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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2017-2018 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2017-2018 als volgt samengesteld: 
Wim Hoitzing Voorzitter  
Jasper Ottens Penningmeester, vicevoorzitter  
Hessel Altenburg Secretaris vanaf 15 november 2017 
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Johan Emmens Kantinezaken  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Jannes Dekker Sponsoraangelegenheden  
Jan Henk Hommes Voetbaltechnische Zaken 

Jeugdzaken (wnd.) 
 

 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
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 69 59 (incl. 14 x G) 157 488 
1 juli 2018 206 71 58 (incl. 15 x G) 154 489 
* Verdeling senioren spelend, 7x7 en niet-spelend per 1 juli 2017 gecorrigeerd ten opzichte van jaarverslag 2016-2017. 
 
Daarnaast speelden er 31 jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde (SJR) onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 15 november 2018 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats bij Café Hofsteenge. Aanwezig 
waren 61 leden en er waren 10 afmeldingen. De agenda werd ongewijzigd vastgesteld. Er werd voor het begin van de 
Algemene Ledenvergadering een minuut stilte gehouden voor de heer Bouwmeester die in het afgelopen seizoen is 
overleden. De notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering werden ongewijzigd vastgesteld. Hetzelfde gold 
voor het Algemeen Jaarverslag seizoen 2016-2017 en het Jaarverslag van de Jeugdcommissie 2016-2017.  
Het financieel jaarverslag seizoen 2016-2017 werd toegelicht. Er kon een positief saldo worden gepresenteerd van € 49. 
Na 2018 is de betaling van de energieverplichting naar de gemeente afgelopen. Deze post drukt nu nog zwaar op deze 
begroting. Er zijn extra inkomsten gerealiseerd door de verkoop van extra borden rondom het kunstgrasveld.  
 
De kascommissie, bestaande uit Johan Koers, Erik Bruins en Gerhard Sipma, heeft kascontrole gedaan en geeft de 
vergadering een positief advies. Johan Koers heeft als reserve Geert Jan Kooi vervangen in de kascommissie en wordt door 
de vergadering benoemd als lid van de kascommissie. Als reservelid wordt Martin Klinkhamer benoemd. 
 
De begroting en contributie voor het seizoen 2017 -2018 zijn besproken. Belangrijke punten hierin zijn o.a. dat de kosten 
door het kunstgrasveld omhooggaan omdat er minder mogelijkheden zijn voor het verrichten van zelfwerkzaamheden aan 
het kunstgras. De bijdrage van zelfwerkzaamheid door de gemeente gaat daarom omlaag. Er worden extra inkomsten uit 
sponsoring verwacht en het bestuur stelt voor de contributie te indexeren. De door het bestuur voorgestelde begroting 
wordt ongewijzigd aangenomen.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de stand van zaken, alsmede financiering van de eerste fase van de 
verbouwing, de realisatie van een multifunctionele ruimte en renovatie van de bestuurskamer toegelicht. De plannen als 
zodanig zijn op een Bijzondere Algemene Ledenvergadering al eerder goedgekeurd, de vergadering verleende nu 
toestemming aan het bestuur om met de eerste fase van de verbouwing van start te gaan. De investering wordt geheel 
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vanuit eigen middelen bekostigd (reserveringen voor groot onderhoud, een bijdrage uit het Rabofonds en verkoop van 
extra reclameborden rondom het kunstgrasveld). Medio december zal er met de verbouwing worden begonnen met als 
streven dat het medio februari klaar is.  
 
Henk Mulder heeft een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (de Sport RI&E) verricht bij Rolder Boys en dit in een zeer goed 
rapport vastgelegd. Dit rapport, dat gaat over veiligheid en veiligheidsbewustzijn, bevat voorstellen tot verbetering die 
worden door hem toegelicht. Het betreft niet alleen veiligheid, maar ook zaken als bijvoorbeeld ongewenst gedrag. Het 
bestuur bedankt Henk voor het verrichten van deze megaklus en zegt toe de aanbevelingen aan te nemen en uit te 
voeren. 
 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering waren aftredend en zijn weer (her)benoemd: Jasper Ottens als penningmeester 
en vicevoorzitter, Jannes Dekker als bestuurslid Sponsorzaken en Johan Emmens als bestuurslid Kantinezaken. Voor de 
vacature van secretaris heeft het bestuur Hessel Altenburg voorgedragen. De Algemene Ledenvergadering heeft hem als 
secretaris benoemd. Dino Kubat is afgetreden als bestuurslid Jeugdzaken, zijn functie is vacant en wordt waargenomen 
door bestuurslid Voetbaltechnische Zaken Jan Henk Hommes. 
 
Ook werd er aandacht geschonken aan de verschillende jubilarissen bij Rolder Boys: Henk Bos en Jan Ottens (beide 50 
jaar lid), Harm Hofstee (40 jaar spelend lid), Gert Jan Warringa, Wim Hoitzing, Henny Klinkhamer en Alexander Wegman 
(allen 25 jaar lid). Zij ontvingen hiervoor een zilveren of gouden speld of een oorkonde. Bote Boelens was 65 jaar lid.  
 
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 stoppende bestuurs- en commissieleden: Dino Kubat en Marjan Lutjes 
(bestuur), Bennie Heijs en Jantinus Reinders (businessclub), Alex Hindriks (jeugdcommissie) en Robert Koenen 
(kantinecommissie). 
 
Rolder Boys stopt met aanbieden informatie op teletekstpagina 
Aan het begin van het seizoen werd besloten om te stoppen met het aanbieden van de verenigingsinformatie via 
teletekstpagina 347 van RTV Drenthe. De reden is dat teletekst een ouder medium is dat ingehaald wordt door nieuwe 
communicatiemethoden, zoals bijvoorbeeld apps en social media. Doordat Rolder Boys ook met haar tijd mee gaat en ook 
deze andere communicatiekanalen heeft, neemt het aantal leden dat gebruikmaakt van teletekst af tot een dusdanig 
niveau dat dit niet meer opweegt tegen de kosten (zowel in euro's als in uren) die ermee gemoeid zijn om de voorziening 
in stand te houden. Deze financiële middelen kunnen we daarom beter steken in het verbeteren van 
communicatievoorzieningen zoals de app en de website. Doordat teletekst handmatig bijgewerkt moet worden is de 
informatie die daarop staat sneller verouderd en is het daarnaast veel werk voor de vrijwilligers. Ook om ons heen kiezen 
steeds meer organisaties (voetbalverenigingen, maar bijvoorbeeld ook RTL) ervoor om geen teletekst meer aan te bieden.  
 
Privacybeleid Rolder Boys vastgesteld 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming [AVG] van toepassing. Dit is Europese wetgeving die 
de afgelopen tijd veel in de media geweest is. Als vereniging moet ook Rolder Boys voldoen aan de eisen die in de AVG 
worden gesteld. Als onderdeel hiervan heeft Rolder Boys een privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid richt zich in het 
bijzonder op de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking wordt verstaan: de manier waarop de vereniging 
omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt, verzamelt en opslaat. Het privacybeleid informeert elke 
belanghebbende (leden, seizoenkaarthouders, donateurs, werknemers, vrijwilligers, etc.) over welke persoonsgegevens de 
vereniging verwerkt, de redenen voor verwerking van de gegevens, welke functionarissen toegang hebben tot de 
gegevens (en met welk doel) en welke maatregelen de vereniging treft en getroffen heeft om de aan de vereniging 
verstrekte persoonsgegevens goed te beschermen tegen onbevoegd gebruik. In het privacybeleid, dat op de website 
geplaatst is, is ook informatie over de rechten van betrokkenen omtrent de gegevens en contactgegevens voor vragen, 
opmerkingen en klachten opgenomen. 
 
 
Jeugdzaken 
NB De jeugdafdeling van de vereniging heeft een eigen jaarverslag. 
 
 
Kantinezaken 
Ook in het afgelopen seizoen vervulde de kantine weer een belangrijke rol voor, tijdens en na de wedstrijden. En werden 
de nodige activiteiten georganiseerd welke bij hebben gedragen aan een goede omzet, maar vooral ook aan het 
clubgevoel. Mooi is om te zien dat de beamer met het grote scherm niet alleen dienstdoet voor voetbal-gerelateerde 
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zaken, maar dat er ook regelmatig andere sportevenementen op worden gevolgd. Max Verstappen bijvoorbeeld geniet ook 
in Rolde de nodige belangstelling. 
 
Hoewel het af en toe wat puzzelen blijft, functioneert het systeem van vrijwilligers naar behoren. 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. 
 
De omzet en de marges ontwikkelen zich conform de begroting. Punt van aandacht is dat de prijzen zich nu gevoelsmatig 
op een dusdanig niveau bevinden dat het verhogen van prijzen beperkt mogelijk is, maar ondertussen stijgen de 
inkoopprijzen wel door. Daardoor kan de marge op termijn onder druk komen te staan. 
 
Het handboek kantinezaken van Rolder Boys is een goede handleiding voor de vrijwilligers in de kantine. Na de verbouwing 
van de kantine zal dit handboek worden geactualiseerd en tevens zullen dan de aanbevelingen uit de RI&E-rapportage 
aangaande de kantine worden meegenomen. 
 
 
Park- en Materiaalzaken 
Dankzij de grote groep vrijwilligers ligt de accommodatie van Rolder Boys er altijd keurig verzorgd bij. Het is opvallend dat 
dit door de vele bezoekende voetbalverenigingen en ook de pers wordt gesignaleerd en bijna wekelijks leidt tot 
complimenten. De kwaliteit van Sportpark Boerbos draagt daarmee dan ook zeker bij aan de uitstraling aan onze 
voetbalvereniging. Grote dank dus voor de inzet van de vrijwilligers. 
 
 
Sponsoraangelegenheden 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. Voor het derde 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 hadden veelal 
één van de vier sponsorpakketten: het stersponsorpakket en de pakketten 1, 2 en 3. Het afgelopen jaar is er kritisch 
gekeken naar de samenstelling van deze pakketten. Besloten is om dit meer te uniformeren en met ingang van het seizoen 
2018-2019 zal worden gewerkt met een drietal sponsorpakketten, te weten: goud, zilver en brons. 
 
Het gaat goed met de sponsoring van Rolder Boys. Het oprichten van een Businessclub werpt haar vruchten af en naast 
toegenomen betrokkenheid van sponsoren is het sponsorbestand inmiddels gegroeid tot ruim boven de 100 sponsoren die 
allemaal hun steentje bijdragen aan de vereniging. Dit stemt ons trots en dankbaar. Trots omdat het laat zien dat we als 
vereniging de zaken goed voor elkaar hebben en een goede uitstraling hebben, dankbaar omdat deze sponsoren het 
mogelijk maken dat we als vereniging tegen een relatief lage contributie onze voetbalactiviteiten kunnen organiseren en 
onze faciliteiten kunnen verbeteren. 
 
Financieel gezien neemt het belang van sponsoren toe. In de afgelopen vijf jaar zijn de sponsorinkomsten (in euro's) 
behoorlijk gegroeid, maar groeit ook het aandeel van de sponsoring in de totale inkomsten van Rolder Boys. In de 
afgelopen periode mochten we verschillende nieuwe sponsoren begroeten en zijn er een aantal sponsoren die hun 
sponsorpakket hebben uitgebreid. Als vereniging zijn we gemotiveerd om goede relaties met onze sponsoren te 
onderhouden en daar gaat de ontwikkeling van de Businessclub aan bijdragen. Via deze weg willen wij in elk geval alle 
sponsoren bedanken voor hun trouwe, onmisbare steun aan onze vereniging! 
 
Tijdens het seizoen heeft de Businessclub verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder: 
§ een geslaagde sponsorlunch voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd bij sponsor Brasserie De 3 Heeren. Doel van de 

lunch was om sponsoren te informeren over de ontwikkelingen binnen de club, binnen de eerste selectie en om een 
gelegenheid te hebben voor gezelligheid en netwerken. 

§ een bedrijfsbezoek bij sponsor Animo in Assen; 
§ een sponsordiner bij sponsor De Warrel in Westerbork. 

 
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 en te netwerken in de bestuurskamer of 
multifunctionele ruimte op het sportpark. Daarnaast konden sponsoren en potentiële sponsoren gebruikmaken van de 
seizoenkaarten van Rolder Boys bij FC Emmen. 
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Uitstekende resultaten Rolder Boys in Rabobank Clubkas Campagne 
Voor het derde jaar op rij heeft Rolder Boys deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne en daarin goede resultaten 
geboekt. Leden van de bank konden stemmen uitbrengen op allerlei verenigingen in de regio en het doet goed te melden 
dat Rolder Boys als hoogst scorende voetbalvereniging (vierde overall) uit de bus gekomen is en daardoor een bedrag van 
€ 1.116,72 vermeerderd met € 115 vanwege het 115-jarig bestaan van de bank heeft mogen ontvangen. Met dit soort 
bijdragen kunnen we als vereniging hele mooie dingen doen. 
 
Rolder Boys wil de Rabobank Assen en Noord-Drenthe heel hartelijk bedanken voor al deze mooie bijdragen en de 
stemmers van de Rabobank Clubkas Campagne danken voor hun stem! 
 
Opening multifunctionele ruimte op 22 februari 2018 
Belangrijke gebeurtenis in het afgelopen jaar is de opening van de multifunctionele ruimte (die bij thuiswedstrijden van het 
eerste elftal gebruikt wordt als ontvangst- en netwerkruimte voor sponsoren en gerenoveerde bestuurskamer. In het 
openingsweekend werd op de zaterdag een inloop voor leden en supporters georganiseerd. Een flink aantal nieuwsgierige 
kijkers kwam de nieuwe ruimten bewonderen en genoot er van de koffie, cake en de aanspraak van anderen. 
 
Op zondag 22 februari 2018 werden alle sponsoren ontvangen voorafgaand aan de wedstrijd Rolder Boys - Bergum. 
Voorzitter Wim Hoitzing gaf een update over hoe het gaat met de club, over het beleid en het meerjarenplan en stond 
uitgebreid stil bij de vrijwilligers die een bijdrage aan de verbouwing hebben geleverd. Hoofdtrainer Jan Korte gaf een 
inkijkje in de strategie waarmee tegenstander Bergum bestreden zou moeten worden. Aansluitend werd er een lunch 
geserveerd die door de kantinecommissie en de gastdames prima verzorgd was. In de rust en na afloop werd een 
netwerkborrel gehouden. Het was een bijzondere middag die ook een heel dubbel gevoel opleverde: enerzijds de trots op 
het eindresultaat en op de vrijwilligers en sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt en anderzijds het treuren om en 
stilstaan bij het verlies van twee gewaardeerde en zeer bij de vereniging betrokken mensen, Wim Kwant en Tiny Kwant. 
Hun herdenking werd een waardig moment. 
 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
Rolder Boys prijst zich gelukkig met haar zeer betrokken en actieve supportersvereniging. Ook in seizoen 2017-2018 
werden weer de nodige activiteiten georganiseerd. Een vaste waarde is bijvoorbeeld het klaverjassen. 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. Naast 
deze periodieke activiteiten heeft de Supportersvereniging ook verschillende ‘losse’ activiteiten georganiseerd. 
 
Seizoensopening 
Op zaterdag 16 september trapte Rolder Boys voor het eerst in nieuwe stijl het nieuwe seizoen af met diverse leuke 
activiteiten, een grote barbecue en een gezellige avond met livemuziek en karaoke voor alle leden, vrijwilligers, sponsoren, 
ouders en andere familie. Deze gezamenlijke, gezellige aftrap van het seizoen 2017-2018 was voor eenieder die onze 
vereniging een warm hart toedraagt en is de opvolger van de gezamenlijke seizoensafsluiting die we tot en met vorig jaar 
kenden. Voor elke leeftijdscategorie (kabouters, oudere jeugd, senioren) en de niet-spelende leden werden er activiteiten 
georganiseerd. 
 
Tijdens de Rolder Boysdag werd een prachtige film over het succesvolle voorafgaande seizoen van het eerste elftal 
vertoond. De film van ruim een uur, die gemaakt is door de supportersvereniging, bevat onder andere foto’s, video’s, 
geluidsfragmenten, statistieken over de vriendschappelijke, competitie-, beker- en nacompetitiewedstrijden met als toetje 
het promotiefeest tegen Noordster waarin nog niet eerder vertoonde beelden waren opgenomen. De beelden zijn 
verzameld uit eigen beheer, leden, internet en ook afkomstig van andere voetbalverenigingen. 
 
The Black White Army 
Wie dit seizoen een thuiswedstrijd van het eerste elftal Sportpark Boerbos bezocht eeft kan het niet ontgaan zijn: achter 
één van beide doelen was een spandoek van maar liefst 12 meter opgehangen. Dit spandoek in zwart-witte clubkleuren 
met de tekst "Black White Army v.v. Rolder Boys’’ is een welkome en sfeervolle aanmoediging. Onze dank gaat uit naar 
Dave Gudema die in samenwerking met enkele familieleden via PEC Zwolle dit prachtige spandoek wist te regelen. 
 
Afsluiting eerste seizoenshelft met sportquiz in de kantine 
Als afsluiting van de eerste seizoenshelft organiseerde de Supportersvereniging in december een leuke sportquiz voor 
voetballers, vrijwilligers, supporters, sponsoren, trainers en leiders, andere leden, donateurs, seizoenkaarthouders en ieder 
ander die bij Rolder Boys betrokken is. Een gezamenlijke afsluiting was het motto en gezien dat de jongste deelnemer 18 
jaar en de oudste deelnemer 72 jaar was deze avond bij voorbaat al geslaagd! Traditioneel vond deze sportquiz plaats op 
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de laatste trainingsavond voor de winterstop. Tien ronden met ruim honderd vragen, foto’s, video en geluidsfragmenten 
over lokaal, nationaal, internationaal voetbal, bijzondere sportgebeurtenissen en uiteraard onze eigen vereniging Rolder 
Boys komt uitgebreid aan bod. Het geheel werd ondersteund door een groot scherm en er werd gespeeld in teams van 5 
personen (door loting op de avond zelf bepaald). Het was alweer de elfde editie van de Rolder Boys sportquiz (voorheen 
voetbalquiz), waaraan dit keer ruim 50 mensen deelnamen. 
 
Recordaantal deelnemers voor 27e editie Snertwandeltocht 
Op zondag 7 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, stond de jaarlijkse Snertwandeltocht georganiseerd door de 
Supportersvereniging weer op het programma. 2018 was alweer de 27e editie van deze activiteit, die steeds meer publiek 
lijkt te trekken. Namen er vorig jaar al 60 mensen deel aan de wandeltocht, dit jaar was er een recordaantal van maar 
liefst 83 mensen die de wandelschoenen hadden aangetrokken. Een mooi, groot en gemêleerd gezelschap van voetballers 
(van A-jeugd tot en met de selectie, de andere seniorenteams en het G-voetbal), de niet-spelende leden, supporters en 
vrijwilligers deel. Om 10.00 uur werd de groep ontvangen in de kantine waar koffie met rolletjes genuttigd werd en men 
de voortgang van de verbouwing kon bezichtigen. Na de koffie werd er onder goede weersomstandigheden gestart met de 
wandeltocht, die voor de 27e keer was uitgezet door Jaap en Riek Dekker. De wandelaars liepen door de mooie omgeving 
van Rolde en Balloo en konden genieten van veel natuurschoon en goede gesprekken met de medewandelaars.  
 
Halverwege was er bij de familie Emmens een tussenstop ingepland voor een hapje en een drankje. De deelnemers 
vervolgden de tocht richting de kantine van Sportpark Boerbos, waar Fokko en Ria Katerberg weer voor heerlijke snert 
hadden gezorgd. Zodoende beleefden ruim negentig mensen (inclusief de organisatie) een mooie en gezellige zondag die 
ook 's middags in de kantine werd voorgezet. Verschillende vrijwilligers waren weer in de weer om deze dag mogelijk te 
maken. Het was uitstekend voor elkaar en zij worden dan ook hartelijk bedankt voor hun inzet. Daarnaast doet het goed 
om te zien dat onze leden en supporters ook veel voldoening halen uit de niet-voetbalactiviteiten en dat Rolder Boys een 
club is waar mensen graag bij horen. Hopelijk wordt ook de volgende editie weer net zo succesvol! 
 
Groot FIFA18 toernooi en filmmiddag bij seizoenafsluiting jeugd in mei 
Op zaterdag 26 mei a.s. werd door de Supportersvereniging en Jeugdcommissie, in samenwerking met R&M Game Events, 
een groot FIFA18 toernooi worden georganiseerd voor alle jeugd- en seniorenteams. Het evenement vond plaats in de 
kantine van het sportpark. Het toernooi werd gespeeld op acht Playstation 4 consoles met grote ultra HD-beeldschermen 
voorzien van controllers met de voetbalgame FIFA 18. Het toernooi was bestemd voor de jeugdteams van 10 tot en met 
15 jaar en om de niveaus dichter bij elkaar te brengen werd er in teams van twee gespeeld waardoor er echt aan teamplay 
moest worden gedaan.  
 
Voor alle JO8- en JO9-teams in de kantine van ons sportpark werd een filmmiddag georganiseerd, waarbij op groot scherm 
een film werd vertoond. Ranja, popcorn en na afloop een patatje maakten deze middag helemaal compleet. 
 
Tevens werd het team dat het meeste geld bijeen had gebracht met de doelpuntenactie (zie jaarverslag Jeugdcommissie) 
in het zonnetje gezet: het JO15-1-team mag een bedrag van € 250 besteden aan een sportieve teamactiviteit naar keuze. 
 
 
Voetbaltechnische Zaken 
Rolder Boys beschikte in het seizoen 2017-2018 over vier seniorenelftallen, 7-tegen-7 voetbal voor 35- en 45-plussers 
(twee teams) en een damesteam dat eveneens 7-tegen-7 voetbalt. De seniorenelftallen spelen op de zondag, het 7-tegen-
7-voetbal vindt plaats op de vrijdagavond op een half veld. Een seizoen bestaat voor deze groep uit 8 avonden. Daarnaast 
had Rolder Boys twee G-teams voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit groeit nog steeds. 
 
In het seizoen 2017-2018 is erg veel gebeurd, daarom een greep uit de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen.  
 
Juliprogramma: geslaagde jeugdvoetbaldagen met FC Assen, LTC en ACV 
De eerste drie zaterdagen van juli was het een drukte van belang op Sportpark Boerbos. Met FC Assen, LTC en ACV waren 
afspraken gemaakt dat verschillende jeugdteams in de nieuwe samenstellingen tegen elkaar zouden spelen. Op zaterdag 1 
juli werd er afgetrapt door de JO19, JO17 en JO15-teams van Rolder Boys en FC Assen. De oudste jeugd speelde in Rolde, 
de jongere jeugd in Assen. Op zaterdag 8 juli waren in samenwerking met LTC verschillende oefenwedstrijden in Rolde 
georganiseerd. De JO9-teams experimenteerden met de nieuwe voetbalvormen (6-tegen-6 op een kwart speelveld) en ook 
voor verschillende JO11-teams, JO15-1 en JO19-1 stond een wedstrijd op het programma. Daarmee werd het eerste deel 
van de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten en gingen de jeugdvoetballers genieten van een welverdiende 
zomerstop. Complimenten aan de organiserende commissies en andere vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan 
drie mooie zaterdagen jeugdvoetbal! Het geheel was prima verzorgd en is zeker voor herhaling vatbaar. 
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Samenwerking met FC Emmen 
Onder het trainerschap van Jan Korte is onder meer het regiopartnerschap tussen de jeugdafdelingen van FC Emmen en 
Rolder Boys tot stand gekomen. Dit partnerschap geeft Rolder Boys veel extra mogelijkheden naar de toekomst om het 
niveau van de club in zijn geheel en met name de kwaliteit van alle trainingen en haar trainers nog verder te verbeteren. 
 
In oktober werd een tweejarige overeenkomst voor verdergaande samenwerking met FC Emmen op het gebied van het 
jeugdvoetbal getekend. Deze samenwerking richt zich specifiek op de talentontwikkeling van de Jeugd Onder 11 en Jeugd 
Onder 9. FC Emmen helpt Rolder Boys intensief bij het creëren van voorwaarden die deze talentontwikkeling bevorderen, 
onder meer door regiotrainingen en clinics in Rolde te houden, maar bijvoorbeeld ook door de trainers van Rolder Boys te 
begeleiden en hen te voorzien van trainingsmateriaal. Zo wordt de kwaliteit van de jeugdopleiding verder verhoogd. Ook 
de scoutingsafdeling van FC Emmen wordt actief betrokken. 
 
Naast de rol van regiopartner werken Rolder Boys en FC Emmen intensief samen binnen het Drents Verbond, een 
samenwerking tussen FC Emmen en een tiental amateurvoetbalverenigingen binnen Drenthe. Deze samenwerking is onder 
meer gericht op sponsoring en het uitwisselen van voetbaltechnische kennis, waardoor verenigingen van elkaar en FC 
Emmen kunnen leren en hun leden een beter sportproduct kunnen bieden. Vanuit het Drents Verbond zijn er afgelopen 
seizoen verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden van Rolder Boys. 
In juli vond op Sportpark Zwanenveld van DZOH vond in het kader van het eenjarig jubileum een unieke wedstrijd plaats. 
Het Drents Verbond All Star Team (bestaande uit 22 Drentse voetballers, waaronder Ferdi Hidding en Marnick Ottens van 
Rolder Boys) nam het op tegen FC Emmen dat op volle oorlogssterkte aan de wedstrijd begon. Er waren ruim 1.200 
toeschouwers aanwezig die een vermakelijke partij voetbal zagen. Het was een groot (voetbal)feest. 
 
In de herfstvakantie was de Regionale FC Emmen Talentendag te gast op Sportpark Boerbos. Deze dag was bedoeld voor 
voetballers tussen de 6 en 14 jaar die hun voetbalvaardigheden verder wilden ontwikkelen. Deelnemers maakten er kans 
op geselecteerd te worden voor de finale van de talentendagen in De JENS Vesting, met als ‘hoofdprijs’ kans op een 
proefstage bij de jeugd van FC Emmen. De veldactiviteiten werden verzorgd door jeugdtrainers vanuit FC Emmen. 
Tussendoor werd door vrijwilligers van Rolder Boys een uitstekende lunch verzorgd. Deelnemers kregen tot slot twee 
wedstrijdtickets voor de wedstrijd FC Emmen - FC Oss op 27 oktober. 
 
Spelers van Rolder Boys konden op verschillende momenten gratis naar wedstrijden van FC Emmen. Zo was de wedstrijd 
FC Emmen – De Graafschap was een leuk uitje voor de spelers uit de JO10- en JO11-teams van Rolder Boys en hun 
ouders. Voorafgaand aan de wedstrijd mochten een aantal kinderen de line-up verzorgen en met de spelers van zowel FC 
Emmen als de Graafschap het veld oplopen. In de rust moest er gestreden worden voor de Drents Verbond Shoot out 
Bokaal. Vooraf waren de 5 beste schutters geselecteerd en met het sterke team werd deelgenomen. Al met al was het een 
geslaagde avond waarvan de kinderen enorm hebben genoten. 
 
Dit jaar is RTV Drenthe gestart met de Onze Club Junior Cup. Twaalf Drentse ploegen bestaande uit spelers van 8 tot en 
met 10 jaar spelen in vier poules van drie ploegen. Elk team wordt gecoacht door een speler van FC Emmen. Vandaag is 
de eerste wedstrijd van Rolder Boys uitgezonden. Er stond meteen een derby op het programma tegen SGO uit Grolloo. 
Het Rolder Boys team bestond uit Rens Wiechers, Jop Tigelaar, Keean Struik, Joeri Erends en Bas van der Veen en leverde 
een prima prestatie! 
 
Eerste elftal beleeft moeizaam jaar in de eerste klasse 
Het eerste elftal van Rolder Boys beleefde in haar eerste seizoen terug op eersteklasseniveau een moeilijk jaar. Van de 26 
wedstrijden werden er 7 gewonnen, werd 4 keer gelijkgespeeld en werd er 15 keer verloren. Daarmee eindigde Rolder 
Boys met 25 punten, 43 doelpunten voor en 69 doelpunten tegen op de dertiende plaats. Daardoor was Rolder Boys 
aangewezen op het spelen van nacompetitiewedstrijden om handhaving in de eerste klasse te bewerkstelligen. In de 
nacompetitie speelden dit seizoen de zes periodekampioenen uit de tweede klasse tegen twee herkansers uit de eerste 
klasse (de nummers 12 en 13). De acht ploegen spelen om in totaal één plek in de eerste klasse van seizoen 2018-2019. 
Eén van de herkansers degradeert dus sowieso. In tegenstelling tot vorig seizoenen werden in de nacompetitie geen 
returns meer gespeeld, maar werd een knock-outsysteem gehanteerd. Dat betekent concreet dat er drie keer gewonnen 
moet worden om te promoveren of te handhaven. Een ploeg die verliest ligt uit de nacompetitie en speelt het jaar erop in 
de tweede klasse. Dit overkwam Rolder Boys. Tegen periodekampioen Valthermond uit de tweede klasse werd er in Rolde 
een 1 – 2 nederlaag geleden en werd Rolder Boys teruggeschoten naar de tweede klasse. 
 
De begeleidingsstaf bestond evenals voorgaande seizoen uit hoofdtrainer Jan Korte, assistent-trainers Colin Beugels en 
Swawek Andrzejewski, keepertrainer Sacha Thies, leider Arno Zuidberg, teammanager Harry Ottens, verzorgers John 
Brandsma en Sanne Scheltes en assistent-scheidsrechter Franky Klunder. Ook in seizoen 2018-2019 zijn zij allemaal 
onderdeel van de staf. 
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Deelname selectie aan zaalvoetbaltoernooien 
Elk jaar in de winterperiode doet een afvaardiging van de eerste selectie van Rolder Boys mee aan verschillende 
zaalvoetbaltoernooien. Dit jaar zal aan maar liefst drie toernooien worden deelgenomen. Net als in voorgaande jaren zal 
een team deelnemen aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en aan het Jan Bralten|Stadtmüller Futsal Toernooi in 
Meppel. Dit jaar werd ook door een team deelgenomen aan het Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi in Gieten. 
 
Rolder Boys 2 levert topprestatie 
Rolder Boys 2 eindigde als tweede in de reserve 1e klasse B, drie plaatsen hoger dan een jaar eerder en vier punten achter 
kampioen Dalen. Het team, begeleid door Bert Dijkstra en Peter Deenen, behaalde in 22 wedstrijden 47 punten (69 
doelpunten voor en 39 doelpunten tegen). 
 
Vanwege het behalen van de tweede periodetitel mochten de Boys aantreden in de nacompetitie om promotie naar de 
reserve hoofdklasse, het hoogste niveau voor tweede elftallen. Deze nacompetitie bestaat uit zes periodekampioenen uit 
de reserve eerste klasse (waaronder Rolder Boys) en herkanser LSC 1890 uit de reserve hoofdklasse. Omdat er in deze 
klasse momenteel één ploeg minder uit komt is er een extra plaats te verdelen. Zeven teams speelden om twee plaatsen in 
de reserve hoofdklasse. Rolder Boys 2 was vrijgeloot voor de eerste ronde en was direct geplaatst voor de finale. 
Tegenstander in de finale was GAVC uit Grou. Een spannende wedstrijd werd uiteindelijk door Rolder Boys met 5 – 2 
gewonnen. Daarmee is Rolder Boys gepromoveerd een speelt het volgend seizoen reserve hoofdklasse. Een kroon op een 
prachtig seizoen, waarin Rolder Boys lang meedeed om het kampioenschap en waarin de vaste krachten van het tweede 
vaak ondersteund werden door spelers vanuit de eigen jeugd. Een prestatie om trots op te zijn. Spelers en begeleiding, 
nogmaals van harte gefeliciteerd! 
 
Bekersucces voor Rolder Boys 3 
Na een kampioenschap een jaar eerder kwam Rolder Boys 3 uit in de reserve 4e klasse waarin het als zevende eindigde. In 
22 wedstrijden werden 29 punten verzameld, werd er 54 keer gescoord en 73 tegentreffers geïncasseerd. 
 
Rolder Boys 3 had veel succes in de beker. Nadat Rolder Boys vijf knock-outronden had overleefd en in de kwartfinale SC 
Emmeloord met 8 -2 werd verslagen, werd in Rolde uur de halve finale van de KNVB-beker voor reserveteams gespeeld. 
Tegenstander was Schoonebeek 2, die net als Rolder Boys uitkomt in de zondag reserve vierde klasse. De finale ging in 
aanwezigheid van ruim 100 toeschouwers gelijk op en eindigde in een 1 – 1 gelijkspel. In de daaropvolgende 
strafschopserie trok Schoonebeek aan het langste eind en plaatste zich met een 4 – 2 zege voor de bekerfinaledag in 
Joure. De 'kenners' binnen onze club konden zich niet herinneren hoe lang het geleden is dat een ploeg van Rolder Boys zo 
ver wist door te dringen in het bekertoernooi. Dat het in elk geval geen recente prestatie geweest zal zijn, is wel helder. 
Dat maakte de wedstrijd op zichzelf extra bijzonder. Rolder Boys is trots op het derde voor dit mooie resultaat. 
 
Rolder Boys 4 opnieuw bijna kampioen 
Rolder Boys 4 eindigde evenals vorig seizoen op de tweede plaats in de reserve 6e klasse (A). In 20 gespeelde wedstrijden 
werden er 49 punten verzameld. Het team, onder leiding van Gerhard Sipma, wist maar liefst 103 keer te scoren (vorig 
jaar 104 keer) en was daarmee met afstand de meest productieve ploeg uit de klasse. Rolder Boys 4 kreeg 40 
tegendoelpunten. 
 
Onvoldoende basis voor vijfde elftal 
In september werd noodgedwongen besloten het vijfde elftal (senioren zaterdagteam) terug te trekken uit de beker en de 
competitie voor het seizoen 2017-2018. In goed overleg met de spelers is geconstateerd dat er op dit moment helaas niet 
voldoende basis is om een eigen senioren zaterdagteam te vormen, ook niet in samenwerking met de Jeugd Onder 19. Een 
aantal spelers zal op de zondag gaan voetballen, een aantal gaat trainen bij het derde elftal op de donderdagavond of 
wordt niet-spelend lid. Het is jammer dat het niet gelukt is om het seniorenvoetbal op de zaterdag langer dan één seizoen 
vol te houden, maar afgesproken is om aan het einde van het huidige voetbalseizoen te bekijken of er mogelijkheden zijn 
om volgend seizoen weer op te starten, ook vanwege doorstroming uit de jeugd naar de senioren. De begeleiding van het 
vijfde (Jeroen in het Veld en Ferdi Hidding) wordt bedankt voor hun inzet. De voetballers wordt veel succes gewenst in een 
ander team of bij de trainingen. Wij hopen hen zo verbonden te kunnen houden aan onze vereniging. 
 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2016-2017 speelden er twee herenteams 7-tegen-7-wedstrijden. Eén 35+-team trainde op donderdagavond 
en kwam uit in een door de KNVB georganiseerde competitie, het andere 35+- trainden op de woensdagavond en namen 
geregeld deel aan regionale toernooitjes onder leiding van Luc Rengers uit Assen. De 45+-heren speelden geen 
wedstrijden meer, maar een aantal fanatiekelingen trainde mee met het 35+-team. 
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Het 35+ donderdagteam eindigde in de najaarscompetitie als tweede met 25 punten uit 12 wedstrijden (22 doelpunten 
voor en 10 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie eindigde men als vierde. In 20 gespeelde wedstrijden werden 22 
punten verzameld, werd er 16 keer gescoord en kreeg het team 19 tegendoelpunten. 
 
Ook de dames van Rolder Boys namen weer deel aan de 7-tegen-7-competitie, geregeld bijgestaan door de oudere 
jeugdspeelsters. Daardoor kan een goede aansluiting tussen jeugd en senioren ook voor de dames worden gerealiseerd. In 
de najaarscompetitie eindigde Rolder Boys als derde met 14 punten uit 12 wedstrijden (11 doelpunten voor en 10 
doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie werden de dames eveneens tweede, dit keer met 16 punten uit 12 
wedstrijden (18 doelpunten voor en 13 doelpunten tegen).  
 
G-voetbal 
Sinds twee 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. Ook dit seizoen werd er onder leiding van de 
trainers Elmar Katerberg en Jeroen in het Veld op de donderdagavond getraind. Marieke Blaak en Alieda Klaassens 
vormden ook dit seizoen het begeleidend duo. De spelers beleefden ook dit seizoen weer veel plezier aan het voetballen en 
de vereniging is er oprecht trots op voetbal voor deze doelgroep te faciliteren. Een echte aanwinst voor de club! 
 
Het G-voetbal groeit behoorlijk en plots stonden er 15 spelers ingeschreven. Voor een 7-tegen-7-competitie een 
luxeprobleem. Tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid om de behoeften van de individuele spelers te bedienen, waarbij het 
de bedoeling is dat het plezier van de sportbeleving bij onze club verder vergroot wordt. Dit resulteerde erin dat we na de 
winterstop twee G-teams hebben gevormd: G1 en G2. G1 heeft deelgenomen aan de KNVB-competitie en G2 heeft een 
passend voetbalprogramma aangeboden gekregen bestaande uit oefenwedstrijden en trainingen. Met een deel van de 
spelers is daarmee teruggegaan naar de oorspronkelijke vraag en is de focus gelegd op trainingen. 
 
Het G1-team kwam uit in zowel de najaars- als voorjaarscompetitie van de KNVB. In de najaarscompetitie eindigde het 
team op de achtste plaats met 3 punten uit 7 wedstrijden (34 doelpunten voor en 48 doelpunten tegen). In de 
voorjaarscompetitie werden in 8 wedstrijden 10 punten behaald, werd er 32 keer gescoord en kreeg het team 43 
tegendoelpunten.  
 
 
Tot slot 
Nog steeds wordt er gestaag gewerkt aan het realiseren van de doelen uit het meerjarenbeleidsplan. Dit is een 
voortdurend proces waarbij soms ook aanpassingen in het beleid of in de organisatiestructuur moeten worden gedaan. 
Gelukkig hebben we een sfeer waarin we ervan uit kunnen gaan dat iedereen het beste voor de club wil. Als vereniging 
hebben we dat ook het afgelopen jaar steeds weer ervaren. Er is oog en oor voor iedereen en voor opmerkingen en 
suggesties ter verbetering staan we als vereniging altijd open. We zitten vol met ideeën en weten ons gesteund door een 
grote groep commissieleden, trainers, leiders en andere vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de realisatie daarvan. 
Daar zijn we trots op en dit biedt de vereniging veel perspectief op een mooie toekomst! 
 
Bestuur Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
November 2018 
 

 


