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Update Bestuur 

Beste leden en vrijwilligers, 

 
Geen trainingen, geen wedstrijden, geen evenementen. Het is even wennen voor voetbal liefhebbers, maar de Corona 

maatregelen zijn belangrijk. De laatste dagen komen er voorzichtige signalen van het afvlakken van het aantal Corona 

besmettingen. Laten we hopen dat die lijn zich doorzet en deze periode snel voorbij is. 

Interview Bill 

Hendriks 

Stel je zelf in het kort even 

voor aan de lezers 

Bill Hendriks, 82 jaar, kom nu 

langzamerhand tot de 

ontdekking dat als je vroeger 

toch wel zwaar lichamelijk 

   werk hebt gedaan dat oud 
worden niet leuk is. 

Informatie 

Ik word graag "Vriend van Vredenburch" en stort 

€50,- op 

NL.39.RABO.0139.898.670 t.n.v. Vredenburch 

 

Commissie "Vrienden 

van" 

 

Peter Steijn (Voorzitter) Zier 

den Heijer (Secretaris) Hans 

Koch (Penningmeester) 

Theo van der Kleij 

Barbara Slagter 

Rick Roberti 

 
 

Sportpark Vredenburch 

Adres: Julialaantje 15B 2282 NW Rijswijk (z.h) 

 
Website 

www.krsv-vredenburch.nl 

 

 
 

Input ? 

Hoor je een varia? e-mail naar:vriendenvan@krsv-

vredenburch.nl  

 

Een aantal afgevaardigden van het Hoofdbestuur, het Jeugdbestuur, HJO, de leeftijdscoördinatoren en de Communicatie 

Commissie hadden de afspraak gemaakt om na de persconferentie van vorige week gelijk de koppen bij elkaar te steken. 

En als we om ons heen kijken lopen we daarmee voorop in de communicatie en voorbereidingen voor volgend seizoen. 

Samen hebben we een aantal hoofdpunten opgesteld waar we al mee bezig zijn óf de komende periode mee aan de slag 

gaan. De trainers en leiders zijn al over punten met betrekking tot voetbal geïnformeerd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op de persconferentie van dinsdag 21 april jongstleden kondigde premier Rutte aan dat het 

verantwoord is om vooral de jeugd wat meer vrijheid te geven door het openen van de scholen en 

het mogelijk maken van sporten onder bepaalde voorwaarden vanaf 29 april. 

 
Hierna heeft er op vrijdag 24 april jongstleden een goed en positief video 

overleg plaatsgevonden met de Gemeente Rijswijk en overige 

sportverenigingen inzake de openstelling van de sportparken. 

De Gemeente Rijswijk komt met aanvullende richtlijnen, die aankomende week worden gecommuniceerd. Op basis van 

deze richtlijnen moeten de verenigingen een protocol opstellen, dit betekent wel dat we waarschijnlijk 29 april a.s. nog 

niet mogen/kunnen starten. Wij zullen jullie via de trainers en leiders op de hoogte houden. 

 

Als vereniging zijn wij natuurlijk blij dat er binnenkort voorzichtig weer gesport kan gaan worden. Maar jullie zullen 

begrijpen dat we niet gelijk massaal de velden op kunnen rennen. 

 
Inschrijven / uitschrijven 

De afgelopen periode hebben zich al behoorlijk wat nieuwe leden gemeld. Dat zijn ook de verdiensten van de mensen die 

hard hebben gewerkt om Vredenburch weer op de kaart te zetten. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en 

kunnen zich tegenwoordig eenvoudig online aanmelden via onze site. Na aanmelding volgt mogelijk eerst een welkomst 

gesprek om de verwachtingen van beide kanten te bespreken. Komt u of uw kind van een andere vereniging over? Let er 

dan op dat de overschrijving uiterlijk 15 juni 2020 gebeurd. 

 
Voor uitschrijving hanteert Vredenburch een datum van uiterlijk 31 mei 2020. Dit heeft te maken met het feit dat 

 
Hoe lang ben je al 

lid/vrijwilliger (geweest)bij de 

club? 

Inmiddels ruim 50 jaar 

lid/vrijwilliger. 

 

Wat zijn/waren je activiteiten 

bij de club? Begonnen als 

jeugdleider B- selectie. 

Vervolgens vonden de kenners 

dat ik in 

1977 wel leider van de toen 

als A1 aangeduide 

jeugdselectie kon worden. Het 

eerste jaar gelijk ongeslagen 

kampioen geworden en 

middels selectiewedstrijden 

gepromoveerd naar de 

Promotieklasse. Hier 10 jaar 

net geen kampioen geworden 

of niet gedegradeerd. 

Helaas laatste jaar 1987 

gedegradeerd. Vond het toen 

wel tijd om jeugdig talent een 

kans te geven. 

Vervolgens jeugdscout bij de 

KNVB afd. Den Haag worden 

   onze voorlopige nieuwe teams begin juni moeten zijn ingeschreven bij de KNVB. De uitschrijving kan pas worden 

bevestigd als aan de contributieverplichting is voldaan en de kleding is ingeleverd! 

 

Vacatures 

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. En wat is er mooier om iets voor onze club te kunnen betekenen én daarbij in 

aanmerking te komen voor teruggave van de vrijwilligersbijdrage van € 50,- ? Hou onze site regelmatig in de gaten voor de 

actuele vacatures. In elk geval zijn we voor volgend seizoen al op zoek naar leeftijdscoördinatoren voor de categorieën JO7, 

JO9, JO12, JO13 en JO15. 

Scheidsrechters verleden, trainerservaring of affiniteit met het werken met jongeren? Ook daar is Vredenburch altijd 

naar op zoek. Neem voor meer informatie contact op met de onze vrijwilligerscoördinator Hans Rutten via 

hans.rutten@krsv-vredenburch.nl 

en op woensdagmiddagen de 

E. en F. jeugd getraind, 

waarmee we met de F. jeugd 

nog een groot toernooi in 

Duitsland wonnen. Schiet me 

ineens te binnen ook nog een 

A. toernooi met de A1 

gewonnen in Engeland. Met 

Gerard Hoornweg ettelijke 

jaren de DEF- commissie 

gevormd. Hert hele 

seizoen de teams volgen om 

aan het begin van een nieuw 

seizoen de nieuwe 

elftalindelingen maken, 



Vrienden van 

Vredenburch 

 
Instagram 

Vredenburch is nu ook te volgen via Instagram. Daar zullen vooral korte berichten, foto’s en video’s worden gedeeld. 

Op deze manier wordt de Communicatie verder verbeterd en proberen we ook de jongere volgers te bereiken. Klik 

maar op het logo 
 

 

Sponsorkliks 

In deze tijd is elke euro er 1 voor Vredenburch. Door de Corona maatregelen zijn we veel thuis. Gaan we niet uit eten, maar 

bestellen we via thuisbezorgd.nl. Gaan we minder snel naar de stad, maar kopen we kleren of elektronica online. Bent u van 

plan om online eten te bestellen of te shoppen? Doe dat dan via Sponsorkliks! 

Daarmee steunt u Vredenburch ook financieel zonder dat het u zelf iets kost. 

Klik op onderstaande logo of ga naar www.sponsorkliks.com/ , kies voor Vredenburch in het hoofdscherm en shop 

vervolgens bij duizenden webshops naar keuze zoals Bol.com, Mediamarkt, Nike, Soccerfanshop en Thuisbezorgd. 
 

 

Wij wensen verder iedereen sterkte in deze rare tijd en blijf gezond ! 

 
 

Communicatie Commissie 

Namens Hoofdbestuur, Jeugdbestuur, Hoofd Jeugdopleiding en Leeftijdscoördinatoren 

   
 

 

Commissie Vrienden Van Vredenburch 
 

De nieuwe commissie VVV trad eind 2019 aan en wilde in ieder geval snel de 

teams completeren nieuwe 

leiders wegwijs maken etc. 

Ook nog lid geweest van de 

kascommissie. 

Vervolgens bij de KNVB enkele 

jaren rapporteur geweest, tot 

Vredenburch mij vroeg leider 

van het 2e seniorenelftal te 

worden, toen spelende op het 

hoogste amateur niveau voor 

2e elftallen. Wij eindigden toen 

op de 2e plaat achter ADO 2.. 

 

Wat bevalt je (niet) bij de 

club? 

Als vreemde outsider me gelijk 

prettig gevoeld bij deze echte 

familievereniging. 

Ben door de eerder genoemde 

kenners waardig bevonden 

om tot lid van verdienste te 

worden benoemd. 

 

Ben je al lid van de vrienden 

van Vredenburch (VVV)? 

Ja 

 

Wat zou je met behulp van de 

VVV willen aanschaffen voor 

Vredenburch? 

Als het binnen het financiële 

plaatje past zou een goede 

geluidsinstallatie een aanwinst 

zijn. 

 

Tenslotte, wat wil je verder nog 

hier vermeld zien? 

Zo uit mijn hoofd een mooi 

verhaal als begin van een nog te 

schrijven boek. 

banden met de leden van VVV aantrekken. Deze leden hadden al enige tijd niets    

vernomen. 

Dus stuurden we jullie al snel een brief met uitleg en wensten we iedereen een leuk, 

sportief, maar vooral een gezond 2020. Vaak spreek je zo’n wens uit, hoe gemeend ook 

– laten we eerlijk zijn – zonder er al te lang bij na te denken. 

Inmiddels weten we wel beter. Vol enthousiasme stuurden we jullie een uitnodiging voor een borrel op zaterdag 14 maart 

2020. 

Hans Alkemade Piet Berkhout 

Jan van Allen Hans Berkhout 

Mevrouw Brok – Schaaper 

Paul van Buren Gerard Wetzels 

John Clavan Michel van Reijen 

Wim Goedhart Henk Holtkamp 

Pim van Haaster Bert Brok 

Jan Thoen Hans Koch 

Laurens de Keijzer Frans Koch 

Piet van Haaster Peter Steijn 

Peter van 

Rheenen 
John van der Kroft 

Theo Tempelman Johan Brouwer 

Remy Langezaal Henk van Es 

Ton Meijer Leo Lelieveld 

Theo van der 

Kleij 
Jan Lelieveld 

Carel Weber Lou Peers 

Hans van der Wel Simon van Zeijl 

Leo Hauser Theo Peppink 

Benno van der 

Valk 
Niki Pieters 

Ron Hauser Michel Reinders 

Cees van der Valk Harry Sas 

Zier den Heijer Mathijs Schothans 

Ronald van der Sman 
Richard Schreur 

Bill Hendriks Aad van der Sman 

Carlo van der 

Sman 
Hans Schuite 

Frits Wijsman Leo van der Wel 

Erik van Naerssen Hans Rutten 

Simon de Zoete Gijs Hartog 

 



De borrel was gepland na een belangrijke wedstrijd van ZAMI1. Die middag verwachtten we in totaal honderden mensen op 

de Burcht. Uit voorzorg en op advies van toen al de overheid cancelden we de borrel. Een dag later moesten alle restaurants 

en cafés sluiten. En 6 weken later zijn we nog steeds bijna letterlijk aan huis gekluisterd. Alle amateurvoetbal competities 

zijn al beëindigd en heerst er vooral onzekerheid over de toekomst. 

 

Wij hopen dat bij jullie alles nog gezond is en spreken we de wens uit dat we met elkaar over enige tijd toch het glas 

kunnen heffen als “vrienden van Vredenburch”. 

 

Blijf gezond en houdt moed. Commissie 

Vrienden van Vredenburch 

 

 

Interview Barry van Dop 

Stel je zelf in het kort even voor aan de lezers 

Ik ben Barry van Dop, 45 jaar en woon met mijn gezin in het gezellige oud-Rijswijk. Zelf heb ik geen voetballend verleden bij 

Vredenburch maar trapte bij het niet meer bestaande DVJ, RVC en later bij SV Erasmus tegen een bal. 

 

Hoe lang ben je al lid/vrijwilliger bij de club? 

Ik ben langzaam in de club gerold toen mijn zoon Senna een jaar of 9 geleden bij de MPtje begon. Een paar jaar 

trainer/coach geweest bij de E en F teams waarin hij speelde. 
 

Wat zijn je activiteiten bij de club? 

Sinds 2 jaar beheer ik de Vredenburch website. Ik zorg voor de layout en informatie die op de site en app staat. Verder ben 

ik onderdeel van de feestcommissie die verder bestaat uit Daniel Tholen, Eric Beck, Herman van Leeuwen en Fred Zwaan. 

Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten zoals darttoernooien , PSP Fifa toernooi, sjoelkampioenschap en het 

eindfeest. En verder nog wat andere hand en spandiensten. 

 

Wat bevalt je (niet) bij de club? 

Vredenburch is leuke club op een prachtige locatie.Wij gaan er met veel plezier naartoe. 

De laatste tijd zijn er gelukkig veel vrijwilligers opgestaan die de handen uit de mouw steken en dat is erg belangrijk voor 

een vereniging. Het clubgebouw ,die dacht ik door de gemeente is ontworpen, vind ik niet helemaal prettig. Daar hadden ze 

wel wat beter over mogen nadenken. De kantine kan wel een update gebruiken maar daar zijn wij al plannen voor aan het 

maken. 



 

Ben je al lid van de vrienden van Vredenburch (VVV)? 

Nee. Onderdeel van de VVV is het genereren van geld die in leuke en nuttige dingen geïnvesteerd kunnen worden. Door 

de activiteiten die wij organiseren als feestcommissie doen wij dat ook. Dus zijn wij al onderdeel van de VVV �� 

 

Wat zou je met behulp van de VVV willen aanschaffen voor Vredenburch? 

Om meer informatie bij de leden en bezoekers te krijgen een informatievitrine bij de ingang van het complex en een 

digitale lichtkrant. 

En bezoekers willen vaak een goeie cappuccino dus een nieuw koffiezetapparaat. 

 

Tenslotte, wat wil je verder nog hier vermeld zien? 

Veel handen maken licht werk dus meldt je aan als vrijwilliger ! 

 

 

 

 


