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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

EEN NIEUWE FASE
Met deze titel denk je uiteraard direct aan de 
onlangs afgekondigde versoepelingen. Bijna 
alles kan weer op de ‘ouderwetse’ manier. 
Hartstikke mooi natuurlijk, we waren daar 
allang aan toe. Maar in plaats van te schrijven 
over de versoepelingen, wil ik met ‘een nieuwe 
fase’ vooral aandacht vragen voor de uitdagingen 
waarvoor we als vereniging staan.

Alles mag, maar kan ook alles?
Om alles binnen de club goed te laten verlopen is inzet van mensen 
nodig. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. 
Niet voor niks hebben we in het visiedocument dat door de Algeme-
ne Ledenvergadering in oktober is vastgesteld, veel aandacht be-
steed aan het onderwerp ‘vrijwilligers’. Echter, de praktijk is weer-
barstiger dan de theorie. We constateren op diverse plekken in de 
organisatie een tekort aan vrijwilligers. Eigenlijk een ontwikkeling 
die al vele jaren bezig is, maar vaak kon met ‘pappen en nathouden’ 
alles worden opgelost.  Vaak door extra inzet van bestaande vrijwil-
ligers die daardoor nog meer zijn belast. We zijn nu echter op een 
punt waar dat niet meer mogelijk is. Op het punt dat we met de 
huidige vrijwilligers niet alle taken kunnen uitvoeren en dus alles 
wel weer mag, maar niet alles meer kan.
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http://www.effectief.nu


7

Niet alles doen is geen optie
Als niet alles meer kan, zou je kunnen zeggen: “dan doen we toch 
bepaalde dingen niet”. Maar voor ons is dat geen optie. 
Wij kunnen en willen niet geloven dat we met het aantal leden 
(inclusief ouders van jeugdleden) die we hebben, op onderdelen 
‘nee’ moet verkopen. En wat doen we dan niet? 
Sluiten we de kantine vaker of helemaal (onze wens is juist de 
kantine vaker/langer te openen), lassen we wedstrijden af omdat 
er geen scheidsrechter is, gaan we na het weekend de grasvelden 
niet meer egaliseren of het kunstgrasveld slepen, gaan we de 
kleedkamers minder vaak schoonmaken, organiseren we geen 
nevenactiviteiten meer? 
En zo zijn nog vele voorbeelden te noemen.

We zetten in op meer vrijwilligers
Er zijn uiteraard meer mogelijkheden om het vrijwilligerspro-
bleem op te lossen. Maar zoals ik hiervoor schreef, wij geloven 
nog steeds erin dat we dit op de traditionele manier moeten kun-
nen. Uiteindelijk, de vereniging zijn we toch allemaal. 
Zorgen dat de vereniging op alle onderdelen blijft draaien, is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Niet alleen van het bestuur of de commissies. 
Mooi was te zien dat de seniorenelftallen binnen onze vereniging 
bereid waren om gedurende het seizoen in ieder geval een aantal 
kantinediensten te draaien. 
Waarmee het op korte termijn grootste knelpunt voor een deel 
was opgelost. Leuke bijkomstigheid was, dat vaak na afloop van 
de kantinedienst werd gehoord, dat het ‘best leuk’ was. 
Hopelijk doet dit goede voorbeeld goed volgen.
Als bestuur denken we op dit moment na op welke wijze we rich-
ting de leden gaan. 
Met in ieder geval de vraag aan alle leden (en de ouders van de 
jeugdleden) om een bijdrage te leveren aan onze vereniging, niet 
alleen in geld (contributie), maar ook in tijd. 

Niet voor niks is ons motto: 
“de vereniging ben jij, samen met mij”.
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http://www.fysiotherapiedriel.nl
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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NB: wij komen dus in de loop van dit seizoen naar u toe. 
Hoe mooi zou het dan zijn, als u zich voor die tijd al heeft aange-
meld om wat voor de club te willen doen. 
Zomaar een ideetje.

UIT	DE	BESTUURSVERGADERING
Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen maand.

• We hebben besloten in de tweede helft van juni een dag te 
organiseren voor de hele vereniging.  
Gesplitst naar leeftijd zal er een programma worden opge-
steld, met ’s avonds een feestavond.  
De exacte datum en het programma zullen we nog nader be-
kend maken.

• Inmiddels zijn in de afgelopen weken aan diverse elftallen al 
de kledingbonnen verstrekt, die eerder al zijn toegezegd.

• We hebben gesproken over de stand van zaken van de begro-
ting over het lopende seizoen.  
Het zal duidelijk zijn dat door met name het ontbreken van 
kantine inkomsten dat deel van de begroting een negatief 
beeld laat zien.  
Overigens is door het Rijk aangekondigd dat er voor de perio-
de dat we gesloten waren, nog een compensatieregeling komt. 
Hetzelfde geldt voor de huur van de sportvelden.

Tot zover. Geniet van het feit dat de beperkingen vervallen. 
Hopelijk zien we elkaar op ons sportpark.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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http://www.jansentotaalwonen.nl
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Van	de	redactie

We hebben hier al eerder het verzoek gedaan aan jullie om een 
bijdrage in te leveren voor dit blad. Het loopt niet storm, of beter 
gezegd er komt behalve van onze vaste schrijvers eigen niks.
En dat vinden we best jammer.

Dus nogmaal de vraag: Weet je iets leuks wat je wilt delen met 
de medeclubgenoten, stuur het dan in.
Dat kan eenvoudig via de website: ga naar menuoptie clubblad 
en lees hoe dat kan. “Very simple”

Je kunt daar ook zien voor welke datum je moet inleveren.
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http://www.bouwbedrijfvandenbroek.nl
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Wie	kan	mij	helpen??
1
Ik ben op zoek naar het origineel dan wel een nettere ( kleuren)
uitvoering van deze foto. De foto is gemaakt tijdens de reünie 
van A teams in 2002

2
In het seizoen 1967/1968 werd naast het eerste elftal ook het 
tweede team kampioen. 
Het tweede team dat onder leiding stond van Bart van Mullem 
(leider/grensrechter) bestond uit:
Leo Martens, Leo Hermeling, Cor Menting, Johan kip, Geert van 
Leeuwen, Johan Smeenk, Marinus Schuiling, Piet Lamers, Willie 
Smeenk, Dik Derksen en Johan Soppe.
Wie heeft er een foto van dit kampioensteam van Driel 2 of weet 
waar deze mogelijk beschikbaar is?

Wie kan mij helpen? Alvast bedankt.

willy-ederveen@live.nl
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http://www.compear.nl
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http://www.rooijakkers.nu
http://www.de-oldenburg.nl
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Gedragsprotocol	RKSV	Driel
De onthullingen van grensoverschrijdend gedrag hebben inmiddels ook de voet-
balwereld bereikt. 
Uiteraard hopen wij dat RKSV Driel hiervan verschoond blijft, maar gezien de 
actualiteit, vindt het bestuur het raadzaam eenieder nogmaals te wijzen op onze 
gedragscode en de externe vertrouwenspersonen bij onze vereniging. 
Eind vorige maand heeft RKSV Driel al haar nieuwe gedragscode online gezet. 
Deze is in de basis volledig af, maar zal qua vormgeving nog een upgrade krijgen. 
Wel wijzen we eenieder hier nog eens graag op.
 
De Gedragscode is hier te vinden.
https://website.storage/Data/Driel/RTE/Bestanden/MenuItem/218/Ge-
dragsprotocol_RKSV_Driel.pdf

Vertrouwenspersonen RKSV Driel 
Callista Agema en Rob Snelders zijn de vertrouwenspersonen bij RKSV Driel. 
Zij vallen niet onder het bestuur of een commissie, om zo onafhankelijkheid te 
garanderen. Wel vormen zij een belangrijke schakel tussen speler, trainer, com-
missies en bestuur. 
Mochten zich situaties voordoen van ongewenst gedrag, kan eenieder zich mel-
den bij een van de vertrouwenspersonen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder 
geval verstaan: seksuele intimidatie; agressie en geweld; pesten; discriminatie; 
interne criminaliteit. 

Contactgegevens vertrouwenspersonen 
Callista Agema 06-37 31 09 69 vertrouwenspersoon-dames@rksvdriel.nl 
Rob Snelders 06-47 96 33 70 vertrouwenspersoon-heren@rksvdriel.nl 

(nb. Rob heeft als mailadres vertrouwenspersoon-heren en Callista vertrouwens-
persoon-dames. Maar het staat iedereen vrij een vertrouwenspersoon naar keuze 
te benaderen uiteraard). 

Meer info over wie ze zijn en wat vertrouwenspersonen doen, is hier te vinden:
https://www.rksvdriel.nl/666/vertrouwenspersonen/ 

Met bovenstaande informatie hopen we dat iedereen bij RKSV Driel kan sporten 
in een gezellige, vrije en veilige omgeving. 

https://website.storage/Data/Driel/RTE/Bestanden/MenuItem/218/Gedragsprotocol_RKSV_Driel.pdf
https://www.rksvdriel.nl/666/vertrouwenspersonen/
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Spreuk	van	de	maand.	

Bij tegenwind heb je pas 
baat, als je de andere 

kant opgaat.

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Nieuws	van	de	Businessclub	SV	Driel

Ben Huitink, de voorzitter van onze businessclub, is voor zichzelf 
begonnen en nu weer terug in de reisbranche waar hij in het verle-
den vele jaren werkzaam is geweest.
Hieronder zijn eerste nieuwsbrief.
We wensen Ben veel succes!
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https://www.thetravelclub.nl/reisadviseurs/gelderland/ben-huitink/aanmelden-nieuwsbrief
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http://www.cafezeldenrust.nl
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Oproep	
zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	niet(s)
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http://www.schuiling-driel.nl
http://www.meubelrestyle.nl
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Wist	u	dat..	??

•	 het dak van de kantine gerepareerd moet worden .
•	 er lek aan de voorkant  van het dak is ontstaan.
•	 in februari zelfs bestuursleden op de zaterdag kantine-

dienst hebben gedraaid
•	 op de zaterdagmorgen bij de jeugdwedstrijden veel kof-
fie	wordt	gedronken	langs	de	lijn

•	 op de dinsdagmorgen weer 2 nieuwe deelnemers heb-
ben mogen verwelkomen

•	 het aantal deelnemers nu op 15 man staat
•	 zelfs een deelnemer helemaal uit Zetten komt
•	 het team van zat 4 John en Reiny feliciteren met de ge-

boorte van dochter JOLEIN
•	 Stefan Hoogsteder is opgeroepen door de KNVB om het 

Nederlands Dames Team op het toernooi in Frankrijk te 
assisteren.

•	 Stefan ook het jeugdteam J10-1 van Rksv Driel onder 
zijn hoede heeft
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http://www.taxilinsen.nl
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RKSV	Driel	Darts	Open

Nu we eindelijk te horen hebben gekregen dat de maatschappij 
steeds meer uit de lockdown mag en we licht zien aan het einde 
van de lange coronatunnel, komt het eerste goede nieuws met-
een uit de hoek van de vereniging.

De 1ste editie van de Driel open gaat plaatsvinden op 26 februari 
2022 van 13:00-20:00. 
Dankzij gulle sponsoren is dit mooie evenement tot stand geko-
men, en wij hopen jullie dan ook te mogen verwelkomen op ons 
sportpark voor een leuk darttoernooi.

De hoofdprijs bedraagt €250,- maar er zijn uiteraard ook kleinere 
prijzen te verdienen. 
Inschrijfgeld bedraagt €5,- inclusief 1 consumptie.

Mocht het darten je niet helemaal liggen, ben je natuurlijk ook 
welkom om je favoriete dart idolen aan te moedigen en gezellig 
een drankje te komen doen.

We hopen jullie te zien op de 26e!

Inschrijven kan online via deze link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBpTMxuBkMYnialzJSIbatGD64O46F81YfdzIJIi86gwL5Q/viewform
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http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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De	wereld	van	Jan	Heisasa.

Als het licht op groen springt steken we over. Aan het einde van 
het brede zebrapad kruist een vrij liggend fietspad onze weg.
Als we bijna bij dat fietspad zijn nadert een fietser ons van rechts 
en verlenen wij hem netjes voorrang. Aan de fiets zitten aan 
weerszijde van die moderne tassen.
De fietser passeert ons en we vervolgen onze weg.
Een forse krachtterm doet ons omkijken. Kun je niet uitkijken, 
ouwe gek. 
Ga dan verdorie niet op het fietspad staan maar op het voetpad, 
antwoord de op de grond liggende fietser. Stelletje snotapen, 
voegt hij er nog aan toe. Een van de meiden wrijft langs haar 
been en kijkt verongelijkt naar de op de grond liggende fietser.
Hela, halve gare, let wel op wat je zegt hé, anders krijg je met 
mij te doen. Het geluid komt van zo’n moderne bromscooter die 
ingeklemd staat tussen een paar in spijkerbroek gehulde benen 
en die eveneens half geparkeerd staat op het fietspad en half op 
het voetpad. 
Wou je soms een stomp tussen de ogen hebben ook, gammele 
fietser.
De deernen van dertien of daaromtrent kijken trots naar de scoo-
terbezitter en gniffelen een beetje. Als er geen geluid van onder 
de fiets vandaan komt hervatten ze hun gesprek, nog steeds 
voor anderen het fietspad half blokkerend, hun conversatie alsof 
er geen fietser op grond ligt.
We kijken de jongelui aan en proberen nog iets van hun eer te 
redden door ze erop te wijzen dat de fietser misschien wel wat 
hulp kan gebruiken. Toen hun woordenschat niet verder bleek te 
gaan dan dreigende en niet voor herhaling vatbare opmerkingen, 
hebben we zelf de man overeind geholpen.
Als hij rechtop staat en ons bedankt, knoopt hij zij jas los, pakt 
zijn telefoon maakt een foto van het groepje en noteert opzich-
tig het nummerplaatje en merk van de bromscooter. Toen onze 
held in jeans dit in de gaten kreeg, was hij plots een en al haast. 
Zonder zijn helm op te zetten en bijna een lantaarnpaal rakend 
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http://www.janethoogsteder.nl
http://www.landmeetadvies.nl
http://www.stoerkindercoaching.nl
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scheurt hij weg. De meisjes een beetje verdwaasd achterlatend. 
Het amsterdammertje had  hij echter over het hoofd gezien.
Daar lag hij onder z’n brommer. Een beetje verdwaasd keken 
de meiden om zich heen en toen ze bemerkten dat eigenlijk alle 
ogen nu op hun gericht waren, begonnen de wangen langzaam 
rood
te kleuren. Uit schaamte?, uit verlegenheid?.  
Er heerste even een hoorbare stilte. Niemand ondernam wat. 
Ook de meiden bleven staan waar ze stonden. 
De fietser doorbrak de onaangename stilte door de jongen uit z’n 
benarde positie te halen. Zonder wat te vragen trok hij hem over-
eind of het de gewoonste zaak van de wereld was. Wij ontfer-
menden ons over zijn tweewieler. De fietser keek de nu niet meer 
stoere jongen eens goed aan, pakte de helm en plaatste die op 
zijn het hoofd en gespte die dicht.
Je had je nog lelijk kunnen bezeren, zei hij.
Opnieuw kreeg de jongen haast. Mompelde zoiets als ja, ja, en 
verdween met zijn beschadigde bromscooter.
Ook de meiden mompelden wat van sorry of zoiets en verdwe-
nen in de winkelstraat, eerst langzaam lopend maar daarna 
steeds sneller verdwenen ze uit het zicht.
De fietser klopte de vuiligheid van zijn kleren, controleerde de 
fiets op eventuele schade en stapte, na ons nogmaals bedankt te 
hebben, op zijn fiets en vervolgde zijn weg. Fluitend. 
Zijn dag kon niet meer kapot. Had hij de jongen niet van goede 
raad voorzien en behoed tegen hoofdletsel?. Bij zo’n snelle 
bromscooter hoor je toch een helm te dragen. Niet soms?

Jan
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http://www.baltussen.nl
http://www.hagen-resourcemanagement.nl
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Nieuws	van	de	JO10-1

Erik en Roland, twee van de drie trainers van JO10-1, hebben 
deelgenomen aan de cursus Pupillentrainer bij de KNVB. 
Na een zestal bijeenkomsten en een uitgebreid pakket aan trai-
ningen en wedstrijden coachen zijn zij beide geslaagd. 
De kinderen zijn nu nóg trotser op de mannen, en hebben ze 
beide beloond met een heus KNVB notitieboek!

Verder heeft het team op de kletsnatte en stormachtige zondag 
20 februari meegedaan aan het Voetbal Talenten Toernooi. 
Dit jaar werd deze gehouden bij Jonge Kracht in Huissen. 
Het team heeft vijf wedstrijden gespeeld en zijn uiteindelijk derde 
in hun categorie geworden. 
Hieronder zie je een blij en doorweekt team met de gewonnen 
schaal. 
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http://www.fotostudio-wim.nl
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Een korte gedachte bij het overlijden van

Michel Cijs
 - Mies - 

Donderdag 17 februari hebben we met groot ongeloof en intens verdriet, 
samen met familie, vrienden en collega’s,

afscheid genomen van Michel Cijs

Michel was in het verleden speler van het 3e en 4e elftal. 
Maar in het zaterdagteam heeft hij het langst zijn balkunsten vertoond.

Wij zullen hem enorm gaan missen.

Het gaat je goed maatje, voor altijd zit jij in ons hart.

Onze gedachten gaan uit naar Marije, Lotte en Amber

Sander IJkhout

Een korte gedachte bij het overlijden van Michel Cijs
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http://www.timmerwerkenvermeij.nl
http://www.volpe.nl
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http://www.hagen-resourcemanagement.nl
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	maart
01 Cas Rooijakkers
02 John Blokland
02 Noaten Westeneind
02 Leroy Neumann
02 Len Geurtsen
02 Roxanne Schrijvershof
02 Milo van Regteren
04 Stijn Wester
05 Charlie Kraak
06 Bart Polman
06 Sandy Wels
06 Mathias Berentsen
07 Santino Nas
07 Wim Janssen
08 Kai Tiecken
09 Laurens Zwartscholten
10 Lex Janssen
11 Rens Smeenk
11 Lenka Boers
11 Roy van Guilik
11 Roland Oomens
12 Frank Abbenhuis
17 Anthonie Peters
17 Yordi van Schaik
17 Marius van Regteren
18 GertJan Hooijer
18 Michael Li
19 Yanick Wijnen
19 Maurits Jansen
20 Mads Jacobi
20 Daniel Albers
21 Björn van Draanen
21 Jermo Wijnen
21 Maico Muller
21 Julianne Bosman
21 Michiel Raadschelders
22 Arie Vermaas
22 Ruben Neuhaus
22 Hugo Wolthof

23 Sefan Opperman
23 Levi Dijkstra
23 Raff Valen
23 Tom Nagtegaal
24 Arno Schuiling
24 Fred Hage
24 Niek Hoogveld
25 Hans Vening
25 Fayah Boersma
25 Sem Boers
26 Benjamin Bahador
26 Stijn Abbenhuis
27 Sam Rensen
28 Milan Roelofs
29 Ronald Kosman
29 Liv Muller
29 Noa Muller
29 Olivier Munk
29 Rayan Waijer
30 Niels Futselaar
30 Simnon Peek
30 Niels Peters
31 Mark Weijman
31 Jelle Ritsma
31 Berny Knuiman
31 Rovert van Rooijen
31 Joost Roelofs
31 Luuk van Eldik
31 Mark van den Bos

Nieuwe	leden
Daaf Bartels
Noah Panjer
Damin Schonefeld
Guillaume Deux
Benjamin Bahador
Izedin Görnü
Ryan Vermeer
Frits Clappers
Thijmen Houweling
Richarlson Wieskamp
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Weetjes,	of	onzin?

• Ons alfabet heeft 26 letters
• Het eerste alfabet ontstond ongeveer 2000 jaar voor Christus 
• In de achtste eeuw voor Christus werden er klinkers aan het 

alfabet toegevoegd
• De letters J en U werden pas in de middeleeuwen aan het alfa-

bet toegevoegd
• Het Chinese ‘alfabet’ kent ongeveer 11.000 tekens waarvan er 

3.500 worden gebruikt.
• Met kennis van 1.500 tekens kun je 95% van alle Chinese tek-

sten lezen 
• In het Russisch alfabet zitten 33 letters 
• Het Spaanse alfabet heeft 26 letters en drie extra tekens ofwel 

dubbele letters 
• Het Italiaanse alfabet kent slechts 21 letters
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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- & grondverzetbedrijf Gerritsen Heteren BV
Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF
Meer! Accountants en Adviseurs
Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie
MVO Solutions
Opel Broekhuis
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  |  jan. 2022

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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http://www.brugman-heteren.nl
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Bestuur: 
Voorzitter:   Hemmie Weijman
Penningmeester:  Hans Vening
Secretaris:   Anouk Bergmans
Voetbalzaken :  Jan de Bijl
Sponsoring & communicatie: Michael Simon,  
Accommodatie & facilitair:  Jan van Rooijen  
Activiteiten & vrijwilligers:  Hans van der Linden

Verenigingsinformatie

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

Technische commissie
Voorzitter en hoofd interne scouting:  Frank Abbenhuis
Hoofd jeugdopleiding:   Guillaume Deux
Technisch jeugdcoördinator:  Julian Vlietstra 
Coördinator bovenbouw:   Tonnie Hoogveld
Coördinator middenbouw:  Vacature
Coördinator onderbouw:   Maik Bos
Coördinator mini’s:   Mariska Willems-Jans
Coördinator selectie 1 + 2:   Ivo Leijser
Coördinator niet selectie seniorenteams, 
dames, heren en meidenteams:  Arno Schuiling

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
activiteiten@rksvdriel.nl

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
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
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.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

	Bestuursmededelingen
	Voorwoord van de voorzitter
	UIT DE BESTUURSVERGADERING
	Van de redactie
	Wie kan mij helpen??
	Gedragsprotocol RKSV Driel
	Spreuk van de maand. 
	Nieuws van de Businessclub SV Driel
	Oproep
zonder vrijwilligers kunnen wij niet(s)
	Wist u dat.. ??
	RKSV Driel Darts Open
	De wereld van Jan Heisasa.
	Een korte gedachte bij het overlijden van Michel Cijs
	Jarigen van maart
	Nieuwe leden
	Weetjes, of onzin?
	Ledenlijst BCDriel
	Verenigingsinformatie
	Agenda

