbalbeleidsplan

GK: is er een roulatieschema voor aftredende bestuursleden? Doet de sugges-
tie om periodes van 3 jaar te maken zodat er steeds 1 of 2 aftredende bestuurs-
leden zijn en niet teveel tegelijk.
HW: ja er is een roulatieschema.

WE: hebben wij een ledenstop? 
HW: is ons niet bekend.

GK: wanneer en waar worden concept-notulen van deze vergadering gepubli-
ceerd?
HW: in de RoodWitten, we mikken op november.

SE: In Sportlink ontbreken bij veel spelers (actuele) foto’s. Stefan stelt voor om 
de foto’s die zijn gemaakt voor het AH plaatjesboek te gebruiken. 
JG: toestemming is destijds alleen verleend voor gebruik van de foto in het 
plaatjesboek.
Arno Schuiling (AS) vult aan: eerder werd een pasfoto aangeleverd bij het 
aanmeldformulier.
HW: pakken we op.

SE: wat is de status van de kledinguitgifte?
HL: ik ben bezig met een inventarisatie welke kleding nu in bezit is van de 
teams. Vanuit de trainers/leiders heeft nog niet iedereen gereageerd. Met deze 
inventarisatie kan de bestelling en uitgifte worden afgerond. 
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http://www.fotostudio-wim.nl
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Gezocht
Voor in de werkruimte van onze vrijwilligers accommoda-
tie-beheer.

Een	tafelmodel	koelkast.
Netjes én werkend (uiteraard)

De huidige is door de tand des tijds al flink versleten.

Een	keuken	bovenkastje 
 om koffie(kan) melk en suiker etc. in te bewaren.

Beter aan ons gegeven 
dan naar de gemeentewerf gebracht.

Info: willy-ederveen@live.nl
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http://www.timmerwerkenvermeij.nl
http://www.volpe.nl
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Benoeming	ereleden.

Op de algemene ledenvergadering van 18 oktober 2021 werden, op voordracht 
van het bestuur, de heren A.J. Kock en W H.A. Poelman postume benoemd tot 
erelid van onze vereniging. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 
oprichting van onze vereniging in 1945.

   Pastoor W.H.A.  (Willem) Poelman werd postuum 
   benoemd tot erelid ivm met zijn niet aflatende ijver de
   jeugd van Driel en het Drielse voetbal in het bijzonder.  
   Hij was initiator en mede oprichter van onze
    vereniging.

   Dhr. A.J. Kock (Bertus) werd postuum benoemd tot
   erelid i.v.m. zijn inzet voor het voetbal in Driel voor en na 
   de tweede oorlog. Hij was mede oprichter van 
   RKSV Driel en de eerste voorzitter. Hij loodste als 
   voorzitter de vereniging door een enerverende periode.

Enkele reactie van de beide families:

Mijne Heren,
Met dit berichtje wil ik u hartelijk bedanken voor de eer die u 
aan uw pastoor en mijn oom betuigt ter nagedachtenis aan zijn 
persoon, zelfs na zoveel jaren na zijn dood. Het doet ons goed 
van u te horen dat hij een bijzondere persoon is geweest in uw 
parochie zowel op pastoreel gebied als op het sociale. Van onze 
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kant kunnen we daar aan toevoegen dat hij ook voor onze 
familie een zeer prettige  en zorgzame oom is geweest, altijd 
geïnteresseerd in ons doen en laten en behulpzaam als het 
nodig was, voornamelijk in de dagen van de laatste wereld-
oorlog. Hij laat ons de beste herinneringen achter. We danken 
God dat Hij heeroom Willem voor zijn parochie en voor zijn 
familie een voorbeeld heeft laten zijn dat ons zeker aanzet om 
Hem daarvoor te danken en zijn passen te volgen. 

Jan Poelman  
Belo Horizonte, Brazilië

Goede avond,
Wat een mooi verhaal. Ik wist daar totaal niets van. Mijn zus 
Magda ook niet. Aan mijn schoonzus vertel ik het wel als wij 
weer naar Groningen gaan.
Mijn vader Albertus Johannes werd Bertus Kock genoemd. 
Heel veel groeten van mij,

Ria.

Hallo,
Ik heb uw bericht over het opnemen van onze heeroom Wil-
lem Poelman in de eregalerij van de RKSV Driel doorgestuurd 
aan mijn 4 broers. Twee daarvan wonen in het buitenland, 
zodat het nieuws meteen internationaal bekend geworden is! 
Wij vinden het heel bijzonder dat zo lang na de oprichting van 
de club deze eer toegekend worden aan een van de oprichters 
ervan.  
Als het mogelijk is ontvangen wij graag t.z.t. een foto van zijn 
plaatsing in de eregalerij. 

Hartelijke groet,
Stef Olmer-Poelman
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Linsen	Scooters	Gelderland	opent	nieuwe	
showroom

Wij hebben met trots onze 
nieuwe showroom geopend!
Deze showroom zal een 
uitbreiding worden van onze
huidige zaak. 
Hier gaan wij ons nog meer 
richten op onder andere
 (custom) MP3’s en andere 
motorscooters, (custom) scooters en e-Bikes. 

De nieuwe showroom is gevestigd op Rädeckerstraat 27 (dit is op 
hetzelfde plein als onze huidige zaak). 

Om te vieren dat wij een nieuwe showroom erbij hebben geven wij 
jullie een mooie korting bij aankoop van een nieuwe Vespa Sprint of 
Primavera E5 naar keuze in een brom of snor uitvoering! 

We zien je graag in onze nieuwe showroom!
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http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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Opening	vernieuwde	Albert	Heijn
Dinsdag 23 november is de geheel ver-
nieuwde Albert Heijn Ger Koopman in Driel 
heropend.
De supermarkt heeft een totale metamor-
fose ondergaan. De geheel vernieuwde 
supermarkt is nu voorzien van alle nieuwe 
trends en technische snufjes die we normaal 
alleen in de grotere Albert Heijn winkels 
zien. Een groter aanbod van vers artikelen, 
meer gemak voor de consument en ook 
meer voordeel.

Een supermarkt waar Ger en zijn team trots 
op zijn en een aanwinst voor ons dorp Driel. 
In deze winkel zullen veel consumenten met 
plezier hun boodschappen doen.
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	december
01 Cees Opperman
01 Marcel Boersma
01 Julia Markou
01 Olivier van der Meiden
02 Bram van Muiswinkel
02 Alex Asrjan
02 Jeske Heijmink
04 Lars Dinnissen
04 Peter Knol
05 Alfons van Rooijen
05 Max Faber
05 Andreas Calisir
06 Sinterklaas
07 Jos Geenacker
08 Lieke Muller
09 Mark Jacobi
09 Lars den Boer
10 Erik Hendriksen
10 Oscar Evers
11 Gerard Messing
12 Jaydey van Grieken
13 Gino de Wild
13 Wesley Croqué
13 Daan Le
13 Bart Derksen
14 Chris Hesseling
15 Stan Lamers
15 Stefan Vos
16 Sten Weijman
17 Jesse Weenink
17 Luka Weenink
18 Frans Derksen
19 Mike Opperman
21 Gabriel Simon
21 Jesse Koopmans
23 Jeffrey Wels
23 Johan Weijman
23 Kay van der Heide
24 Wim ten Westeneind
24 Bas Hoogveld

24 Ilayah Hato
24 Wout Bovenlander
26 Jelte van Rooijen
26 Patrick Lobatodemesquita
27 Bart Wouters
28 Kaj Udink
29 José Hervas
30 Romy Roelofse
30 Jonah Bakker
30 Ewan Vogelpoel
31 Berry Geurtsen
31 Yule van der Veen
31 Tom Sablan

Nieuwe	leden
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Weetjes	of	onzin

• Een van de eerste thuiscomputers was de MITS Altair 8800 

• Eerste personal computer voor kantoorwerk en spelletjes was 
de Atari 800 

• Bijzondere oude computers zoals de eerste Apple computer 
kunnen op veilingen meer dan € 100.000,- opbrengen.  

• Nederlandse computers waren o.a. Tulip, MCP, Philips, Laser 
en het Twentse Holborn. 

• Apple introduceerde als eerste een USB aansluiting. 

• De commodore 64 is de meest verkochte desktopcomputer ooit. 

• Een gemiddelde huidige smartphone heeft 1000 keer meer ge-
heugen dan alle bovenvermelde computers tezamen. 
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Wist	u	dat..	??

• de aktie van de ANWB “zet je licht aan “ ook op ons 
sportpark duidelijk is aangebracht

• De activiteiten rond de Sinter Klaas feesten kunnen 
doorgaan voor de jeugd

• Er toch vrijwilligers zijn op gestaan om dit feest voor de 
jeugd te organiseren

• bij de mini’s weer een trainer ( Piet) is aangetrokken om 
te helpen bij de trainingen op de woensdagmiddag

• het kunstgrasveld door de KNVB ook op de trainings-
avonden wordt ingedeeld voor in te halen wedstrijden

• dit voor problemen kan zorgen bij de teams
• op 8 januari 2022 de nieuwjaars receptie wordt gehou-

den
• het vrouwenteam 2 deze avond gaat verzorgen
• er regelmatig ballen worden gevonden in de sloot of in 

de struiken
• de teams dus niet de moeite nemen de ballen te zoe-

ken, die zij te kort komen na een training
• een trainer (Jan) van de mini’s er mooi bijloopt met zijn 

nieuwe trainingjas
• in het clubblad nu ook kunt lezen wat er op de be-

stuursvergaderingen behandeld/besproken wordt
• de Sint (of één van zijn Pieten) maandagavond het 

clubhuis heeft bezocht
• hij voor de “oudjes” van het dinsdagvoetbal een heer-

lijke chocoladeletter heeft achtergelaten
• het de “S” was van Supervoetballers
• zij volgende week een extra training krijgen om die 

overtollige calorieen er weer af te krijgen
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AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Aster Uitvaartzorg
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
Jeroen Buijs, Hoveniers
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
Wifimedia
Willemsen Wonen
Winter Financiële Diensten
Zalencentrum Driessen

Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom,
telefoon 06 – 16019377 |  info@bcdriel.nl  |  www.bcdriel.nl  |  okt. 2021

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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Sinterklaasfeest	Mini’s

Woensdag 24 november was er voor de mini’s geen training. Die 
was vervallen in verband met het bezoek van Sinterklaas en zijn 
Pieten.
Vol verwachting wachten de meidjes en jongens in de kantine op 
zijn komst. Het werd nog een heel gezellige middag met spelle-
tjes, liedjes en.. natuurlijk cadeautjes.
Hieronder enkele foto’s.
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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
   Compear  033 299 98 14  ledenadministratie@rksvdriel.nl
   Voorsteven 50 
   3751 WK  BUNSCHOTEN SPAKENBURG
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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
November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Maart 2022

April 2022

Mei 2022

Juni 2022

Juli 2022

Augustus 2022

September 2022

Oktober 2022
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Protea Groenadvies
Aanleg en 

onderhoud tuinen
  

06-28 04 66 88

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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