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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2012-2013 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2012-2013 als volgt samengesteld: 
Voorzitter Geert Bos tot 11 december 2012 

Wim Hoitzing vanaf 11 december 2012 
Vicevoorzitter Wim Hoitzing tot 11 december 2012 

Jasper Ottens vanaf 11 december 2012 
Secretaris Martin Sipma  
Penningmeester vacature tot 11 december 2012 

Bert Albring vanaf 11 december 2012 
Jeugdzaken Martin Ratering  
Kantinezaken Peter Zuidberg  
Park- en Materiaalzaken Geert Jan Kooi tot 11 december 2012 

Bertus Dekker vanaf 21 januari 2013 (a.i.) 
Sponsoraangelegenheden Bart de Glint tot 27 maart 2013 

Jannes Dekker vanaf 10 juni 2013 (a.i.) 
Voetbaltechnische Zaken Rob Laanstra  
Wedstrijdsecretaris Jasper Ottens  
 
Het bestuur heeft gedurende het seizoen twintig keer vergaderd over het beleid en de lopende zaken. 
 
Verloop ledenaantallen 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
1 juli 2011 187 80 n.v.t. 165 432 
1 juli 2012 175 97 n.v.t. 133 405 
1 juli 2013 196 78 20 160 454 
 
Nieuwe hoofdsponsor 
Het nieuwe seizoen ging van start met een nieuwe hoofdsponsor: OostraWevers administraties en belastingadvies uit 
Rolde. Zij volgen Koos Hoving van Dutchbag op, die tot en met het einde van het seizoen zijn aangebleven als stersponsor. 
 
FC Groningen op bezoek 
Op 2 augustus 2012 oefent FC Groningen opnieuw op ons prachtige Sportpark Boerbos, ditmaal is het Spaanse Osasuna de 
tegenstander. Circa 2000 toeschouwers zagen de spannende, geëmotioneerde wedstrijd eindigen in een 2 – 2 gelijkspel. 
 
Betrokkenheid van de teams 
Voor aanvang van de competitie wordt een algehele schoonmaakdag op Sportpark Boerbos georganiseerd op zaterdag 28 
juli 2012. Er hebben zich vele vrijwilligers aangemeld uit diverse commissies en van alle seniorenelftallen. 
 
Begin juni werd er door de spelers van Rolder Boys 4 weer een oud-ijzeractie georganiseerd, waarvan de opbrengst ten 
gunste kwam van de vereniging. Een jaar eerder werd ook al een oud-ijzeractie georganiseerd. Het bestuur is zeer 
tevreden over de inzet van het vierde elftal en hoopt dat zij een voorbeeld zijn voor andere elftallen om ook op eigen 
initiatief acties voor de club uit te voeren. Het bestuur heeft zich lopende het seizoen op het standpunt gesteld dat ieder 
team een bijdrage aan de vereniging moet leveren.  
 
Daniel Ray Cup 
Op zondag 12 augustus 2012 vindt de traditionele seizoensopening plaats met de strijd om de Daniel Ray Cup voor eerste 
elftallen. Rolder Boys wordt voor het eerst in de historie winnaar van de cup. 2012 vindt de laatste editie van het toernooi 
plaats, door het beëindigen van de bedrijfsvoering van Dutchbag (Daniel Ray/Paré) in Tynaarlo. Rolder Boys is directeur 
Koos Hoving zeer erkentelijk voor de jarenlange samenwerking. 
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Bestuurlijke Vernieuwing en Meerjarendoelstellingen 
Aan het begin van het seizoen heeft het bestuur een Meerjarenbeleidsplan vastgesteld, lopende tot 2015. Het 
Voetbaltechnisch Beleidsplan dat een jaar eerder werd geformuleerd is uitgevoerd en aangesloten bij het meerjarenbeleid. 
In de verhouding bestuur-commissies is een nieuw systeem gebracht, de Bestuurlijke Overleggen. Een afvaardiging van 
het bestuur heeft met alle commissies gesproken over het meerjarenplan en de financiën. In de toekomst vinden deze 
overleggen tweemaal per seizoen plaats, aan het einde en in de winterstop. 

 
Ontwikkelingen op het gebied van communicatie 
Per oktober 2012 is een nieuwe website gelanceerd. De oude website 
was uit haar jasje gegroeid. De nieuwe website biedt verschillende 
nieuwe functionaliteiten, zoals ruimte voor sponsorlogo’s. Ook is nieuws 
beter te vinden door het onderverdelen in ‘Algemeen’, Jeugd, Selectie 
en Senioren. Bij de ontwikkeling van de nieuwe website waren onder 
meer de jeugd- en sponsorcommissie betrokken. 
 
Op 21 mei 2013 werd het laatste clubblad gedrukt. De communicatie 
wordt in het nieuwe seizoen op een andere manier ingevuld en actueler 
gemaakt. Met gebak, een hapje en een drankje werden de 11 vaste 
vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet. 
 

Investeringen in de accommodatie en privatisering van de clubgebouwen 
In oktober 2012 worden twee bouwprojecten afgerond: een overdekte koffiecorner met nieuw en uitgebreid terras, en 
daarnaast het vervangen van het tegelwerk en sanitair in de (sterk verouderde) kleedkamers 1, 2 en 6. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd door sponsoren De Lange Natuursteen, Kamps Installatietechniek en vrijwilligers. 
Lopende het seizoen zijn ook de gesprekken met de gemeente over de privatisering weer gestart. Er is echter nog geen 
definitieve overeenkomst gesloten. 
 
7-tegen-7-voetbal voor 45+ 
In oktober 2012 wordt voor het eerst gestart met seniorenvoetbal 45+ op een klein veld (7-tegen-7). De belangstelling is 
groot. Harry de Lange en Marcus Tuin trainen het team en vervullen een coördinerende rol. Benny Sterenberg is vaste 
barman op de woensdagavond. Op 8 maart 2013 wordt het eerste 45+ toernooi voor senioren 7-tegen-7 georganiseerd. 
 
Verlengen contracten technische staf 
In november 2012 worden de contracten van hoofdtrainer Drent en assistent-trainer Beugels met één seizoen verlengd. 
 
Zaalvoetbal Eerste Selectie 
Op 21 december 2012 neemt Rolder Boys voor het eerst deel aan het beroemde zaalvoetbaltoernooi  Protos Weering. Na 
een spannende tussenfinaleronde waarin Rolder Boys 1e wordt, wordt de finaleronde gespeeld waarin Rolder Boys als 
debutant heel verdienstelijk de 5e plaats behaald. Als stand-in voor de prijswinnaar mocht Rolder Boys zelfs nog 
deelnemen aan het toernooi om de Supercup in Leek (Gr) op zaterdag 19 januari 2013. Vele supporters zijn van het 
zaalvoetbal in de winterstop getuige geweest, omdat Rolder Boys samen met de supportersvereniging en de Vrienden de 
mogelijkheid bood om tegen gereduceerd tarief met bussen dit evenement te bezoeken. 
 
Sportiviteit en Respect 
In het weekend van 8 en 9 december 2012 wordt al het voetbal door de KNVB afgelast wegens het overlijden van 
grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen is slachtoffer van geweld op het veld, nota bene bij een 
jeugdwedstrijd. De KNVB spreekt de wens uit dat de clubs een bijeenkomst te organiseren rondom het thema Sportiviteit 
en Respect. Er komen bij Rolder Boys zo’n 50 leden, ouders en kinderen bij elkaar om van gedachten te wisselen. Er 
worden maatregelen geïntroduceerd, zoals het zichtbaar ophangen van ‘Zonder respect geen voetbal’ borden. De 
bestaande gedragsregels voor leden van de vereniging, worden nogmaals bevestigd. 
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Wisselingen in het bestuur 
Op 10 december 2012 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Geert Jan Kooi treedt na vele jaren af als 
bestuurslid en wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en loyaliteit naar de club. Wim Hoitzing volgt Geert Bos op als 
voorzitter. Bert Albring wordt benoemd tot penningmeester, waarmee het bestuur weer voltallig is. 
 
Aandacht voor verkeersveiligheid 
Per 1 januari wordt de achteringang bij het sportpark in de weekenden gesloten. De reden is de verkeerveiligheid: door 
vele verkeerd geparkeerde auto’s ontstaan er gevaarlijke situaties voor met name jonge en fietsende jeugdspelers. 
 
Snertwandeltocht 
Op zondag 8 januari 2013 werd door de supportersvereniging de jaarlijkse snertwandeltocht georganiseerd. Ruim 40 
aanwezigen hebben wederom kunnen genieten van een prachtige tocht, uitgezet door Jaap en Riek Dekker. De 
aanwezigen hebben onderweg en na afloop kunnen genieten van versnaperingen en heerlijke snert met roggebrood met 
spek. Het bestuur bedankt bij deze de supportersvereniging (inclusief Fokko en Ria Katerberg) en uiteraard Jaap en Riek 
Dekker. 
 
Prestaties van het eerste elftal 
Rolder Boys 1 draait onder leiding van de nieuwe technische staf een goed seizoen. Op 28 september 2012 staat men voor 
het eerst bovenaan in de eerste klasse, op 28 oktober wordt zelfs de eerste periodetitel in de wacht gesleept. Rolder Boys 
sluit competitie af op de tweede plaats met 55 punten (een record). SVBO wordt onder leiding van oud-hoofdtrainer Rolf 
Veneboer kampioen. Rolder Boys 1 heeft deelgenomen aan de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Men trof 
mede tweedeklasser Heerenveen en werd na twee nederlagen uitgeschakeld. 
 
Prestaties overige seniorenteams 
• Rolder Boys 2 speelde reserve hoofdklasse en eindigde op de tiende plaats. Dat betekende nacompetitie spelen om 

een behoud in de reserve hoofdklasse te bewerkstelligen. Een 2 – 2 gelijkspel en 2 – 1 verlies tegen Drachten 
betekenden degradatie naar de reserve eerste klasse. 

• Rolder Boys 3 speelde reserve vierde klasse en eindigde op de vijfde plaats. 
• Rolder Boys 4 speelde reserve vijfde klasse en eindigde op de tiende plaats. 
 
Start meisjesvoetbal bij Rolder Boys 
In mei 2013 gaat een wens van de vereniging in vervulling. Er wordt in eerste instantie gestart met trainingen meisjes. 
Trainer Martin Drent en enkele spelers van de eerste selectie leverden een bijdrage aan het opstarten, Rick Buring is bereid 
gevonden het team wekelijks te trainen. Er bestaat goede hoop op het vormen van een competitieteam. 
 
Rolder Boysdag 
Ter vervanging van de jaarlijkse feestavond, die de afgelopen jaren te kampen had met een teruglopende belangstelling, 
heeft het bestuur samen met de jeugdcommissie het idee opgevat om een Rolder Boysdag te organiseren voor een ieder 
die Rolder Boys een warm hart toedraagt. Op zaterdag 22 juni 2013 werd de eerste Rolder Boysdag georganiseerd. Ruim 
150 leden, familieleden van jeugdleden en andere belangstellenden hebben deelgenomen en gebruikgemaakt van de 
afsluitende barbecue. Het was een geslaagde dag. Wegens het succes, dat ondanks een korte voorbereidingstijd werd 
behaald, wordt de Rolder Boysdag een jaarlijks terugkerende traditie op de zaterdag voorafgaand aan de TT in Assen. 
 
Tribune 
Lopende het seizoen worden de diverse initiatieven rondom de tribune voortgezet. Er komen verschillende stoeladoptanten 
bij en er is onderhandeld met (onder)aannemers. Een geplande Bijzondere Algemene Ledenvergadering vindt geen 
doorgang, omdat er nog onvoldoende duidelijkheid bestond over de fiscale aspecten van de bouw. 


