
H O O F D S P O N S O R E N

Opgericht 3 juni 1927  •  Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 september 1947

Postadres Postbus 4, 9450 AA Rolde  •  IBAN NL88 RABO 0356 0076 77  •  BIC RABONL2U  •  Kamer van Koophandel 40045674

	

	

Jaarverslag Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
seizoen 2019-2020 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2019-2020 als volgt samengesteld: 
Wim Hoitzing Voorzitter tot 25 november 2019 
Jasper Ottens Penningmeester, vicevoorzitter 

Voorzitter 
tot 25 november 2019 
vanaf 25 november 2019 

Hessel Altenburg Secretaris  
Peter Deenen Penningmeester vanaf 25 november 2019 
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Johan Emmens Kantinezaken tevens vicevoorzitter vanaf 16 december 2019 
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 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 
1 juli 2020 167 98 45 (incl. 15 x G) 165 475 
 
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. 
 
Corona-impact bij Rolder Boys 
Het seizoen 2019-2020 werd voor een belangrijk deel gekleurd door de coronacrisis in Nederland. 
 
Wat begon als een prachtig seizoen – met onder andere de opening van onze verbouwde kantine in oktober – eindigde 
halverwege maart abrupt toen het coronavirus zijn intrede deed in Nederland. Niet mooi voor onze voetballers en 
supporters en voor de vereniging een onzekere en uitdagende tijd, maar volstrekt logisch dat de gezondheid van eenieder 
op de eerste plaats wordt gezet. Met de nodige voorzorgen en aanpassingen konden vanaf half mei de trainingen 
weliswaar weer worden opgestart, maar wedstrijden werden er niet meer gespeeld en de kantine en de kleedkamers 
bleven gesloten. De kantine-inkomsten liepen terug naar nul, maar door onze trouwe leden en sponsoren en met de 
nodige steun vanuit de overheid hebben we het seizoen in financieel opzicht positief kunnen afsluiten. Dat nagenoeg alle 
sponsoren de sponsorbijdrage gewoon voldaan hebben, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin sommige 
ondernemers terechtgekomen zijn, waarderen wij bijzonder. 
 
Door de toename in het aantal besmettingen met het coronavirus werden half maart de voetbalcompetities stilgelegd en 
gingen de accommodaties voor onbepaalde tijd op slot. We bleven in seizoen 2019-2020 gelukkig gevrijwaard van leden 
die door het virus getroffen werden, maar een onzekere tijd brak wel aan die tot ver in het seizoen 2020-2021 voortduurt. 
 
Direct na het stilleggen van competities, trainingen en het sluiten van de accommodatie heeft het bestuur meermaals 
(digitaal) overlegd over de gevolgen hiervan voor Rolder Boys, werden scenario’s uitgewerkt en maatregelen genomen om 
de financiële gevolgen zo veel als mogelijk te beperken en om leden betrokken te houden. Geregeld hield de overheid 
persconferenties en werden maatregelen afgekondigd, verlengd en weer versoepeld. We ontvingen adviezen vanuit de 
KNVB en overlegden met andere clubs. Via de e-mail en website zijn leden zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden, 
ook als soms kleine stukjes informatie beschikbaar kwam. Voor ons allemaal een intensieve periode. 



	

2 / 11 

In de voetballoze lockdownperiode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om leden en supporters betrokken te 
houden bij de club. Zo organiseerde Adrie Kuik een aantal weken achter elkaar een dagelijkse online voetbalquiz (die werd 
gewonnen door Dave Gudema) en verzorgde Max de Vries techniektrainingen voor de jeugd via Facebook en Instagram. 
Adrie en Max, bedankt voor jullie inzet in deze periode! 
 
In mei konden de jeugdtrainingen worden hervat, de senioren volgden kort daarna. Met dank aan onze sponsoren Gebr. 
Dijkstra, Dries Rolde en Wendeling Tuinen en de gemeente Aa en Hunze kreeg Rolder Boys de beschikking over units van 
Handenwassen.nl. Daarmee kon goed invulling gegeven worden aan de coronamaatregelen en konden we ervoor zorgen 
dat er met schone handen veilig getraind kan worden. Een mooi gebaar, waarvoor heel hartelijk dank! 
 
Toen trainen (met aanpassingen) mogelijk was reikten jeugdcoördinator Marnick Ottens en Jan Korte onze jeugdtrainers 
coronaproof oefenstof aan, werden er coronaprotocollen opgesteld, leeftijdsgebonden trainingsgroepen samengesteld en 
samen met trainers, de jeugdcommissie en ‘corona-ouders’ konden de trainingen gelukkig veilig weer worden opgestart. 
Dank allemaal voor jullie werk en niet te onderschatten inzet. 
 
Van onze senioren werd de nodige creativiteit gevraagd door voor langere tijd op 1,5 meter afstand te trainen.  
 
Alhoewel er vanaf half mei dus weer (aangepast) getraind kon worden, werden er geen wedstrijden meer gespeeld. 
Daardoor is het seizoen voor onder meer onze leiders, (assistent-)scheidsrechters, kantinevrijwilligers en verschillende 
commissieleden abrupt geëindigd. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en zijn verheugd 
dat we op velen ook in het nieuwe seizoen weer een beroep kunnen doen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 25 november 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Grand Café Hofsteenge plaats. De vergadering 
werd gestart met een minuut stilte om het overlijden van lid van verdienste Henk Zuidberg, lid en oud-hoofdsponsor John 
Hofsteenge sr. en de seizoenkaarthouders Evert Jan Lieben en Luchienus Eiten te herdenken. Aansluitend werden zoals 
gebruikelijk de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag over het seizoen 2018-2019 
vastgesteld. De financiën kwamen uitgebreid aan bod, omdat naast het financieel jaarverslag over het seizoen 2018-2019 
en de begroting en contributie voor seizoen 2019-2020 ook de financiële afwikkeling van de verbouwing van de kantine 
werd besproken. Met dank aan een goede samenwerking tussen vrijwilligers en sponsoren kon gemeld worden dat de 
verbouwing binnen het budget gerealiseerd is. Ook de cijfers over seizoen 2018-2019 zagen er goed uit. Nadat de 
vergadering op advies van de kascommissie het bestuur decharge had verleend en de begroting en contributie werden 
vastgesteld werd er gepauzeerd. Na de pauze kwam het hoofdstuk “Verenigingszaken” aan de orde. Vanuit het bestuur 
werd een toelichting gegeven op en konden vragen worden gesteld over een viertal onderwerpen, te weten (1) de 
organisatie van de jeugdafdeling en het voetbaltechnisch beleid, (2) de stand van zaken rondom clubkleding en de 
webshop, (3) de stand van zaken rondom het veiligheidsbeleid en de implementatie van de Risico-Inventarisatie en 
Evaluatie [RI&E] en (4) de stand van zaken voor wat betreft de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2015-2020. Er 
kon worden gemeld dat van de 17 meerjarendoelstellingen inmiddels 11 volledig afgerond zijn, dat er vijf nog in uitvoering 
zijn en dat er met één doelstelling nog gestart moet worden. De belangrijkste focus voor het seizoen is de jeugdafdeling, 
met name de kwaliteit van begeleiding en de ontwikkeling van jeugdtrainers, zorgen voor voldoende aanwas voor het 
meisjesvoetbal en de aansluiting van de jeugd op de senioren (zowel jongens en meisjes). Verder werden alle vrijwilligers 
op wie in het afgelopen seizoen door Rolder Boys een beroep kon worden gedaan bedankt voor hun inzet. Specifieke dank 
werd uitgesproken voor de commissieleden die na afgelopen seizoen met hun functie in de Jeugdcommissie, de 
Businessclub en de Supportersvereniging gestopt zijn. Harry Hoving werd bedankt voor zijn tien jaren als consul, hij heeft 
het consulaat per begin van het seizoen overgedragen aan Henk Bos. Geert Bos ontving een bloemetje voor zijn 
ondersteuning bij het maken van het financieringsplan van de verbouwing van de kantine. Een woord van dank was er ook 
voor Klaas Hoven en Anne Veenstra van het Rolder Historisch Gezelschap [RHG], die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet voor het digitaliseren van foto’s en krantenartikelen in het archief van Rolder Boys. Er waren diverse jubilarissen 
die in het zonnetje werden gezet. Bert Albring, Cas Franke, Janko Lijfering, Bas Luinge, Martin Ratering en Henk Sipma 
waren allen 25 jaar lid van Rolder Boys. Zij ontvingen allen de zilveren speld. Ronald Sipma ontving een oorkonde omdat 
hij 40 jaar aaneengesloten spelend lid van de vereniging is. Jaap Dekker en Adrie Kuik vierden hun 50-jarig jubileum bij 
Rolder Boys en ontvingen de gouden speld. Jan Henk Hommes werd herbenoemd als bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. 
Wim Hoitzing trad terug als voorzitter van Rolder Boys en werd opgevolgd door Jasper Ottens. Peter Deenen werd 
benoemd tot nieuwe penningmeester. Wim werd aansluitend benoemd tot erelid vanwege zijn langjarige inzet en 
bijzondere verdiensten voor de club. Nadat er geen verdere rondvragen waren werd om 22.30 uur een bewogen avond 
afgesloten en voortgezet aan de bar van Grand Café Hofsteenge, dat hartelijk bedankt werd voor de ontvangst. De 
Algemene Ledenvergadering was weer een mooi moment om te zien hoe groot de betrokkenheid van de leden bij onze 
mooie vereniging is. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!  
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Wim Hoitzing benoemd tot erelid van Rolder Boys 
Na 21 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van Rolder Boys, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter, is Wim 
Hoitzing op de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 teruggetreden als voorzitter. Voor zijn grote 
verdiensten voor de vereniging werd hij aan het einde van de vergadering bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid 
van Rolder Boys. Hij ontving een officiële speld en een oorkonde. In 1992 werd Wim overschrijving verleend van SPW 
Stadskanaal naar Rolder Boys. Hij kwam te voetballen in de eerste selectie, hetgeen hij tot het begin van de jaren 2000 
gedaan heeft. In 1998 werd hij voorzitter van de sponsorcommissie en trad hij toe tot het bestuur van de vereniging als 
bestuurslid Sponsoraangelegenheden. Deze functie behield hij tot 2011 en combineerde hij sinds 2001 met het 
vicevoorzitterschap. In 2012 volgde zijn benoeming tot voorzitter. Tijdens zijn lange inzet voor Rolder Boys heeft Wim zich 
sterk gemaakt voor de professionalisering van de sponsoring. Eerst door de invoering van een structuur met vaste 
sponsorpakketten en in de afgelopen jaren met de vorming van een Businessclub. Daarnaast is Rolder Boys onder zijn 
voorzitterschap gaan werken met een meerjarenbeleidsplan. Het meest recente meerjarenbeleidsplan loopt tot en met dit 
seizoen en vele doelstellingen zijn al gerealiseerd of staan voor een belangrijk deel in de stijgers. Daarnaast heeft Wim zich 
de afgelopen jaren ingezet voor goede voorzieningen op het sportpark. Zo werd in 2015 een tribune gebouwd, werd in 
2016 een kunstgrasveld aangelegd en werd vorig jaar een multifunctionele ruimte (inclusief sponsorruimte) opgeleverd en 
werd de bestuurskamer vernieuwd. In oktober 2019 was de oplevering van de uitbreiding en renovatie van de kantine een 
feit. Al met al dusdanig bijzondere verdiensten waar Wim een rol in gespeeld heeft die in combinatie met zijn langdurige 
inzet hebben geleid tot het verlenen van het erelidmaatschap. Eerder viel deze eer slechts te beurt aan oud-secretaris Wim 
Kwant en oud-voorzitter P. Brands Rzn. Vorig jaar ontving Wim bij zijn 20-jarig bestuurslidmaatschap op voordracht van 
Rolder Boys al de gouden speld van de KNVB. Ondanks zijn vertrek uit het bestuur blijft Wim gelukkig voor Rolder Boys 
behouden en actief, hij gaat terug naar waar het begon: als lid van de sponsorcommissie (tegenwoordig Businessclub) van 
Rolder Boys. Wij danken en feliciteren hem nogmaals en wensen hem veel succes toe in de Businessclub! 
 
 
Jeugdvoetbal 
Seizoen 2019-2020 zal natuurlijk bij eenieder in de herinnering blijven als het seizoen dat halverwege gestopt moest 
worden in verband met het coronavirus. Voor onze jeugdleden had deze periode natuurlijk ook een behoorlijke impact. Er 
kon een periode niet gevoetbald worden maar men kreeg ook te maken met thuisonderwijs, veel activiteiten gingen niet 
door en er was weinig onderling contact. De jeugdcompetities zijn in het seizoen 2019-2020 dus ook niet uitgespeeld. In 
de maand mei zijn de trainingen voor de jeugd wel weer hervat. Mede dankzij een aantal sponsoren konden er snel 
maatregelen worden genomen waardoor het verantwoord was om weer te gaan trainen. 
 
Jeugdbeleid 
Binnen Rolder Boys werken we met een jeugdbeleidsplan en een voetbaltechnisch jeugdplan. Het jeugdbeleidsplan is 
vooral een praktisch plan waar het algemene organisatorische deel van de jeugdopleiding beschreven is. Het nieuwe 
voetbaltechnische jeugdplan is opgesteld door Jan Korte en ligt als conceptversie ter bespreking binnen het bestuur.  
Deze documenten ondersteunen onze vereniging in het creëren van nog meer voetbalplezier bij onze jeugdleden en het 
verhogen van het niveau van de jeugdopleiding. 
 
Organisatie 
De jeugdafdeling van Rolder Boys wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en heeft daarnaast nog verschillende andere taken. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering werd toegelicht dat de jeugdcommissie en het jeugddeel uit de Voetbaltechnische 
Commissie werden samengevoegd om de samenwerking te verbeteren. 
 
De commissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit de volgende mensen: 
§ Jan Henk Hommes, bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en voorzitter  
§ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie  
§ Anne Veenstra, wedstrijdsecretaris (jeugd)  
§ Marnick Ottens, jeugdcoördinator  
§ Marco Wiechers, aanspreekpunt JO17/JO19  
§ Pieter Suurd, aanspreekpunt kleding/materiaal en JO15  
§ Pieter Jan de Bos, aanspreekpunt JO12/JO13  
§ Jeroen Nijmeijer, aanspreekpunt JO7 t/m JO11  
 
Jan Korte was tijdens het seizoen actief als Hoofd Jeugdopleiding (HJO).  
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Jeugdtrainers 
Het hebben van enthousiaste, goed opgeleide trainers is een belangrijke verenigingsdoelstelling, omdat dit bijdraagt aan 
het vergroten van het voetbalplezier van de spelers. 
 
Onder leiding van jeugdcoördinator Marnick Ottens waren ook dit seizoen weer veel jonge trainers actief. Een groot deel 
van de jeugdtrainers is zelf ook actief als speler binnen Rolder Boys en dit is uiteraard een positieve ontwikkeling.  
 
We proberen constant het niveau van onze jeugdtrainers te verbeteren. Dit gebeurt onder andere middels bijeenkomsten 
waar voetbaltechnische zaken worden besproken en kennis met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast hebben tijdens het 
seizoen drie jeugdtrainers deelgenomen aan een trainerscursus van de KNVB. 
 
Gezien het feit dat er op dit moment binnen Rolder Boys een aantal jonge trainers zijn is het erg belangrijk om deze groep 
te faciliteren middels officiële diploma’s van de KNVB en extra begeleiding bij het geven van trainingen en zaken rondom 
het veld. Naar de toekomst is dit een belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn er voorbereidingen getroffen voor het 
aanpassen van de structuur waarbinnen jeugdtrainers begeleid worden en heeft het bestuur voor het nieuwe seizoen Jan 
Korte aangesteld als coördinator voor de bovenbouw en Rick Slor voor de onderbouw. Beide heren gaan zich in nauwe 
samenwerking met de jeugdcoördinator richten op het coachen en ontwikkelen van onze jeugdtrainers. Dat gebeurt onder 
andere middels trainersbijeenkomsten en het regelmatig bezoeken van trainingen/wedstrijden. 
 
Jeugdleiders 
Ook dit seizoen hebben de jeugdleiders weer een zeer belangrijke bijdrage geleverd in het begeleiden van de jeugdteams. 
Deze groep is essentieel voor het voetbalplezier en de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Een belangrijke taak voor de 
jeugdcommissie is het informeren van de jeugdleiders middels bijeenkomsten en via andere informatiekanalen. Daarnaast 
ondersteunt de jeugdcommissie de jeugdleiders bij allerlei andere praktische zaken. 
 
Voor elke leeftijdscategorie is één lid van de jeugdcommissie aanspreekpunt voor de leiders. 
 
Aantal jeugdteams 
Onderstaand een overzicht van de jeugdteams die begin 2020 begonnen aan de tweede seizoenshelft: 
 
Bovenbouw 
Team Trainer Leider(s) 
JO19-1 Franky Klunder Piet Kroon 
MO19-1 Rick Buring Ronald Sipma en Allard Venekamp 
JO17-1 Marnick Ottens Marcel Ernens 
JO17-2 Marco Wiechers Roulatie 
JO15-1 Rutger Sipma Jeroen Prummel 
JO15-2 Marc Mekkes Richard Heling en Ronald Warring 
JO13-1 Stijn Wolfkamp Marco Wiechers 
JO13-2 Raimo Bruinsma Henk Nieuwenhuis en Gert-Jan Hingstman 
 
Onderbouw 
Team Trainer(s) Leider(s) 
JO12-1 Maarten Hommes Martin Klinkhamer en Marcel Heus 
JO11-1 Thomas Dieden Tjarco de Jong 
JO11-2 Thijmen Hommes Cas Franke 
JO10-1 Jorn Kuik Johan Lingbeek 
JO9-1 Thijmen Hommes Gerben Smit en Gertjan Boelens 
JO9-2 Viggo Sipma Wessel Zwart en Johan Weersing 
JO8-1 Roy Boer en Ruben Smit Anton Brinkman 
JO8-2 Roy Boer en Ruben Smit Alex Suichies 
JO7-1 Roy Boer en Ruben Smit Arjan Radix 
 
Gezien het feit dat de competities niet zijn uitgespeeld wordt geen overzicht gegeven van het aantal gespeelde 
wedstrijden, punten enzovoort. 
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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 net zoals het seizoen ervoor 26 jeugdleden van SGO en SVDB 
via deze samenwerking met Rolder Boys. 
 
Meisjesvoetbal 
Dit seizoen was er één meisjesteam actief binnen Rolder Boys, namelijk MO19-1. Binnen de jeugd zijn op dit moment een 
aantal enthousiaste meisjes actief binnen de JO-teams. Een aandachtspunt richting de toekomst is zeker om meer meisjes 
enthousiast te maken om te gaan voetballen binnen onze vereniging. 
 
Kaboutervoetbal 
Ook dit seizoen heeft Pieter Suurd de trainingen verzorgd voor het kaboutervoetbal. De trainingen worden aangeboden 
voor kinderen tot 6 jaar. Vanuit de ouders is veel positieve feedback op deze laagdrempelige manier van kennismaken met 
de voetbalsport. 
 
Keepertraining 
De trainingen voor de keepers werden grotendeels verzorgd door Marco Wiechers. Voor de keepers van de JO19 was er 
ook ondersteuning van Sacha Thies. 
 
Samenwerking met FC Emmen 
Sinds twee jaar bestaat er een regiopartnerschap tussen de jeugdafdelingen van FC Emmen en Rolder Boys. 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. De 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. 
 
Dit seizoen waren er ook weer regiotrainingen in samenwerking met FC Emmen voor de JO8, JO9, JO10 en JO11 
talententeams. De trainingen werden gegeven op Sportpark Boerbos en stonden onder leiding van een FC Emmen trainer. 
De teams bestonden uit spelers van Rolder Boys aangevuld met talenten uit de regio. 
 
Een geplande voetbalclinic voor jeugdleden kon vanwege het coronavirus helaas niet doorgaan. 
 
Voetbalschool Rolder Boys succesvol van start! 
Op 18 september 2019 vond onder leiding van Geert van der Velde en Max de Vries de eerste training van de 
voetbalschool van Rolder Boys plaats. Samen met de jeugdtrainers van de jongste jeugd en met extra assistentie van 
Frank Suurd (selectiespeler Rolder Boys) en Harm Hovenkamp (ex-hoofdtrainer Asser Boys) is de eerste training van de 
voetbalschool door eenieder als zeer succesvol ervaren. Van 15.00 uur tot 16.15 uur betrad de jongste jeugd (JO9 tot en 
met JO7) het trainingsveld en werd er volop aandacht geschonken aan het ontwikkelen van de basistechniek van de 
spelertjes met als motto “baas worden over de bal”. Van 16.30 uur tot 17.45 uur heeft de oudere jeugd van de onderbouw 
(JO12 tot en met JO10) dezelfde training afgewerkt. 
 
Waar de voetbalschool niet alleen voor huidige leden van Rolder Boys is maar ook voor kinderen die graag kennis willen 
maken met de sport en vereniging kwam het totaal aantal deelnemers (exclusief Rolder Boys JO11-2 die een 
bekerwedstrijd speelde) op bijna 90! Iets om erg trots op te zijn als vereniging bij de start van het seizoen. Wij zijn er als 
vereniging dan ook van overtuigd dat de voetbalschool met een opzet zoals deze nu is een goed middel is om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers en jeugdtrainers! Door jeugdvoetballers die nog geen lid zijn van Rolder Boys 
en die het leuk lijkt om kennis te maken met de voetbalschool kan er kosteloos een aantal keer meegetraind worden op de 
woensdagmiddagen (eerst kijken kan natuurlijk ook!). 
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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. 
 
Rabobank Penaltybokaal 
Voor het dertiende 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 vijfde jaar sponsor van deze bokaal, maar vanwege het coronavirus werd deze dit seizoen niet uitgereikt. 
 
 
Seniorenvoetbal 
Rolder Boys beschikte in het seizoen 2019-2020 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 een G-team voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
 
Vanwege het coronavirus werden de competities halverwege het seizoen beëindigd. In het jaarverslag is daarom geen 
informatie opgenomen over de prestaties van de verschillende teams.  
 
Eerste elftal 
Het eerste elftal van Rolder Boys kwam uit in de tweede klasse L. De begeleidingsstaf bestond uit hoofdtrainer Kenny 
Koning, assistent-trainers Colin Beugels en Franky Klunder, keepertrainer Sacha Thies, leider Arno Zuidberg, teammanager 
Harry Ottens, verzorgers Sanne Scheltes, Monique van der Struik en Roy de Boer en assistent-scheidsrechter Albert Zeqiri. 
Geert van der Velde was actief als analist van tegenstanders en Wim Dolfing was vaste vervanger voor Albert Zeqiri. 
 
Tweede elftal 
Rolder Boys 2 speelde voor het tweede jaar in de reserve hoofdklasse en nam voor het eerst deel aan het bekertoernooi 
voor standaardteams. Het team werd begeleid door Bert Dijkstra en Peter Deenen. 
 
Derde elftal 
Rolder Boys 3 speelde in de reserve 4e klasse. Zij werden getraind door Marco Wiechers en begeleid door Jordi Katerberg. 
 
Vierde elftal 
Rolder Boys 4 kwam uit in de reserve 6e klasse en werd begeleid door Gerhard Sipma en Patrick Pots. 
 
Zaterdagteam 
Het zaterdagteam van Rolder Boys kwam uit in de reserve 6e klasse en werd begeleid door Jaap Hadders en Henk-Jan 
Takens. Marco Wiechers trainde het zaterdagteam. 
 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2019-2020 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+- trainde op de woensdagavond en nam 
geregeld deel aan regionale toernooitjes. De 45+-heren speelden geen wedstrijden meer, maar een aantal fanatiekelingen 
trainde mee met het 35+-team. 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. 
 
G-voetbal 
Sinds een aantal 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.  
 
In februari stond de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen in de gemeente Aa en Hunze op het programma. Dit jaar 
werden de kampioenen in het zonnetje gezet in De Theaterboerderij in Ekehaar. Ook werd voor het eerst een 
sportstimuleringsprijs uitgereikt, en wel aan het G-voetbalteam van Rolder Boys! Daar zijn we als vereniging zeer trots op! 
Met veel waardering kijken we naar het spelplezier van de spelers en de inzet van de trainers en begeleiders. Het team 
kreeg een cheque van € 250 overhandigd en alle spelers ontvingen een mooi aandenken. Van harte gefeliciteerd!  
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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. 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. 
 
Vanwege de verbouwing was de kantine van het begin van het seizoen tot half oktober niet te gebruiken. De koffiecorner 
werd in gebruik genomen als alternatief en mede door de mooie nazomer ging dit prima. 
 
Het afronden van de verbouwing van de kantine kan gerust een mijlpaal worden genoemd. Daarmee hebben we de 
kantine flink kunnen vergroten en is deze qua faciliteiten weer helemaal bij de tijd. Zonder de uitstekende samenwerking 
tussen onze vrijwilligers en sponsoren was dit niet mogelijk geweest. Alle waardering dus voor deze mensen. 
 
Verbouwing kantine teamprestatie van vrijwilligers en sponsoren: grote klasse en dank! 
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 2019 werd gestart met de verbouwing van de kantine. De plannen hiervoor zijn 
eerder in de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd en goedgekeurd. Sinds de bouw van start gegaan is, werd er 
vrijwel dagelijks hard gewerkt aan de realisatie van het geheel. Ook in de zomerperiode heeft de bouw nagenoeg niet 
stilgelegen en het bestuur is dan ook heel trots op hetgeen door de vrijwilligers en sponsoren is gerealiseerd. 
 
Na een lange periode van voorbereidingen en een half jaar bouwen kon na afloop van de wedstrijd Rolder Boys – Annen 
op zondag 13 oktober 2019 de geheel verbouwde kantine officieel geopend worden. Namens de bouwploeg werd door 
Freddy van Dijk, Henk Zwiers en Ton Grummel het witte lint doorgeknipt waarna een groot aantal belangstellenden de 
kantine kon bezichtigen en kon genieten van het feest dat ter gelegenheid van de opening georganiseerd was. 
Voorafgaand aan de ceremonie blikte voorzitter Wim Hoitzing terug op hoe de verbouwing tot stand gekomen was, hoe 
deze past in het meerjarenbeleid van de vereniging en dat de moderniseringsplannen met unanieme steun door de 
Algemene Ledenvergadering waren bekrachtigd. Nadat de financiering met behulp van de Rabobank, de Stichting 
Waarborgfonds Sport en vijf particulieren in april rondkwam werd meteen met de bouw gestart. Sponsoren en vrijwilligers 
sloegen de handen ineen en gingen gemotiveerd met kennis van zaken aan de slag. Het bereikte resultaat is iets om echt 
trots op te zijn: zowel op hoe de kantine eruit is komen te zien als op hoe de verbouwing verlopen is, zeker qua 
samenwerking. We hebben op allerlei fronten veel hulp gehad vanuit leden en supporters en daar willen we iedereen heel 
hartelijk voor bedanken. In het bijzonder danken wij de leden van de bouwploeg en de bouwcommissie: zij die vanaf de 
tekentafel tot aan het openen van de deur betrokken zijn geweest, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 
realisatie van de verbouwing, op wie altijd een beroep kon worden gedaan en zonder wie we dit resultaat niet hadden 
kunnen neerzetten: Harm de Wit, Adrie Kuik, Henk Sipma, Tinus Zuidberg, Evert Zuidberg, Johannes de Vries, Jannes 
Dekker, Lambertus Emmens, Johan Emmens, Petra Emmens, Bertus Dekker, Albert Boer, Marcel Ernens, Ton Grummel, 
Jasper Ottens, Henk Zwiers, Freddy van Dijk en Wim Hoitzing, in het bijzonder dank voor jullie inzet. Dat er voor de 
ingeslagen koers veel draagvlak bestaat binnen de vereniging en de omgeving bleek ook uit de bereidheid om via acties 
geld in te zamelen voor de uitvoering van drie extra wensen: het vervangen van de toiletten in de kantine (inclusief de 
plaatsing van een invalidentoilet), de herinrichting en aankleding van het terras en de vernieuwing van het beeld en geluid 
in de kantine. Specifiek de veiling in mei en een bezoek aan VI in september hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. 
Daarnaast kregen we bijdragen vanuit de gemeente, sponsoren en de Stichting Tribune. Daardoor hebben we alles in één 
keer ‘goed’ kunnen regelen en is de accommodatie met moderne kantine, multifunctionele ruimte, een tribune en een 
kunstgrasveld klaar voor de toekomst. Met de opening van de kantine hebben we een mijlpaal in de clubgeschiedenis 
gevierd die door Janny Dekker in een fotoreportage werd vastgelegd. Hierin zijn ook de foto’s van de jaarlijkse 
sponsorlunch opgenomen, die eerder op de middag gehouden werd. Ook gezien de opkomst hier blijkt dat Rolder Boys een 
belangrijke samenbindende factor vormt in de omgeving en dat er onder sponsoren veel saamhorigheid bestaat. Op hen 
wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan en daarmee kunnen we nog jaren vooruit. We kunnen nog lang doorgaan met 
het benoemen van de vele positieve punten van deze dag, inclusief de 6 – 4 overwinning op gemeentegenoot Annen. Dank 
ook voor alle aangeboden cadeaus, waaronder een televisie, een klok, een mooie fotoherinnering voor aan de wand, 
bloemen en nieuwe picknickbanken voor op het terras. We zijn trots en dankbaar dat we dit als club hebben kunnen doen. 
Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!  
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Park- en Materiaalzaken 
Als vereniging zijn we trots op onze accommodatie. Wat we hebben is niet vanzelfsprekend en we krijgen veel 
complimenten voor het aanzien en de staat van het sportpark. De velden van Rolder Boys zijn van uitstekende kwaliteit en 
staan hier in de regio en bij betaald voetbalorganisaties om bekend. Niet voor niets konden we afgelopen jaar maar liefst 
vier betaald voetbalwedstrijden aantrekken. 
 
Hieraan leveren onze vrijwilligers een grote en onmisbare bijdrage. Wekelijks is de commissie Park- en Materiaalzaken druk 
met het op orde houden van het sportpark, het goed houden van de velden (herstellen van de speelschade) en het 
plaatsen en vervangen van reclameborden. Daarnaast leverden zij een grote bijdrage aan de verbouwing van de kantine. 
We zijn hen zeer dankbaar voor hun grote inzet voor de club. 
 
Het is goed te zien dat ondanks het mooie sportpark dat we hebben, bij de commissie nog verschillende ideeën leven over 
wat verder zouden kunnen verbeteren. Zo blijven we als vereniging groeien! 
 
 
Sponsoraangelegenheden 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. De Businessclub van Rolder Boys regelt alle sponsoraangelegenheden. 
 
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. Dit jaar konden we een volledig verbouwde en gerenoveerde kantine met uitbouw en een prachtig 
nieuw aangelegd terras openen. Al deze zaken zijn, naast de inzet van heel veel vrijwilligers, niet te realiseren zonder 
financiële bijdragen van onze sponsoren. Daarvoor willen we de sponsoren van Rolder Boys dan ook hartelijk bedanken. 
 
Wij zijn zeer verheugd dat het aantal sponsoren het afgelopen jaar opnieuw is gestegen. Gedurende het seizoen had de 
club 130 sponsoren, 16 meer dan vorig jaar. Er zijn, om uiteenlopende redenen, ook enkele sponsoren vertrokken. Ook 
hen willen we bedanken voor de (financiële) ondersteuning die ze de vereniging de afgelopen jaren gegeven hebben. 
 
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. Dit jaar viel de 
sponsorlunch, die plaatsvond bij sponsor Brasserie De 3 Heren, samen met de opening van onze nieuwe kantine. 
Daarnaast zijn een aantal sponsoren het afgelopen jaar met de eerste selectie mee op trainingskamp geweest naar 
Marbella. Ook dat was een groot succes en zal daarom dit jaar opnieuw worden georganiseerd. 
 
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 aangegeven belangstelling te hebben voor het bezoeken 
van een thuiswedstrijd van FC Emmen in het nieuwe seizoen. 
 
Derde plaats en mooie bijdrage voor Rolder Boys in Rabo ClubSupport 
In oktober werd in De Nieuwe Kolk in Assen de finale-avond gehouden van Rabo ClubSupport, een actie van de Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe ter ondersteuning van de verenigingen in het werkgebied. In de voorafgaande periode konden 
leden van de bank vijf stemmen uitbrengen op een vereniging naar keuze. Rolder Boys heeft vele stemmen gekregen en 
eindigde van de 448 deelnemende clubs in de regio op de derde plaats. Een geweldig resultaat dat maar weer aangeeft 
dat de activiteiten van de club veel draagvlak en support in de omgeving hebben. Een cheque van ruim € 1.300 was het 
mooie resultaat. Dank aan alle stemmers voor hun stem en dank aan de Rabobank voor een prima organisatie! 
 
Succesvol bedrijfsbezoek Businessclub Rolder Boys bij 100-jarige Echte Bakker Pots 
In het kader van het 100-jarig bestaan van de Echte Bakker Pots was de Businessclub van Rolder Boys in november 
uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. Na ontvangst, met uiteraard allerlei lekkernijen, gaf bakker Ko Pots enthousiast uitleg 
over het ontstaan en uitbreiding van het bedrijf De Echte Bakker Pots. Daarna werd eenieder uitgenodigd in de bakkerij, 
waar de sponsoren ook zelf aan de slag konden. Dit gaf natuurlijk veel hilariteit en plezier. Het bleek al snel dat het bakken 
van brood écht een vak is. De door de deelnemers gebakken broodjes waren dan ook niet voor de verkoop geschikt (maar 
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wel lekker). We willen de familie Pots bedanken voor de leuke en leerzame avond en het gloedvolle betoog van Ko waar 
het enthousiasme voor zijn vak vanaf spatte. Op naar de volgende honderd jaren Echte Bakker Pots! 
 
Businessclub Rolder Boys steekt zaterdag 2 elftal in volledig nieuw clubtenue. 
Al geruime tijd wordt er op ons sportpark ook door senioren op de zaterdag gevoetbald. De Businessclub Rolder Boys heeft 
zich opgeworpen als hoofdsponsor van het zaterdagvoetbal. Het zaterdag 2 team werd voorafgaand aan de 
competitiewedstrijd tegen Noordscheschut 7 verrast met een compleet nieuw tenue. Spelers konden zich vanaf die dag vol 
trots presenteren in hun nieuwe clubtenue in de Rolder Boys kleuren, daarnaast gecomplementeerd met nieuwe 
trainingspakken. 
 
 
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 FC Emmen en FC Groningen  
Dit seizoen was Rolder Boys gastheer van maar liefst vier oefenwedstrijden van betaald voetbalclubs. In juli oefende het 
eerste elftal evenals een jaar eerder tegen het eerste elftal van FC Emmen. Al twee dagen later bezocht FC Groningen 
Sportpark Boerbos voor een oefenwedstrijd tegen SC Preußen Münster. Een week later speelden FC Groningen en FC 
Emmen in Rolde tegen elkaar en in augustus werd het oefenduel FC Groningen – SC Cambuur ‘achter gesloten deuren’ in 
Rolde afgewerkt. Al met al een intensieve periode voor de vereniging en al haar vrijwilligers. 
 
Bij alle oefenwedstrijden kon namelijk een beroep worden gedaan op een groot aantal vrijwilligers, op de meeste 
vrijwilligers zelfs meerdere keren. Het bestuur wil iedereen die zich heeft ingezet voor één of meerdere oefenwedstrijden, 
als lid van de organisatiecommissie, als horecamedewerker, gastdame, programma- of kaartverkoper, verkeersregelaar, 
toezichthouder, fotograaf of in de begeleiding van onze jeugdspelers, heel hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage aan 
deze geslaagde dagen. Daarnaast hopen we dat alle ballenjongens, ballenmeisjes en kinderen die aan de line-up hebben 
deelgenomen een mooie ervaring hebben opgedaan en dat alle toeschouwers mooie wedstrijden hebben gezien. 
 
We zijn er als vereniging trots op hoe het geheel verlopen is en horen dat ook terug van onze bezoekers. Dat geeft 
voldoening. We zijn eenieder die zich in welke vorm dan ook als vrijwilliger heeft ingezet zeer dankbaar en zijn ons er als 
vereniging van bewust dat we van de vrijwilligersploeg het nodige vragen zo vlak voor de zomervakantie. Tegelijkertijd zijn 
we er trots op dat we als vereniging ons visitekaartje hebben kunnen afgeven en ondanks de niet altijd optimale 
weersomstandigheden een goede organisatie hebben kunnen neerzetten, waarvoor we van alle clubs de complimenten 
hebben ontvangen. Dit smaakt naar meer! 
 
Rolder Boys – FC Emmen 
Op donderdag 4 juli 2019 stond de oefenwedstrijd Rolder Boys - FC Emmen op het programma. Onder toeziend oog van 
enkele honderden toeschouwers werd er onder goede omstandigheden om 19.00 uur afgetrapt op het kunstgras van 
Sportpark Boerbos. FC Emmen kwam vroeg op voorsprong, maar wist voor rust slechts twee keer te scoren. Bij een 0 – 2 
ruststand werd er aandacht besteed aan het afscheid van hoofdtrainer Jan Korte en verzorger John Brandsma bij de eerste 
selectie. In de tweede helft bouwde FC Emmen de score snel en gestaag uit tot de eindstand van vorig jaar: 0 – 10. 
Halverwege de tweede helft werd Rolder Boys voetballer Janko Dekker onder luid applaus symbolisch van het veld 
gestuurd, na 12 seizoenen in het eerste elftal van Rolder Boys te hebben gespeeld. Nu is het tijd voor andere dingen. 
 
FC Groningen – SC Preußen Münster 
Twee dagen later, op zaterdagmiddag 6 juli 2019 trad FC Groningen op Sportpark Boerbos in Rolde aan tegen de Duitse 
profclub SC Preußen Münster. Zo'n 600 toeschouwers waren naar Rolde afgereisd om de ploegen tegen elkaar te zien 
voetballen. FC Groningen won het treffen met 3 – 0 en boekte daarmee de vierde oefenzege op rij. Deze zaterdag was 
wederom een groot aantal vrijwilligers bereid om een bijdrage te leveren aan een goede organisatie van een 
oefenwedstrijd van een betaald voetbalclub. Voor het merendeel betrof het vrijwilligers die ook op donderdagavond al 
actief waren geweest bij de oefenwedstrijd Rolder Boys - FC Emmen.  
 
FC Groningen – FC Emmen 
Op dinsdag 16 juli 2019 werd net als een jaar eerder de oefenwedstrijd tussen de noordelijke eredivisieclubs FC Groningen 
en FC Emmen in Rolde gespeeld. Voor Rolder Boys was het de derde grote oefenwedstrijd die in anderhalve week tijd 
werd georganiseerd. De wedstrijd was strak uitverkocht en eindigde in een 2 – 2 gelijkspel.  



	

10 / 11 

90 Rolder Boys supporters bezoeken Veronica Inside 
Bij de veiling in mei 2019 voor de verbouwing van de kantine was het ook mogelijk in te tekenen op een bezoek aan 
Veronica Inside. Op uitnodiging van oud-Rolder Boys speler Johan Derksen kon namelijk 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. Ook met deze actie werd extra geld bijeengebracht 
voor de vervanging van de toiletten in de kantine, het herinrichten van het gebied voor de kantine en vervanging van de 
geluidsinstallatie in en rondom de kantine. Op 20 september was het zover en bracht een grote groep van 90 supporters 
een bezoek aan Hilversum. Een onvergetelijke avond voor een goed doel! 
 
Het vervoer van en naar Hilversum werd tot genoegen van de club tegen speciaal tarief uitgevoerd door Drenthe Tours. Na 
een vlotte reis werden de supporters bij aankomst ontvangen met koffie en fris. De productieleider verzorgde een 
rondleiding, waarbij de deelnemers de montageruimte met meer dan tien verschillende schermen, de geluidsruimte en de 
kleedkamers van de vaste gasten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp konden bekijken. Een halfuur voor 
de start van de uitzending nam iedereen de plaatsen in en kreeg men uitleg over hoe een live tv-uitzending in zijn werk 
gaat en waar zoal rekening mee gehouden moet worden. Tijdens de uitzending werd een aantal keer over Rolde en Rolder 
Boys gesproken, ware reclame voor onze regio. Anderhalf uur uitzending vliegt voorbij, zelfs met twee commercial breaks. 
Aan het slot werd ter herinnering aan een geslaagde en onvergetelijke avond een prachtige foto gemaakt van alle 
deelnemers en de VI-sterren. 
 
Sportquiz na afloop van de laatste training 
Op donderdagavond 19 december namen bijna 90(!) deelnemers deel aan de sportquiz, aangemoedigd door diverse 
aanwezigen. Een gezamenlijke afsluiting van het jaar 2019 was het motto en gezien er afgevaardigden waren uit het 
‘meisjesteam’, de JO17- en JO19-teams, de seniorenteams, sponsoren, supporters en overige leden, was deze avond bij 
voorbaat al geslaagd! In de gezellige vernieuwde en in kerstsfeer omgetoverde kantine was er voldoende ruimte voor alle 
deelnemers die de sportquiz op twee schermen konden volgen. 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. In totaal werden 135 meerkeuze- en open vragen afgewerkt. De focus was van de 
gezichten af te lezen. De strenge doch rechtvaardige jury (Albert, Marcel en Lizette) 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, Marjon 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” waarvoor onze dank! Marco 
Wiechers mag zich, voor de derde(!) keer op rij, de beste individuele sportkenner van v.v. Rolder Boys noemen. De 
wisselbeker is nu definitief voor hem! Al met al een zeer geslaagde en gezellige avond. De supportersvereniging heeft 
unaniem besloten om een vervolg te geven aan dit evenement wat inmiddels een traditie genoemd mag worden binnen 
onze vereniging. 
 
Aardappelactie Rolder Boys in Rolde en omstreken 
Op zaterdag 21 december werd een huis-aan-huisverkoop van aardappelen georganiseerd. Vanaf 9.00 uur werden de 
deuren in Rolde, Balloo, Deurze, Nijlande en Nooitgedacht worden aangedaan door vrijwilligers en jeugdspelers uit de 
JO19- en JO17-teams. De huis-aan-huisverkoop van aardappelen is een bekend fenomeen in de omgeving van Rolde en 
werd de afgelopen 25 jaar verzorgd door Muziekvereniging Euterpe, die stopte vanwege een tekort aan leden. De mooie 
opbrengst van de actie komt ten goede aan de jeugdafdeling van Rolder Boys, onder andere aan toernooien. 
 
Vele supporters genieten van Protos Weering zaalvoetbaltoernooi 
Tijdens de winterpauze heeft een afvaardiging van het eerste elftal deelgenomen aan het Protos Weering 
zaalvoetbaltoernooi. Rolder Boys bereikte de halve finales bij het Protos Weering toernooi. Met maar liefst drie(!) 
supportersbussen werd er afgereisd naar het prachtige sportpaleis ’Activum’ te Hoogeveen. Helaas lukte het de Boys niet 
om zich te plaatsen voor de finales. Aan inzet, passie en motivatie lag het niet en met een beetje meer geluk had hier een 
hoger eindresultaat in kunnen zitten. Desondanks heeft het Rolder publiek andermaal genoten van de prachtige 
zaalvoetbalavonden en is waardering op zijn plaats voor het zaalvoetbalteam van Rolder Boys. Opmerkelijk is dat het 
zaalvoetbal binnen onze vereniging een groots evenement is geworden, anno 2020 reizen wij met minimaal 100 
Roldenaren onze zaalvoetballers achterna, zij het met eigen vervoer of met de bus. De spelersbus van ‘de mannen van het 
vierde elftal’ werd dit jaar wederom ingezet bij de voorronden om als pendelbus tussen Rolde en Westerbork te dienen. 
Vele supporters uit Rolde hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt! Een leuk en sportief gebaar van het ‘vierde elftal’. 
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Recordaantal deelnemers jaarlijkse Snertwandeltocht 
Op zondag 5 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, stond de jaarlijkse Snertwandeltocht weer op het programma. 
2020 was alweer de 29e editie van deze activiteit, die steeds meer publiek lijkt te trekken. Namen er vorig jaar al een 
recordaantal (91) mensen deel aan de wandeltocht dit jaar waren er maar liefst 98(!) 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 
werd er onder goede weersomstandigheden gestart met de wandeltocht, die voor de 29e 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 Balloo bij zorgboerderij ‘de Balloohoeve’ 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 100 mensen (inclusief 
de organisatie) een mooie en gezellige zondag. 
 
Het doet 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 worden ook de volgende edities weer net zo succesvol! 
 
 
Tot slot 
Hoewel corona het afgelopen jaar een behoorlijke impact heeft gehad op de vereniging, valt bij het samenstellen van het 
jaarverslag ook op hoeveel er wél mogelijk is geweest. De rode draad daarin is dat een zeer grote groep vrijwilligers zich 
structureel inzet om de club vooruit te brengen. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden, zowel 
binnen als buiten het veld. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de trouwe financiële steun vanuit onze 
sponsoren, die ook met lastige omstandigheden geconfronteerd zijn. Het is goed dat iedereen zich daar bewust van is. 
 
Qua randvoorwaarden staan de seinen naar de toekomst op groen. Onze faciliteiten zijn van een hoog niveau en de 
organisatie staat. Het merendeel van de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan is inmiddels gerealiseerd, maar 
tegelijkertijd zijn er nog voldoende nieuwe ideeën om ook in de toekomst verder te groeien. 
 
De vereniging vormen we met elkaar. Het coronavirus maakt des te meer inzichtelijk dat Rolder Boys binnen het dorp een 
belangrijke plaats inneemt en hoezeer de sociale contacten gemist worden. Tegelijkertijd is er ook hoop op betere tijden 
en worden we uitgedaagd om creatief te zijn en de leden, supporters en sponsoren bij de vereniging betrokken te houden. 
 
Als bestuur zijn we er trots op wat we als vereniging met elkaar ondanks de uitdagende omstandigheden hebben kunnen 
bereiken. We willen iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd daar dan ook hartelijk voor bedanken. 
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