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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Langzaam maar zeker begint het verenigings-
leven weer op gang te komen. 
Wekelijks worden er nog steeds wedstrijden 
afgelast dan wel uitgesteld, maar dat aantal 
lijkt meer en meer af te nemen. En ik ben ook 
getuige geweest van een aantal wedstrijddagen
dat het in de kantine gezellig druk was. 
Dat maakt het alleen maar vervelend dat niet 
gegarandeerd is dat de kantine altijd open is. Dit door gebrek aan 
vrijwilligers. Zeker het feit dat de keuken dikwijls gesloten is, doet 
toch wel zeer.
Misschien dat het mooie lenteweer (en het was nog winter) van de 
afgelopen weken jullie inspireert om de club wat dat betreft uit de 
brand te helpen en je aan te melden via vrijwilligers@rksvdriel.nl

Trieste berichten
De afgelopen weken zijn we helaas geconfronteerd met het over-
lijden van een tweetal clubmensen. Mensen die elk op hun eigen 
manier verbonden waren aan onze vereniging. 
We hebben geprobeerd op gepaste wijze ons medeleven te tonen. 
Ik wens de nabestaanden ook vanaf deze plek heel veel sterkte met 
verwerking van dit verlies.
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Sportiviteit en respect
Deze beide begrippen hebben we hoog in het vaandel staan. 
Nu we weer wekelijks een vol programma hebben, wil ik dat nog 
extra onder de aandacht brengen. Vooral ook omdat bericht kreeg 
dat op zaterdag 12 maart maar liefst drie wedstrijden voortijdig 
gestaakt moesten worden. 
Dit is niet de plaats om hier inhoudelijk in te gaan op de reden of 
de schuldvraag. Maar laten we met z’n allen beseffen dat we toch 
vooral bezig zijn met een (mooie) vrijetijdbesteding, waar we al 
een jaar of twee naar hebben uitgekeken.

RKSV Driel als dartclub?
Enkele weken geleden is er in de kantine een heus Driels Open 
gehouden. Dit darttoernooi werd door enkele mensen van de club 
georganiseerd op een voetbalvrije zaterdag en mag gerust een 
doorslaand succes worden genoemd. 
Vanaf begin van de middag tot halverwege de avond was een gro-
te groep bezig om te strijden om de prijzen. Daarbij had ook nog 
een groot aantal toeschouwers de weg naar ons complex weten te 
vinden. Gevolg; een gezellig volle kantine, een fijne sfeer en een 
blije penningmeester. Compliment aan de organisatoren.

Andere activiteiten
Zoals eerder al eens toegezegd, plannen we voor het eind van het 
seizoen een aantal activiteiten. Dit als dank voor het feit dat leden 
en sponsors ons tijdens de coronaperiode trouw zijn gebleven. 
Voor sponsors doen we dat op Tweede Pinksterdag (6 juni). 
Voor de leden zal dat enkele weken later zijn, de exacte datum 
daarvan is nog niet bekend. 
Het programma voor die dagen zal nog volgen via clubblad, web-
site, social media en posters.
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Uit	de	bestuursvergadering

Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen maand.

• We hebben gesproken over het plan om de komende periode 
het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging te vergroten. 
Dat betekent dat we op korte termijn ‘de boer op gaan’ om 
hieraan uitvoering te geven.  
Met nadruk willen we daarbij nogmaals aangeven dat de 
plicht voor het zorgen van voldoende mensen niet alleen bij 
het bestuur ligt. Dit is een taak en verantwoordelijkheid van 
ons allemaal.

• Er ligt op dit moment een conceptplan voor vernieuwing en 
aanpassing van de kantine. Alle leden krijgen de gelegenheid 
om hierover mee te denken.  
In eerste instantie wordt dit aan een beperkte groep “veelvul-
dige gebruikers” van de kantine voorgelegd.  
Vervolgens krijgt iedereen de kans om haar/zijn mening te 
geven. Dit kan digitaal dan wel bij een fysieke bijeenkomsten.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter



10

http://www.jansentotaalwonen.nl


11

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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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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In memoriam Gijs de Bijl

Wij hebben het verdrietige bericht ontvangen dat op vrijdag 11 
maart Gijs de Bijl in aanwezigheid van zijn naaste familie, zijn 
vrouw Truus en hun kinderen Babs en Bjorn overleden.

Gijs, broer van ons bestuurslid Jan de Bijl, is jarenlang actief ge-
weest binnen onze vereniging als trainer van het tweede elftal. 

Hij was een sociale vent, die zijn enthousiasme en positieve 
instelling altijd goed op zijn team wist over te brengen. Daarnaast 
was hij ook zeer betrokken bij de vereniging als totaliteit. Hij was 
een gezelligheidsmens die met iedereen een praatje maakte. Hij 
en Truus waren daarom graag geziene gasten binnen onze club.

Ook nadat Gijs enkele jaren geleden zijn werkzaamheden als 
trainer bij Spero heeft voortgezet, bleven hij en Truus regelmatig 
onze club bezoeken.

We gaan Gijs en zijn altijd aanwezige lach missen.

Wij wensen Truus, Babs, Bjorn en verdere familie heel veel 
sterkte met de verwerking van dit grote verlies.
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Verslagen	RKSV	Driel	2
RKSV Driel 2 - Gendringen 2

RKSV Driel 2 laat tegenstander Gendringen 2  kansloos 
naar huis vertrekken  2 - 1 eindstand, was heel mager uit-
gedrukt gezien spelbeeld                               

Zondag 27-2-2022 aanvang 10.30 uur
Vanaf het begin had Driel er veel zin, lekker fel en gezonde dosis 
inzet.Het elftal moest al snel een grote tegenslag verwerken vanuit 
een hoekschop kwamen de gasten via een kopbal op 0 -1 waarbij de 
organisatie niet goed stond.
Driel ging op jacht naar de gelijkmaker en die kwam gelukkig al vrij 
snel.
Na een mooie aanval kwam de bal op rechts bij Joep die hard voor 
langs schoot, bij de 2e paal tikte Nick de verdiende gelijkmaker bin-
nen.
Na een vrije trap van Joël kan van dichtbij Han de 2 – 1 binnen 
schieten tevens ruststand
Na rust kregen we legio kansen maar sprongen daar heel slecht mee 
om.
Daarnaast een zuivere goal onthouden en 2 strafschoppen door de 
scheidsrechter die van grote afstand de wedstrijd leidde en veel din-
gen niet zag of wilde zien.
De scheidsrechter was op zeer hoge leeftijd en weigerde ook gele 
kaarten te geven voor een aantal flinke overtredingen, het was dat 
beide ploegen daar goed mee omgingen zodat het niet uit de hand 
liep
Na afloop was zelfs de tegenstander tevreden dat het maar met 2 – 1 
verloor, dat zegt natuurlijk al heel veel.
Driel vergaat vandaag flink aan het doelsaldo te werken maar de 3 
punten zijn binnen.
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Spreuk	van	de	maand.	

Hoe rijker de armen 
worden, hoe meer ze 
de rijken verrijken.

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Concordia Wehl 3 - RKSV Driel 2
RKSV Driel 2 wint  het degradatieduel uit bij Concordia 
Wehl 3 met 0 – 2                                      

Voor rust was het heel slecht van beide kanten dus 0 – 0 ruststand  
zegt genoeg.
Na rust was het iets beter maar duurde het tot het laatste kwartier 
voordat we eindelijk het verschil konden maken

Na een hoekschop van Joey kopt Jasper de 0 – 1 binnen
Na een goede actie en een voorzet van Jasper schiet Kevin de bevrij-
dende 0 – 2 binnen

Veld was zeer hobbelig zodat de bal alle kanten opvloog, daarom 
niet laten stuiteren maar uit de lucht nemen en weg ermee.

Stijn Abbenhuis doelman JO17-1 liet zijn klasse zien en zorgde dat 
we achterin de 0 konden houden.
Na afloop waren de uitslagen op de andere velden ook gunstig voor 
ons en gingen we 3 plaatsen omhoog op de ranglijst en stonden er 4 
ploegen onder ons en dat ziet er gelijk weer een stuk anders uit.
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Oproep	
zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	niet(s)
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Verslag RKSV Driel 1 - Roda ‘28

RKSV Driel doet goede zaken uit tegen concurrent Roda’28 
Zondag 20 maart 2022 aanvang 14.30 uur.
RKSV Driel greep in Winssen de derde zege van het seizoen in 
de derde klasse C. Roda’28 werd met 0-1 verslagen en daardoor 
verkleinde de ploeg van trainer Eddy Hagen het gat met de veilige 
tiende plek van DVOL tot twee punten.
Voor rust had Driel de zaken goed voor elkaar en was de betere 
ploeg, we gaven achterin weinig weg en hadden enkele goede kan-
sen maar wisten die niet af te maken.
Na rust hanteerde Roda vaak de lange bal op de snelle spitsen 
en daarmee hadden we het heel lastig en hadden we ook wel een 
beetje geluk en een goede keeper, die voor ons de 0 wist te hou-
den.
Daarnaast mochten we ook niet klagen toen de scheidsrechter 
Roda een strafschop gaf  omdat Paul net te laat was en de spits 
aantikte in het strafschopgebied, hij vond alleen een strafschop 
voldoende terwijl heel Roda riep om rood.
Het zag er een kwartier voor tijd heel somber uit voor ons maar 
Paul wist met een geweldige redding de hard ingeschoten bal te 
keren en in 2e instantie zorgde Boy voor opluchting bij de suppor-
ters van Driel door de bal weg te knallen .
Gosse zet de wereld helemaal op zijn kop door 5 minuten voor tijd 
alleen voor de doelman koel te blijven en de bal binnen te schieten 
0 – 1.
Roda probeerde het daarna nog wel maar eigenlijk kreeg Driel de 
beste kansen, Vooral Twan had na een goede actie van Kevin een 
bijna niet te missen kans maar een graspolletje voor kwam dat en 
de bal ging van kort bij over de goal.
De opluchting was zeer groot na afloop en de 3 punten gingen mee 
terug in de bus van Fred de W richting Driel.
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Een	pijntje?	Wel	of	niet	voetballen?	

Op de praktijk zien wij momenteel veel voetballers met spierbles-
sures. De oorzaak is de beperkte trainingsvoorbereiding en mo-
gelijk snelle trainingsopbouw na de Coronaperiode. Tijdens ons 
inloopspreekuur op de club, donderdagavond tussen 19:00 - 20:00, 
krijgen onze fysiotherapeuten dan ook regelmatig de vraag; ik heb 
last van mijn lies, hamstring of knie, kan ik wel gewoon voetbal-
len? Voor de fysiotherapeut is dit altijd een uitdagende kwestie; het 
managen van de speler om hem/haar VAN het veld houden ten 
behoeve van blessurepreventie of OP het veld houden ten behoeve 
van de prestatie. 

Pijntjes kunnen we beschrijven als klachten die niet leiden tot uitval 
van training of wedstrijd. Er is in Australië een interessante studie 
uitgevoerd waarbij zij hebben gekeken naar de samenhang van het 
hebben van pijntjes en het krijgen van blessures binnen 7 dagen. 
De studie vond plaats bij 218 spelers uit 25 teams van 10 semi-
professionele voetbalclubs (2x trainen, 1x wedstrijd per week) uit 
Australië. Er werd een geheel seizoen geregistreerd. Pijntjes wer-
den onderverdeeld in minimale pijntjes (de speler kon alles doen 
maar met klachten) of matige pijntjes (de speler moest aangepast 
trainen).

Meer dan een kwart van alle spelers meldden wekelijks een pijntje 
die hun niet weerhield om volledig te trainen en spelen. 85% van 
alle gerapporteerde pijntjes leidden niet tot afwezigheid van trainin-
gen en/of wedstrijden. Bij 68% van alle blessures die wel leidden 
tot afwezigheid werden in de week voorafgaand aan de blessure 
al pijntjes gerapporteerd. Voor knie- en hamstringblessures betrof 
dat zelfs 94% en 90% respectievelijk. Het risico op een blessure 
was 3 tot 7 keer groter bij spelers die al pijntjes rapporteerden in de 
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week voorafgaand aan de blessure. Kortom: Het hebben van een 
pijntje in de hamstring of knie bleek een goede voorspellende 
waarde te hebben om spelers met een toegenomen risico op 
blessures te identificeren.

Voor zowel de speler als coach een belangrijke taak om hier dan 
ook alert op te zijn. Moeten we dan iedere speler met een pijntje 
van het veld houden? Zeker niet! Een van onze taken is om de 
beschikbaarheid van spelers juist optimaal te houden. Echter, 
wetende dat bij bijv. 94% van de knieblessures al een pijntje 
werd gerapporteerd in de week voorafgaand aan de blessure, is 
het belangrijk om scherp te blijven op hoe je ‘fitte groep’ (ofwel 
de spelers die gewoon trainen en spelen) er fysiek op staat. Bij 
ons inloopspreekuur kan je terecht voor een korte check met be-
trekking tot het pijntje en of je wel of niet moet gaan voetballen. 
Daarbij kan het dus nodig zijn om je eerst te laten behandelen 
door de fysiotherapeut. 

Op iedere donderdagavond tussen 19:00 -20:00 kan het tijdens 
het inloopspreekuur druk zijn . Wil je zeker zijn van een plekje? 
Aanmelden kan via onderstaande 06-nummer en is vrijblijvend 
en kosteloos. 

Uit het wetenschappelijke onderzoek: Do niggles matter? Incre-
ased injury risk following physical complaints in football (soccer)

Team Fysiotherapie Driel

026-4743112
Info@fysiotherapiedriel.nl
Www.fysiotherapiedriel.nl 
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Voor	het	voet(bal)licht

Weer terug van weggeweest; de rubriek “Voor het voet(bal)licht”. 
Dit keer met Marijn Brouwer, met dank aan Pauline van Dijk. 
Pauline is sinds kort toegevoegd aan de sponsor- en communi-
catie “groep”. Super fijn.

Naam:  Marijn Brouwer
Leeftijd: 39
Lid sinds: 2020

 

Stel je zelf even kort voor
Hoi, ik ben Marijn Brouwer. Ik ben de vader van Sara (8) en 
Fenne (5). Samen met Lianne wonen we met z’n viertjes alweer 
6 jaar in Elderveld, daarvoor hebben we heel wat jaartjes in 
Arnhem-Noord gewoond.
Ik werk in Tiel (en veel vanuit huis) en ben verantwoordelijk voor 
de ICT, Klantenservice en bedrijfsvoering binnen een overheids-
organisatie. 
Een afwisselende baan, met veel dynamiek en flexibiliteit. Dat 
maakt ook dat ik de tijd kan vinden om het team van Sara (JO8-
4) te trainen.

Wat doe jij precies bij RKSV Driel?
Zoals gezegd train ik het team van Sara JO8-4, dat doe ik nu 
zo’n 1,5 jaar. Dit team was overigens vorig jaar nog JO9-4, maar 
dat bleek gelet op de jonge leeftijd van deze groep nog net te 
hoog gegrepen, waardoor we dit seizoen nog even afmaken in 
onder de 8. Ik train deze groep inmiddels samen met Matthijs en 
Marcel en doe dat met veel plezier.
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Wat vind jij het leukste aan onze vereniging?
De sfeer bij RKSV Driel is prima. Iedereen is bereid elkaar te hel-
pen en er zijn veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Daarbij 
is de club groeiende, maar het is ook weer niet te massaal.

Wat doe je verder in je vrije tijd?
Ik sport behoorlijk veel: fitness, voetbal bij Arnhemse Boys en 
Duno in Doorwerth en ik ben een fanatiek darter (mag ik onder 
sport rekenen toch? Verder hou ik van gezelligheid en doe ik 
graag leuke dingen met mijn gezin en vrienden.

Favoriet(e): 
Voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard) Vitesse, dat geeft 
overigens met Marcel in de trainersstaf nog weleens de nodige 
discussie. Voor welke club hij is, kan je dan wel raden. Gelukkig 
hebben we dit seizoen om die reden al twee keer kunnen lachen.
Film  Thrillers Serie 
Ik volg niks specifiek, ik kijk eigenlijk alleen actualiteiten & sport 
Boek Het is zoals het is (Marcel van Roosmalen op pad met 
Theo Bos)  
Eten  Italiaans
Muziek Heel divers, maar Nederlandstalig komt wel regelmatig 
uit de speakers

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen 
weten?
Zoals gezegd hou ik van gezelligheid, darten, voetbal en Neder-
landstalige muziek. Dat zijn mooie ingrediënten voor een bruin 
café. Dat heb ik dan ook aan huis

Welk lid van RKSV Driel mogen we de volgende keer voor 
het voetlicht brengen van jou?
Klaas Venderbosch
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Toen,	nu	en	voor	altijd:	Nee	tegen	oorlog

Ook RKSV Driel is uiteraard geschokt over de invasie van Oekra-
ine en de oorlog die daar momenteel plaatsvindt.
Zowel de club RKSV Driel als het dorp Driel hebben een innige 
band met de Poolse bevrijders uit WO II en we staan dan ook 
jaarlijks stil bij de gruwelijkheden die een oorlog met zich mee 
brengt.
Dat herdenken heeft als doel om nooit te vergeten wat er ge-
beurd is, maar ook om er lessen uit te trekken voor de toekomst. 
En daarom spreken wij ons dan ook nadrukkelijk uit tegen wat er 
momenteel gaande is in Oekraïne en de invasie van dit land.
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Geef	je	mening	over	de	vernieuwing	van	ons	clubgebouw
 
Het bestuur van RKSV Driel heeft in de laatste ledenvergadering 
aangekondigd met ons clubgebouw aan de slag te gaan. Groot 
onderhoud is op een aantal onderdelen noodzakelijk, net zoals 
verbetering van de uitstraling. Met deze e-mail nodigen we je 
uit om aan te geven wat jij belangrijk vindt voor ons vernieuwde 
clubgebouw. 

We beginnen niet opnieuw. In 2019 heeft een werkgroep al een 
schetsontwerp gemaakt. Dat ontwerp hebben we op details aan-
gepast naar de huidige situatie en willen we graag aan alle 650 
leden voorleggen. Als eerste stap vragen we je jouw mening te 
geven. Je ontvangt per mail de gegevens om in te loggen.

We hebben niet de onrealistische ambitie straks een plan te 
presenteren waar iedereen het mee eens is. Wel willen we alle 
goede ideeën en meningen verzamelen, zodat we die mee kun-
nen nemen in de keuzes op weg naar een vernieuwd bruisend 
clubgebouw voor onze vereniging.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. De 
resultaten zullen we aan de leden terugkoppelen. Voor leden die 
graag willen meedenken, maar dit liever niet online doen, organi-
seren we later nog een inloopmiddag waarop dezelfde ontwerpen 
worden gedeeld en dezelfde ruimte is voor inbreng.
 
De planning op hoofdlijnen vind je hier: 
https://rksvdriel.clubpeil.nl/site/agenda/
 
Alvast bedankt voor je medewerking!
 
Namens het bestuur van RKSV Driel,
 
Jan van Rooijen
Bestuurslid Accommodatie RKSV Driel
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	april
01 Firas Ghannoum
01 Stijn Peper
01 Lucas Lourens
01 Bert Willemsen
02 Harry van den Heuvel
02 Tim Goossens
03 Marco Dooper
04 Mick Nillezen
04 Luuk Wester
05 Arie Derksen
05 Karos Neerhof
05 Celya Hamdaoui
06 Fien Timmermans
07 Vincent Kusters
08 Aaron Geenacker
10 Angelo de Wild
10 Guusje Willems
10 Xavier Diaby
11 Marijn Bakker
12 David Timmerman
13 Stefan Emons
13 Luuk Wynia
13 Ferdi Essers
13 Erik van de Klift
13 Sidney Muller
17 Hans Weijman
17 Joel Vrehe
18 Vincent Borst
18 Jelle Janssen
18 Lotte Venderbosch
19 Vincent Janssen
19 Werner Smeenk
20 Roel Fierkens

21 Edwin Aarns
21 Roos van Rijsewijk
21 Antonie Peeters
22 Jelle van Put
22 Frans Elbers
23 Bianca Koudijs
23 Bjorn Straatman
23 Arjen Teunissen
25 Jamal Hamdaoui
26 Martijn Willemsen
26 Stan Pol
26 Nieck van Hoorn
26 Bas Abbenhuis
27 Fred Coenders
27 Jasn van Welie
28 E.J. Blom
28 Sev Udink
29 Max Tai-Tin-Woei
29 Lenn Koen
29 Franklin Timmermans
30 Karin Smeenk

Nieuwe	leden
Luuk van Driel
Niels Hoogsteder
Edinho Weibolt
Casper Danes
Noud Punt
Chiméne van Houten
Fares Zafira
Naomi Dooper
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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??
	In memoriam Gijs de Bijl
	Verslagen RKSV Driel 2
	Spreuk van de maand. 
	Oproep
zonder vrijwilligers kunnen wij niet(s)
	Verslag RKSV Driel 1 - Roda ‘28
	Een pijntje? Wel of niet voetballen? 
	Voor het voet(bal)licht
	Toen, nu en voor altijd: Nee tegen oorlog
	Geef je mening over de vernieuwing van ons clubgebouw
	Jarigen van april
	Nieuwe leden
	Ledenlijst BCDriel
	Verenigingsinformatie
	Agenda

