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Jaarverslag Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
seizoen 2018-2019 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur kende geen wijzigingen ten opzichte van een seizoen eerder en was in 2018-2019 als volgt samengesteld: 
Wim Hoitzing Voorzitter  
Jasper Ottens Penningmeester, vicevoorzitter  
Hessel Altenburg Secretaris  
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Johan Emmens Kantinezaken  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Jannes Dekker Sponsoraangelegenheden  
Jan Henk Hommes Jeugd- en Voetbaltechnische Zaken  
 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
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 
1 juli 2019 187 82 60 (incl. 16 x G) 147 476 
 
Daarnaast speelden er 26 jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde (SJR) onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
Op maandag 16 juli 2018 werd er in de kantine op Sportpark Boerbos een Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
georganiseerd om de leden bij te praten over de voorgenomen renovatie en uitbreiding van de kantine. Door de 
vergadering werd er toestemming verleend om de investering te doen en werd de wijze van financieren goedgekeurd. 
Daarnaast werden de begroting en contributie vastgesteld. De vergadering begon met een minuut stilte omdat ons als 
vereniging verschillende leden, vrijwilligers en seizoenkaarthouders ontvallen waren. Het betrof erelid Wim Kwant, lid van 
verdienste Geert Jan Kooi, lid Teun van Asselt, seizoenkaarthouders Jan Hidding, Jan Kamps en Willem Ottens en 
vrijwilliger Tiny Kwant. Daarnaast overleed Sharon Buring, dochter van onze trainer en voetballer Rick Buring, op jonge 
leeftijd. Vanuit Rolder Boys is er aan deze overlijdens aandacht geschonken. 
 
De reguliere Algemene Ledenvergadering vond op 19 november 2019 plaats bij Café Hofsteenge. Er waren 42 mensen 
aanwezig en er waren 16 afmeldingen. Voor het van de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor de overleden 
leden Berry Elting en Teun Weitering en Vriend van Rolder Boys Bill Braaksma. De notulen van de Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering in juli en de Algemene Ledenvergadering van een jaar eerder werden ongewijzigd vastgesteld. Hetzelfde 
gold voor het Algemeen Jaarverslag seizoen 2017-2018 en het Jaarverslag van de Jeugdcommissie 2017-2018. Ook werd 
het financieel jaarverslag over seizoen 2017-2018 vastgesteld. 
 
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 een aantal stoppende commissieleden: Henriëtte Boerma en Hanneke 
van der Dussen (Jeugdcommissie), John de Jong (Voetbaltechnische Commissie) en Barend ten Buur en Wim Dolfing 
(Supportersvereniging). Harry Hoving werd bedankt voor zijn jarenlange inzet als consul. Bertus Dekker (bestuurslid Park- 
en Materiaalzaken) en Martin Sipma (wedstrijdsecretaris) waren aftredend en werden herkozen als bestuurslid. Ook werd 
er aandacht geschonken aan de verschillende jubilarissen bij Rolder Boys. Rudy Bonder, Gert Dekker, Lambertus Eising, 
Rieks Hatzmann en Jack Stoffers waren 25 jaar lid van de vereniging en ontvingen daarvoor de zilveren speld. Bert Dijkstra 
was 40 jaar onafgebroken spelend lid van de vereniging en ontving daarvoor de bijbehorende oorkonde. 
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Wim Hoitzing ontvangt gouden KNVB-speld 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 november was er een grote verrassing voor voorzitter Wim Hoitzing. Hij 
maakte in september 2018 op de kop af 20 jaar deel uit van het bestuur van Rolder Boys: van 1998 tot 2011 als 
bestuurslid sponsorzaken en voorzitter van de sponsorcommissie, van 2001 tot 2012 als vicevoorzitter en sinds 2012 als 
voorzitter. Daarin heeft hij aan veel zaken binnen de vereniging een bijdrage weten te leveren, waaronder het opstellen 
van een meerjarenbeleid, de bouw van de tribune, de professionalisering van de sponsoring (eerst via de introductie van 
sponsorpakketten, later via de oprichting van een Businessclub), de aanleg van een kunstgrasveld en vrij recent de 
verbouwing van het clubgebouw (waarvan het eerste gedeelte afgerond is). Reden voor het bestuur van Rolder Boys om 
Wim bij de KNVB voor te dragen voor een onderscheiding vanwege zijn verdiensten als bestuurder van onze vereniging. 
Alles overwegende heeft de KNVB Wim de gouden speld toegekend die tijdens de Algemene Ledenvergadering door een 
KNVB-vertegenwoordiger werd uitgereikt. Een zeer verdiende blijk van waardering. Wim, bedankt voor je inzet voor de 
vereniging en van harte gefeliciteerd! 
 
Jeugdvoetbal 
Aan het einde van seizoen 2018-2019 kunnen we weer terugkijken op een geslaagd voetbaljaar. Alle teams hebben met 
veel plezier hun wedstrijden gespeeld, elk op hun eigen niveau. Met ingang van seizoen 2018-2019 is het jaarverslag van 
de jeugdafdeling in het algemeen jaarverslag geïntegreerd. Onderstaand een terugblik op het seizoen. 
 
Jeugdbeleid 
Rolder Boys werkt volgens het jeugdbeleidsplan en het technisch jeugdplan. Het jeugdbeleidsplan is vooral een praktisch 
plan waar het algemene organisatorische deel van de jeugdopleiding beschreven is. Het technisch jeugdplan is een 
duidelijke visie op het jeugdvoetbal bij onze vereniging. Beide plannen vormen de basis voor het jeugdbeleid. Op basis van 
een gericht technisch programma en een daarop afgestemde goede organisatie wordt getracht het niveau van het 
jeugdvoetbal ieder jaar te verhogen. De vereniging Rolder Boys zal, gezien het aantal jeugdleden, altijd afhankelijk blijven 
van voetballichtingen met meer talenten. Talenten die Rolder Boys graag voor de vereniging wil behouden. Het lukt steeds 
beter om deze spelers aan ons te binden ondanks dat er betaald voetbalorganisaties, maar ook de grotere clubs in de 
directe omgeving, op zoek zijn naar deze talenten. Als deze talenten toch vertrekken, dan gaat dit in goed overleg met de 
Jeugd- en Voetbaltechnische Commissie. Dit is onzes inziens ook de manier, want alleen dan willen oud-spelers later weer 
voor onze vereniging komen spelen. In de huidige eerste selectie, maar ook bij de jeugd zijn daar voorbeelden van te 
vinden. 
 
Organisatie 
De jeugdafdeling van Rolder Boys wordt aangestuurd door een commissie die belast IS met de uitvoering van het 
Jeugdbeleidsplan en daarnaast verschillende andere taken heeft. In het afgelopen seizoen zijn de werkzaamheden van de 
Jeugdcommissie en het jeugddeel van de Voetbaltechnische Commissie samengevoegd. De commissie werkt als een hecht 
team en vergadert één keer per maand op de woensdagavond. De commissie was in het seizoen 2018-2019 als volgt 
samengesteld: 
§ Jan Henk Hommes, bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en voorzitter 
§ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie 
§ Marnick Ottens, jeugdcoördinator 
§ Marco Wiechers, aanspreekpunt Jeugd Onder 19, meisjes en keepers 
§ Pieter Suurd, aanspreekpunt Jeugd Onder 17 
§ Jeroen Prummel, aanspreekpunt Jeugd Onder 15 
§ Pieter Jan de Bos, aanspreekpunt Jeugd Onder 12/13 
§ Jeroen Nijmeijer, aanspreekpunt Jeugd Onder 8 t/m Jeugd Onder 11 
 
Jos Wolfkamp verzorgde het wedstrijdsecretariaat van de jeugd. 
 
Jeugdtrainers 
De vereniging streeft naar een team van goed opgeleide trainers en bij voorkeur uit de eigen gelederen. Daarnaast hebben 
we als Rolder Boys de kwalificatie “erkend leerbedrijf”, waardoor onze jeugdtrainers en -spelers hun schoolstage bij de 
vereniging kunnen doen. 
 
Elk team wordt in principe getraind door een gediplomeerde trainer. Natuurlijk proberen we het niveau van onze trainers 
steeds te verbeteren. Dit doen we onder andere door alle kennis met elkaar te delen en van elkaar te willen leren. De 
jeugdcoördinator organiseert hiervoor specifieke avonden voor alle jeugdtrainers. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
voetbaltechnische zaken besproken zoals oefenstof, knelpunten binnen de selecties maar wordt ook de trainingsstof van de 
trainers afgestemd op de visie van de vereniging (Voetbaltechnisch Beleidsplan en Technisch Jeugdplan). Er werden 
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afgelopen seizoen verschillende bijeenkomsten voor trainers en begeleiders georganiseerd. Inmiddels heeft de "voetbal 
app" zijn intrede gedaan binnen de jeugd van onze club. Ieder seizoen probeert de vereniging features toe te voegen 
zodat de app steeds een beter beeld kan geven omtrent de ontwikkeling van onze jeugdspelers. 
 
Het hebben van enthousiaste, goed opgeleide trainers is zoals beschreven een belangrijke verenigingsdoelstelling, omdat 
dit bijdraagt aan het vergroten van het voetbalplezier van de spelers. Positief is dat Rolder Boys veel jonge jeugdtrainers 
heeft die zelf ook bij Rolder Boys voetballen. Daar staat tegenover dat deze jonge trainers extra begeleiding nodig hebben 
voor het geven van trainingen en zaken rondom het veld. Naar de toekomst is dit een belangrijk aandachtspunt.  
 
Begeleiders 
Een belangrijke taak van de commissie is het vinden van voldoende vrijwilligers voor de begeleiding van jeugdvoetballers. 
Dit vraagt veel energie maar als het goed lukt geeft dat uiteraard ook weer energie. Het is niet altijd eenvoudig om ouders 
te vinden die zich voor langere periode willen binden aan een club, maar ook afgelopen seizoen is het weer gelukt. 
 
Aantal jeugdteams 
Afgelopen seizoen werden er 18 teams ingeschreven voor de najaars- of hele competitie. Rolder Boys beschikte over twee 
JO19-teams, één MO19-team, twee JO17-teams, één MO17-team, twee JO15-teams, twee JO13-teams, één JO12-team, 
twee JO11-teams, twee JO10-teams, twee JO9-teams, twee JO8-teams en een JO7-team. 
 
Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige gemeente Rolde [SJR] 
Dit seizoen werd er weer samengewerkt met SGO en SVDB binnen het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde (SJR). Binnen deze samenwerking speelden 26 jeugdspelers van SGO en SVDB onder de vlag van Rolder 
Boys hun wedstrijden, terwijl zij lid waren van SGO of SVDB. Doordat de spelers lid kunnen blijven van hun eigen 
vereniging kan de leefbaarheid in stand worden gehouden. 
 
Meisjesvoetbal 
Het aantal enthousiaste meisjes dat bij Rolder Boys voetbalt blijft constant, maar versterking is altijd welkom. In het 
afgelopen seizoen hebben er twee meisjesteams onder de vlag van Rolder Boys aan de competitie deelgenomen (MO19-1 
en MO17-1). Daarnaast spelen er nog verschillende meisjes in de jongere jeugdteams. De vereniging is blij te zien hoe veel 
plezier de meisjes aan het voetbal beleven. 
 
Kaboutervoetbal 
Het gehele seizoen werd er kaboutervoetbal georganiseerd. In deze trainingen kunnen kinderen tussen de 2 en 6 jaar 
spelenderwijs kennismaken met het voetbalspelletje. We zien weer een grote groep kabouters genieten van het voetbal bij 
Rolder Boys waardoor we de aanwas voor de vereniging in de toekomst kunnen waarborgen. De trainingen werden 
verzorgd door Pieter Suurd en Alex Suichies. Het aantal kabouters neemt nog steeds toe en de vereniging vindt heel 
positief dat zij een rol kan spelen om deze kinderen al enthousiast te maken voor de voetbalsport. 
 
Keepertraining 
De keepertraining bij de jeugd werd afgelopen seizoen verzorgd door Sacha Thies (JO19), Michel Bakker (JO17) en Marco 
Wiechers (overige teams). Zij verzorgden wekelijks een training voor onze jeugdige keepers. Deze keepertraining is als 
zeer leerzaam en nuttig ervaren. 
 
Rolder Boys JO13-1 kampioen 
Afgelopen seizoen werd Rolder Boys JO13-1 kampioen in de voorjaarscompetitie. Het elftal kreeg naast patat en frisdrank 
een medaille van de vereniging en uitgebreide tour op de kar door Rolde aangeboden. 
 

 
Rolder Boys JO13-1 viert het kampioenschap 



	

4 / 14 

Samenwerking met FC Emmen 
Sinds vorig bestaat er een 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. 
 
Competitievoetbal 
Jeugd Onder 19 
§ Rolder Boys JO19-1 werd getraind door Franky Klunder en begeleid door Piet Kroon. JO19-1 kwam uit in de 

hoofdklasse P, waarin men met 43 punten uit 22 wedstrijden als tweede eindigde (48 doelpunten voor en |34 
doelpunten tegen). Daarmee speelde JO19-1 nacompetitie om promotie naar de vierde divisie. 

§ Rolder Boys JO19-2 werd getraind door Ide Jansen en begeleid door Mark Dubbelboer. JO19-2 kwam dit seizoen uit in 
de eerste klasse. In de najaarscompetitie (eerste klasse 07) eindigde JO19-2 als twaalfde met 2 punten uit  
11 wedstrijden (16 doelpunten voor en 51 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (eerste klasse 09) eindigde 
men op de zesde plaats met 8 punten uit 10 wedstrijden (15 doelpunten voor en 32 doelpunten tegen). 

§ Rolder Boys MO19-1 werd getraind door Rick Buring en begeleid door Allard Venekamp. MO19-1 kwam in het najaar 
uit in de eerste klasse 06, waarin zij met 15 punten uit 9 wedstrijden als derde eindigden (23 doelpunten voor 21 
doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (de eerste klasse 03) eindigde MO19- als tweede met 22 punten uit 
10 wedstrijden. Men scoorde 20 keer en kreeg 16 tegendoelpunten. 

 
Jeugd Onder 17 
§ Rolder Boys JO17-1 werd getraind door Max de Vries en begeleid door John de Jong. JO17-1 kwam in de eerste 

seizoenshelft uit in de eerste klasse 07, waarin men met 10 punten uit 11 wedstrijden als achtste eindigde (21 
doelpunten voor 22 doelpunten tegen). In de herkanserspoule (eerste klasse 10) met de nummers 8 t/m 12 uit een 
andere eerste klasse eindigde men na de winterstop bovenaan met 23 punten uit 10 wedstrijden (22 doelpunten voor 
en 11 doelpunten tegen). 

§ Rolder Boys JO17-2 werd afwisselend getraind en begeleid door Piet Laernoes, Alfred Reurink en Marco Wiechers. 
JO17-2 kwam in het najaar uit in de derde klasse 15, waarin men met 3 punten uit 10 wedstrijden als elfde eindigde 
(13 doelpunten voor 52 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (derde klasse 40) eindigde JO17-2 op de vijfde 
plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden (23 doelpunten voor en 35 doelpunten tegen). 

§ Rolder Boys MO17-1 werd getraind door Rick Buring en begeleid door Ronald Sipma. MO17-1 speelde in het najaar in 
de eerste klasse 11, waarin zij met 4 punten uit 7 wedstrijden als tiende eindigden (14 doelpunten voor en 28 
doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (de eerste klasse 15) behaalde men 6 punten uit 9 wedstrijden en 
eindigde daarmee op de vijfde plaats (11 doelpunten voor en 35 doelpunten tegen).  

 
Jeugd Onder 15 
§ Rolder Boys JO15-1 werd getraind door Marnick Ottens en begeleid door Marcel Ernens. JO15-1 kwam in het najaar uit 

in de eerste klasse 07, waarin men met 6 punten uit 11 wedstrijden als elfde eindigde (22 doelpunten voor en  
49 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (eerste klasse 05) eindigde JO15-1 als tweede met 21 punten uit 
10 wedstrijden (30 doelpunten voor en 22 doelpunten tegen). 

§ Rolder Boys JO15-2 werd aanvankelijk getraind door Ide Jansen en daarvoor door Renke Arends. Han Boerma was 
leider. In de najaarscompetitie (derde klasse 15) eindigde JO15-2 als zesde met 18 punten uit 11 wedstrijden  
(18 doelpunten voor en 51 doelpunten tegen). Het team kwam in de voorjaarscompetitie uit in de derde klasse 24, 
waarin men met 14 punten uit 10 wedstrijden als vierde eindigde (30 doelpunten voor en 28 doelpunten tegen). 
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Jeugd Onder 13 
§ Rolder Boys JO13-1 werd getraind door Stijn Wolfkamp en begeleid door Marco Wiechers. In de najaarscompetitie 

kwam JO13-1 uit in de eerste klasse 07. Daarin eindigde men als elfde met 3 punten uit 11 wedstrijden (11 doelpunten 
voor en 41 doelpunten tegen). In het voorjaar werd in de tweede klasse 29 gespeeld. Daarin werd JO13-1 met 20 
punten uit 10 wedstrijden kampioen (30 doelpunten voor en 11 doelpunten tegen). 

§ Rolder Boys JO13-2 werd getraind door Jasper Dieden en Marc Mekkes en begeleid door Richard Heling. In de 
najaarscompetitie (derde klasse 21) werd JO13-2 achtste met 10 punten uit 9 wedstrijden (23 doelpunten voor en  
18 doelpunten tegen) In de voorjaarscompetitie (derde klasse 34) eindigde het team op de derde plaats. In  
10 wedstrijden werden 19 punten verzameld, werd 25 keer gescoord en kreeg men 15 tegendoelpunten. 

 
Jeugd Onder 12 
§ Rolder Boys JO12-1 werd getraind door Maarten Hommes en Jeremy de Jong en begeleid door Gert-Jan Hingstman  

en Henk Nieuwenhuis. In het najaar werd er in de derde klasse 13 gespeeld en eindigde men met 27 punten uit 10 
wedstrijden op de tweede plaats. In de voorjaarscompetitie kwam JO12-1 uit in de tweede klasse 17 en eindigde 
daarin op de vierde plaats met 6 punten uit 8 wedstrijden (14 doelpunten voor en 33 doelpunten tegen).  
 

Jeugd Onder 11 
§ Rolder Boys JO11-1 werd getraind door Rutger Sipma en begeleid door Martin Klinkhamer en Arjen Tigelaar. In de 

najaarscompetitie (tweede klasse 11) wist JO11-1 in negen wedstrijden geen punten te pakken. Er werd 7 keer 
gescoord en er werden 70 tegentreffers geïncasseerd. In de voorjaarscompetitie (derde klasse 36) werden in  
10 wedstrijden 20 punten verzameld. Er werd 42 keer gescoord en men kreeg 24 doelpunten tegen. 

§ Rolder Boys JO11-2 werd getraind door Raimo Bruinsma en begeleid door Alfred Nijenhuis. In de najaarscompetitie 
(derde klasse 24) eindigde men als twaalfde met 0 punten uit 10 wedstrijden (11 doelpunten voor en 130 tegen). In 
de voorjaarscompetitie (vierde klasse 27) eindigde JO11-2 op een tweede plaats, dit keer met 12 punten uit  
8 wedstrijden. In de voorjaarscompetitie scoorde JO11-2 29 keer en kreeg zij 30 tegendoelpunten. 

 
Jeugd Onder 7 t/m JO10 
Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de resultaten, werden vanaf dit seizoen in de 
competities van JO10 geen uitslagen en standen meer bijgehouden. Voor de JO9-teams en jonger was dit ook vorig 
seizoen al het geval. De teams trainen op woensdag met de voetbalschool en daarnaast heeft men nog een training met 
het eigen team op vrijdag. Het is fantastisch om langs de lijn de wedstrijdjes van deze categorie te bekijken. Hoewel 
plezier in het spelletje voorop staat, wordt met goed opgeleide trainers ook geprobeerd om het voetbalniveau zo hoog 
mogelijk te krijgen.  
 
Rolder Boys had dit seizoen twee JO10-teams, twee JO9-teams een JO8-team en een JO7-team: 
§ Rolder Boys JO10-1 getraind door Sander Jansen en begeleid door Tjarco de Jong. Dit team kwam uit in de 1e klasse. 
§ Rolder Boys JO10-2 getraind door Jorn Kuik en begeleid door Cas Franke. Dit team kwam uit in de eerste klasse. 
§ Rolder Boys JO9-1 getraind door Thomas Dieden en begeleid door Johan Lingbeek. Dit team kwam uit in de 1e klasse. 
§ Rolder Boys JO9-2 getraind door Marc Boerma en Thijmen Hommes en begeleid door Arjan Radix. JO9-2 speelde in de 

derde klasse. 
§ Rolder Boys JO8-1, JO8-2 en JO7-1 werden getraind door Roy Boer en Ruben Smit. JO8-1 speelde in de vierde klasse 

en werd begeleid door Johan Weersing. JO8-2 speelde na de winterstop in de vijfde klasse en werd begeleid door 
Gerben Smit. JO7-1 kwam uit in de eerste klasse en werd begeleid door Anton Brinkman en Alex Suichies. 

 
Zaalvoetbal 
Tijdens de winterperiode trainen de pupillenteams (JO8 t/m JO13) in de zaal en de oudere teams op het veld. De volgende 
teams namen deel aan de KNVB-competitie: JO13-1, JO13-2, JO12-1, JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO10-1, JO10-2, JO9-1, 
JO9-2, JO9-3 en JO8-1, JO8-2 en JO8-3. 
 
Toernooien 
Aan het einde van het seizoen deden de meeste teams van Rolder Boys mee aan één of meerdere toernooien. Het 
deelnemen aan een (meerdaags) toernooi als afsluiting van het seizoen wordt vanuit de vereniging gestimuleerd. 
 
Pupil van de Week 
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal mag een (JO11-)pupil van de week meedoen met de voorbereiding van de 
spelers, via een shoot-out op het doel van de tegenstander schieten en tijdens de wedstrijd op de spelersbank zitten. In de 
rust is er een AA’tje en na afloop patat en krijgt de pupil een door de spelers gesignaleerde bal. De planning en interviews 
van de pupillen van de week werden verzorgd door Janet Dekker, de begeleiding op de wedstrijddag was in handen van 
Henk Zuidberg, Jan Bos en Harry Ottens. Allen hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van deze jeugdactiviteit. 
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Rabobank Penaltybokaal 
Voor het twaalfde jaar op rij werd er in de rust van thuiswedstrijden van ons eerste elftal gespeeld om de penaltybokaal 
voor de Jeugd Onder 12 en 13. De hoofdsponsor van onze jeugdafdeling, de Rabobank Assen en Noord-Drenthe, was voor 
het vierde jaar sponsor van deze bokaal. Leon Holtrop, Ruben Kamst, David Kamst, Gijs Hingstman en Jeppe van der Vaart 
hadden zich via een voorronde en halve finale voor de ‘grote' finale geplaatst. David Kamst prolongeerde zijn titel als 
winnaar van de Rabobank wisselbeker. Hij mag deze een jaar in zijn bezit houden. Hartelijk dank aan de Rabobank voor de 
sponsoring, Pieter Jan de Bos voor de organisatie, Adrie Kuik als presentator, de selectie voor de keepers en aan alle 
spelers die gedurende het seizoen hebben meegedaan. 
 
Schoen zetten en pieten op de training 
Op de laatste vrijdag van november kwamen er een aantal Pieten op bezoek bij de training van de JO9 en de JO8. Zij 
deden zelfs even mee! Na de training ging iedereen mee naar de kantine om hun (voetbal)schoen te zetten. Ook de 
kabouters zetten hun schoen. 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. 
 
Rolder Boys JO11 doet mee aan de Drents Verbond Shoot-Out Bokaal! 
In december deed Rolder Boys JO11 mee aan de Drents Verbond Shoot-Out Bokaal. Tijdens de rust van de wedstrijd  
FC Emmen – Willem II mochten de 5 beste schutters van de JO11 strijden tegen v.v. SJS en v.v. De Weide. Zij mochten 
allemaal 1 shoot-out nemen op een jeugdkeeper van FC Emmen. Vanuit Rolder Boys namen Thijs Stronks, Sascha 
Westebring, Sem van Dobbenburgh, Camiel Franke en Stan Benjamins deel. Zij wisten zich via een voorronde op Boerbos 
te plaatsen voor deze leuke activiteit van samenwerkingspartner FC Emmen. 
 
Succesvolle open meisjestrainingen 
In het voorjaar vonden er open trainingen plaats voor meisjes onder 13 jaar. Deze trainingen werd georganiseerd door 
jeugdspeelsters uit MO19, die het leuk vinden om nog meer meisjes te zien voetballen bij Rolder Boys en graag een nieuw 
meisjesteam willen oprichten. De vereniging waardeert het initiatief vanuit de meidengroep dat in het nieuwe seizoen een 
vervolg zal krijgen. 
 
Jan Korte benoemd tot Hoofd Jeugdopleiding Rolder Boys 
In het voorjaar werd aangekondigd dat met ingang van seizoen 2019-2020 huidig hoofdtrainer Jan Korte benoemd is tot 
Hoofd Jeugdopleiding bij Rolder Boys. Korte heeft medio oktober vorig jaar aangegeven na het lopende seizoen te willen 
stoppen met het hoofdtrainerschap bij Rolder Boys. Kenny Koning volgt hem volgend seizoen op. Omdat de samenwerking 
met Korte altijd zeer goed is geweest, zijn begin dit jaar oriënterende gesprekken met Korte gevoerd over het verder 
professionaliseren van de jeugdopleiding van Rolder Boys. In overleg tussen Korte, het bestuur en de Voetbaltechnische 
Commissie is tot ieders tevredenheid overeengekomen dat Jan Korte met ingang van volgend seizoen Hoofd 
Jeugdopleiding wordt. In deze rol gaat hij zich onder andere bezighouden met het begeleiden van onze jeugdtrainers en 
de praktische invulling van het voetbaltechnisch beleid. In zijn nieuwe functie zal Korte intensief gaan samenwerken met 
jeugdcoördinator Marnick Ottens, die zich met name met het organisatorische gedeelte van de jeugdopleiding bezig blijft 
houden. Over het definitieve takenpakket wordt in de komende weken verder overlegd en zal nader worden 
gecommuniceerd. Met de benoeming van Jan Korte wordt een verdere stap gezet in de uitvoering van het 
Meerjarenbeleidsplan en het verhogen van de kwaliteit van de jeugdopleiding. 
 
Succesvol jeugdtoernooi Rolder Boys en Alfa College tijdens meivakantie 
Tijdens de meivakantie hebben Ruben Smit en Kevin Vermeulen van het Alfa College een succesvol voetbaltoernooi 
georganiseerd voor jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar op Sportpark Boerbos in Rolde. Als vereniging zijn wij beide 
heren zeer dankbaar voor deze goed georganiseerde dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Ook hun eigen ervaring was 
zeer positief, en daarover schreven zij het volgende: “Afgelopen woensdag 1 mei is er door Rolder Boys in samenwerking 
met Alfa-College een voetbaltoernooi georganiseerd voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Ruim 80 kinderen hadden zich 
hiervoor aangemeld (leden en niet-leden) Er werd gevoetbald in gemixte teams met kinderen van alle leeftijden. Met mooi 
voetbalweer, muziek en kinderen die er veel zin in hadden en een aantal zeer behulpzame vrijwilligers hebben we een 
hartstikke mooie voetbaldag gehad. Tussen de middag werden we door Rolder Boys nog getrakteerd op patat met een 
lekkere snack en ranja. We hadden 16 teams die in 4 poules gingen strijden voor de 1e plek dat kan dan natuurlijk maar 1 
team zijn al was het nog wel heel erg spannend. De uiteindelijke winnaar was Ajax (hoe kan het ook anders). Alle 
deelnemers kregen een medaille met wat lekkers aan het eind van het toernooi daarna ging iedereen weer met blije 
gezichten naar huis. Wij hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad! Nogmaals hartstikke veel dank aan iedereen die 
heeft meegeholpen.” 
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Seniorenvoetbal 
Rolder Boys beschikte in het seizoen 2018-2019 over vijf seniorenelftallen (waarvan één op de zaterdag), 7-tegen-7 
voetbal voor 35- en 45-plussers (twee teams) en een damesteam dat eveneens 7-tegen-7 voetbalt. Daarnaast had Rolder 
Boys twee G-teams voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit groeit nog steeds. 
 
In het seizoen 2018-2019 is erg veel gebeurd, daarom een greep uit de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. 
 
Top-5 klassering voor eerste elftal 
Het eerste elftal van Rolder Boys kwam uit in de tweede klasse L en eindigde daarin als vijfde. Van de 26 wedstrijden 
werden er 13 gewonnen, werd 6 keer gelijkgespeeld en werd 7 keer verloren. In 26 wedstrijden werd er 55 keer gescoord 
en incasseerden de Boys 41 tegendoelpunten. Dit was niet voldoende voor het behalen van nacompetitie, ondanks dat 
Rolder Boys hier in de slotfase van het seizoen wekelijks om speelde. 
 
De begeleidingsstaf bestond uit hoofdtrainer Jan Korte, assistent-trainer Colin Beugels, keepertrainer Sacha Thies, leider 
Arno Zuidberg, teammanager Harry Ottens, verzorgers John Brandsma en Sanne Scheltes en assistent-scheidsrechter 
Franky Klunder. Sinds dit seizoen is ook Geert van der Velde actief met het begeleiden van jonge spelers binnen de eerste 
selectie, scouting, analyse van komende tegenstanders en is hij talentenscout binnen onze vereniging. 
 
Kenny Koning nieuwe hoofdtrainer 
In het najaar werd bekend gemaakt dat Kenny Koning uit Oude Pekela met ingang van seizoen 2019-2020 Jan Korte 
opvolgt als hoofdtrainer van Rolder Boys. Daarmee komt er na vier seizoenen een einde aan het hoofdtrainerschap van 
Korte bij Rolder Boys. De samenwerking tussen club en trainer verliep binnen en buiten het veld naar tevredenheid. Mede 
dankzij Korte is het regiopartnerschap tussen de jeugdafdelingen van FC Emmen en Rolder Boys tot stand gekomen en 
heeft de vereniging er een warme relatie bijgekregen met veel mogelijkheden naar de toekomst. Op sportief gebied heeft 
Korte ervaring opgedaan met een diverse spelersgroep en werd twee jaar in de eerste en twee jaar in de tweede klasse 
gevoetbald. Rolder Boys is Jan Korte zeer dankbaar voor zijn inzet voor de vereniging, die hij volgend seizoen als Hoofd 
Jeugdopleiding zal voortzetten. 
 
Met het aantrekken van de 37-jarige Kenny Koning, huidig jeugdtrainer van FC Emmen en hiervoor succestrainer bij 
Noordster, krijgt Rolder Boys de trainer van haar eerste keus en hopen we weer een stap te zetten in het verder 
ontwikkelen van een jonge eerste selectie bestaande uit veel eigen opgeleide jeugd aangevuld met een aantal ervaren 
krachten. Met de aanstaande doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren in het achterhoofd heeft Rolder Boys er alle 
vertrouwen in met Koning een trainer binnen te halen die de vereniging weer een stap verder kan brengen. Kenny Koning 
rondde lopende het seizoen de trainerscursus UEFA A af, waarvan hij in het voorjaar het diploma hoopt te halen. Daarmee 
wordt hij ook bevoegd om zelfstandig trainer te zijn van een eerste elftal in de eerste klasse, hetgeen helemaal past in de 
meerjarendoelstelling van Rolder Boys om met het eerste elftal een stabiele eersteklasser te worden. Rolder Boys ziet uit 
naar de samenwerking! 
 
Selectie en sponsoren op trainingskamp naar Marbella 
Van 10 tot en met 14 januari ging de eerste selectie van Rolder Boys op wintertrainingskamp in het Zuid-Spaanse Marbella. 
Tijdens dit trainingskamp werd er dagelijks getraind en speelden zowel het eerste als tweede team een oefenwedstrijd 
tegen een andere Nederlandse club die op dat moment ook in Marbella verblijft. Ook stond een bezoek aan een 
oefenwedstrijd van Feyenoord op het programma en worden er een aantal activiteiten georganiseerd voor de meereizende 
sponsoren. Het trainingskamp is een initiatief vanuit de spelersgroep dat al enkele jaren op de agenda staat en nu voor het 
eerst plaatsvindt. Rolder Boys vindt het positief dat er vanuit de spelers zelfinitiatief genomen wordt om een 
voetbaltechnische activiteit in de winterperiode te organiseren die ook nog eens goed is voor de teambuilding. Het geheel 
wordt bekostigd uit actie-inkomsten van de selectie, eigen bijdragen van spelers, staf en meereizende sponsoren (Dries 
Rolde, Allure Energie, Wendeling Tuinen, Optimus Brandbeveiliging, Gebr. Dijkstra, FiberNED, Fluks Services en Buro 
Hollema: hartelijk dank hiervoor!) en daarnaast hebben de Vrienden van Rolder Boys en de vereniging een kleine financiële 
bijdrage gedaan. De verenigingsbijdrage is vergelijkbaar met de bijdrage die jeugdteams in voorgaande seizoenen voor 
buitenlands toernooibezoek hebben ontvangen. Het was een succesvol trainingskamp. 
 
Zaalvoetbal 
Tijdens de winterpauze heeft een afvaardiging van het eerste elftal deelgenomen aan het Protos Weering 
zaalvoetbaltoernooi en het kerstzaalvoetbaltoernooi in Gieten. Rolder Boys bereikte de kwartfinales bij het Protos Weering 
toernooi, in een bomvolle sporthal ‘de Borkerkoel in Westerbork gelukte het de Boys niet om zich te plaatsen voor de halve 
finales. Aan inzet, passie en motivatie lag het niet en met een beetje meer geluk had hier een hoger eindresultaat in 
kunnen zitten. Bij het kerstzaalvoetbaltoernooi georganiseerd door v.v. Gieten bereikten de Boys de finaleronde. In een 
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uitverkochte sporthal De Goorns, er waren meer dan 500(!) bezoekers behaalden de Boys een keurige derde plaats. Ook 
hier had meer ingezeten maar het kleine beetje geluk ontbrak helaas ook deze avond. Desondanks heeft het Rolder 
publiek andermaal genoten van de prachtige zaalvoetbalavonden en is waardering op zijn plaats voor het zaalvoetbalteam 
van vv Rolder Boys. Opmerkelijk is dat het zaalvoetbal binnen onze vereniging een groots evenement is geworden, in het 
seizoen 2012/2013 waren er een paar handen vol met supporters uit Rolde bij de zaaltoernooien. Inmiddels anno 2019 
reizen wij met minimaal 100 Roldenaren onze zaalvoetballers achterna zei het met eigen vervoer of met de bus. De 
spelersbus van ‘de mannen van het vierde elftal’ werd dit jaar voor het eerst ingezet bij de voorronden om als pendelbus 
tussen Rolde en Beilen-Westerbork te dienen. Vele supporters uit Rolde hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt! Een 
leuk en sportief gebaar van het ‘vierde elftal’. 
 
Opvallend is het grote aantal supporters dat Rolder Boys bij de zaaltoernooien steunt. Dit wordt door de club en de spelers 
zeer gewaardeerd en we hopen dan ook deze week weer op veel zwart-witte aanhang te kunnen rekenen! 
 
Sander Jansen en Rutger Sipma geselecteerd voor Drents Verbond All Star Team 
Onze eerste elftalspelers Sander Jansen en Rutger Sipma werden geselecteerd voor het Drents Verbond All Star Team. Dit 
team, bestaande uit spelers van topamateurploegen uit Drenthe, speelde op donderdag 27 juni een wedstrijd tegen 
Eredivisionist FC Emmen. Een uitverkiezing om trots op te zijn en een terechte beloning voor de enorme ontwikkeling die 
onze beide spelers het afgelopen seizoen hebben doorgemaakt. 
 
Prima eerste seizoen reserve hoofdklasse voor tweede elftal 
Rolder Boys 2 promoveerde vorig seizoen van de reserve 1e klasse naar de reserve hoofdklasse en speelde daarin een 
goed seizoen waarin zelfs een periodetitel werd verdiend. Men eindigde met 43 punten uit 26 wedstrijden op de vijfde 
plaats (64 doelpunten voor en 54 doelpunten tegen). Het team werd begeleid door Bert Dijkstra en Peter Deenen. 
 
Vanwege het behalen van de derde periodetitel mag Rolder Boys 2 aankomend seizoen uitkomen in de beker voor 
standaardelftallen. Voor reserveteams speelt het tweede nu op het hoogst mogelijke niveau en daar zijn we als vereniging 
heel trots op. 
 
Bekersucces voor Rolder Boys 3 
Rolder Boys 3 kwam uit in de reserve 4e klasse waarin het als vijfde eindigde. In 20 wedstrijden werden 37 punten 
verzameld, werd er 84 keer gescoord en 54 tegentreffers geïncasseerd. Jordi Katerberg was leider van het derde. 
 
Gelijk aan vorig jaar stond ook een belangrijk deel van het seizoen in het teken van bekervoetbal. Nadat Rolder Boys 3 
eerder al winnaar wist te worden in de bekercompetitie voor reserveteams in de vierde tot en met de zesde klasse van het 
zondagvoetbal, stond op zaterdagavond 1 juni de grote finale tegen de winnaar van het zaterdagvoetbal op het 
programma, Buitenpost 5 op het programma. Op neutraal terrein, het zonovergoten Sportpark Woltingeslag, werd er om 
18.00 uur onder toeziend oog van vele Rolder Boys supporters afgetrapt. Rolder Boys ging voortvarend van start en kwam 
vrij snel op een 1 – 0 voorsprong. Buitenpost bood goed partij, waarmee de 1 – 0 tevens de ruststand was. Na rust kwam 
Rolder Boys praktisch vanuit de aftrap op een 2 – 0 voorsprong. Via onder meer een strafschop werd het verzet gebroken 
en wist Rolder Boys de score uit te bouwen tot een overtuigende 5 – 0. Daarmee was het behalen van de algehele beker 
(zaterdag- én zondagvoetbal) voor reserveteams in de vierde tot en met de zesde klasse van het zondagvoetbal een feit. 
Een huldiging met medailles en een beker uitgereikt door een KNVB-vertegenwoordiger volgde. In de geschiedenisboeken 
hebben we geen bekeroverwinning van een ander Rolder Boys team kunnen achterhalen, in elk geval niet in de recente 
geschiedenis. Dat maakt de bekerwinst voor Rolder Boys 3 tot een unieke prestatie waar het team en de vereniging trots 
op mogen zijn. De winst werd uitgebreid gevierd en dat mag. Ook via deze weg nogmaals gefeliciteerd! 
 

 
Rolder Boys 3 wordt gehuldigd voor het winnen van de beker voor reserveteams (Zuidwolde, 1 juni 2019) 
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Opnieuw top-3 klassering voor Rolder Boys 4 
Rolder Boys 4 kwam uit in de reserve 6e klasse L en eindigde daarin op de derde plaats. In 20 gespeelde wedstrijden 
werden er 43 punten verzameld. Het team, dat wederom begeleid werd door Gerhard Sipma, is één van de meest 
productieve teams van de vereniging en wist maar liefst 104 keer te scoren (vorig jaar 103 keer en jaar eerder eveneens 
104 keer). Rolder Boys 4 kreeg 62 tegendoelpunten. 
 
Volledig seizoen voor Rolder Boys 5 (zaterdag) 
Nadat een jaar eerder gebleken was dat er onvoldoende basis was voor het vormen van een eigen senioren zaterdagteam, 
speelde het vijfde elftal van Rolder Boys dit seizoen de competitie uit. Met behulp van spelers vanuit andere teams kon er 
wekelijks met plezier worden gevoetbald. Het vijfde kwam uit in de reserve 6e klasse van het zaterdagvoetbal en eindigde 
daarin met 8 punten op de negende plaats (43 doelpunten voor en 137 doelpunten tegen). Het vijfde elftal werd begeleid 
door Jaap Hadders en Henk-Jan Takens. 
 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2018-2019 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. De 45+-heren speelden geen wedstrijden meer, maar een aantal fanatiekelingen 
trainde mee met het 35+-team. 
 
Het 35+ donderdagteam eindigde in de najaarscompetitie bovenaan met 26 punten uit 12 wedstrijden (21 doelpunten voor 
en 8 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie eindigde men als vierde. In 12 gespeelde wedstrijden werden 12 
punten verzameld, werd er 15 keer gescoord en kreeg het team 21 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 tweede met 16 punten uit 12 wedstrijden (18 doelpunten voor en  
11 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie werden de dames kampioen met acht punten voorsprong op nummer 2 
Gomos. In 20 wedstrijden werden 46 punten behaald, werd 31 keer gescoord en kreeg men 8 tegendoelpunten. Daarmee 
waren de dames het enige seniorenteam van Rolder Boys dat dit seizoen een kampioenschap te vieren had. Een mooie 
prestatie waar we als club dan ook trots op zijn. 
 
G-voetbal 
Sinds drie jaar biedt Rolder Boys G-voetbal aan, een voetbalvorm 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-team kwam uit in zowel de najaars- als voorjaarscompetitie van de KNVB. In de najaarscompetitie eindigde het team 
op de vijfde plaats met 9 punten uit 9 wedstrijden (29 doelpunten voor en 43 doelpunten tegen). In de 
voorjaarscompetitie werden in 8 wedstrijden eveneens 9 punten behaald, werd er 31 keer gescoord en kreeg het team  
38 tegendoelpunten.  
 
G-voetballer Jordi Dekens speelt om Ajax Friends Cup 
Op uitnodiging van onze Drents Verbond en regiopartner FC Emmen heeft Jordi Dekens, speler van het G-team van Rolder 
Boys, deelgenomen aan de Friends Cup van de Ajax Foundation. Dit is een G-voetbaltoernooi dat jaarlijks gehouden wordt 
op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. Het toernooi bestaat uit een aantal betaald voetbalorganisaties en partnerclubs 
uit Amsterdam en omstreken. Omdat FC Emmen zelf geen G-voetbalteam heeft, heeft zij de verenigingen binnen het 
Drents Verbond uitgenodigd om spelers af te vaardigen naar Amsterdam. Dankzij de samenwerking tussen Rolder Boys en 
FC Emmen heeft één van onze jeugdspelers en zijn familie een fantastisch mooie dag gehad en een prachtige ervaring 
opgedaan. Daar zijn we als club trots op! 
 
Kantinezaken 
De kantine blijft voor Rolder Boys van groot belang. Dit vanwege de grote bijdrage aan het clubgevoel, maar daarnaast is 
ook de financiële bijdrage aan de vereniging onmisbaar. Door de zeer grote inspanning van de vrijwilligers is de kantine tot 
aan het einde van het seizoen perfect blijven doordraaien, dit ondanks de voorbereidingen van de aanstaande verbouwing 
welke al aan het eind van het kantineseizoen zijn invloed deden gelden.  
 
De btw-verhoging ging ook niet aan de kantine voorbij. Eveneens is er ook sprake geweest van verhogingen aan de 
inkoopkant. Deze zaken hebben uiteindelijk geleid tot een beperkte prijsverhoging om de marge in stand te houden. 
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In de afgelopen jaren heeft Rolder Boys goede stappen gezet in het verhogen van de marge van de kantine, met name 
door scherper inkopen, het strikter toezien op het eigen verbruik en het overgaan van tapbier naar bier in fles (met 
uitzonderingen van thuiswedstrijden van het eerste elftal). Hierdoor hebben we in de afgelopen vijf jaar de kantineprijzen 
niet hoeven te verhogen terwijl de marge steeg. De inkoopprijzen zijn in de afgelopen jaren echter wel gestegen, zo ook 
dit jaar. Per 1 januari zijn de inkoopprijzen van het bier 3% gestegen, nadat begin dit seizoen de inkoopprijs van fris ook al 
met 3% gestegen was. Nu per 1 januari jl. ook het btw-tarief gestegen is (zowel het lage btw-tarief als het btw-tarief voor 
sportkantines) heeft het bestuur alle kostenstijgingen in aanmerking nemende besloten om een algehele prijsverhoging in 
de kantine door te voeren met ingang van 1 april a.s. Zo denken we ook in de toekomst de marge uit de kantineverkopen 
op het gewenste niveau te kunnen houden, omdat de kantine een belangrijke bijdrage levert aan het op een redelijk 
niveau kunnen houden van de contributie. Nu signaleren we, zoals ook benoemd op de Algemene Ledenvergadering, dat 
de marge voor het eerst in jaren terugloopt. Omdat dit veroorzaakt wordt door inkoopprijsstijgingen over het gehele 
assortiment en de btw, wordt de prijsverhoging op nagenoeg alle producten toegepast. Koffie, thee en bier uit fles worden 
van de aanstaande prijsverhoging uitgezonderd en behouden hun huidige prijs ook na 1 april. 
 
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. 
 
 
Park- en Materiaalzaken 
De accommodatie van Rolder Boys heeft een zeer hoog niveau. Dat horen we van de vele clubs welke ons bezoeken. De 
grote inzet van de vele vrijwilligers wordt wel degelijk gezien! 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. Ondanks de grote 
droogte in de zomer van 2018 is de kwaliteit van de velden zeer goed gebleven, met name door intensief beregenen.  
 
Intussen is er op het jeugdveld sprake van een andere veldindeling, dit vanwege de wijzigingen in een aantal spelsystemen 
voor de jeugd. In het najaar zijn er rondom het veld een aantal bomen gerooid die of te oud en daarmee gevaarlijk 
werden (vallende takken), of die vanwege schaduw schadelijk zijn voor het veld. Dit alles komt met name het B-veld, maar 
ook het aanzicht van Boerbos als geheel ten goede. 
 
Vanwege het toenemende aantal sponsoren was er te weinig ruimte voor het plaatsen van reclameborden rondom het 
hoofdveld. Om extra ruimte te creëren voor reclameborden is er een stelling geplaatst achter het achterste doel van het 
hoofdveld waar dan boven elkaar extra borden kunnen worden geplaatst. 
 
Daarnaast werd er in het voorjaar een start gemaakt met de plannen om de kantine grootschalig te verbouwen. De 
verwachting is dat de oplevering aan het begin van seizoen 2019-2020 plaats zal vinden. 
 
Nieuw beleid clubkousen en webshop 
Met ingang van dit seizoen heeft Rolder Boys een nieuw beleid voor voetbalkousen behorend bij het officiële 
wedstrijdtenue. In de afgelopen jaren zijn we er meermaals mee geconfronteerd dat grote aantallen kousen 'verdwijnen' 
en kledingtassen gedurende het seizoen weer moesten worden bijgevuld om te zorgen dat er voor elke speler een paar 
kousen beschikbaar was. Ook zijn er verschillende leden die om redenen van hygiëne gesuggereerd hebben dat elk lid 
verantwoordelijk zou moeten zijn voor het wassen van de eigen kousen. Daarnaast zijn de kousen verantwoordelijk voor 
een groot deel van het vrijwilligerswerk gemoeid met het beheren van kleding (uitgifte, inname en bestellen). Het bestuur 
heeft daarom alles overwegende besloten ervoor te kiezen een nieuw beleid voor clubkousen behorende bij het 
wedstrijdtenue te introduceren. Er zijn nieuwe kousen ontworpen in de huisstijl van de vereniging die eigendom worden 
van een lid. Alle spelende leden ontvangen via hun leider één paar clubkousen. Daardoor hebben we ook de kans om alle 
teams er weer uniform op te zetten. Om dit ook zo te houden stelt de vereniging het spelen in clubkousen verplicht en 
krijgt elk nieuw lid bij aanmelding een paar clubkousen. Bij verlies, beschadiging of indien er behoefte is aan een extra 
paar kousen dan kunnen deze van de vereniging worden gekocht. 
 
Daarnaast is medio december een webshop geïntroduceerd waarin officiële Rolder Boys clubkleding en tassen van Muta 
kunnen worden besteld. Qua clubkleding gaat het vooralsnog om trainingspakken, trainingsshirts- en broeken, sweaters en 
de clubkousen. Het is mogelijk om de kleding met initialen te bedrukken. Ook de merchandising is in deze webshop 
ondergebracht. De bestelde kleding wordt bij leden thuisbezorgd, op Sportpark Boerbos zijn pasmaten beschikbaar. 
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Aandacht voor gebruik tribune als hangplek: overlast en vernielingen 
In februari werden we als voetbalvereniging een aantal weekenden op rij geconfronteerd met vernielingen en troep op de 
tribune. We hadden last van ongewenste bezoekers die ’s avonds of ’s nachts (meestal in het weekend) de tribune 
gebruiken voor zaken die blijkbaar niet in het openbaar gezien mogen worden. Het gaat dan om het achterlaten van glas, 
drugsresten, lachgaspatronen en afval. Het spreekt voor zich dat dit een vervelende en ongewenste situatie is waarvan we 
graag wilden dat dit zou stoppen. Door publiekelijk aandacht te vragen voor het probleem en mensen op te roepen 
verdachte situaties te melden kon dit gerealiseerd worden. 
 
 
Sponsoraangelegenheden 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. 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 120 sponsoren die allemaal hun steentje bijdragen aan de vereniging. Doel van de Businessclub van Rolder Boys is 
sponsoren te binden aan onze club en daarmee sponsorinkomsten te genereren voor onze vereniging. Sponsorinkomsten 
vormen, naast contributies en de kantine, een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor onze vereniging. Wat we met 
al die sponsorinkomsten doen is concreet te zien op Sportpark Boerbos. Naast een mooie tribune en een prachtig 
kunstgrasveld, werd vorig jaar een schitterende multifunctionele ruimte in gebruik genomen. Daarnaast wordt gewerkt aan 
de verbouwing en renovatie van de kantine en een prachtig nieuw aangelegd terras. Al deze zaken zijn, naast de inzet van 
heel veel vrijwilligers, niet te realiseren zonder financiële bijdragen van onze sponsoren. 
 
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! 
 
Nieuwe hoofdsponsorovereenkomst tussen Allure Energie, Dries Rolde en Rolder Boys 
Voorafgaand aan de wedstrijd Rolder Boys – FC Emmen is tijdens een succesvolle bijeenkomst van de Businessclub de 
nieuwe hoofdsponsorovereenkomst tussen Allure Energie, Dries Rolde en Rolder Boys getekend. Dries Rolde was ook de 
afgelopen drie seizoenen hoofdsponsor van Rolder Boys, Allure Energie neemt het stokje over van zusterbedrijf Zeker 
Groen. Als vereniging zijn we zeer content met het voortzetten van de samenwerking omdat het zorgt voor stabiliteit in 
een tijd waarin er veel bij Rolder Boys gebeurt. Daarnaast is het fijn te weten dat hoofdsponsoren de koers van de 
vereniging en de meerjarenplannen ondersteunen. Alle partijen hebben de intentie om een langdurige samenwerking met 
elkaar aan te gaan. 
 
Hoofdsponsorschap jeugd door Rabobank met drie jaar verlengd 
Op 4 september ontvingen we in onze multifunctionele ruimte op Sportpark Boerbos de besturen van 24 
voetbalverenigingen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo en een afvaardiging van de 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Van alle verenigingen werden de sponsorovereenkomsten met de Rabobank met een 
periode van 3 jaar verlengd. Voor Rolder Boys betekent dit dat de Rabobank ook de komende 3 jaar hoofdsponsor is van 
de jeugdafdeling van Rolder Boys. Onze jongste jeugd (tot en met de Jeugd Onder 12) speelt in de Rabobankkleding, alle 
leiders dragen op wedstrijddagen een jas van de Rabobank en de Rabobank blijft sponsor van de penaltybokaal voor JO12 
en JO13. Alle partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en zien uit naar de komende jaren. De avond werd ingeluid 
met een lezing en een gedachtewisseling met andere verenigingen over het thema ‘de gezonde sportkantine’. Na de 
verbouwing van de kantine zal dit onderwerp door Rolder Boys worden opgepakt. 
 
Uniformering sponsorpakketten 
Naast de hoofdsponsoren hebben we een flink aantal andere sponsoren. Deze sponsoren hadden een sponsorpakket goud, 
zilver of brons. De uniformering van de sponsorpakketten die dit seizoen is doorgevoerd heeft goed uitgewerkt en de 
betrokkenheid van sponsoren bij de club is mede door de verschillende georganiseerde activiteiten verder toegenomen. 
 
Activiteiten Businessclub 
Om sponsoren te binden aan onze club probeert de Businessclub ook ieder jaar iets terug te doen voor zijn sponsoren. Zo 
organiseert de Businessclub ieder jaar bij de opening van het nieuwe seizoen een sponsorlunch. Het afgelopen jaar was 
dat in de eigen, net geopende, nieuwe multifunctionele ruimte. Ook werd er een sponsorbuffet georganiseerd voorafgaand 
aan de wedstrijd van Rolder Boys tegen FC Emmen op 4 juli. Voor dit buffet hadden zich circa 70 mensen aangemeld. Het 
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buffet was een groot succes, vooral dankzij de inzet van onze gastvrouwen. Daarnaast zijn een aantal sponsoren het 
afgelopen jaar met de eerste selectie mee op trainingskamp geweest naar Marbella. Ook dat was een groot succes. 
 
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. 
 
Diverse sponsoren hebben het afgelopen jaar wederom gebruik gemaakt van de door ons geboden mogelijkheid om een 
thuiswedstrijd van FC Emmen te bezoeken. De Businessclub heeft besloten dit jaar opnieuw twee stoelen voor onze 
sponsoren te reserveren bij FC Emmen. Veel sponsoren hebben ook voor het nieuwe seizoen weer aangegeven 
belangstelling te hebben voor het bezoeken van een thuiswedstrijd van FC Emmen. 
 
Fantastische opbrengst in Rabobank Clubkas Campagne 2018! 
In oktober bij de aftrap van de Week van de Coöperatie is bekendgemaakt dat Rolder Boys als derde geëindigd is in de 
stemming voor de Clubkas Campagne van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Secretaris Hessel Altenburg mocht een 
cheque van ruim € 1.790 in ontvangst nemen die we als club goed kunnen gebruiken bij de verbouwing van onze kantine. 
We willen alle stemmers, leden en niet-leden, bedanken voor hun steun. Het is prachtig om te zien dat de activiteiten van 
de vereniging groot draagvlak hebben in de regio. Als derde eindigen in een verkiezing met 385 andere clubs en de meeste 
stemmen krijgen van alle voetbal- en sportverenigingen in de omgeving is iets om trots op te zijn. Dank aan de Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe én u voor uw steun aan Rolder Boys. We zijn er erg blij mee! We feliciteren ook alle andere 
organisaties met hun prestatie. 
 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
Rolder Boys prijst zich gelukkig met haar zeer betrokken en actieve supportersvereniging. Ook het afgelopen seizoen 
werden weer de nodige activiteiten georganiseerd. Onderstaand een terugblik op een aantal hoogtepunten. 
 
Oefenwedstrijden Rolder Boys – FC Emmen en FC Groningen – FC Emmen 
Al vroeg in het seizoen werden er twee mooie affiches gespeeld op Sportpark Boerbos. Op 12 juli 2018 mocht Rolder Boys 
FC Emmen ontvangen voor een wedstrijd tegen haar eerste team. Het was een prachtig mooie, onvergetelijke avond. De 
accommodatie lag er super bij en ook het grote aantal vrijwilligers heeft zijn beste kant laten zien. Rolder Boys gaf het 
eerste halfuur goed partij en kwam na een kwartier uit een strafschop op achterstand. Daarna ging het harder. De 
wedstrijd eindigde na 0 - 4 ruststand uiteindelijk in een 0 - 10 overwinning voor de eredivisieclub. Desondanks was het 
voor de spelers van het eerste, tweede en de A-jeugd een mooie ervaring om tegen een eredivisieclub te voetballen. De 
wedstrijd werd mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 60 vrijwilligers, waar we als vereniging erg trots op zijn. 
 
Op 21 juli 2018 werd op onze perfecte grasmat de oefenwedstrijd tussen FC Emmen en FC Groningen gespeeld. De 
ploegen troffen elkaar voor het eerst sinds de promotie van FC Emmen naar de Eredivisie. Rolde ligt mooi centraal tussen 
Groningen en Emmen en dat de wedstrijd zeer leeft in de omgeving blijkt uit het feit dat de wedstrijd tot de laatst 
beschikbare kaart (3.000 stuks) uitverkocht was. Als vereniging zijn we via verschillende wegen overladen met 
complimenten voor de manier waarop de wedstrijd door Rolder Boys georganiseerd was. Op de wedstrijddag, de periode 
daarvoor en bij de grote schoonmaak heeft een ruime 100 mensen de handen uit de mouwen gestoken, van wie ook een 
groot deel al actief was bij de wedstrijd Rolder Boys - FC Emmen. Vrijwilligers die allemaal in een verschillende rol het 
spelen van de wedstrijd in Rolde mogelijk hebben gemaakt: de leden van het organisatiecomité, de verkeersregelaars, 
programma- en lotenverkopers, alle horecamensen, toezichthouders, fotografen, de EHBO, de vrijwilligers die er dagelijks 
aan werken om onze accommodatie en grasmat het aanzien te geven waar het sportpark om geroemd wordt, alle 
jeugdspelers die hebben deelgenomen aan de line-up of actief geweest zijn als ballenjongen of -meisje en hun begeleiders. 
Een heel groot compliment voor deze groep mensen: dank allemaal voor jullie inzet en bijdrage aan het promoten van 
onze club Rolder Boys. Daarnaast gaat onze dank uit naar FC Groningen en FC Emmen voor het vertrouwen dat zij in 
Rolder Boys als vereniging hebben gesteld. Twee perfecte gasten die ook in de toekomst weer van harte uitgenodigd zijn 
op Sportpark Boerbos.  
 
Het weer, de organisatie en vooral de grote inzet van de vele vrijwilligers maakte het twee onvergetelijke evenementen 
waren. We mogen trots zijn op onze club! Het was het waard om ons hoofdveld wat eerder uit de competitie te halen om 
zodoende een perfecte grasmat te kunnen bieden aan beide wedstrijden en we hebben een perfect draaiboek kunnen 
maken voor meer van dergelijke evenementen, want die komen er vast aan. Dank voor de grote en onvermoeibare inzet 
van iedereen. 
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Klaverjassen: helaas, de troeven zijn uitgespeeld! 
Vierde man nodig voor een potje klaverjassen? Dat kon nog wel eens lastig worden. Na het sjoelen, het kantklossen en het 
hoepelen op het schoolplein dreigt namelijk ook het klaverjassen te verdwijnen. Het kaartspel wordt met uitsterven 
bedreigd, gemiddeld genomen halveerde het ledental van klaverjasverenigingen: van haast 40 tien jaar geleden tot 20 nu. 
En nogal wat verenigingen zijn helemaal gestopt. Dit kopte de Volkskrant eind vorige week. Steeds minder jongeren 
zouden het spelen en daardoor zou het jassen de weg van de dodo volgen, aldus de media. Ook Rolder Boys heeft met 
deze terugval te maken. “De jeugd heeft andere dingen te doen”, verzucht een commissielid van de supportersvereniging. 
Ouderen stoppen en de aanwas van nieuwe leden is er niet meer! Van 16 naar 3 tafels in tien jaar tijd en nu na twee 
avonden in het nieuwe seizoen slechts twee tafels bezet. Helaas, het is geen gemakkelijk beslissing maar zijn wij 
genoodzaakt om met het klaverjassen te stoppen! Rolder Boys gaat dus ook nat, steeds meer mensen passen voor het 
klaverjasspel. Maar of het allemaal armoe troef is, daarover kun je lang nakaarten. Terwijl steeds meer spelers verzaken, 
heeft de supportersvereniging met andere activiteiten in elk geval nog troeven genoeg in handen. Bedankt voor al die 
leuke kaartavonden in de voorgaande jaren! 
 
Afsluiting eerste seizoenshelft met sportquiz in de kantine 
Op donderdagavond 20 december namen ruim 80 deelnemers deel aan de sportquiz, aangemoedigd door diverse 
aanwezigen. Een gezamenlijke afsluiting van het jaar 2018 was het motto en gezien dat de jongste deelnemer 16 jaar was, 
de oudste deelnemer 73 jaar en ook het ‘meisjesteam’ vertegenwoordigd was was, deze avond bij voorbaat al geslaagd! 
Voorafgaand aan de quiz was de spanning bij diverse personen merkbaar gezien het zenuwachtige geschuifel in de 
kantine. Na de aftrap en uitleg nam quizmaster Adrie alle deelnemende spelers mee in een avond vol lastige vragen, 
grappige antwoorden, informatieve toelichtingen, leuke foto’s en filmpjes en meezingende hits. Naast het raden van 
vragen over onze eigen vereniging werden in totaal 150 meerkeuze- en open vragen afgewerkt. De focus was van de 
gezichten af te lezen. De strenge doch rechtvaardige jury (Albert, Rolf en Ria) zag erop toe dat er niet valsgespeeld werd, 
dat er geen hulplijnen werden ingeschakeld en ook geen belchinezen benaderd werden. Onder toeziend en ‘wakend’ oog 
van Mettina werden de hapjes en drankjes door Tineke, Wilma en Marieke verzorgd. Wat volgde was een spannende en 
gezellige avond met aan het einde van de rit natuurlijk een winnaar met de meeste punten. Na afloop van de vragen was 
er een prijsuitreiking, die mogelijk gemaakt werd door “De Vrienden van Rolder Boys” en Dries Rolde B.V. waarvoor onze 
dank! Marco Wiechers mag zich, evenals vorig jaar, de beste individuele sportkenner van v.v. Rolder Boys noemen. Heeft u 
vragen omtrent een sportgebeurtenis dan mag u Marco voor het antwoord benaderen! Al met al een zeer geslaagde en 
gezellige avond. De supportersvereniging heeft unaniem besloten om een vervolg te geven aan dit evenement. 
 
Opnieuw recordaantal deelnemers voor Snertwandeltocht 
Op zondag 6 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, stond de jaarlijkse Snertwandeltocht georganiseerd door de 
Supportersvereniging weer op het programma. 2019 was alweer de 28e editie van deze activiteit, die steeds meer publiek 
lijkt te trekken. Namen er vorig jaar al 83 mensen deel aan de wandeltocht, een absoluut record, dit jaar waren er maar 
liefst 91(!) 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 nadat onze voorzitter iedereen had verwelkomd en daarbij de stand van zaken omtrent de verbouwing van de 
kantine had uitgelegd werd er onder goede weersomstandigheden gestart met de wandeltocht, die voor de 28e keer was 
uitgezet door Jaap en Riek Dekker. De wandelaars liepen door de mooie omgeving van Rolde en konden genieten van veel 
natuurschoon en goede gesprekken met de medewandelaars. 
 
Halverwege was er in Deurze 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 een kleine 100 mensen (inclusief de organisatie) een mooie en gezellige zondag die ook 's middags op 
het sportpark werd voorgezet waar een (geslaagd) onderling toernooi werd gespeeld tussen de eerste elftallen van Gieten, 
Roden en Rolder Boys op het kunstgras van Boerbos. 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. 
 
Voetbalreis Schalke ’04 – Eintracht Frankfurt 
Op zaterdag 6 april organiseerden de Businessclub en de Vrienden van Rolder Boys samen een voetbalreis naar de 
Bundesligawedstrijd Schalke ’04 – Eintracht Frankfurt. Leden en supporters van Rolder Boys waren van harte uitgenodigd 
voor deze activiteit, die ook in 2014 werd georganiseerd en toen zeer succesvol was. Circa 40 personen namen deel. 
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Grote Rolder Boys veiling op zondag 19 mei 2019 
In de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het verbeteren van de voorzieningen op Sportpark Boerbos. In de 
afgelopen vijf jaar is er onder andere een tribune gebouwd, is er een kunstgrasveld aangelegd en is in het clubgebouw een 
multifunctionele vergader- en ontvangstruimte gecreëerd. Steeds hebben we hierbij een beroep kunnen doen op 
vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten om de accommodatie in optimale staat te houden. Als vereniging denken we dat 
goede faciliteiten bijdragen aan een betere sportbeleving en daardoor aan meer plezier in het voetbal. Zo trekken we leden 
aan en houden we leden vast. 
 
In april werd gestart met de verbouwing van de kantine. De plannen hiervoor waren eerder in de Algemene 
Ledenvergadering gepresenteerd en goedgekeurd. In aanvulling op de deze verbouwplannen zijn vanuit leden 
verschillende suggesties gedaan om de kantine aantrekkelijker te maken en daarmee te zorgen voor meer gezelligheid 
binnen en betrokkenheid bij de vereniging, ook buiten het veld. Als bestuur ondersteunen we het idee om alles ‘in één keer 
goed voor elkaar te maken’. Voor drie concrete doelen, waarvoor geen geld in de bouwbegroting is meegenomen, willen 
we daarom proberen om door middel van een actie geld in te zamelen. Deze actie betrof een veiling voor drie doelen: 
1. Alsnog investeren in vervanging van de verouderde toiletgroep in de kantine en het verder verbeteren van de 

toegankelijkheid door onder een mindervalidentoilet te creëren. 
2. Herinrichting van het gebied voor de kantine, waaronder het vergroten en afbakenen van het terras, het vernieuwen 

van de bestrating en het mogelijk plaatsen van speeltoestellen voor onze jongste bezoekers (afhankelijk van de 
veiligheidseisen). 

3. Het vervangen van de geluidsinstallatie in en rondom de kantine, zodat we ook in de toekomst alles naar wens 
hebben. 

 
Omdat in samenwerking met de Supportersvereniging altijd de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal in de competitie 
tot een gezellige seizoensafsluiting wordt gemaakt, is het idee ontstaan om deze seizoensafsluiting met de veiling te 
combineren. Een enthousiaste commissie met een brede vertegenwoordiging vanuit de club ging hiermee aan de slag. 
 
Diverse leden, sponsoren en inwoners van Rolde en omstreken stelden artikelen (nieuw of gebruikt) of diensten ter 
beschikking die met succes werden geveild. In totaal gingen meer dan 100 kavels onder de hamer. 
 
Eén van de topkavels was de intekening voor een bezoek per bus aan een uitzending van Veronica Inside. Op uitnodiging 
van Johan Derksen kan een bus met Rolder Boys supporters het Mediapark in Hilversum bezoeken voor een rondleiding en 
aansluitend een uitzending van Veronica Inside bijwonen. Een geweldig mooie kans voor de echte voetballiefhebber. De 
inschrijfgelden van deze activiteit komen geheel ten goede aan dezelfde doelen als de veiling. Deelname is inclusief een 
busreis voorzien van een hapje en drankje. Binnen no-time waren alle beschikbare plaatsen verzegd. 
 
 
Tot slot 
Zoals meerdere keren benoemd in dit jaarverslag mogen we trots zijn op onze vereniging. Ook het afgelopen jaar is er 
door een zeer grote groep betrokken vrijwilligers, leden, commissieleden en het bestuur weer met grote inzet en passie 
gewerkt voor Rolder Boys. Mede dank zijn hun noeste arbeid en inzet is het mogelijk dat we een club zijn waar iedereen 
veilig en op zijn of haar eigen niveau kan voetballen in een open en ontspannen sfeer. 
 
Steeds meer doelen uit het meerjarenbeleidsplan zijn gerealiseerd of komen duidelijk in zicht. Als vereniging willen we 
blijven werken aan nog verdere verbeteringen. Gelukkig zijn we ook nog steeds een vereniging waarin iedereen het beste 
voor de club wil en waar we op een eerlijke, respectvolle, open en ontspannen manier met elkaar omgaan. 
 
Vele ideeën, saamhorigheid en een goede samenwerking tussen leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters maakt dat we 
als vereniging veel kunnen bereiken. Het bestuur probeert dit zo goed als mogelijk te faciliteren. Naar de toekomst toe zien 
we volop potentieel om de rol en positie van Rolder Boys in het dorp Rolde en het omliggend gebied verder te versterken.  
 
Los van de toekomst mogen we als vereniging trots zijn op hetgeen we in het afgelopen voetbalseizoen hebben bereikt. 
Veel dank aan eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd! 
 
Bestuur Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
November 2019 
 
 


