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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2016-2017 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2016-2017 als volgt samengesteld: 
Wim Hoitzing Voorzitter  
Jasper Ottens Vicevoorzitter, penningmeester  
Marjan Lutjes Secretaris afgetreden 2 maart 2017 
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Bert Albring Algemene Zaken afgetreden 21 november 2016 
Dino Kubat Jeugdzaken  
Johan Emmens Kantinezaken  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Jannes Dekker Sponsoraangelegenheden  
Jan Henk Hommes Voetbaltechnische Zaken  
 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
1 juli 2013 196 78 20 160 454 
1 juli 2014 213 78 24 167 482 
1 juli 2015 235 91 49 151 526 
1 juli 2016 213 84 60 (incl. 11 x G) 147 515 
1 juli 2017 203 120 46 (incl. 12 x G) 119 488 
 
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 het seizoen 2016-2017: 35). 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 21 november 2016 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats bij Café-Restaurant Hofsteenge. Naast de 
gebruikelijke bespreking van de jaarverslagen was er volop ruimte voor een toelichting op een aantal ontwikkelingen 
binnen de vereniging, zoals de vorming van een Businessclub, de opkomst van het G-voetbal en de toekomstige 
samenwerking met FC Emmen op het gebied van de jongste jeugd. 
 
In de begroting voor het seizoen 2016-2017 zijn de actie-inkomsten lager in de begroting gezet, omdat het de bedoeling is 
deze te gaan reserveren voor een toekomstige modernisering en uitbreiding van de kantine. Er zal een plan gemaakt 
worden over hoe de actie-inkomsten in het algemeen verhoogd kunnen worden. Het uitgangspunt daarbij is dat er acties 
georganiseerd worden die verenigingsbreed (jeugd t/m senioren) gedragen worden. Zoals afgesproken is er ook gekeken 
naar vergelijkbare omliggende verenigingen. Daaruit blijkt dat Rolder Boys qua contributieniveau gemiddeld zit, maar 
kijkend naar onze faciliteiten doen we het erg goed. Met de vaststelling van de contributie is er ook een gezinskorting 
geïntroduceerd. Voor gezinnen bestaande uit drie of meer contributie betalende leden (wonende op hetzelfde adres) geldt 
een korting op de contributie van 10 tot 25%. De kortingen worden toegepast op de laagste contributiebedragen, waarbij 
de hoogste korting wordt toegepast op het laagste contributiebedrag. Kortingen gelden overigens niet voor donateurs, 
seizoenkaarten, het lidmaatschap van de Supportersvereniging, administratie- of KNVB-kosten. 
 
Berend Jansen, Hendrik Jansen, Jan Jansen, Johan Koers, Pieter de Lange, Peter Mekkes, Jan Raven en Gerben Smit 
waren allemaal 25 jaar lid van Rolder Boys. Piet Oostra vierde zijn 50-jarig jubileum. De jubilarissen kregen respectievelijk 
een zilveren en gouden speld uitgereikt. 
 
Alle vrijwilligers op wie in het afgelopen seizoen door Rolder Boys een beroep kon worden gedaan werden bedankt voor 
hun inzet. Daarnaast was er specifiek aandacht voor aftredend bestuurslid Bert Albring en de afscheidnemende 
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commissieleden Else Boelens en Jack Stoffers (jeugdcommissie), Daniël Gudema (Supportersvereniging) en Jaap Bolwijn 
(Kantinecommissie). 
 
Speciaal werd stilgestaan bij de inzet van Henk Sipma voor de vereniging. Als vrijwilliger van de Commissie Park- en 
Materiaalzaken is hij al jarenlang (dagelijks) betrokken bij het mooi houden van het sportpark in het algemeen en de 
velden in het bijzonder. Het voorstel om hem te benoemen tot Lid van Verdienste van Rolder Boys werd met applaus 
begroet. 
 
Onder Verenigingszaken werd verder door Lambertus Eising de vorming van de Businessclub van Rolder Boys toegelicht en 
Jeroen in het Veld presenteerde als trainer van het G-voetbal aan de aanwezige leden wat er allemaal komt kijken bij deze 
‘nieuwe’ voetbalvorm binnen Rolder Boys. 
 
Stimuleringsprijs vrijwilligers voor Marieke Blaak en Alieda Klaassens 
In maart hebben Marieke Blaak en Alieda Klaassens de derde stimuleringsprijs voor Vrijwilligers van de gemeente Aa en 
Hunze gewonnen. Voor deze prijs konden alle verenigingen in de gemeente vrijwilligers voordragen. In totaal waren er 16 
voordrachten in de categorie vrijwilligersorganisatie, vrijwilligersgroep of vrijwilligersproject. Marieke en Alieda zijn 
voorgedragen door Rolder Boys vanwege hun grote inzet om het G-voetbal in Rolde goed van de grond te krijgen. Beiden 
zijn vanaf het begin kartrekker geweest en geen van beide heeft zich laten afschrikken door de hoeveelheid werk die dit 
met zich mee bracht. Naast het organiseren van het vervoer en de kantine houden de dames zich bezig met spelerszaken, 
het organiseren van wedstrijden, maar ook met het in contact brengen van de G-voetballers met andere leden, de spelers 
van het eerste elftal en de supporters. Dat doen ze heel goed. Zonder de inzet van Marieke en Alieda zou het G-voetbal in 
Rolde niet zo succesvol gelanceerd kunnen zijn zoals nu het geval is. Vol overtuiging zetten zij zich in om voor een groep 
sporters, voor wie dat niet direct vanzelfsprekend is, het voetballen mogelijk te maken en een structuur neer te zetten die 
borgt dat Rolder Boys ook op langere termijn het G-voetbal goed kan organiseren. Omdat het G-voetbal voor Rolder Boys 
echt de aanwinst van 2016 is, er alom waardering is voor de inzet van Marieke en Alieda en dit een voorbeeld voor velen 
is, heeft het bestuur gemeend hen voor de gemeentelijke stimuleringsprijs vrijwilligers te moeten voordragen. Dat zij dan 
uit handen van wethouder Harry Dijkstra een stimuleringsprijs mochten ontvangen is helemaal mooi. Wij zijn er als 
vereniging heel trots op en hopen – mede namens alle G'ers – nog lang een beroep op jullie te kunnen doen! 
 
Preventief onderzoek naar het voorkomen en beperken van ongevallen en tegengaan van ongewenst gedrag 
Rolder Boys is een voetbalvereniging die zich ten doel stelt om ieder lid op zijn of haar niveau plezier te laten beleven aan 
het voetbal en daarvoor optimale voorwaarden te scheppen. Onze vereniging bruist van de activiteiten. Naast de 
wekelijkse trainingen en wedstrijden worden er op Boerbos ook met enige regelmaat evenementen georganiseerd voor 
zowel spelers als supporters. Het bestuur van Rolder Boys is van mening dat het thema ‘veiligheid’ een belangrijk 
(integraal) onderdeel hoort te zijn van haar voetbalbeleid. Dit is dan ook de reden dat het bestuur besloten heeft het 
veiligheidsbeleid nog eens kritisch onder de loep te nemen en preventief een zogenaamde Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E) uit te voeren door middel van de Sport RIE die speciaal ontwikkeld is door de Werkgevers in de Sport 
(WOS), in samenwerking met de vakbonden. In 2017 worden de uitkomsten en een actieplan aan de leden gepresenteerd. 
 
Jeugdzaken 
NB De jeugdafdeling van de vereniging heeft tevens een eigen jaarverslag. Een aantal hoogtepunten uitgelicht: 
 
Rolder Boys neemt deel aan Grote Clubactie 
Ook in 2016 nam Rolder Boys weer deel aan de Grote Clubactie. De totale opbrengst bedroeg € 1.045, Just de Bos wist de  
meeste loten te verkopen en werd daarvoor beloond door de jeugdcommissie. 
 
Groei kaboutervoetbal zet door 
Vanaf november werden er weer trainingen voor de 'kabouters' georganiseerd. In deze trainingen kunnen kinderen tussen 
de 2 en 6 jaar spelenderwijs kennismaken met het voetbalspelletje. De trainingen werden verzorgd door Arne Wilpshaar 
(keeper van het eerste elftal) en Jesse Dekens (speler van JO17-2). 
 
Jeugd Onder 11 heeft veel plezier op Rabobank Indoor Soccer Event 
Zondag 6 november was het zover: Sporting Events en de Rabobank organiseerden een groots straatvoetbalevenement in 
de TT hal. Een mooie eerste stap in de activatie van de sponsoring van de Rabobank in Assen en Noord-Drenthe. Alle 
voetbalverenigingen in de regio die een samenwerking hebben met de Rabobank ontvingen een uitnodiging voor het 
Rabobank Indoor Soccer Event. Zodoende was ook de JO-11 van Rolder Boys met 4 teams vertegenwoordigd. Nadat het 
toernooi geopend werd door een freestyler werden alle teams met behulp van een echte DJ voorgesteld. Na deze 
voorstelronde was het tijd om te beginnen met de wedstrijden. Alle 4 teams konden flink aan de bak: bij de indeling was 
namelijk geen rekening gehouden met welke klasse er normaal gespeeld wordt. Uiteindelijk lukte het team 3 (JO11-3) en 
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team 4 (JO11-2) om de finale te halen en deze winnend af te sluiten. Klasse jongens!! Voor de jongens was het een 
geweldige dag omdat, er naast de wedstrijden ook nog gelegenheid was om te testen hoe hard je kon schieten, de spelers 
zich konden uitleven in de pannakooi en men een potje bubbelvoetbal kon spelen. Rolder Boys wil de organisatie ook vanaf 
deze plaats een compliment geven voor deze geslaagde dag met 60 teams! 
 
Schoen zetten en zwartepieten op de training 
Op vrijdag 25 november, tijdens de training van de pupillen, kwamen een aantal zwartepieten op bezoek. De kinderen 
kregen lekkere pepernoten en de pieten konden het niet laten om ook een balletje mee te trappen. Na de training van de 
ging iedereen mee naar de kantine om hun (voetbal)schoen te zetten. Na het zingen van een aantal liedjes voor 
Sinterklaas, vertrokken ze weer om andere huizen te bezoeken. De volgende ochtend was elke (voetbal)schoen gevuld met 
wat lekkers. 
 
Zaalvoetballen in de winterstop 
De pupillenteams (JO9 t/m JO13) en meisjes (MO) hebben deelgenomen aan de zaalcompetitie van de KNVB. Veel 
juniorenteams hebben in de winterstop meegedaan aan het kerstzaalvoetbaltoernooi van de KNVB, dat gehouden werd 
aan het einde van 2016 en begin van 2017. In de winterstop werden er vanuit Rolder Boys ook twee activiteiten in de zaal 
georganiseerd: het traditionele Echte Bakker Pots Oliebollentoernooi werd op 8 januari 2017 gehouden en ook het 
evenement ‘Voetbalkoning in de zaal’ stond weer op de februari-agenda. 
 
Informatieavond Paramedics 
In januari verzorgde stersponsor Paramedics uit Assen in de kantine een voorlichtingsavond voor ouders, verzorgers en 
vrijwilligers. Tijdens de voorlichting werden de deelnemers van uitleg en nuttige informatie over de rol van groei bij jonge 
sporters voorzien en kregen zij een workshop ‘enkelverzwikking’. Daarnaast was er volop ruimte voor vragen over het 
onderwerp kinderen en sport. Het was een leerzame avond. 
 
Kampioenen 
Afgelopen seizoen waren er verschillende kampioensfeesten te vieren. Rolder Boys JO11-1 wist zowel in de najaars- als de 
voorjaarscompetitie kampioen te worden in hun klasse. JO13-1 werd kampioen in de najaarscompetitie en in de 
zaalcompetitie. De andere kampioenen waren dit seizoen JO13-2 en JO11-4 (najaarscompetitie) en JO9-3 en JO9-4 
(voorjaarscompetitie).  
 
Buitenlandse toernooien voor Jeugd Onder 17 
In het paasweekend heeft JO17-1 een mooie reis gemaakt en meegedaan aan een voetbaltoernooi in de Tsjechische 
hoofdstad Praag. 13 spelers en 4 begeleiders reisden op Goede Vrijdag af richting het oosten, een initiatief van de trainers 
van JO17-1 waar Rolder Boys heel content mee is. Complimenten daarvoor! Naast het voetballen was er aandacht voor 
cultuur en het verkennen van de historische stad. Rolder Boys JO17-3 nam deel aan een toernooi in Denemarken. 
 
Informatieavond positief coachen en opgroeien in de Drentse sport 
In juni organiseerden Impuls Welzijn Aa en Hunze en Sport Drenthe in de kantine van Rolder Boys een bijeenkomst over 
positief opgroeien in de Drentse sport. Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel POD Sport helpt om positief 
gedrag bij kinderen te stimuleren en dat gewenste positieve klimaat binnen de vereniging te realiseren. Het is een aanpak 
waarin provincie, gemeenten, scholen, jeugd- en jongeren/ buurtwerk, het CJG en zorginstellingen in Drenthe 
samenwerken. Samen met ouders zorgt dit ervoor dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien 
en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat kinderen plezier hebben in hun sport, zich goed voelen in de groep en 
ondersteund worden door gekwalificeerde, enthousiaste vrijwilligers. Stuk voor stuk onderwerpen die Rolder Boys heel 
belangrijk vindt. De POD Sport aanpak biedt voordelen voor kinderen en hun ouders (meer plezier, gemotiveerder, 
talentontwikkeling, hulp bij eventuele problemen), voor de vereniging (een beter imago, betere sfeer, minder uitval van 
leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken) en voor de trainers/ coaches/ begeleiders en andere vrijwilligers (meer 
rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen). De bijeenkomst was voor iedere 
geïnteresseerde toegankelijk. 
 
Mooie seizoensfinales voor JO17-1 en meisjes onder 15 
Seizoensfinales zijn altijd mooi. Dit seizoen was er een toetje voor JO17-1 en MO15-1. De meisjes onder 15 speelden op 
Sportpark Meerdijk te Emmen op bekerfinaledag van de KNVB District Noord. Daarmee zijn zij het enige Drentse 
meisjesteam in die leeftijdscategorie, want in de poule zaten verder De Sweach, Muntendam en Oldeholtpade. JO17-1 
heeft twee rondes in de nacompetitie succesvol afgesloten en mocht daardoor op het terrein van Asser Boys een 
beslissingswedstrijd spelen tegen GVAV-Rapiditas JO17-2 om promotie naar de hoofdklasse. Onder toeziend oog van vele 
Rolder Boys supporters werden de meisjes derde in de bekerfinalepoule, bij Rolder Boys JO17 zat het venijn van de 
wedstrijd in de staart en ging de wedstrijd laat verloren. Daardoor speelt JO17-1 ook komend seizoen eerste klasse. 
Desondanks hebben beide teams een hele mooie prestatie geleverd, waar de vereniging trots op is. 
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Kantinezaken 
Ook in het afgelopen seizoen was de kantine weer vaste uitvalsbasis voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Er 
werden rondom de gewone wedstrijden diverse activisten georganiseerd, zoals livemuziek na wedstrijden van het eerste 
elftal en de kantine werd van een beamer met groot scherm voorzien waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. Een 
vaste groep vrijwilligers verzorgt de kantinediensten op donderdagen en zondagmiddagen bij thuiswedstrijden van het 
eerste elftal. Voor de ‘weekenddiensten’ wordt elke week een beroep op een ander team gedaan, waaruit de leden 
(senioren) of ouders (jeugd) de diensten in dat weekend oppakken. Dit gaat erg goed en zorgt voor een grotere 
betrokkenheid van de leden en ouders van de jeugdleden bij Rolder Boys. Daar zijn we als vereniging trots op. 
 
Voor de kantine was het een goed jaar: de omzet was met name door een lange nacompetitie van het eerste elftal (en een 
aanvullende beslissingswedstrijd tussen Noordster en Roden) hoger dan ooit tevoren en ook de marge is weer iets 
toegenomen. De kantinecommissie en het bestuur zijn daarover zeer tevreden. 
  
Een tijdelijke bouwcommissie is bezig gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor het upgraden en 
moderniseren van de kantine en ontvangstruimten. In juni werd er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden 
waarin de plannen (zowel bouwkundig als qua interieur) aan de leden gepresenteerd zijn. Aansluitend heeft de 
vergadering toestemming aan het bestuur verleend om de plannen verder uit te werken en op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om de verbouw en uitbreiding te financieren. Dit zal in twee fasen geschieden: gestart wordt met het 
omvormen van de huidige bestuurskamer, redactiekamer en opslag tot een multifunctionele ruimte, aansluitend wordt de 
kantine verbouwd en uitgebreid. Het moment van starten is afhankelijk van de bekostiging. 
 
Park- en Materiaalzaken 
Waar velen het sportpark een of een paar keer per week bezoeken om te trainen of een wedstrijd te spelen staan de 
vrijwilligers van Park en Materiaal dagelijks klaar om de accommodatie in goede staat te houden. Daarvoor verdienen zij 
een compliment en onze waardering. We hopen dat zij hun werkzaamheden nog lang zullen voortzetten! Veel bezoekende 
verenigingen waren verrast door de kwaliteit en uitstraling van onze accommodatie. 
 
Aanleg kunstgrasveld op Sportpark Boerbos 
Het seizoen 2016-2017 stond qua accommodatie voor een belangrijk deel in het teken van de aanleg van een 
kunstgrasveld op Sportpark Boerbos. Als vereniging zijn we er erg blij mee dat we vanaf dit seizoen gebruik kunnen maken 
van deze voorziening en dat daarmee een oplossing gevonden is voor het capaciteitsprobleem op Boerbos die tegelijkertijd 
ook een kwalitatieve verbetering van de voetbalmogelijkheden is.  
 
In juli gunde de gemeente Aa en Hunze de aanleg van het veld aan Sweco (voormalig Grontmij). In augustus werd gestart 
met het kappen van de bomen aan de lange zijde van het trainingsveld (aan de boszijde werd een strook van ongeveer 10 
meter parallel aan de huidige terreinafscheiding gekapt). Ook aan de korte (noord)zijde van het trainingsveld werden 
bomen gekapt. Aansluitend werd er langs de lange zijde van het veld een nieuw hekwerk geplaatst als zijnde de nieuwe 
terreinafscheiding. Na het afgraven van de grond werd een nieuwe onderlaag opgebouwd met nieuw zand en met 
betonblokken als veldafscheiding. Daarbovenop werden een geovlies en het kunstgras zelf aangebracht. Op verschillende 
momenten (ondergrond, sporttechnische laag en het kunstgras zelf) werd het veld gekeurd door verschillende 
onafhankelijke keuringsinstanties, enerzijds om de kwaliteit vast te stellen en anderzijds omdat het kunstgrasveld ook voor 
wedstrijden wordt gebruikt (en FIFA-reglementen dit vereisen). 
 
Omdat tijdens de aanleg van het kunstgras geen gebruik van het trainingsveld kon worden gemaakt, moest een deel van 
de trainingen voor een beperkte tijd uitwijken naar andere locaties. De jongste jeugd kon in Rolde blijven trainen, de 
oudere jeugd en de eerste selectie konden uitwijken naar SGO in Grolloo en verschillende teams maakten gebruik van het 
aanbod om bij grootgrondbezitters thuis te komen trainen. 
 
Ook voor de aanleg van het kunstgras gold: zonder vrijwilligers geen veld. Zo was met de gemeente afgesproken dat 
Rolder Boys alle tegelpaden rondom het kunstgrasveld leggen. Drie gespecialiseerde bedrijven (sponsoren) gaven aan dit 
wel te willen verzorgen, namelijk Vreugdenhil tuininrichting (Johan Vreugdenhil en Mark van Ankeren), Stadens 
sierbestrating (Edwin Stadens) en GIBU bestratingen (Nico Barelds). Wel is door deze bedrijven aangegeven dat ze hulp 
van vrijwilligers nodig waren om alles in drie dagen afgerond te krijgen. Drie dagen lang werd door in totaal circa 15 
vrijwilligers hard gewerkt om de tegelpaden gelegd te krijgen en het resultaat is fantastisch. Ook waren er vrijwilligers voor 
het verzorgen van de catering en waren er vanmiddag een aantal dames die zich 'uitgeleefd' hebben op de kantine en de 
tribune. Wat een teamprestatie! We zijn erg trots op de bedrijven en onze vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.  
 
In oktober (tijdens de aanleg, nog voor de oplevering) werd door verschillende media-aandacht besteed aan mogelijke 
gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het spelen op kunstgrasvelden. In de uitzending is er gefocust op mogelijke risico’s 
voor de gezondheid op lange termijn die voortkomen uit het gebruik van rubberen korrels, het zogeheten SBR-
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rubbergranulaat, waarmee veel kunstgrasvelden ingestrooid zijn. Ook het nieuw aangelegde kunstgrasveld op ons 
sportpark is met SBR-rubbergranulaat ingestrooid. De leden en ouders van jeugdleden werden op verschillende momenten 
vanuit de vereniging geïnformeerd over de informatie die de vereniging vanuit de KNVB, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en onze eigen gemeente ontving. Ondanks dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] vanaf 
het begin aangaf geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten, vond de vereniging het belangrijk open, transparant 
en vroegtijdig naar alle leden en ouders van jeugdleden te communiceren. Twee aanvullende onderzoeken, vanuit het 
RIVM en Europees, wezen uiteindelijk uit dat het spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico’s met zich meebracht. 
 
Op 18 oktober 2016, twee maanden na de start van de aanleg, was het kunstgrasveld klaar voor gebruik en konden de 
eerste trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Een prestatie van formaat, waaraan de goede samenwerking tussen de 
aannemers, de gemeente Aa en Hunze, onze vrijwilligers en sponsoren zeker bijgedragen heeft. 
 
In het voorjaar werden door elf vrijwilligers in anderhalve dag tijd nog ruim 1200 heesters/bodembedekkers aangeplant op 
de wal tussen het nieuwe kunstgrasveld en de tennisbaan. Sponsor Wendeling Tuinen had voor een zeer speciale prijs het 
antiworteldoek en de heesters aan Rolder Boys ter beschikking gesteld, waarvoor de vereniging hem zeer dankbaar is. Het 
geheel ziet er keurig verzorgd uit! 
 
Sponsoraangelegenheden 
 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. Voor het tweede jaar op rij waren Dries Rolde en Zeker Groen de trouwe hoofdsponsoren van Rolder 
Boys. De Rabobank Assen en Noord-Drenthe was hoofdsponsor van de jeugdafdeling. De andere sponsoren kunnen 
vooralsnog kiezen uit vier pakketten: het stersponsorpakket en de pakketten 1, 2 en 3. In het afgelopen seizoen is er door 
de vrijwilligers hard gewerkt en zijn er belangrijke stappen gezet in het moderniseren van het sponsorbeleid van Rolder 
Boys, onder meer via de oprichting van de Rolder Boys Businessclub. 
 
Oprichting van de Rolder Boys Businessclub 
Na enkele jaren van voorbereiding (bezoeken van verenigingen die reeds jaren met succes een Businessclub hebben en 
het beoordelen op welke wijze dit bij onze vereniging ingevoerd zou kunnen worden) is in september de startvergadering 
geweest van de nieuwe Businessclub. Een hele positieve ontwikkeling, die uitvloeisel is van het meerjarenbeleidsplan zoals 
in de afgelopen Algemene Ledenvergadering door de leden is goedgekeurd. Aanleiding voor deze stap is dat het bestuur 
en de sponsorcommissie samen vastgesteld hebben dat het bestaande sponsorsysteem met sponsorpakketten weinig 
groeimogelijkheden meer biedt. 
 
Bij een club met ambitie, zoals Rolder Boys graag wil zijn, is daar wel de behoefte aan. Daarnaast is er bij onze sponsoren 
steeds meer behoefte aan zogenaamd maatwerk. Op Boerbos hebben we nog weinig tot geen faciliteiten om onze 
sponsoren op een goede wijze te kunnen ontvangen en hen de mogelijkheden te bieden meer onderling te kunnen 
netwerken. In de verbouwplannen voor de kantine en bestuurskamer wordt dit uitdrukkelijk meegenomen. 
 
Gezien deze ontwikkelingen die samen met de sponsorcommissie zijn geïnventariseerd is gekeken naar mogelijkheden om 
het sponsorgebeuren bij Rolder Boys verder te verbeteren. Uiteindelijk is daarop besloten om met een Businessclub van 
start te gaan, mede vanwege goede ervaringen van andere clubs. 
 
De Businessclub krijgt meer taken en verantwoordelijkheden dan de sponsorcommissie en zal daarom voor wat betreft de 
organisatie ook versterkt worden. De Businessclub zal onder leiding staan van Lambertus Eising (voormalig voorzitter van 
Rolder Boys). Jannes Dekker zal namens het bestuur zitting nemen in de Businessclub en ook de andere leden van de 
sponsorcommissie (Bert Dijkstra, John Brandsma, Bennie Heys en Jantinus Reinders) zijn onderdeel van de Businessclub. 
 
Tijdens het seizoen heeft de Businessclub verschillende nieuwe dingen gedaan: 
§ Er werden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder: 

o een kick-off bijeenkomst in september waarin de sponsoren werden bijgepraat over de nieuwe plannen; 
o een bijeenkomst over sportsponsoring met als spreker Henk Eising; 
o een gezamenlijk wedstrijdbezoek naar FC Emmen; en 
o een gezamenlijke seizoensafsluiting bij sponsor De Warrel in Westerbork; 

 
§ De interne organisatie werd versterkt. Zo kwamen in de loop van het seizoen Danny Hingstman, Henk Mulder en 

Alexander Wegman de bestaande Businessclub leden versterken; 
§ Het algemene sponsorbeleid werd herzien en er werd een sponsorbeleidsplan geschreven; 
§ Sponsoren werden geïnformeerd via tweewekelijkse, digitale nieuwsbrieven en werden bij elke thuiswedstrijd van het 

eerste elftal uitgenodigd voor een hapje, een drankje en om bij te praten in de bestuurskamer. 
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De Businessclub heeft tijd nodig om te groeien. De sponsoren zijn uitgenodigd om mee te denken om zo de aansluiting 
tussen wat sponsoren verwachten en wat de vereniging kan bieden op elkaar af te stemmen. Voor aankomend seizoen zijn 
het maken van een activiteitenkalender, het concreet maken van het sponsorbeleid en de herziening van de 
sponsorpakketten belangrijke aandachtspunten voor het bestuur van de Businessclub. 
 
Uitstekende resultaten Rolder Boys in Rabobank Clubkas Campagne 
Voor het tweede jaar op rij deed Rolder Boys mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Via de website van de bank 
konden leden van de bank stemmen op verenigingen die zij een warm hart toedragen. De vereniging ontvangt vervolgens 
naar rato een geldbedrag van de Rabobank. De Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelde maar liefst € 100.000 
beschikbaar om onder de verenigingen in de regio te verdelen! Een jaar eerder wisten we als vereniging ook al goede 
resultaten te boeken met een top-10 klassering en mochten we € 1.000 in ontvangst nemen. Dit jaar was het aantal 
verenigingen met ongeveer 100 toegenomen tot 270. Tijdens een bijeenkomst in de Rabozaal van de Nieuwe Kolk in Assen 
ontvingen veel verenigingen een geldbedrag. Secretaris Marjan Lutjes en bestuurslid Sponsorzaken Jannes Dekker 
mochten namens Rolder Boys een cheque ter grootte van € 1.318,81 in ontvangst nemen, die bovenop de jaarlijkse 
bijdrage komt die de Rabobank als hoofdsponsor van de jeugdopleiding al aan Rolder Boys overmaakt. Een prachtig 
bedrag waar we als club veel mooie dingen mee kunnen doen. Wij bedanken uiteraard degenen die hun stem op Rolder 
Boys hebben uitgebracht maar bovenal de Rabobank voor deze gulle bijdrage! 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
 
Klaverjassen 
Zo lang onze vereniging bestaat wordt er bij Rolder Boys al geklaverjast. Kennelijk past dit spel echt bij een 
voetbalvereniging als de onze, want op gezette tijden en traditiegetrouw op de vrijdagavonden wordt er al decennialang 
een toernooitje georganiseerd en wordt er nog steeds één keer per maand op de vrijdag gekaart. De vaste aanvangstijd is 
20.00 uur (kantine open vanaf 19.30 uur). Iedere avond zijn er leuke prijzen te verdelen. Daarnaast worden over het hele 
seizoen de 5 beste scores van iedere deelnemer bij elkaar opgeteld, waarna de 10 beste spelers ook nog eens met een 
leuk prijsje naar huis gaan. Belangrijker nog dan al dit prijzengeweld is dat het vooral voor alle aanwezigen een gezellige, 
ontspannen en leuke bezigheid is. Dit seizoen werd er op acht avonden gekaart onder organisatie van de 
Supportersvereniging. 
 
Afsluiting eerste seizoenshelft met sportquiz in de kantine 
Als afsluiting van de eerste seizoenshelft organiseerde de Supportersvereniging in samenwerking met de Eerste Selectie 
een leuke Voetbalquiz. Traditiegetrouw werd deze in de kantine van Sportpark Boerbos gehouden, dit keer voor het eerst 
op vrijdagavond. Tien ronden met honderd vragen, foto’s, video en geluidsfragmenten over lokaal, nationaal en 
internationaal voetbal. Het geheel werd ondersteund door een groot scherm. Er werd gespeeld in teams van 5 personen 
(door loting op de avond zelf bepaald). 
 
26e Snertwandeltocht 
Op zondag 8 januari 2017 vond de jaarlijkse Snertwandeltocht plaats. De weersomstandigheden waren uitstekend en de 
Supportersvereniging had de organisatie prima voor elkaar. Samen met een G-team onder aanvoering van Marieke Blaak 
vertrokken er ruim 60 deelnemers aan een prachtige besneeuwde wandeltocht die uitgestippeld was door Jaap en Riek 
Dekker. Na een tocht van bijna twee uur langs allerlei mooie plekjes en een tussenstop op Mariënkamp was het 
aanschuiven in de kantine, waar Fokko en Ria Katerberg weer voor heerlijke snert hadden gezorgd. Zij werden in het 
zonnetje gezet omdat zij voor de vijfentwintigste keer de snert hadden bereid. De organisatie werd tot slot bedankt voor 
een mooie wandeling en prima verzorging van de catering. 
 
Succesvol tweede editie van Dries/Rolder Boys Dartsmasters in kantine 
Voor het tweede jaar op rij organiseerde de Supportersvereniging organiseerde het Dries/Rolder Boys Dartsmasters 
darttoernooi op Sportpark Boerbos. Tijdens het darttoernooi speelde het Nederlandse elftal een WK-kwalificatiewedstrijd 
die op een groot scherm te volgen was. Ook hiervoor was belangstelling alhoewel deze groep mensen op een gegeven 
moment meer oog had voor de spannende dartwedstrijden dan voor de verrichtingen van het Nederlands elftal. 
 
Tijdens het leuk opgezette toernooi werd er veel gelachen. Zo kwam onder luide muziek en uitgedost (kleding/haardracht) 
Peter (Patrick) Wright (Pots) ten tonele. Zijn roze/groene uitgedoste haartooi leverde veel hilariteit op. Er kan er maar één 
de beste zijn dus ook deze avond. Werd de wisselbokaal een jaar eerder nog gewonnen door Rolf Holtrop, dit jaar was de 
eer aan Gerwin Dekker. Een terechte winnaar. Niet alleen wist hij de singles te winnen maar samen met Nick Westebring 
won hij ook het koppeltoernooi. Al met al een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is! 
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Voetbaltechnische Zaken 
 
Prestaties van het eerste elftal: na één jaar weer terug in de eerste klasse! 
Na een jaar eerder vanuit de eerste klasse gedegradeerd te zijn, beleefde Rolder Boys in de zondag tweede klasse L een 
prachtseizoen dat werd afgesloten met revanchering: promotie naar de eerste klasse. 
 
In de competitie werden er van de 24 wedstrijden veertien gewonnen, zes verloren en werd er vier keer gelijkgespeeld. 
Met 46 punten in de eindrangschikking eindigde Rolder Boys op drie punten achterstand van FC Assen, dat kampioen 
werd. Samen met Noordster behoorde Rolder Boys tot de meest scorende ploegen van de competitie: beiden haalden een 
doelpuntengemiddelde van 3,04 doelpunten per wedstrijd. Rolder Boys kreeg alleen flink minder tegendoelpunten 
(gemiddeld 2,04 per wedstrijd, waar Noordster er gemiddeld 2,75 te verwerken kreeg). 
 
Beide productieve ploegen schopten het uiteindelijk tot de finale van de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse. 
In deze nacompetitie begon Rolder Boys met een uitwedstrijd tegen Olyphia uit Noordwolde (Fr). Deze uitwedstrijd werd 
met 1 – 2 gewonnen. Vier dagen later was Rolder Boys in Rolde met 2 – 0 te sterk. In het daaropvolgende weekend 
wachtte meteen het eerste treffen tegen medefinalist Noordster. In Rolde wist Rolder Boys de wedstrijd met 4 – 2 in haar 
voordeel te beslissen, maar met de herinneringen van de promotiewedstrijd tegen LSC 1890 drie jaar eerder (Rolder Boys 
won deze wedstrijd thuis met 5 – 1, maar verloor de uitwedstrijd met 4 – 2 en incasseerde een rode kaart) was de ploeg 
nog allerminst zeker van een succesvolle afloop. In Oude Pekela bood Noordster echter weinig weerstand en walste Rolder 
Boys over Noordster heen. De score liep maar liefst uit tot 0 – 5, waarmee promotie naar de eerste klasse een feit was. Na 
een verblijf van één jaar in de tweede klasse een prima prestatie! 
 
De begeleidingsstaf bestond evenals voorgaande seizoen uit hoofdtrainer Jan Korte, assistent-trainers Colin Beugels en 
Swawek Andrzejewski, keepertrainer Sacha Thies en teammanager Harry Ottens. Arno Zuidberg, het jaar ervoor nog 
assistent-scheidsrechter, werd leider en droeg het assistent-scheidsrechterschap over aan Franky Klunder. Verzorgers 
waren John Brandsma, Sanne Scheltes en John Reitsma. Ook in seizoen 2017-2018 zijn zij allemaal onderdeel van de staf. 
 
Deelname selectie aan zaalvoetbaltoernooien 
Evenals voorgaande jaren nam de selectie van Rolder Boys in de winterperiode weer deel aan twee zaalvoetbaltoernooien: 
het Jan Bralten futsaltoernooi in Meppel en het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. 
 
Het toernooi in Meppel is elk jaar sterk bezet en Rolder Boys wist het al twee keer eerder te winnen. Nadat Rolder Boys in 
de eerste ronde poulewinnaar geworden was, waren nu Rouveen, Zuidwolde, Vitesse'63 en Ruinerwold de tegenstanders. 
Het werd de avond van de strafschoppen. Eerst werden er strafschoppen genomen om te bepalen wie poulewinnaar werd: 
Ruinerwold of Rolder Boys. Rolder Boys wist dit uiteindelijk te winnen. Daaropvolgend eindigde de kruisfinale tegen d'Olde 
Veste in een 1 - 1 gelijkspel, waardoor ook strafschoppen een uitkomst moesten bieden. Rolder Boys nam de 
strafschoppen beter en plaatste zich daardoor voor de finale tegen MSC uit Meppel. Ook de finale eindigde in een gelijkspel 
(dit keer 2 - 2), maar het lukte Rolder Boys niet om voor de derde keer op rij de strafschopserie winnend af te sluiten. 
Daardoor eindigde Rolder Boys op een keurige tweede plaats, al met al een uitstekende prestatie. 
 
Ook het Protos Weeringtoernooi begon Rolder Boys als poulewinnaar. In Westerbork beleefde Rolder Boys tijdens de 
voorronde geen moeilijke avond. Witteveense Boys (1 – 6), Westerlee (7 – 0) en Pesse (0 – 8) werden vrij eenvoudig aan 
de zegekar gebonden en tegen gastheer VKW werd een punt in de wacht gesleept (1 – 1). Als poulewinnaar speelde 
Rolder Boys de kwartfinales opnieuw in Westerbork. Daarin trof Rolder Boys achtereenvolgens Weerdinge, Hoogeveen 
(zaterdag), Hollandscheveld en Beilen. De eerste drie wedstrijden werden winnend afgesloten, de laatste wedstrijd tegen 
Beilen ging met 0 – 1 verloren. Al met al eindigde Rolder Boys deze avond op een tweede plaats op één punt achter 
poulewinnaar Beilen en kwalificeerde Rolder Boys zich voor de halve finale in Sporthal De Citadel te Dedemsvaart. Daar 
trof Rolder Boys naast winnaar van vorig jaar SC Erica ook gastheer Dedemsvaart, eersteklasser Nieuw-Buinen en 
derdeklasser Bergentheim uit District Oost. Bijgestaan door een groot aantal supporters (die veelal reisden met de door de 
Supportersvereniging georganiseerde buscombinatie) lukte het Rolder Boys niet een finaleplek af te dwingen. Rolder Boys 
startte de halve finale in Dedemsvaart met een 1 – 1 gelijkspel tegen het stug verdedigende Bergentheim. De 
daaropvolgende wedstrijd werd met 1 – 1 gelijkgespeeld tegen de favoriet voor de finale, Nieuw-Buinen. In de derde 
wedstrijd tegen de winnaar van de vorige editie, SC Erica, namen de Boys met 5 – 1 sportief revanche voor de verloren 
finale van het afgelopen jaar. De laatste wedstrijd tegen het thuisspelende Dedemsvaart moest gewonnen worden om nog 
in aanmerking te kunnen komen voor een eerste plaats. Het slim spelende Dedemsvaart kwam binnen korte tijd al op 2 – 0 
voorsprong waarmee de kansen voor de Boys voorbij leken. Echter, in een zinderende laatste vijf minuten keerde het tij 
door de wissel van de keeper voor een extra veldspeler. Hierdoor werd de stand teruggebracht tot 2 – 2. Helaas viel in de 
laatste seconde de bal ongelukkig in het verkeerde doel. Dedemsvaart werd hierdoor eerste in de poule en Rolder Boys 
eindigde na Nieuw-Buinen op de derde plaats. De terugreizende supporters moesten onderweg om onduidelijke redenen 
een flink stuk omrijden nadat de plaatselijke N-weg afgesloten was. Later bleek doordat de Rolder Boys voorzitter (die per 
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eigen auto reisde en niet met de supportersbus) op de gladde weg de macht over zijn Volvo had verloren en in de sloot 
was beland. Toch kijken we terug op een erg geslaagd Protos Weering toernooi dankzij de trouwe supporters en iedereen 
die heeft bijgedragen aan een geslaagd en gezellig toernooi. 
 
Rolder Boys 3 kampioen! 
Rolder Boys 3 kwam uit in de reserve 5e klasse K en werd daarin de duidelijke kampioen met 47 punten uit 20 wedstrijden 
(90 doelpunten voor en 31 doelpunten tegen). Het is alweer enkele jaren geleden dat een derde elftal van Rolder Boys 
kampioen werd. Dit seizoen wist het derde elftal echter met nog een aantal speelronden te gaan het kampioenschap in de 
reserve 5e klasse zeker te stellen. Met 90 gescoorde doelpunten is de ploeg uit Rolde met afstand de meest scorende 
ploeg van de competitie en met nog twee wedstrijden voor de boeg kon Rolder Boys 3 al niet meer worden ingehaald door 
directe concurrent Asser Boys. Prachtig mooi dat het derde elftal weer eens kampioen geworden is en alvast veel succes 
en plezier voor volgend seizoen in de reserve vierde klasse! 
 
Prestaties overige seniorenteams (11-tegen-11) 
• Rolder Boys 2 eindigde als vijfde in de reserve 1e klasse A, twee plaatsen hoger dan een jaar eerder. Het team, 

begeleid door Bert Dijkstra, behaade in 24 wedstrijden 38 punten (74 doelpunten voor en 61 doelpunten tegen). 
• Rolder Boys 4 deed lang mee om de prijzen en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in de reserve 6e klasse W. In 

22 gespeelde wedstrijden werden er 48 punten verzameld. Het team, onder leiding van Gerhard Sipma, wist maar 
liefst 104 keer te scoren en kreeg 55 tegendoelpunten. 

• Rolder Boys 5 speelde in de zaterdag reserve 6e klasse A en eindigde daarin op de tiende plaats. In 23 wedstrijden 
behaalde het vijfde 22 punten, scoorde 56 keer en kreeg 84 keer een doelpunt tegen. Rolder Boys 5 kreeg training van 
Jeroen in het Veld en werd – in wisselende samenstelling – begeleid door Ferdi Hidding, Jan Henk Hommes, Wim 
Hoitzing, Martin Sipma en Paul Tahalele. 

 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2016-2017 speelden er drie herenteams 7-tegen-7-wedstrijden. Eén 35+-team trainde op donderdagavond 
en kwam uit in een door de KNVB georganiseerde competitie, het andere 35+-team en het 45+-team trainden op de 
woensdagavond en namen geregeld deel aan regionale toernooitjes onder leiding van Luc Rengers uit Assen. 
 
Ook de dames van Rolder Boys namen weer deel aan de competitie. In de najaarscompetitie met FC Amboina, Asser Boys 
en SGO eindigde Rolder Boys als tweede met 25 punten uit 11 wedstrijden (35 doelpunten voor en 7 doelpunten tegen). 
In de voorjaarscompetitie, met Annen, SVZ en wederom Asser Boys werden de dames eveneens tweede, dit keer met 14 
punten uit 12 wedstrijden (15 doelpunten voor en 20 doelpunten tegen). Asser Boys werd twee keer kampioen. 
 
G-voetbal 
Sinds vorig jaar heeft Rolder Boys een heus G-elftal. G-voetbal is bedoeld voor sporters met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, of een aandoening als PDD-NOS, ADHD of autisme. Dit seizoen werd er onder leiding van de 
nieuwe trainers Elmar Katerberg en Jeroen in het Veld op de donderdagavond getraind. In oktober kreeg het G-team van 
Rolder Boys uit handen van Hans van Scheijen, directeur van De Trans, een officieel wedstrijdtenue uitgereikt. Eerder 
kregen de G’ers al een trainingspak en een sweater. Vanaf het voorjaar van 2017 werd er ook competitie gespeeld. Van de 
zes gespeelde wedstrijden werden er vier gewonnen, één verloren en één gelijkgespeeld. Met 13 punten (32 doelpunten 
voor en 26 doelpunten tegen) eindigde het G-team in zijn eerste competitieseizoen op een keurige tweede plaats. Het 
team beleefde veel plezier aan het voetballen. De vereniging is er oprecht trots op. Een echte aanwinst voor de club! 
 
Het gaat goed met Rolder Boys en allerlei nieuwe 
ontwikkelingen zorgen bij velen voor positieve 
energie. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het 
bestuur. Gestaag wordt er, samen met de commissies, 
gewerkt aan het bereiken van de doelstellingen in het 
Meerjarenbeleidsplan. Dit gaat over het algemeen in 
goede saamhorigheid en dat is iets wat Rolder Boys 
ook kenmerkt: samen ideeën uitwerken, de schouders 
eronder zetten en doelstellingen realiseren. Als dat 
lukt, en het lukt vaak, dan mogen we trots zijn op de 
resultaten die we met elkaar bereiken. 
 
Het afgelopen jaar geeft in elk geval veel vertrouwen 
en inspiratie voor de toekomst! 
 


