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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2013-2014 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2013-2014 als volgt samengesteld: 
Voorzitter Wim Hoitzing  
Vicevoorzitter, wedstrijdsecretaris Jasper Ottens  
Secretaris Martin Sipma  
Penningmeester Bert Albring  
Jeugdzaken Dino Kubat benoemd 26 maart 2014 
Kantinezaken Peter Zuidberg  
Park- en Materiaalzaken Bertus Dekker  
Sponsoraangelegenheden Jannes Dekker benoemd 17 december 2013 (sinds 10 juni 2013 a.i.) 
Voetbaltechnische Zaken Rob Laanstra  
 
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 
1 juli 2014 213 78 24 167 482 
 
Sponsoring 
Rolder Boys heeft zeer trouwe sponsoren die de club financieel ondersteunen. Voor het tweede seizoen op rij is 
OostraWevers administraties en belastingadvies uit Rolde hoofdsponsor van Rolder Boys. Daarnaast heeft Rolder Boys nog 
ongeveer 70 pakketsponsoren. Door aandacht aan de sponsoren te schenken (bijvoorbeeld via bijeenkomsten) en hen 
dankbaar te zijn voor hun steun, lukt het ook in de huidige economische tijd nog om sponsoren aan de club te binden. Dat 
neemt niet weg dat verschillende sponsoren helaas ook dit seizoen de bedrijfsvoering hebben moeten staken. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van communicatie 
Het seizoen 2013-2014 start wederom met een nieuwe website, die nu nog interactiever is. Deze wordt op 27 augustus 
2013 gelanceerd. Nieuwe mogelijkheden zijn er onder andere op het gebied van programma, uitslagen en standen per 
team, fotoalbums, teampagina's en een agenda. Ook is er een 'smoelenboek' met daarin alle bestuurs- en commissieleden. 
Zo kan weer een stap worden in de communicatie naar leden, supporters, sponsoren en overige belangstellenden. 
 
Erelid Wim Kwant viert 85e verjaardag én 70 jaar lid Rolder Boys 
Op 15 augustus 2013 vierde erelid Wim Kwant zijn 85e verjaardag. Ter gelegenheid hiervan brachten voorzitter Wim 
Hoitzing en bestuurslid Bertus Dekker hem een bezoek. Wim Kwant werd op zijn vijftiende lid van Rolder Boys. Naast zijn 
85e verjaardag viert hij dit jaar ook zijn zeventigjarig lidmaatschap van de vereniging. 
 
In 1972 trad hij als algemeen lid toe tot het bestuur van de vereniging, iets wat hem op het lijf geschreven was. Tien jaar 
later, in 1982, werd hij secretaris en wedstrijdsecretaris. Deze combinatie van zware functies bleef hij vervullen tot 2003, 
een jaar na het 75-jarig jubileum van Rolder Boys en tevens het jaar waarin hij dertig jaar bestuurslid was. 
 
Als dank voor het vele wat Wim voor de vereniging gedaan heeft benoemde de Algemene Ledenvergadering hem in 1996 
tot erelid. Tot op de dag van vandaag is Wim het enige erelid van Rolder Boys. Wij hopen dat hij nog vele jaren in goede 
gezondheid onder ons mag zijn. 
 
Naobertoernooi in ere hersteld 
Op 25 augustus 2013 vindt het eerste Naobertoernooi plaats. 6 veteranenteams hebben een mooie voetbaldag en sluiten 
af met een gezamenlijke barbecue. Het idee is om een jaarlijkse traditie te vestigen, dus het in ere herstellen van het 
jaarlijkse toernooi wat in het verleden ook georganiseerd werd. 
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7-tegen-7-voetbal voor 45+ 
Op 30 augustus 2013 vindt de eerste speelronde van het 7-tegen-7-voetbal plaats op Sportpark Boerbos. Over het gehele 
seizoen traint een vaste groep op woensdagavond onder leiding van Harry de Lange en Marcus Tuin. Ben Sterenberg is de 
vaste kantinebeheerder. Er worden op acht avonden (4 voorjaar en 4 najaar) wedstrijden tegen andere clubs gespeeld. 
 
Nieuwe omroeper thuiswedstrijden Rolder Boys 1 
Met ingang van de eerste thuiswedstrijd in het seizoen 2013-2014 heeft Rolder Boys een nieuwe omroeper: Adrie Kuik 
neemt het stokje over van Teun Weitering. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. 
 
Rolder Boyspas  
Vanaf zondag 15 september 2013 wordt de Rolder Boyspas officieel in gebruik genomen. Deze pas, die verstrekt is aan alle 
leden (vanaf 12 jaar), seizoenkaarthouders en sponsoren geldt als entreebewijs voor wedstrijden van het eerste elftal. 
Geen pas = ophalen of entree betalen. Met de invoering van een clubpas menen wij twee voordelen te behalen: het 
verbeteren van de toegangscontrole door onze vrijwilligers bij wedstrijden van het eerste elftal en een fysiek 
herkenningsmiddel te bieden aan onze leden. Er wordt nagedacht over aanvullende mogelijkheden van de clubpas, 
speciaal voor leden van Rolder Boys.  
 
Leden van de vereniging hebben – evenals in het verleden – vrije entree bij wedstrijden. Nieuw is echter dat het zonder 
het tonen van de pas niet meer mogelijk is om op wedstrijddagen van het eerste elftal vrije toegang tot het sportpark te 
krijgen. Oftewel: geen pas bij u = entree betalen. 
 
Voor niet-leden die toch voordelig wedstrijden van het eerste elftal willen bezoeken is er de seizoenkaart. Deze lijkt op de 
clubpas, maar is geldig voor de kaarthouder en één extra persoon naar keuze. Daar staat tegenover dat de clubpas gratis 
aan de leden wordt verstrekt (zit bij de contributie in), terwijl voor de seizoenkaart, net als in het verleden, betaald dient te 
worden. Ook voor de seizoenkaarthouders geldt dat de kaart bij bezoek aan wedstrijden van het eerste elftal getoond 
moet worden om toegang te krijgen. Het bestellen van een seizoenkaart kan eenvoudig via de website. 
 
Rolder Boys 1 – Annen 1: de derby 
Na een afwezigheid van een jaar door verblijf van Annen in de eerste klasse, vindt de derby Rolder Boys 1 – Annen 1 weer 
plaats. Onder toeziend oog van RTV Drenthe en burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze wint 
Rolder Boys de wedstrijd met 2 – 1. 
 
Benefietwedstrijd Rolder Boys – Tuvalu 
Op 27 september 2013 speelt Rolder Boys een heuse interland tegen het nationale team van Tuvalu. Het Tuvaluaanse 
voetbalelftal is een team voetballers die Tuvalu – een ministaatje in de Grote Oceaan met ongeveer 11.000 inwoners – 
vertegenwoordigd. In 2011 werd het team gecoacht door Foppe de Haan en tegenwoordig door Leen Looijen en Andre van 
der Ley. Het Tuvaluaanse elftal is tot dusver uitgesloten van deelname aan het wereldkampioenschap voetbal, omdat de 
Tuvaluaanse bond geen lid is van de FIFA. Om het spelpeil te verhogen en geld in te zamelen, zodat de aansluiting bij de 
FIFA makkelijker te bewerkstelligen is, voetbalt het elftal een paar maanden in Nederland. De wedstrijd was een leuk 
spektakel, compleet met volkslied en vlaggen. Ongeveer 300 mensen zijn getuige van de 8 – 1 winst voor Rolder Boys. 
 
Weersomstandigheden 
Stormschade op Sportpark Boerbos: op 28 oktober 2013 waait het zodanig hard dat de afrastering beschadigd raakt. Ook 
het sponsorbord bij het jeugdstadion raakt beschadigd. 
 
Overlijdensbericht 
Op 26 november 2013 overlijdt lid Jan Heidinga op 67-jarige leeftijd na een ziekbed. Een jaar eerder werd Jan in het 
zonnetje gezet wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van Rolder Boys. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 17 december 2013 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Jannes Dekker wordt benoemd tot bestuurslid, belast 
met de portefeuille Sponsoraangelegenheden. Martin Ratering vertrekt als bestuurslid Jeugdzaken. Hij wordt bedankt voor 
zijn jarenlange inzet als bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie en blijft beschikbaar als speler, leider en scheidsrechter.  
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Tevens hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur Jaap Dekker en Geert Jan Kooi te benoemen tot Lid 
van Verdienste van Rolder Boys. Beide heren hebben veel werk voor de vereniging verzet en op hen kan altijd een beroep 
worden gedaan. 
 
Jaap Dekker heeft in het verleden deel uitgemaakt van het bestuur, is actief geweest als penningmeester en 2e 
penningmeester en was hij jarenlang kundig administrateur. Ook vandaag de dag helpt hij het bestuur nog met financiële 
zaken, waaronder het complexe energiedossier. Zijn kennis daarin is van grote meerwaarde van de vereniging. Jaap is 
daarnaast nog actief geweest als leider van zowel het eerste als het tweede elftal. 
 
Geert Jan Kooi heeft ruim 10 jaar geleden deel uitgemaakt van het bestuur in verschillende functies (o.a. 
wedstrijdsecretaris en Park- en Materiaal). Van de commissie Park en Materiaal maakt hij nog steeds deel uit. Geert Jan 
heeft diverse 'gaten' opgevuld en is leider geweest van het tweede elftal. Hij is bezig aan zijn negende seizoen als leider 
van het eerste elftal, iets waar hij aan het einde van het seizoen mee stopt. Toch kan de vereniging altijd nog een beroep 
op hem doen. 
 
Jaarafsluiting / Kerstavond 
Op 19 december 2013 wordt de jaarlijkse voetbalquiz voor senioren in de kantine op Sportpark Boerbos georganiseerd. De 
avond is bedoeld voor alle senioren (Rolder Boys 1 t/m 4 en 7-tegen-7), Vrienden en sponsoren van Rolder Boys. 
 
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi 
Rolder Boys 1 neemt op 21 december 2013 deel aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. In Beilen eindigt men als 
poulewinnaar. In de tweede ronde te Westerbork eindigt Rolder Boys als tweede, wat voldoende is voor kwalificatie voor 
de halve finale. Een bus met 40 supporters reist af naar Dedemsvaart. Daar eindigt Rolder Boys wederom als tweede, net 
achter HZVV. In de zogeheten tussenronde in Emmen treft Rolder Boys de andere nummers 2. Door ook daar als tweede 
te eindigen werd Rolder Boys uitgeschakeld en eindigde het team onder leiding van Colin Beugels overall als zevende.  
 
Besluit: vanaf januari op zaterdagen geen alcohol meer in de kantine 
Op 1 januari 2014 wijzigt de Drank- en Horecawet, waardoor onder andere de minimumleeftijd voor het consumeren van 
alcohol wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Als reactie hierop hebben bestuur en kantinecommissie besloten om met 
ingang van 1 januari a.s. op zaterdagen geen alcohol meer te schenken in de kantine, ook niet aan personen van 18 jaar 
of ouder of voor eigen gebruik van vrijwilligers. Er spelen op zaterdag immers alleen jeugdelftallen en het maakt de 
handhaving van de wet gemakkelijker voor de kantinemedewerkers. Op de Algemene Ledenvergadering hebben de leden 
instemming betuigd met de zaterdagmaatregel en de wens om het eigen verbruik drastisch terug te dringen. Het bestuur 
verwacht dan ook de medewerking van een ieder in het handhaven van de regels. 
 
Snertwandeltocht 
Onder prachtige weersomstandigheden wordt op 5 januari 2014 de jaarlijkse Snertwandeltocht georganiseerd. Onder 
uitstekende weersomstandigheden namen zo'n 40 personen deel. Een wandelroute, ditmaal over het Balloërveld, werd 
wederom uitgezet door Jaap en Riek Dekker. Halverwege de route was door de Supportersvereniging gezorgd voor warme 
rookworst en een borrel en na afloop van de wandeltocht werd er gezamenlijk snert met roggebrood gegeten in de 
kantine. Het geheel was uitstekend verzorgd, waarvoor dank. 
 
Wisselingen in de technische staf 
Op 8 januari 2014 wordt bekendgemaakt dat de wegen van Rolder Boys en hoofdtrainer Martin Drent na een prima 
samenwerking van twee seizoenen zich aan het einde van het seizoen scheiden. De vereniging en hoofdtrainer zijn na 
goed overleg overeengekomen het contract niet te verlengen. De reden is gelegen in toezeggingen die de vereniging 
gevraagd heeft, maar waar de hoofdtrainer – gelet op zijn werksituatie – op dit moment geen garanties over kan afgeven. 
 
Na zes jaar besluit ook Laura Gerdes om aan het einde van het seizoen te stoppen als verzorgster van het tweede elftal 
van Rolder Boys. Ondanks het feit dat Laura nog steeds veel plezier beleefd aan haar werkzaamheden voor Rolder Boys 
heeft ze mede door haar drukke baan te weinig tijd voor haar gezin. Laura heeft dan ook met pijn in haar hart besloten om 
aan het eind van dit seizoen haar werkzaamheden voor Rolder Boys neer te leggen. Wij bedanken Laura voor haar 
jarenlange inzet en betrokkenheid bij Rolder Boys en wensen haar alle geluk en succes met haar gezin en baan. 
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Op 20 januari 2014 maakt het bestuur de nieuwe trainer van Rolder Boys 1 bekend: Ron Krohne, op dat moment trainer 
van het zaterdagteam van ZFC Zuidlaren. Elftalleider wordt oud-eerste elftalspeler Henk Jansen. 
 
Colin Beugels maakt de overstap van assistent-trainer naar trainer tweede elftal, Sacha Thies verlengd als keepertrainer. 
Ook de samenwerking met verzorger Hans van der Bij (negen seizoenen) wordt volgend seizoen voortgezet. 
 
Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
Voor 26 maart 2014 werd een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De leden stemden unaniem in met 
de gepresenteerde plannen voor het bouwen van een overdekte zittribune en de financieringsconstructie daarvan. En 
marge werd Dino Kubat benoemd als nieuw bestuurslid met de portefeuille Jeugdzaken. Per einde van het seizoen neemt 
Dino het voorzitterschap van de jeugdcommissie ook over, dat op interimbasis door Hans Waalkens werd vervuld. 
 
Realisatie van de tribune 
Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van woensdag 26 maart 2013 hebben de leden van Rolder Boys unaniem 
hun instemming betuigd met het voorstel een overdekte zittribune op Sportpark Boerbos te bouwen. De 
bouwwerkzaamheden beginnen een dag later, doelstelling is vóór aanvang van het nieuwe seizoen klaar te zijn. De avond 
begon met een uiteenzetting van het proces tot nu toe door voorzitter Wim Hoitzing. Er werd teruggeblikt tot en met de 
Algemene Ledenvergadering in 2011, waarin een eerste aanzet van de plannen werd gegeven. Architect Johan Hamminga, 
ontwerper van de tribune, presenteerde het definitieve plan. Aansluitend werd Hamminga samen met Ton Grummel van 
Adviesburo Smeets in het zonnetje gezet wegens het vele werk dat zij gezamenlijk in de voorbereiding hebben gestoken. 
  
Bob Wevers van onze hoofdsponsor OostraWevers administraties en belastingadvies gaf een toelichting op de fiscale 
aspecten die een grote rol spelen en speelden in het realiseren van de tribune. Nadat vanuit het bestuur een presentatie 
werd gegeven van het financieel kader, kon worden geconcludeerd dat de financiële uitgangssituatie voor de bouw een 
stuk beter was dan bij de planvorming in 2011. Het te lenen bedrag is lager dan vooraf geschat (38% van de totale 
investering) en het bestuur is erin geslaagd met vier geldschieters een renteloze lening overeen te komen voor de duur 
van 20 jaar. 
  
Op de Algemene Ledenvergadering in 2010 is door de leden aan het bestuur gevraagd om de haalbaarheid van een 
overdekte zittribune te onderzoeken. Het bestuur heeft daarvoor een tribunecommissie benoemd en die heeft op de 
Algemene Ledenvergadering in 2011 plannen gepresenteerd (inclusief de daarbij behorende financiën) die toen zijn 
goedgekeurd.  De definitieve plannen die gepresenteerd zijn vallen ruimschoots binnen de kaders zoals die in 2011 door de 
leden zijn goedgekeurd. Het bestuur is allen die hebben bijgedragen tot dit mooie resultaat zeer dankbaar. 
 
Rolder Boys magazine 
Later dan gepland verschijnt in april 2014 het eerste Rolder Boys magazine. Dit fullcolourmagazine vervang het clubblad en 
de presentatiegids en verschijnt vier keer per jaar. Het magazine bevat veel achtergrondinformatie en foto's. Het eerste 
nummer heeft het karakter van een bewaarnummer: een seizoengids waarin alle teams worden voorgesteld en de 
contactgegevens van het bestuur en de commissies zijn opgenomen. Periodiek is er aandacht voor sponsoren, voor wie op 
uitnodiging ook de mogelijkheid tot een bedrijfspresentatie bestaat. Het magazine wordt gratis beschikbaar gesteld aan 
alle leden en sponsoren (1 per adres). 
 
Prestaties van het eerste elftal 
Het seizoen begint voor Rolder Boys 1 moeizaam. In de eerste periode worden er slechts twee wedstrijden gewonnen, 
werd twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Rolder Boys eindigt dan ook als elfde in de periodestand. In de 
tweede periode wordt de stijgende lijn zichtbaar: van de negen wedstrijden wint Rolder Boys er vijf, wordt er twee keer 
gelijkgespeeld en vier keer verloren. Na de winterstop presteert Rolder Boys fenomenaal. Alle wedstrijden (op de wedstrijd 
tegen koploper WVV na) worden gewonnen. Na een sterke reeks stelt Rolder Boys op 4 mei 2014 de derde periodetitel 
veilig. Op 11 mei 2014 werd de laatste competitiewedstrijd van het seizoen thuis tegen Hoogezand afgewerkt. Debutant 
Remco Hoving scoort de winnende goal, de wedstrijd eindigt in 3 – 2. Na afloop wordt afscheid genomen van trainer 
Martin Drent, leider Geert Jan Kooi en – na 33 jaar trouwe dienst – van grensrechter Henk Zuidberg. Rolder Boys eindigt 
het seizoen in de tweede klasse L op een gedeelde tweede plaats met 49 punten uit 26 wedstrijden (61 doelpunten voor 
en 42 doelpunten tegen). WVV uit Winschoten wordt met overtuiging kampioen (15 punten voor op nummer 2), door 
slechts één wedstrijd te verliezen. 
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Het seizoen krijgt voor Rolder Boys 1 een mooi vervolg in de nacompetitie: 
§ Op 18 mei 2014 wint Rolder Boys de uitwedstrijd tegen FC Wolvega (als nummer 11 de herkanser vanuit de eerste 

klasse) met 0 – 3. Een week later vindt de return plaats. In eigen huis wint Rolder Boys met maar liefst 6 – 1 en wordt 
de tweede ronde relatief eenvoudig bereikt. 

§ Op 1 juni 2014 speelt Rolder Boys thuis tegen LSC 1890 uit Sneek. De wedstrijd wordt met 5 – 1 gewonnen. De return, 
op 8 juni 2014, is toch nog een spannende wedstrijd die LSC 1890 met 4 – 2 weet te winnen. Er wordt geschiedenis 
geschreven: voor het eerst in de clubhistorie promoveert Rolder Boys naar de eerste klasse. Ruim 250 Rolder 
Boyssupporters waren getuige van deze historische gebeurtenis. Na de tour door Rolde in een open bus vindt bij Café-
Restaurant Hofsteenge een feestelijke instuif voor alle supporters plaats. 

 
Prestaties overige seniorenteams 
• Rolder Boys 2 eindigt als negende in de reserve 1e klasse B met 29 punten uit 22 wedstrijden (55 doelpunten voor en 

76 doelpunten tegen). Leiders van het tweede elftal zijn Hendrik Jansen en Marco Wiechers. 
• Rolder Boys 3 heeft een moeizaam seizoen en eindigt als laatste (elfde) in de reserve 4e klasse 02 met 2 punten uit 18 

wedstrijden (14 doelpunten voor en 53 doelpunten tegen). Het team wordt begeleid door Roel Gruppen. 
• Rolder Boys 4, onder begeleiding van Erik Kuik en Gerhard Sipma, eindigt als tweede in de reserve 6e klasse 17. 14 

overwinningen, 2 gelijke spelen en 3 nederlagen betekent 44 punten uit 19 wedstrijden. Er werd 75 keer gescoord en 
men kreeg 37 tegentreffers te verwerken. 

 
Start damesvoetbal 
In navolging van het meisjesvoetbal een jaar eerder start in het voorjaar een groep van circa 10 enthousiaste dames met 
trainen. De mogelijkheid om weer een dameselftal te krijgen ligt binnen handbereik. Een verrijking van het sportaanbod 
van Rolder Boys! Per seizoen 2014-2015 worden de dames ingeschreven voor de vrijdagavondcompetitie. 
 
Supportersvereniging 
Vol met ideeën is een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van Adrie Kuik van start gegaan met het vernieuwen 
van de Supportersvereniging. Het doel hiervan is om een bredere groep supporters aan te spreken door een uitgebreider 
activiteitenaanbod. Bestaande activiteiten (zoals klaverjassen), nieuwe activiteiten (zoals bingo’s en speurtochten) worden 
ontwikkeld en er wordt een start gemaakt met de Rolder Boys merchandising (sjaaltjes, glazen, paraplu’s, sleutelhangers, 
vaantjes, etc.). Ook wordt een high tea met beauty- en wellnessactiviteit georganiseerd. Hét grote project wordt echter de 
organisatie van de Rolder Boysdag op 21 juni 2014. 
 
Rolder Boysdag 
Op 21 juni 2014 vindt de seizoensafsluiting plaats in de vorm van de Rolder Boysdag. Naar het concept van een jaar eerder 
een dag voor iedereen (kinderen, ouders, niet-spelende leden, supporters en sponsoren), maar met nieuwe elementen 
zoals een spectaculaire roofvogelshow, een Gooische Bingo en Voetbalgolf. Ook werd een sponsorbijeenkomst 
georganiseerd. Ruim 369 leden waren aanwezig. Het was een fantastische dag, die een perfecte afsluiting vormde van een 
fantastisch seizoen waarin het eerste elftal wist te promoveren naar de eerste klasse, er gestart is met dames- en 
meisjesvoetbal en de schop de grond in ging voor het bouwen van een overdekte zittribune. 
 

 
8 juni 2014 – Rolder Boys 1 schrijft historie en promoveert voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de eerste klasse 


