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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 

Update Bestuur 

Beste leden en vrijwilligers, 

Wederom een editie van ons magazine, geheel vorm gegeven en gerealiseerd door de commissie Vrienden van 
Vredenburch. De tweede editie van dit seizoen 2020-2021 

2020 is nu al een bewogen jaar gebleken, het jaar is nog niet ten einde, maar we hebben helaas allen te maken 
met het Corona virus. Hierbij de hoop dat u allen en degenen om u heen gezond zijn gebleven. 

Het Corona virus heeft grote impact op onze club, het seizoen hield in maart abrupt op. Geen gewone seizoen 
afsluiting, geen evenementen, geen toernooien, m.a.w het sportieve en het sociale contact hielden abrupt op. 
Tevens hielden de inkomsten van de club ook abrupt op, wat nu? 

Wanneer en hoe kunnen we verder? Een groot compliment aan degenen die het mogelijk 
hebben gemaakt dat tijdens de zomer, die voor een hoop van ons geheel anders verliep als 
dat we gewend zijn, de trainingen en later de selectiewedstrijden voor een groot gedeelte 
door zijn gegaan. 

Ik ben er trots op dat in deze zelfde periode is het bouwen van de organisatie en de 
werving van vrijwilligers onverwijld door is gegaan, met als gevolg dat de organisatie staat 
als nooit te voren. Dit houdt overigens nog steeds in dat we vacatures hebben, informatie 
hierover vindt u op onze website. 

Ook in het bestuur hebben de nodige mutaties plaatsgevonden; Rick Roberti en Theo Peppink hebben hun functie 
neergelegd. Er hebben zich een aantal nieuwe bestuursleden aangediend, dit met name door een actieve 
benadering van onze vrijwilligers coördinator. 

Het gaat om de volgende personen, welke op de eerst volgende ALV, voorgedragen zullen worden: Zier den 
Heijer als secretaris, Hans Rutten als bestuurslid vrijwilligerszaken, Ronald Verroen als bestuurslid kantine zaken, 
Eltin Sarmin als penningmeester en Ray Oosten als bestuurslid voetbalzaken. Samen met John Clavan als 
bestuurslid jeugd en ondergetekende hebben we weer een voltallig bestuur met een duidelijke taakverdeling. 

Nu maanden verder hebben we allerlei protocollen en regels waaraan iedereen zich dient te houden. Ik hoop u 
allen van harte uit te  nodigen op de club, zodra dit weer mogelijk wordt. Uiteraard rekening houdend met alle 
Corona regels. 

Ik hoop dat we na die ellendige virus alsnog een leuk, gezellig, sportief en vooral een gezond seizoen met elkaar 
kunnen hebben. 

Met sportieve groet, 
Erik van Naerssen 

Commissie Vrienden Van Vredenburch 

Op 18 februari jongstleden ontvingen jullie als vriend van Vredenburch een brief 
met daarin een uitnodiging voor een borrel na de wedstrijd van Zami 1 tegen GDA 
op 14 maart 2020. Wat we toen nog niet wisten weten we inmiddels maar al te 
goed. Het virus sloeg toe en tot op dit moment zorgt dit virus nog steeds voor veel 
leed, onzekerheid en onrust. 

Interview Jan Lellieveld 

Stel je zelf in het kort even 
voor aan de lezers 
Mijn naam is Jan C.W. 
Lelieveld.  Ik ben geboren in 
1935 op de Kleiweg (nu S.W. 
Churchilllaan). 

te Rijswijk (ZH) en op dit 
moment ben ik 85 jaar oud! 

Hoe lang ben je al 
lid/vrijwilliger (geweest)bij 
de club? 
Tussen de jaren 1940 en 
1950 woonde ik in de Guido 
Gezellestraat in Spoorwijk te 
Den Haag. 

En al gauw kwam ik met mijn 
twee broers, Aad en Joop, in 
kontakt met de voetbalclub, 
net over de Broeksloot in het 
Julialaantje te Rijswijk (ZH) 
toen nog K.R.V.C.  geheten 
en werden wij hier alle drie 
lid van. Dit was in het jaar 
1947 

Wat zijn/waren je 
activiteiten bij de club? 
Wat betreft mijn activiteiten 
bij en voor de club, ga ik jullie 
het volgende mededelen. 

Ga er maar even voor zitten!! 

Ruim 12½ jaar lidmaatschap 
en donatie opgehaald, iedere 
maand langs de deur. (om 
het geld op te halen) 

Ruim 7 jaar in het bestuur 
gezeten als 2E secretaris. 

Een aantal keren in 
verschillende commissies 
gezeten o.a. ballotages en in 
de feestcommissie vanwege 
het 50-jarig bestaan van de 
club. (1981) 

http://www.krsv-vredenburch.nl/
mailto:vriendenvan@krsv-vredenburch.nl


Vrienden van Vredenburch 
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 Frank 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 
Dirk v.d. Leeden Harm Dekens 
Rinus Surie Michel Vogelaar 
Gert Jan Goes Hans Vogelaar 
Ton Scheur John Lammerding 
Rick Roberti Jeffrey Bergman 

Inmiddels zijn we als cie wel weer actief en diverse keren bijeen geweest. In april zijn op initiatief en op kosten 
van VVV ruim twintig bossen bloemen bezorgd bij onze 75 +ers (deels gesponsord door Daan de bloemenman, 
van de markt). 

In april brachten we onze 1e nieuwsbrief uit en nu volgt dan de 2e editie. Gelukkig 
kunnen we ons verheugen in een toenemend aantal vrienden, zodat we met deze 
bijdragen diverse initiatieven financieel kunnen ondersteunen. In de kantine hangt 
inmiddels een bord met naamplaatjes van alle vrienden. 

De VVV heeft inmiddels bijgedragen aan de volgende initiatieven: 

• Aanschaf van een desinfecteringspaal i.v.m. corona;
• Een bedrag aan de voetbalschool BEST; zie een artikel hierover in deze

nieuwsbrief;
• Aanschaf van een vitrine, waarin informatie en diverse mededelingen kunnen worden geplaatst onder

meer voor onze gasten;
• In voorbereiding zijn nog voorstellen die sfeer verhogend zijn voor de kantine (onder andere een

kinderhoek);
• Aanschaf van 2 nieuwe Vredenburch vlaggen voor op het complex;
• Inmiddels zijn sfeer spotjes aangeschaft en opgehangen in de kantine (zie de site van krsv-

vredenburch.nl).

U ziet we zitten zeker niet stil en we hopen dan ook dat, voor zover nog niet gedaan, u alsnog uw bijdrage wilt 
voldoen. Er zijn namelijk nog diverse wensen om het complex verder te verfraaien en u kunt erop rekenen dat het 
geld verantwoord wordt uitgegeven. Het betreffende bankrekeningnummer treft u aan in deze nieuwsbrief. 

De beloofde borrel zullen we ook zeker nog een keer gaan organiseren. We hebben echter besloten om dat pas te 
doen als het ellendige virus is bestreden. 

Blijf gezond en houdt moed! 

Commissie Vrienden van Vredenburch 

Voetbalschool BEST 

Vrijdag 11 september was het dan zover. De eerste training van de voetbalschool BEST verliep onder veel 
belangstelling voor de ruim 50 voetballertjes in leeftijden tot 13 jaar. 

Organisator van de voetbalschool BEST Fred Zwaan kijkt tevreden 
terug op deze avond. Samen met de andere 2 oprichters Hakim 
Charif en Bas Visser hebben ze goede trainers bereid gevonden 
om nagenoeg belangeloos deze kinderen de techniek en 
speelvreugde bij te brengen. 

De voetballertjes kregen een volledig trainingspakket aangeboden 
hetgeen mede mogelijk is gemaakt door de sponsors HBM en de 
WERKMAN en een bijdrage van de “Vrienden van Vredenburch”. 

Nog mooi is om te vermelden dat een flink deel van de opbrengst 
van de voetbalschool terugvloeit naar de club Vredenburch. 
Hierdoor is het mogelijk om maar liefst 80 ballen aan te schaffen 
ten behoeve van de vereniging. 

Kortom een duidelijke win-win situatie en een grote pluim voor de organisatie! De komende 9 weken vinden de 
resterende trainingen plaats op de vrijdagavond van 18.30 tot 19.40 uur. 

Meer dan 20 jaar, iedere 
week langs de deuren, de 
Lotto’s en Toto’s opgehaald 
(en altijd op de fiets!) En 
hiervoor ook vaak 
donderdags in de tent 
gezeten met het 
stempelautomaat. 

Velen jaren, aanvoerder en 
leider geweest van diverse 
voetbalelftallen! 

Meer dan 15 jaar bardiensten 
gedraaid bij de club, haast 
altijd op zaterdagmorgen en 
altijd  op de fiets vanuit 
Leidschendam (door weer en 
wind) 

En in al die afgelopen jaren, 
heeft de club (o.a. diverse 
besturen ) mij altijd correct 
behandeld namelijk:  
Gehuldigd voor 12½ -25-40-
50en 65 jaar lid! En tevens 
benoemd tot Erelid en tot Lid 
Van Verdienste. 

Wat bevalt je (niet) bij de 
club? 
Er wordt te weinig gedaan 
voor de oudere leden, ik denk 
bijvoorbeeld aan een 
gezellige bijeenkomst 
bijvoorbeeld koffieochtend of 
middag of een klein reünie en 
dan wat rustige muziek op de 
achtergrond. 
Ben je al lid van de 
vrienden van Vredenburch 
(VVV)? 
Al vanaf het begin ben ik 
lid/donateur  van De Vrienden 
Van Vredenburch. 

Wat zou je met behulp van 
de VVV willen aanschaffen 
voor Vredenburch? 
Een paar duidelijke en 
zichtbare borden langs de 
weg, bij de ingang van het 
complex, met de aanduiding 
K.R.S.V. 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. 

Interview Jennifer Bernadina 

Stel je zelf in het kort even voor aan de lezers 
Ik ben Jennifer Bernadina moeder van 2 voetbaltalentjes DJ en Rayshawn. 

Hoe lang ben je al lid/vrijwilliger bij de club? 
Mijn oudste zoon begon in augustus 2015 te voetballen. Hij begon toen bij de MP’tjes, deze wordt tegenwoordig 
de JO7 genoemd. Ze trainen elke woensdagmiddag en speelden op zaterdag. Al snel kwam ik erachter dat de 
hulp van de ouders nodig was voor bepaalde dingen. Zoals het opstellen van de goals en het halen van drinken 
voor de kinderen bij de thuiswedstrijden. Met de hulp van een andere moeder werd ik teamleider van het team 
van mijn zoontje. We deden het met z`n tweeën. 

Wat zijn je activiteiten bij de club? 
Sinds 2015 fungeer ik als leider in alle teams dat mijn oudste heeft gespeeld. Mijn jongste speelt nu ook al 2 jaar 
maar daar heb ik een ondersteunende rol. Geen echte taak. Verder doe ik al 2 jaar de Ledenadministratie van de 
Jeugd. En vanaf komende seizoen ga ik de Ledenadministratie ook voor de senioren doen. De meeste mensen 
kennen mij omdat ik heel vaak op de club ben als moeder en als vrijwilliger. 

Wat bevalt je (niet) bij de club? 
Wat me niet bevalt is de mentaliteit van tegenwoordig. Sommige ouders, niet allemaal hebben het te druk om bij 
de club te helpen. Maar willen, dat wij (KRSV-Vredenburch), met de beperkte aantal vrijwilligers die we hebben 
alles tot in de puntjes regelen. Dat is helaas niet haalbaar. Als elke ouder maar 1 uur van zijn of haar tijd inlever om 
bij de club te helpen, komen we al ver. 

Ben je al lid van de vrienden van Vredenburch (VVV)? 
Nee ik ben geen lid van Vrienden van Vredenburch. 

Wat zou je met behulp van de VVV willen aanschaffen voor Vredenburch? 
Op dit moment kan ik niet iets bedenken. Ik denk dat er samen met bestuur gekeken moet worden naar wat we 
echt nodig hebben op de club. De laatste jaren zag ik wat leuke aankopen zoals een popcornmachine. 

Tenslotte, wat wil je verder nog hier vermeld zien? 
Ik hou van historie ik zou meer van de historie van Vredenburch willen lezen. Soms kom ik in contact met 
oude/ ere leden. Waarbij zij hun verhaal doen over vroeger tijdens hun voetbaltijd. Dat vind ik geweldig om naar te 
luisteren. Ik denk dat deze verhalen/ ervaringen prima en deze tijdschrift passen. 

Tenslotte, wat wil je verder 
nog hier vermeld zien? 
Wat is het toch jammer, dat 
er tegenwoordig zo weinig 
“Clubliefde” is 
overgebleven!! 

Heb je tijd, geef je dan op als 
vrijwilliger bij K.R.S.V. 
VREDENBURCH! 

De club kan jullie goed  
gebruiken en je bent van 
harte welkom als vrijwilliger!! 

__________________________ 

http://www.sponsorkliks.com/
https://www.instagram.com/krsv_vredenburch/?hl=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6818&cn=nl&ln=nl



