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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2014-2015 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2014-2015 als volgt samengesteld: 
Voorzitter Wim Hoitzing  
Vicevoorzitter, wedstrijdsecretaris Jasper Ottens  
Secretaris Martin Sipma  
Penningmeester Bert Albring  
Jeugdzaken Dino Kubat  
Kantinezaken Peter Zuidberg 

Johan Emmens 
afgetreden 20 oktober 2014 
benoemd 20 oktober 2014 

Park- en Materiaalzaken Bertus Dekker  
Sponsoraangelegenheden Jannes Dekker  
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 
1 juli 2015 235 91 49 151 526 
 
Daarnaast spelen er diverse jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde [SJR] onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden. 
 
In maart mocht Rolder Boys haar 500ste lid verwelkomen: Thijs Stronks uit Rolde en spelend in F5, het nieuwste F-team 
dat na de winterstop opgestart werd. Daar is de vereniging ontzettend trots op! Daarom mocht hij tijdens de opening van 
de tribune burgemeester Van Oosterhout een handje helpen bij de openingshandeling. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 20 oktober 2014 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden bij Café-Restaurant Hofsteenge. In die Algemene 
Ledenvergadering was er aandacht voor de privatisering van de verenigingsgebouwen, werd Harm de Wit benoemd tot Lid 
van Verdienste en werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld waarin is opgenomen hoe de vereniging georganiseerd is, 
wat er van leden verwacht wordt en wat leden mogen verwachten van de vereniging. Johan Emmens werd benoemd tot 
bestuurslid en gaat zich bezig houden met de Kantinezaken als opvolger van Peter Zuidberg, die na vijf jaar uit het bestuur 
stapt, maar wel lid blijft van de kantinecommissie 
 
Leden Rolder Boys organiseren zoekactie naar vermiste Jansje Takens 
Op zaterdag 18 oktober 2014 werd een zoekactie georganiseerd naar de vermiste Jansje Takens. Jansje is opgegroeid in 
Rolde en getrouwd met Alex Visser, die ook bij Rolder Boys gevoetbald heeft. Geert Jan Kooi en Harry Ottens coördineren 
de zoekactie, waarbij een groot aantal leden en andere Roldenaren meezoekt. Helaas wordt Jansje hierbij niet gevonden. 
Twee weken later wordt zij wel gevonden. Met haar auto blijkt zij te water te zijn geraakt, waarna zij is overleden. 
 
Rolder Boys zeer positief beoordeeld op gebied van orde en veiligheid 
Op 15 maart 2015, tijdens de wedstrijd Rolder Boys 1 – Nieuw Buinen 1 is Rolder Boys bezocht door een KNVB-waarnemer 
op het gebied van orde en veiligheid. De vereniging is onder andere beoordeeld op de afrastering, het beleid ten aanzien 
van het nuttigen van (alcoholische) dranken, de veiligheid van spelers en scheidsrechter, ordehandhaving en 
bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op alle terreinen is het resultaat (zeer) positief. Rolder Boys heeft "alles keurig voor 
elkaar" en wordt aangeraden vooral zo door te gaan.  
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Jeugdzaken 
De jeugdafdeling van de vereniging heeft tevens een eigen jaarverslag. 
 
Spelregelbewijs voor tweedejaars B-junioren verplicht! 
Vanaf het seizoen 2014-2015 is het zover, alle tweedejaars B-junioren, geboren in 1998, zijn verplicht het spelregelbewijs 
te halen. Het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in - én 
begrip voor - beslissingen van de scheidsrechter. De invoering van het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het 
actieplan ‘tegen geweld, voor sportiviteit’ van de KNVB. 
 
Rolder Boys levert bijdrage aan veilig sportklimaat 
Met ingang van het seizoen 2014-2015 vraagt Rolder Boys van al haar jeugdtrainers een Verklaring Omtrent Gedrag 
[VOG]. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden 
van iemand geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie van jeugdtrainer. Het verplicht stellen van de VOG 
geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die bijvoorbeeld de fout in is 
gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen een sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een 
maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Het verplicht stellen van een VOG is volgens NOC*NSF een teken 
dat de vereniging de veiligheid van haar (jeugd)leden serieus neemt. Om die reden vergoedt het Ministerie in 
samenwerking met NOC*NSF alle aanvragen die betrekking hebben op vrijwilligers in de sport. Een aanbod waar Rolder 
Boys graag en met overtuiging gebruik van maakt, want een veilig sportklimaat is immers een basisvoorwaarde voor het 
kunnen zijn van een gezonde vereniging! 
 
Rolder Boys B1 zet zichzelf in het nieuw! 
Van de OVVR had Rolder Boys het aanbod ontvangen om tegen een mooi bedrag schoon te maken na afloop van de 
Roldermarkt. Voor de spelers van B1 een mooie kans om door een middag zelfwerkzaamheid, onder aanvoering van de 
voorzitter, geld te verdienen voor nieuwe trainingspakken. Deze wens bestond al enige tijd. Door goede samenwerking 
met Hacom Sportprijzen Centrum Assen was het mogelijk om voor het verdiende bedrag mooie trainingspakken aan te 
schaffen die ook nog eens snel konden worden geleverd, waardoor de spelers van B1 er zelf voor hebben gezorgd dat zij 
er weer piekfijn bij lopen. Het bestuur en de jeugdcommissie zijn trots op B1 en hun inzet, waarmee zij voor vele andere 
teams een goed voorbeeld kunnen zijn. 
 
Jeroen Bouma Clubheld van de Amateursport in de gemeente Aa en Hunze 
Sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten werd door het 
Algemeen Dagblad de verkiezing Clubhelden van de Amateursport georganiseerd. Op voorspraak van Rolder Boys is Jeroen 
Bouma één van de zeven genomineerden in de gemeente Aa en Hunze. Jeroen is een vrijwilliger om trots op te zijn. Vanaf 
het moment dat zijn oudste zoon voetbalt is hij actief voor Rolder Boys. Eerst als leider bij de F-pupillen, later als 
contactpersoon F-pupillen in de jeugdcommissie en sinds enige jaren als wedstrijdsecretaris jeugd. Ondanks de vele 
wisselingen in de jeugdcommissie is Jeroen de stabiele factor en hij is zelfs het langstzittende commissielid. Hij heeft zijn 
zaken goed op orde, komt afspraken na en is makkelijk benaderbaar. Trainers, leiders en ouders weten Jeroen altijd te 
vinden in geval van vragen of problemen. Een club runnen doe je met veel vrijwilligers, maar met zijn betrokkenheid, 
betrouwbaarheid en enthousiasme is Jeroen erg belangrijk voor Rolder Boys en een voorbeeld voor velen. Een ware 
clubheld dus, waarvan de nominatie niet enkel vanuit een bestuur komt, maar door het bestuur gedaan is namens vele 
leden. Uiteindelijk wordt Jeroen na stemming verkozen tot Clubheld van de Amateursport in de gemeente Aa en Hunze. 
 
 

Kantinezaken 
 
Nieuwe invulling kantinebezetting in de weekenden groot succes 
Met ingang van seizoen 2014-2015 wordt de kantinebezetting op een andere manier ingevuld. Alle spelende leden (en 
ouders van jeugdleden) werden per team ingeroosterd voor het draaien van kantinediensten of het vervullen van de rol 
van gastheer/gastvrouw. Om dit te ondersteunen is er door de kantinecommissie een handboek ontwikkeld waarin de 
belangrijkste werkzaamheden in de kantine beschreven staan. De planning wordt op teamniveau op de website geplaatst, 
de verdeling van de momenten over personen gaat via de teamleiders. De nieuwe systematiek verhoogt de betrokkenheid 
van de leden en de ouders van jeugdleden bij de vereniging. Alle teams hebben hun verantwoordelijkheid meer dan 
genomen. Dat is een groot compliment waard! Als vereniging laten we op deze wijze zien dat we er voor elkaar zijn en dat 
we elkaar iets gunnen. Het aantal negatieve reacties is zoals verwacht heel beperkt gebleven en het besef dat de 
vereniging zonder de inzet van ieder lid – al is het maar één ochtend of middag per jaar – niet kan bestaan is enorm 
gegroeid. 
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Gratis Wi-Fi voor bezoekers Sportpark Boerbos 
Met ingang van dit seizoen is de kantine van Rolder Boys uitgerust met een Wi-Fi verbinding voor gasten. Hier kan bij wijze 
van service aan onze bezoekers gratis gebruik van worden gemaakt. De verbinding werkt goed in het clubgebouw en op 
het terras. Met de gekozen aanpak hopen wij een extra service aan bezoekers te kunnen bieden, die de soms moeizame 
mobiele internetverbindingen in het bossige Boerbos goed moet kunnen aanvullen. 
 
Mededeling aanschaf kassasysteem kantine 
In navolging van wat er op de Algemene Ledenvergadering is besproken en in lijn met het streven de inkomsten van de 
kantine inzichtelijker te maken, heeft het bestuur besloten over te gaan tot aanschaf van een modern en gemakkelijk te 
bedienen kassasysteem voor de kantine. De kassa is voorzien van een pinautomaat, die ook geschikt is voor contactloos 
betalen met de nieuwste bankpassen en in de toekomst voor mobiele telefoons. De kassa is voor kantinemedewerkers/-
vrijwilligers erg eenvoudig te bedienen. Het systeem helpt ons om eenvoudiger de administratie van de kantine te doen en 
om het voorraadbeheer (c.q. de verkopen) beter in de hand te krijgen. Aangewezen personen kunnen daarnaast inloggen 
op de kassa en op die manier de voorraad van te verkopen producten bijhouden, bijbestellingen doen, danwel de verkopen 
volgen. Voorraad en verkoop worden aan elkaar gekoppeld, zodat een sluitend systeem ontstaat, inclusief het “eigen 
gebruik”. De kassa werd tijdens de winterstop geplaatst. Een ieder die er mee gaat werken werd geïnstrueerd. 
 
Bekerfinale PEC Zwolle - FC Groningen op groot scherm bij Rolder Boys! 
Op zondag 3 mei a.s. speeld Rolder Boys 1 haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Koploper Dieze West was de 
tegenstander. Zij konden mogelijk kampioen worden. Normaliter wordt er bij de laatste wedstrijd altijd voor muzikale 
omlijsting gezorgd om samen de seizoensafsluiting te vieren. Dit jaar was de bedoeling om, vanwege het feit dat FC 
Groningen in de bekerfinale staat en hier grote behoefte aan is bij onze supporters, na de wedstrijd een groot scherm op 
te stellen in de kantine. Een gezellige afsluiting van het seizoen kon zo worden gecombineerd met de wens van velen om 
de bekerfinale PEC Zwolle - FC Groningen te kijken. Helaas heeft het bestuur echter moeten besluiten dat de bekerfinale 
niet werd uitgezonden, omdat FOX Sports de vereniging liet weten dat het aankopen een licentie van ongeveer € 1.800,- 
daarvoor verplicht was. Er hing de vereniging anders een boete van tussen de € 5.000 en € 150.000 boven het hoofd. 
 
 

Park- en Materiaalzaken 
 
Harm de Wit benoemd tot Lid van Verdienste Rolder Boys 
De man die met zijn hoofd op alle bouwfoto's van de afgelopen dertig jaar te vinden is. De man die overal op het 
sportpark sleutels van heeft en waarvan iedereen dat weet. De man die recent naar Rolde verhuisd is om dichter bij het 
sportpark te kunnen zijn. Die man, is Harm de Wit. Vaste vrijwilliger van de 'maandagmorgenploeg' van de commissie 
Park- en Materiaalzaken en daarnaast van dinsdag t/m zondag ook actief bezig voor Rolder Boys. Harm levert nu op 78-
jarige leeftijd nog een grote inspanning bij de bouw van de tribune en legde onder andere de eerste steen. Rolder Boys is 
trots op Harm de Wit. Trots op zijn werkzaamheden en grote betrokkenheid. Vandaar dat het bestuur Harm de Wit met 
overtuiging voor heeft gedragen als Lid van Verdienste van de vereniging en de Algemene Ledenvergadering dit op 
maandag 20 oktober 2014 met een groot applaus begroette. Harm, we hopen dat jij jouw werkzaamheden voor Rolder 
Boys nog jaren in goede gezondheid mag voortzetten! 
 
Rolder Boys boos en bedroefd om ernstige vernielingen aan Sportpark Boerbos 
In de nacht van zondag 12 op maandag 13 oktober 2014 zijn ernstige vernielingen aan ons Sportpark Boerbos aangericht 
en is een poging tot inbraak gedaan. Het dak van de koffiecorner is finaal afgebroken, de clubgebouwen vertonen op 
meerdere plaatsen braakschade en elektriciteitskabels zijn doorgesneden, waardoor op maandagavond de trainingen 
moesten worden afgelast wegens het ontbreken van verlichting. Ook de kort daarvoor aangelegde elektravoorziening in de 
tribune is beschadigd. Dit alles stemtde de vereniging boos en bedroefd. Waar dagelijks vrijwilligers bezig zijn met het in 
optimale staat houden van ons sportpark, kan hier in één nacht veel aan veranderen. Vanzelfsprekend is aangifte bij de 
politie gedaan. Van de daders is verder nooit meer iets vernomen. 
 
Nieuwe ontvangst- annex vergaderruimte gereed 
De voormalige redactiekamer op Sportpark Boerbos, waar jarenlang het clubblad gedrukt werd, is gerenoveerd en 
omgebouwd naar haar nieuwe functie van ontvangstruimte. Met ingang de winterstop zal deze ruimte als ontvangstruimte 
op zaterdagen en op zondagmorgen in gebruik worden genomen. De computer is eveneens verplaatst zodat het Digitaal 
Wedstrijdformulier in de ontvangstruimte kan worden ingevuld. Op de doordeweekse dagen kan de ontvangstruimte 
gebruikt worden voor de vergaderingen van bijvoorbeeld de commissies. De ontvangstruimte is voorzien van een 
koffiezetapparaat. Doel van de hele operatie is om het ruimtegebruik op het sportpark efficiënter te laten zijn en daarnaast 
de openingstijden van de kantine (om reden van vergaderingen) terug te dringen, oftewel verscherpte controle op het 
gebruik van de kantine. Door de inzet van de vrijwilligers is het een keurig geheel geworden, waarvoor hartelijk dank. 
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Overdekte zittribune Rolder Boys onder grote belangstelling officieel geopend 
Op 26 maart 2014 verkreeg het bestuur van de Algemene Ledenvergadering unanieme toestemming voor het oprichten 
van een tribune op ons sportpark, naar ontwerp van architect Johan Hamminga. Slechts één dag later ging de schop de 
grond in en werd er begonnen aan de werkzaamheden. Vele werkzaamheden, die voor het overgrote deel zijn uitgevoerd 
door vrijwilligers van de vereniging. Als vereniging zijn we daar zeer trots op. Een tribune die financieel mogelijk gemaakt 
wordt door de steun van zeer betrokken particulieren en bedrijven en die tot stand gekomen is door vrijwilligers van de 
vereniging in uitstekende samenwerking met Rolder ondernemers, is eveneens iets waar we als vereniging, maar ook als 
dorp, trots op kunnen en moeten zijn. Het resultaat mag er zijn. De oplevering van de tribune moest uiteraard feestelijk 
geschieden. Er is voor gekozen dit tijdens een thuiswedstrijd van ons eerste elftal te doen en wel op zondag 22 maart 
aanstaande tegen SC Erica. 
 
Er waren 500 tot 600 toeschouwers op Sportpark Boerbos. Voorafgaand aan de officiële openingshandeling door 
burgemeester Eric van Oosterhout en het vijfhonderdste lid Thijs Stronks vond er voor genodigden (mensen die bij de 
bouw betrokken zijn geweest en/of dit financieel mogelijk hebben gemaakt) een programma plaats in de feesttent. Tijdens 
dit programma spraken voorzitter Wim Hoitzing, architect Johan Hamminga, sportwethouder Co Lambert en 
voetbaljournalist en oud-voetballer van Rolder Boys Johan Derksen de aanwezigen toe. Op het hoofdveld werd aansluitend 
een canvasfoto onthuld als dank voor de stoeladoptanten die door een financiële bijdrage het geheel mogelijk hebben 
gemaakt. Daarnaast was er uitgebreid aandacht voor de fondsen die het project mede hebben gefinancierd en de 
meewerkende bedrijven die pro-Deo werkzaamheden hebben verricht. Grote dank ging ook uit naar alle vrijwilligers, 
zonder wie de bouw niet mogelijk geweest was. Na de openingshandeling lieten D-, E-, F-pupillen en voetballende meisjes 
zwart-witte ballonnen op. Voor de meisjes was er daarnaast een taak weggelegd in de line-up of als ballenmeisje. In de 
rust van de wedstrijd werden er zoals gebruikelijk door D-pupillen strafschoppen genomen in strijd om de penaltybokaal. 
Tevens werd Rolder Boys D2 gehuldigd voor het behalen van het zaalkampioenschap tijdens de winterstop. Na afloop van 
de wedstrijd was het nog lang gezellig in de feesttent, waar JK Entertainment de muziek verzorgde. Dat Rolder Boys de 
wedstrijd tegen SC Erica met 0 - 3 verloor was jammer, maar mocht de feestvreugde niet drukken. Onder prachtige 
weersomstandigheden was het een historische dag voor Rolder Boys. Een dag om niet te vergeten! 
 
Overeenkomst privatisering clubgebouw getekend 
Op vrijdag 24 april 2015 is de privatisering van ons clubgebouw eindelijk een feit geworden. Na vele jaren van 
onderhandelen met de gemeente hebben voorzitter Wim Hoitzing en secretaris Martin Sipma een handtekening gezet 
onder de overeenkomst met de gemeente voor erfpacht en opstalrecht bij Notariaat Aa en Hunze in Gieten, in het bijzijn 
van notaris mr. H. Delicaat. Dit betekent dat het clubgebouw nu eigendom is van Rolder Boys en dat de vereniging de 
grond onder het gebouw voor in ieder geval 30 jaar in gebruik mag hebben zonder dat de gemeente hier aanspraak op 
kan maken. De vereniging is nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en alle bijkomende kosten zoals 
verzekeringen. Dit vloeit voort uit het gemeentelijke beleid harmonisatie sportaccommodaties, waarin alle clubgebouwen 
op sportparken binnen de gemeente aan de verenigingen worden overgedragen. Hierover is in verschillende Algemene 
Ledenvergaderingen in de afgelopen jaren uitvoerig gecommuniceerd. De tribune is overigens eigendom van de Stichting 
Tribune Voetbalvereniging Rolder Boys en ook voor de grond onder de tribune is met de gemeente een overeenkomst voor 
erfpacht en opstalrecht ondertekend. Deze overeenkomst is medio 2014 echter al ondertekend. 
 
Sluiting van de velden 
Rolder Boys vindt het belangrijk om alle velden van goede kwaliteit te hebben. Het spelen op een goed veld bevordert 
immers het voetbalplezier. Doordat de vereniging sterk gegroeid is in ledenaantal (meer dan 100 leden in 2 jaar erbij) 
komt Rolder Boys volgens de KNVB normen momenteel structureel 1,5 veld tekort om de velden langdurig in goede staat 
te houden. Momenteel verkeert het hoofdveld in redelijke staat, is het bijveld zeer matig en is het jeugdveld redelijk. Het 
trainingsveld verkeert in slechte staat. De vereniging is sinds augustus 2014 in gesprek met de gemeente over een 
structurele oplossing voor dit probleem. Om ervoor te zorgen dat er in het seizoen 2015-2016 op goede velden gespeeld 
en getraind kan worden werden half mei alle velden aan groot onderhoud onderworpen en werd de accommodatie 
gesloten. In goed overleg met samenwerkingspartners SGO en SVDB konden alle trainingen en wedstrijden vanaf half mei 
naar Grolloo of Ekehaar verplaatst worden. 
 
 

Sponsoraangelegenheden 
 
Algemeen beeld 
Rolder Boys heeft zeer trouwe sponsoren die de club financieel ondersteunen. Voor het derde seizoen op rij is 
OostraWevers administraties en belastingadvies uit Rolde hoofdsponsor van Rolder Boys. Daarnaast heeft Rolder Boys nog 
ongeveer 80 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. 
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Nieuwe Rolder Boys tassen in ontwikkeling! 
De sponsorcommissie en supportersvereniging van Rolder Boys hebben zich gezamenlijk bezig gehouden met het maken 
van een nieuw ontwerp voor officiële Rolder Boys voetbaltassen, omdat de voorraad tassen op was en de tassen niet meer 
leverbaar zijn. Het is mogelijk via de webshop officiële Rolder Boys clubkleding (trainingspakken, polo's, sweaters, jacks) 
en drie typen exclusieve Rolder Boys voetbaltassen (rugtas, kleine tas, grote tas) te bestellen. Alle clubkleding en tassen 
zijn voorzien van het Rolder Boys logo en indien gewenst van initialen van de drager. Op deze manier hoopt de club 
uniformiteit in de clubkleding te bewerkstelligen, wat bijdraagt aan een nettere presentatie en een sterkere verbondenheid 
met de club. De gekozen manier (via een webshop) is laagdrempelig en maakt dat er op ieder moment van de dag een 
bestelling kan worden gedaan, die vervolgens bij Hacom in Assen kan worden afgehaald, of bij u thuis wordt bezorgd. De 
vereniging hoopt dat veel leden van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. 
 
Project Rolder Boys clubpas voortgezet 
Evenals in het afgelopen seizoen wordt er wederom gewerkt met een clubpas die toegang geeft tot thuiswedstrijden van 
Rolder Boys 1. Door een bijdrage van vijf sponsoren is dit mede mogelijk gemaakt en daar bedanken we hen hartelijk voor. 
Daarnaast werden de eerste initiatieven genomen om de clubpas te koppelen aan lidvoordelen: op vertoon van de Rolder 
Boys pas krijgen leden 10% korting op alle voetbalgerelateerde producten bij sponsor Box 14. De vereniging vindt het een 
goede zaak om samen met een sponsor een extra service aan de leden te kunnen bieden. In de komende tijd zal de 
sponsorcommissie dan ook kijken naar mogelijkheden om het lidvoordeel uit te breiden. 
 
OostraWevers administraties en belastingadvies breidt kledingpakket eerste elftal uit 
Hoofdsponsor OostraWevers administraties en belastingadvies uit Rolde heeft het eerste elftal voorzien van een uitbreiding 
van het kledingpakket. Zwarte Rolder Boys polo's maken nu onderdeel uit van de standaardkleding van een eerste 
elftalspeler. Daardoor kan het eerste elftal – naast het presentatiepak dat men al bezat – voortaan uniform gekleed naar 
de wedstrijden gaan, hetgeen ontegenzeggelijk past bij de uitstraling van een eersteklasseclub. Rolder Boys, haar eerste 
elftal en de technische staf bedanken OostraWevers voor dit gebaar. 
 
Rolder Boys lanceert ClubApp! 
Het laatste nieuws, wedstrijdprogramma, routebeschrijvingen naar uitwedstrijden, de laatste uitslagen en 
doelpuntenmakers, afgelastingen (zowel trainingen als wedstrijden) en sponsorinformatie. Allemaal onderdeel van de 
gloednieuwe Rolder Boys ClubApp die publiekelijk beschikbaar is. Gekoppeld aan onze website, dus altijd helemaal actueel. 
Door de mobiele lay-out wordt de informatie overzichtelijk aangeboden. De app is gratis te downloaden via de Appstore 
van Apple en Google Play Store van Android. 
 
Sponsoren en Vrienden van Rolder Boys bezoeken Schalke’04 
De Sponsorcommissie en de Vrienden van Rolder Boys hadden in samenwerking met bureau Voetbalbureau.nl een bezoek 
aan de Bundesliga-wedstrijd Schalke’04 – 1. FC Köln georganiseerd. Dit resulteerde erin dat op zaterdag 13 december ruim 
50 voetballiefhebbers in de bus stapten voor de trip naar de Veltins-Arena te Gelsenkirchen. Al met al een hele gezellige 
dag waarin de onderlinge contacten tussen sponsoren zijn versterkt en waar we samen met heel plezier op terug kunnen 
kijken. Een dag ook, die – als het aan de organisatoren ligt – in de toekomst zeker een herhaling krijgt. 
 
Rolder Boys magazine 
In het seizoen 2014-2015 wordt het Rolder Boys magazine tweemaal uitgebracht. Het magazine bevat veel 
achtergrondinformatie en foto's. Het eerste nummer had 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). 
 
Dries Rolde en Zeker Groen nieuwe hoofdsponsoren Rolder Boys 
Dries Rolde en Zeker Groen BV uit Beilen worden met ingang van 1 juli 2015 de nieuwe hoofdsponsoren van v.v. Rolder 
Boys. Zij nemen gezamenlijk het hoofdsponsorschap over van OostraWevers Administraties en Belastingadvies die dit sinds 
seizoen 2012-2013 vervuld heeft. Eind juni tekenden voorzitter Wim Hoitzing en directeuren Allard Venekamp (Dries Rolde) 
en Peter Herder (Zeker Groen) de sponsorovereenkomst. In een bijeenkomst voor het eerste en tweede elftal werd tevens 
de nieuwe kledinglijn gepresenteerd voor het eerste en tweede elftal: naast het zwart-witte thuistenue krijgt Rolder Boys 
voor beide elftallen de beschikking over een groen uittenue. Daarnaast krijgen spelers en staf een nieuwe tas, een 
presentatiepak, polo en trainingskleding. Het bestuur is verheugd twee ambitieuze hoofdsponsoren te hebben kunnen 
contracteren en ziet uit naar de samenwerking volgend seizoen. Via deze weg wil zij ook OostraWevers bedanken voor hun 
steun en de prettige samenwerking in de afgelopen drie seizoenen. Zij blijven ook volgend seizoen betrokken bij de 
vereniging, echter niet meer als hoofdsponsor.  
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Supportersvereniging en Activiteiten 
 
Algemeen beeld 
Vol met ideeën ging een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van Adrie Kuik verder met het vernieuwen van de 
Supportersvereniging. Het doel hiervan is om een bredere groep supporters aan te spreken door een uitgebreider 
activiteitenaanbod. Bestaande en succesvolle activiteiten (zoals klaverjassen) bleven bestaan, er werden nieuwe 
initiatieven uitgedacht en er werd een start gemaakt met de Rolder Boys merchandising (sjaaltjes, glazen, paraplu’s, 
sleutelhangers, vaantjes, etc.). 
 
Rolder Boys haalt geld op tijdens Rolder Kerstmarkt 
In december heeft Rolder Boys op de Rolder Kerstmarkt gestaan om producten van Echte Bakker Pots aan de man te 
brengen. Daarnaast werden er warme broodjes rookworst en clubartikelen verkocht. Voor de vereniging heeft dit een mooi 
bedrag opgeleverd. Het was een succesvolle dag en een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een goede sponsor en 
verschillende vrijwilligers van Rolder Boys, die zeker voor herhaling vatbaar is! Onze dank gaat uit naar Echte Bakker Pots 
voor het mogelijk maken van deze samenwerking en naar de vrijwilligers voor hun inzet afgelopen zaterdag. 
 
Snertwandeltocht wederom groot succes 
De jaarlijkse snertwandeltocht georganiseerd door de supportersvereniging was wederom een groot succes. Op zondag 11 
januari 2015 om 10.00 uur werden bijna 40 deelnemers verwelkomd met koffie en nieuwjaarsrolletjes, waarna om 10.30 
uur begonnen werd aan de wandelroute. Jaap en Riek Dekker hadden, zoals wij inmiddels gewend zijn, weer een prachtige 
route uitgestippeld. Halverwege de route konden de deelnemers zich warmen aan heerlijke versnaperingen zoals 
rookworst, glühwein, berenburg en warme kwast. Na een tocht van ruim anderhalf uur werd er onder het genot van een 
nieuwjaardrankje nog even gezellig nagepraat waarna er ter afsluiting heerlijke snert met roggebrood en spek gegeten 
werd, traditioneel bereid door Fokko en Ria Katerberg. 
 
Derby’s tegen VKW omlijst met live muziek en een Rad van Fortuin 
Zondag 14 december 2015 speelt Rolder Boys 1 haar laatste wedstrijd voor de winterstop tegen VKW uit Westerbork. Het 
werd een gezellige jaarafsluiting met live muziek in de kantine. Daarnaast verzorgde de Supportersvereniging een Rad van 
Fortuin waarbij vele prachtige prijzen te verdelen waren, zoals vleespakketten, gedistilleerd en luxe broodmanden. Ook de 
gasten uit Westerbork vonden het erg gezellig en organiseerden bij de return in april een vergelijkbare activiteit. 
Verschillende supporters van Rolder Boys waren daar per georganiseerde busreis aanwezig. 
 
Succesvolle strooizoutactie Rolder Boys: vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedankt! 
Op zaterdag 31 januari 2015 heeft Rolder Boys in Rolde en omstreken een strooizoutactie georganiseerd. Rolde, Amen, 
Balloo, Deurze, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld, Nijlande en Nooitgedacht werden aangedaan. Het weer was er echt naar, dus 
vol goede moed trokken ruim 43 voetballers en vrijwilligers erop uit om huis-aan-huis strooizout te verkopen. Met name de 
deelname van de dames was goed te noemen: zij waren met z'n zevenen aanwezig, en ook een zevental B-junioren, die 
om 13.00 uur moesten vertrekken wegens voetbalverplichtingen, was van de partij. De actie werd mede mogelijk gemaakt 
door bussen en karren beschikbaar gesteld door onze sponsoren ABH Bouw Rolde en De Lange Natuursteen, de 
geluidswagen door Techniko Ekehaar alsook door twee trekkers beschikbaar gesteld door Henk Bos en Lambertus 
Emmens. Ook diverse leden hadden auto's en karren beschikbaar gesteld. Tussen de middag was er door Fokko Katerberg 
heerlijke snert bereid en werd er een borrel gedronken. Al met al kan de vereniging, ondanks de korte voorbereidingstijd, 
van een succes spreken dat voor herhaling vatbaar is. De vereniging wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze 
actie heel hartelijk bedanken! De club bestaat bij de gratie van betrokkenheid van de leden en vandaag is weer bewezen 
dat deze er is. 
 
Samenwerkingsverband Rolder Boys en de OVVR 
Rolder Boys en de OVVR hebben samengewerkt voor de de Hollandse Avond, op Eerste Paasdag 5 april 2015 in Rolde! 
Rolder Boys verkocht toegangskaarten via de eigen leden. In ruil daarvoor ontving de vereniging per verkochte kaart een 
deel van de opbrengst van de OVVR. 
 
Rolder Boys spekt clubkas via VriendenLoterij 
Rolder Boys organiseerde een speciale actie om geld op te halen voor de vereniging. De VriendenLoterij en Club-Assist 
hielpen daarbij. Via een belactie op dinsdag 12 mei 2015 werd geprobeerd zoveel mogelijk loten te verkopen onder de 
ledenVan elk verkocht lot gaat de helft van de inleg naar onze vereniging. 
 
Derde Rolder Boys dag op 20 juni 2015 
Het prachtige voetbalseizoen 2014-2015 werd op zaterdag 20 juni a.s. door Rolder Boys weer feestelijk worden afgesloten. 
Ieder lid, alle ouders/verzorgers, opa's, oma's, broertjes, zusjes, sponsoren, familieleden, supporters kortom iedereen die 
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Rolder Boys een warm hart toedraagt was van harte uitgenodigd voor een voor elkaar en met elkaar, bol van gezelligheid 
en vol activiteiten voor zowel jong als oud. Het thema dit jaar was water. Voor de jeugd was er ’s ochtends Sport en Spel, 
voor de senioren, A- en B-junioren was er ’s middags een watertienkamp, tobbedansen en kuipsteken. Ook kon er weer 
geklaverjast worden en stond de Gooische Ladies Bingo weer op het programma. De dag werd afgesloten met een 
barbecue en muziek. De gehele dag stonden spelattributen zoals luchtkussens ter beschikking van de jeugd en tevens was 
er een suikerspinkraam. Ondanks de niet-optimale weersomstandigheden was het een prachtige seizoensafsluiting. 
 
 

Voetbaltechnische Zaken 
 
Rolder Boys bij beste 200 voetbalverenigingen van Nederland! 
Begin van het jaar ontving de vereniging het bericht dat Rolder Boys als 193e is opgenomen in de lijst van 200 beste 
voetbalverenigingen van Nederland voor het seizoen 2014-2015, als samengesteld door trainersvakblad “De 
Voetbaltrainer”. In de wetenschap dat Nederland ruim 3.200 voetbalverenigingen kent, zijn we daar als vereniging met 
ongeveer 500 leden enorm trots op! In Drenthe maken slechts negen clubs deel uit van de top 200. Naast Rolder Boys zijn 
dit vooral de grotere verenigingen: Achilles 1894 (28e), ACV (35e), Alcides (87e), MSC (98e), vv Emmen (100e), HZVV 
(102), DZOH (113) en Actief (198). 
 
In het vaststellen van de ranglijst is er niet alleen gekeken naar het eerste elftal, maar ook met name naar de prestaties 
van acht jeugdteams (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2). Rolder Boys doet het dus over de gehele breedte van de 
vereniging goed. 
 
Het in 2012 ingevoerde Voetbaltechnisch Beleidsplan en Technisch Jeugdplan lijken zo hun vruchten af te werpen. Aan het 
einde van dit seizoen zullen beide worden geëvalueerd om te kijken wat we naar de toekomst toe nog beter kunnen doen. 
Daarnaast is het goed om te constateren dat veel doelstellingen uit het meerjarenplan behaald zijn: zo heeft het overgrote 
deel van de teams inmiddels een gediplomeerde trainer, is de betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden bij de 
vereniging gegroeid en is de aandacht voor niet-standaardteams toegenomen. Andere concrete wapenfeiten zijn dat de 
vereniging weer een meisjes- en dameselftal heeft en dat de belangstelling onder deze groepen groeit. Al met al een 
prestatie waar we gezamenlijk trots op mogen zijn! 
 
Het bekend worden van zo’n ranglijst is ook een uitermate geschikt moment om alle sponsoren nog eens te bedanken voor 
hun trouwe steun aan de vereniging. Zonder deze steun zou het voor de vereniging niet mogelijk zijn om al deze mooie 
dingen te doen en zo veel mensen plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Hartelijk bedankt daarvoor! 
 
Prestaties van het eerste elftal 
Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Ron Krohne is een afvaardiging van het eerste elftal zondag 3 augustus 2014 
winnaar geworden van het Onze Club 7-tegen-7-toernooi, georganiseerd door RTV Drenthe. Het toernooi vond plaats 
tijdens de Open Dag van FC Emmen op het nieuw aangelegde kunstgrasveld. Rolder Boys was uitgenodigd vanwege de 
goede prestaties van het team tijdens de Onze Club WK Pool, de hoofdprijs (een jaar lang sponsoring door RTV Drenthe) 
werd uiteindelijk op het veld behaald. Een mooie aftrap van het nieuwe voetbalseizoen, spelers en begeleiding van harte 
gefeliciteerd! 
 
In het seizoen 2014-2015 trad Rolder Boys 1 voor het eerst in de clubgeschiedenis aan in de eerste klasse van het 
zondagvoetbal. Tegenstanders waren Bergum, Dalen, Dieze West, Emmen, SC Erica, GVAV-Rapiditas, Hoogeveen, SC 
Joure, Nieuw Buinen, Steenwijk, SVBO, VKW en WVV. Bekerwedstrijden werden er gespeeld tegen Drachtster Boys, SV 
Bedum en eveneens WVV. Op zondag 7 september 2014 speelde Rolder Boys 1 voor het eerst in de eerste klasse tijdens 
een uitwedstrijd tegen Hoogeveen 1. De uitslag van deze wedstrijd werd 3 – 1 in het voordeel van Hoogeveen. Vanuit de 
jeugdcommissie van VV Hoogeveen kwam het idee om een voorwedstrijd te spelen tussen Hoogeveen F4 en Rolder Boys 
F3. Omdat er voor F3 dat weekend geen wedstrijd op het programma stond was dit een mooie gelegenheid om toch nog 
te spelen. De wedstrijd werd gespeeld op het hoofdveld waar een veld was uitgezet ter grootte van een jeugdveld. Nadat 
de spelers keurig in rijen vanuit de spelerstunnel het veld op waren gekomen kon er worden afgetrapt. 
 
Een afvaardiging van Rolder Boys 1 nam wederom deel aan het Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi. In de tussenronde, 
die uitzicht bood op de laatste finaleplaats, eindigde de formatie op de vierde plaats. Desondanks zijn wij bijzonder trots op 
onze jongens dat ze zo ver gekomen zijn en vele supporters heel wat leuke uurtjes hebben bezorgd. Bijzonder trots zijn wij 
ook op al onze leden en andere supporters die de sporthallen in Westerbork (2x), Dedemsvaart en Emmen massaal 
hebben bezocht, hetzij met het eigen vervoer of de georganiseerde supportersbussen. Het bestuur dankt de 
Supportersvereniging voor de prima organisatie van de busreizen en het aanwakkeren van het enthousiasme van de 
supporters. Daaruit blijkt nog maar eens dat het voetbal bij onze vereniging Rolder Boys meer dan ooit bloeit! 
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In haar debuutjaar in de eerste klasse F eindigde Rolder Boys op de negende plaats met 29 punten uit 26 wedstrijden (43 
doelpunten voor en 62 doelpunten tegen). Daarmee was handhaving in de eerste klasse een feit. 
 
Prestaties overige seniorenteams groot veld 
• Rolder Boys 2 eindigt als negende in de reserve 1e klasse A met 26 punten uit 22 wedstrijden (50 doelpunten voor en 

56 doelpunten tegen). Het tweede elftal werd getraind door Colin Beugels en begeleid door Hendrik Jansen. 
• Rolder Boys 3 kwam uit in de reserve 5e klasse 10 en eindigde daarin als achtste met 23 punten uit 20 wedstrijden (25 

doelpunten voor en 54 doelpunten tegen). Het team werd begeleid door Roel Gruppen. 
• Rolder Boys 4, onder begeleiding van Erik Kuik en Gerhard Sipma, einde als derde in de reserve 6e klasse 10. Men 

behaalde 44 punten in 22 wedstrijden (79 doelpunten voor en 58 doelpunten tegen). 
 
7-tegen-7-voetbal voor 35+ 45+ 
Het gehele seizoen trainde een vaste groep op woensdagavond onder leiding van Harry de Lange en Marcus Tuin. Ben 
Sterenberg was de vaste kantinebeheerder. Er werden op acht avonden (vier in het voorjaar en vier in het najaar) 
wedstrijden tegen andere clubs gespeeld. In welkome aanvulling op een 45+ team kwam in seizoen 2014-2015 voor het 
eerst een 35+ team onder de vlag van Rolder Boys uit in het zeven-tegen-zeven voetbal. Daarmee is het zeven-tegen-
zeven-voetbal in drie jaar tijd uitgegroeid tot een bloeiende tak van sport binnen de vereniging. 
 
7-tegen-7 voetbal voor dames 
Op vrijdagavond 12 september 2014 kwam er voor het eerst sinds vele jaren weer een damesteam uit onder de vlag van 
Rolder Boys. In Gieterveen speelde het damesteam van Rolder Boys haar eerste twee wedstrijden. In de 
voorjaarscompetitie eindigde men op de tweede plaats geëindigd met 15 punten uit 7 wedstrijden. Een prima prestatie! 
 
De dames toonden ook eigen initiatief. Zo organiseerden zij op vrijdag 14 november een voetbaltoernooi 7-tegen-7 op 
Sportpark Boerbos. SGO, Gieterveen en v.v. Sweel (Zweeloo) kwamen naar Rolde. Elk team speelde 3 wedstrijden van 20 
minuten met 10 minuten pauze tussendoor. De winnaar ontving als hoofdprijs een slagroomtaart. 
 
Op vrijdag 16 januari 2015 deed het damesteam van Rolder Boys mee aan het Wiltink Zaalvoetbaltoernooi. Onder leiding 
van Ferdi Hidding en Wim Dolfing wisten de dames de eerste plaats te bereiken. Alle drie wedstrijden werden gewonnen: 
HH'97 (0 – 2), Noordscheschut (2 – 0) en Gieten (1 – 0).  
 
Aan het eind van het seizoen stuurden de dames de vereniging een kaart met de volgende tekst: "Dikke dank je wel, dat 
mede dankzij jou het damesvoetbal bij Rolder Boys na 15 jaar afwezigheid weer volop in beweging is! Dat onze Ronald, 
het bestuur, de commissies en vrijwilligers ons met raad en daad bijstonden. Een fantastische dankjewel: tenuesponsor 
Eetcafé De Pub & trainingspaksponsoren!! En jee, wat hadden we een geweldig seizoen met onze lieve, gezellige, mooie 
trainer & coach Fokko! Knuffel van ons allemaal." Rolder Boys is erg blij met de terugkeer van het damesvoetbal en hoopt 
dat de dames nog lang en met veel plezier bij de vereniging zullen voetballen. 
 
Wijzigingen in de technische staf 
In december wordt bekend gemaakt dat aan het einde van het seizoen de wegen van Ron Krohne en Rolder Boys zullen 
scheiden. Het contract van de hoofdtrainer, dat op 1 juli 2015 afloopt, wordt niet verlengd. Ondanks het sportieve succes 
(het eerste elftal staat bij het ingaan van de winterstop op een keurige zesde plaats) is in onderling overleg besloten de 
samenwerking niet voort te zetten. 
 
Jan Korte wordt gepresenteerd als opvolger van Ron Krohne als trainer/coach van het eerste elftal met ingang van het 
seizoen 2015-2016. De in Wildervank woonachtige Korte is op dat moment hoofdtrainer van Go Ahead Kampen, dat in de 
eerste klasse van het zaterdagvoetbal uitkomt. Daarvoor was hij onder meer hoofdtrainer van Nieuw Buinen, Gronitas en 
Appingedam. Bij BV Veendam is Korte zowel hoofdtrainer als enige tijd algemeen directeur geweest. Met het aanstellen 
van Korte is het bestuur erin geslaagd een gedreven toptrainer met een sterke voetbalvisie binnen te halen die oog heeft 
voor ontwikkeling, kan omgaan met verschillen binnen de spelersgroep en zich tevens bewust is van de grote 
betrokkenheid van de leden, sponsoren en supporters bij de vereniging Rolder Boys. Vereniging en trainer zien dan ook 
met vertrouwen uit naar de samenwerking. 
 
De samenwerking met Colin Beugels (trainer tweede elftal) wordt volgend seizoen in andere vorm voortgezet: hij wordt 
weer assistent-trainer van het eerste elftal. Ook de samenwerking met verzorgers Hans van der Bij (eerste elftal) en John 
Brandsma (tweede elftal) wordt voortgezet. De samenwerking verloopt prima en dan is het voortzetten ervan logisch. Hans 
van der Bij is bezig aan zijn tiende (!) seizoen bij het eerste elftal, John Brandsma is bezig aan zijn tweede seizoen. 


