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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van juli 2018.  
 
Veel punten met een wat grotere nieuwswaarde. Vooral m.b.t. de toekomst van onze vereniging. Daarin zijn de 
uitgangspunten veelbelovender dan velen voor mogelijk hadden gehouden. Met dank aan de inspanningen van het 
bestuur. Je denkt misschien: we zien ze nooit, wat spoken ze in vredesnaam uit? Ik kan je verzekeren dat veel achter de 
schermen plaats vindt. Niet met de opzet om een torenkamertjesscenario aan te houden. Integendeel. Het is een kip die 
haar eieren uitbroedt. Zoiets gebeurt in ogenschijnlijke stilte. En dat is zéér gepast. Wat dat betreft doen de media weer 
van zich spreken: die denken iets te ruiken, en verklaren direct in geuren en kleuren wat ze dachten te ruiken als een 
voldongen feit. Nepnieuws? Voor een bepaald deel absoluut, ja. Maar de besturen en vrijwilligers van voetballend 
Amstelveen zitten uiteraard niet stil. En dan moet stapsgewijs en in goed overleg het een en ander worden 
doorgesproken. Goede raad is duur, en de tijd helpt ons daarbij een handje. 
Naast het positieve nieuws nu de andere kant van de medaille. Ons bestuurslid bij de Jeugd Ted Vesters is inmiddels 
afgetreden om zakelijke redenen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk. 
Daarnaast heeft Paul Jan van Rooijen al een tijd geleden aangegeven het voorzitterschap te moeten beëindigen om 
studieredenen. Zeker hem zijn  we veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de goede zaak. Wegens het ontbreken van 
enige animo uit de vereniging heeft hij zich bereid verklaard een tijdje als interim- voorzitter te fungeren. Waar vind je 
zo iemand die dat nog wil? 
Eddie Hoeboers’ termijn als penningmeester zit erop. Gelukkig gaat hij nog een tijdje door. Pffff. Want waar haal je 
iemand vandaan die verstand heeft niet alleen van boekhouden, maar juist ook van een gezond financieel beleid? Dank 
je Eddie! 
Last but not least is daar Ank Jonker. Zij loopt al zólang mee, dat ik het niet meer helder heb hoelang zij al als secretaris 
binnen het bestuur actief is. Ik ben er indertijd bijgekomen om haar taak te verlichten. Maar hoelang moet en kan zij dit 
nog doen? Wie is bereid om enkele deeltaken van haar over te nemen? Natuurlijk herkennen we bij ons zelf, dat 
bepaald soort werk geen straf is, omdat het recht uit je hart komt. Maar alles is eindig. Ik nodig u uit te overwegen welke 
deeltaak u zou willen overnemen van haar. Neem met haar contact op. 
Ikzelf moet om privéredenen stoppen. Ik zal wel de nieuwsbrief blijven verzorgen. Maar wie biedt zich aan daar stukjes 
voor te schrijven? Gelukkig zit er beweging aan de kant van de jeugd. Daar is Peter Crowe de motor. Maar wie o wie gaat 
hem daarbij assisteren? 
Ik wens jullie voorlopig alle rust toe en een prettige vakantie. 
 
Vincent Kuin 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 
Beste leden van RKAVIC, 

Het seizoen 2017/18 is voorbij. Achter de schermen zijn we als bestuur reeds bezig om het komende voetbalseizoen 

2018/19 voor te bereiden. Het komende seizoen valt in onze visie in 3 punten te beschrijven. 

Samenwerking Wooteracademy 

We zijn erg blij met de samenwerking die we zijn aangegaan met de Wooteracademy. Naar wij verwachten zal deze 

samenwerking zowel bij de jeugd als bij het selectievoetbal leiden tot een kwaliteitsimpuls. De Wooteracademy zal de 

trainers van RKAVIC bijstaan in oefenstof en trainingsopbouw. Daarnaast kent de organisatie van Wooteracademy meer 

structuur in het organiseren van oefenwedstrijden, iets waar de kinderen van RKAVIC ook van gaan profiteren.   

Nieuwe shirts 

Zoals in de algemene ledenvergadering 5 juli besproken gaan we komend seizoen een nieuw shirt aantrekken. Met veel 

plezier kondigen we aan dat we komende jaren via voetbalshop.nl de RKAVIC shirts en aanverwante kleding gaan 

faciliteren. Verder in de deze nieuwsbrief zullen we u daar nog over berichten. 

Fusie Amstelveen/Heemraad? 

De besturen van RKAVIC en Amstelveen/Heemraad zijn al enige tijd met elkaar in goed overleg. In deze gesprekken 

wordt in eerste instantie gesproken over nadere samenwerking op jeugdgebied. Zo speelt er komend seizoen al een 

jeugdteam O17 wat bestaat uit verschillende spelers van Amstelveen Heemraad en RKAVIC. Dit zien wij als een eerste 

succes en opmaat voor nadere samenwerking. Wanneer wij deze relatie niet hadden gehad is het zeer waarschijnlijk dat 

deze jongens een minder leuk en kwalitatief team hadden kunnen vormen. Het uitgangspunt van de samenwerking is 

ook het faciliteren van leuk en goed jeugdvoetbal voor kinderen uit Amstelveen. De clubkleur is hierbij van 

ondergeschikt belang. 

Betreffende de verhalen van de fusie is goed om te benadrukken dat we nog steeds in een onderzoekende fase zitten. 

Op verschillende media is er al melding gemaakt over de fusie als ware deze al bijna geslaagd. Zover zijn we nog niet. De 

besturen van beide verenigingen staan betreffende een groot aantal zaken op gelijke voet. Maar voor een 

daadwerkelijke fusie met een uitgewerkt plan moeten nog een hoop praktische zaken worden besproken en opgelost. 

Op de algemene ledenvergadering is mandaat gevraagd en gekregen voor nader onderzoek naar de mogelijkheid van 

een fusie. En dat is de status die er nu is betreffende fusie.  
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Ik wens alle leden RKAVIC een fijne en sportieve vakantie  

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen  

4. Reünie Silverlingen 
Op zaterdagmiddag 2 juni vanaf 16.00 uur vond de reünie van dit zeer vermeldenswaardig instituut plaats in de kantine. 
Ondanks het ontbreken van opvolgers van het huidige bestuur werd het glas tot op de bodem uitgedronken. 

5. Overlijden Gerard Beumer 
Gepubliceerd op zondag 15 juli 2018 10:35 

Onlangs is toch nog onverwacht Gerard Beumer op 86-jarige leeftijd overleden. Gerard heeft veel betekend in de 

geschiedenis van Martinus en het Nederlandse volleybal, en was 70 jaar lid van RKAVIC. Hij was secretaris van de 

vereniging van Martinus van 1965 tot 1979, daarna werd hij voorzitter. Hij heeft als secretaris/penningmeester van de 

Stichting Martinus de hele opgang van het volleybal bij Martinus meegemaakt. 

Voor zijn grote verdiensten voor het volleybal in het algemeen en bij Martinus in het bijzonder werd hij erelid. 

Bovendien viel hem de eer ten deel benoemd te worden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden. 

  

http://www.vvamstelveen.nl/files/20180712_GerardBeumer.pdf
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6. Van onze penningmeester 
Contributie 2018-2019 

In de algemene ledenvergadering van 5 juli is er besloten om de contributie voor het seizoen 2018-2019 aan te passen. 

Vorig seizoen heeft er geen verhoging plaats gevonden. De nieuwe bedragen staan in onderstaande tabel. 

 

  2018-2019 

Senior 265 

Zaal 190 

Student veld 200 

Student zaal 160 

JO-19 190 

JO-17 190 

JO-15 190 

JO-13 175 

JO-11 175 

JO-9 175 

<6 100 

Training lid 100 

Niet spelend lid 75 
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7. Nieuwe kledingleverancier 2018-2019 
Wellicht hebben jullie er al iets over opgevangen.  Vanaf seizoen 2018-2019 gaan we in zee met een nieuwe 

kledingleverancier. En wel voetbalshop.nl. We zullen gaan spelen in Adidas. Op het ogenblik wordt de geheel nieuwe 

Rkavic lijn samengesteld en zal deze in een later stadium besteld kunnen worden op de Rkavic webshop van 

voetbalshop.nl. 

We hebben een eenmalige grote korting kunnen bedingen als we de club geheel in het nieuw steken. Deze korting en de 

bijdrage van Rkavic maakt het mogelijk dat ieder spelend lid voor slechts €35 een geheel nieuw Adidas tenue en 

trainingspak krijgt.  Dit is besproken en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 5 juli. Tevens zijn we 

bezig om sponsorpakketten samen te stellen.  Wanneer een team een sponsor heeft die gebruik maakt van zo’n pakket, 

zijn de spelers van dat team gevrijwaard van de eenmalige €35 eigen bijdrage.  Voor meer informatie kunnen jullie 

contact opnemen via penningmeester@Rkavic.nl 

De huidige kledingbijdrage voor de jeugd vervalt. Vanaf het seizoen 2019-2020 zal er dan ook geen kledingbijdrage meer 

gevraagd worden en kan ieder lid bij de webshop van Rkavic direct zelf kleding bestellen. 

Hieronder alvast een preview: 

 

  

mailto:penningmeester@Rkavic.nl
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8. Jeugd  
 

Jeugdcommissie 

Uw bestuur is verheugd om te melden dat er een nieuwe jeugdcommissie komt. De commissie zal een deel van de taken 

van onze aftredend bestuurslid jeugd Ted Vesters gaan overnemen. Deze commissie zal het schakelpunt vormen tussen 

bestuur en Wooteracademy voor de jeugd. De voornaamste taak van de commissie is het waarborgen en evalueren van 

de trainingen en onderstaande richtlijnen.  

Daarnaast hopen we vanuit de jeugdcommissie ook meer aansluiting te krijgen bij de ouders van de jeugdleden en meer 

betrokkenheid bij de vereniging. 

De commissie bestaat uit: Gaby Griffith, Mike Herle, Ben George, Jos Kapici en Peter Crowe. In de volgende nieuwsbrief 

zullen we de commissie nader voorstellen. U kunt de jeugdcommissie vanaf 18 Augustus benaderen via jeugd@rkavic.nl 

voor vragen of felicitaties. 

 

Is dit niet hartverwarmend!? 

mailto:jeugd@rkavic.nl
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9. ALV 

 

Uit de bestuurskamer 
 
Een korte terugblik op de algemene ledenvergadering van donderdag 5 juli 2018 
Jammer dat zo weinig leden gehoor hadden gegeven aan de oproep van het bestuur om aanwezig te zijn bij de algemene 
ledenvergadering. Toch een belangrijke gebeurtenis waarin het bestuur verantwoording aflegt over de afgelopen periode, 
een toelichting geeft op de plannen voor komend seizoen en ………. u uw stem kunt laten horen. 
In het kort : 

 Ook komend seizoen zal trainer Samir de selectie trainen en coachen. Wel zoeken wij nog een leider en een grensrechter 
voor de groep. 

 Wij zijn blij met de verdergaande samenwerking met Wooter. 
 Het nieuwe tenue voor komend seizoen werd gepresenteerd. Vanaf volgend seizoen hebben wij een nieuwe 

kledingleverancier, t.w. Adidas. 
 Wij krijgen een snellere internetverbinding (met Boon en HIC) waardoor het mogelijk is deel te nemen aan een pilot 

project voor voetbal tv. Leuk om je eigen prestaties terug te kunnen (laten) zien. En te kijken wat er aan je 
voetbaltechniek verbeterd kan worden. 

 Gesprekken zijn gaande met Amstelveen Heemraad over een  verdere samenwerking. 
Volgend seizoen zal een gecombineerd RKAVIC/Amstelveen JO17 jeugdteam meespelen in de competitie. 

 Er is een nieuwe opzet pupillenvoetbal voor de JO11 en JO12. 
 Wij hebben afscheid genomen van twee bestuursleden, t.w. Ted Vesters en Vincent Kuin. Wij zijn blij dat Vincent bereid 

is de nieuwsbrief te blijven verzorgen. En Paul-Jan van Rooijen is bereid tijdelijk door te gaan als ad-interim voorzitter. 
 Theo Gardenbroek gaat de Commissie Escapade verlaten; Fred Kollen is bereid zijn taak over te nemen. 
 Een groep enthousiaste ouders zijn bereid gevonden zitting te nemen in de jeugdcommissie.  Wij wensen hen heel veel 

succes toe. 
 Onze zaalteams zijn afgelopen seizoen in een nieuw tenue gestoken en wellicht heeft  

dat bijgedragen aan het kampioenschap van 4 van onze zaalteams.. 
 Een jaarlijks terugkerend ritueel is het vaststellen van de begroting voor het komende seizoen. 
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Na een uitgebreide toelichting door de penningmeester kon de vergadering niets anders doen dan met applaus akkoord 
gaan. 

 Ook het bedrag van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld.  
Om kostendekkend te kunnen werken en gezien alle leuke plannen voor komend seizoen moet de contributie iets 
worden verhoogd.  

 Voor het beschikbaar stellen van het nieuwe voetbaltenue aan de jeugd zal eenmalig een bedrag van €  35,-- boven op 
de contributie in rekening worden gebracht. De jaarlijkse bijtelling voor de jeugd voor het beschikbaar stellen van de 
kleding komt hierdoor te vervallen. 

Elders in de nieuwsbrief vindt u verdere informatie  over bovenstaande zaken.  
 
Graag wil ik namens het bestuur alle medewerkers/vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Jullie 
hulp is onmisbaar. Wij hopen dat meer leden zich volgend seizoen beschikbaar willen stellen om hand- en spandiensten te 
verlenen, denk bv. als jeugdleider, bardienst, bestuursdienst op zaterdag, organiseren van feestjes/toernooien etc. etc. etc. 
Enkele ouders hebben al het goede voorbeeld gegeven en nemen zitting in de jeugdcommissie; wie oh wie wil in onze 
senioren- of zaalcommissie?   
 
Wij vinden het heel gewoon dat de velden er mooi bij liggen, de verlichting het doet, er doelen staan, het gras wordt gemaaid 
en ga zo maar door.  Maar wij vergeten dat er dagelijks mensen zijn die er voor zorgen dat dit allemaal wordt geregeld.  
Ton, Willem en Peter heel veel dank voor het vele werk dat jullie verzetten voor ons voetbalplezier. Zeker in deze periode 
van warmte en droogte is het geen pretje en een hele klus om de velden goed te onderhouden.   
 
Wij gaan genieten van een wat rustiger periode en wij wensen u allen een  

PRETTIGE VAKANTIE. 

 
Ank Jonker 
Secretaris                                                                                               
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10. Veteranen 
 

Een aardige mail kreeg ik toegestuurd van Frank Elbring, de organisator achter het veteranenvoetbalteam op de 

dinsdagavond. 

Hulde! 

U eenzame strijder bent de pennende of toetsenbord strelende gladiator van RKAVIC en bestuurderen. 

Werpt een blik vooruit op het nieuwe seizoen 

jeugdspelers en senioren. 

Vergeet daarbij ook de dinsdagavond bonte avondselectie van hangouderen niet......! 

Bij deze. Ik kan melden dat sinds de reünie van RKAVIC 11 er al enkele de stoute schoenen letterlijk hebben 

aangetrokken en al diverse keren hebben meegespeeld. Begin september hopen we er nog 2 te verwelkomen. Maar laat 

je je daardoor beslist niet weerhouden om ook eens een balletje te komen trappen, hetzij incidenteel, maar liever iets 

constanter. Het spelletje begint met verzamelen om 20.30. Daarna wat intrappen en inlopen en een uurtje spelen met 

degenen die aanwezig zijn. De grootte van de goals en het veld hangen af van de opkomst. 

Je kunt je bij de redacteur van dit schrijven aanmelden: vincent.kuin@gmail.com 

11. Sportaccommodaties en zwembad De Meerkamp rookvrij binnen én buiten 
   

Beste sportliefhebber, 

 

Het Sportbedrijf maakt vanaf 22 juli alle Sportaccommodaties en zwembad De Meerkamp rookvrij 

binnen én buiten 

  

Alle Sportaccommodaties in het beheer van Sportbedrijf Amstelveen, inclusief zwembad De Meerkamp zijn vanaf 22 

juli 2018 geheel rookvrij. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport 

passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door in één van onze 

sportaccommodaties. Daarom vraagt het Sportbedrijf aan iedereen die op en rond een sportaccommodatie komt 

voortaan het terrein rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil het Sportbedrijf 

kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken. 

mailto:vincent.kuin@gmail.com
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Wat vragen we van verenigingen? 

Een rookvrije sportaccommodatie zou het streven van alle sportverenigingen moeten zijn. Vele sportverenigingen in 

Amstelveen zijn hier al actief mee bezig. Het Sportbedrijf vraagt de verenigingen die accommodaties van het 

Sportbedrijf huren om hun leden attent te maken op de rookvrije sportaccommodatie binnen én buiten. Daarnaast 

hopen wij dat verenigingen met eigen accommodaties, die nog niet rookvrij zijn, aanhaken bij dit initiatief. Een 

rookvrije sportaccommodatie draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. U kunt daarvoor 

allerlei ondersteunende materialen opvragen op https://rookvrijegeneratie.nl/ 

  

Rookvrije Generatie 

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende 

kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen 

in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de 

verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de 

omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven 

van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije 

Generatie. 

 

Meer informatie 

info@sportbedrijfamstelveen.nl 

Ook op de hele Escapade gaat dit waarschijnlijk gelden m.i.v. het komend seizoen. Nader bericht volgt nog. 

 

https://sportbedrijfamstelveen.us8.list-manage.com/track/click?u=a15a3f577f1f59ec7cfe47bb5&id=faf2da6641&e=70f75b8157
mailto:info@sportbedrijfamstelveen.nl
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12. Het seizoen in cijfers 

 

 

RKAVIC 

Amstelveen 

 

Het afgelopen seizoen werden er in het land maar liefst 46.929 bij de KNVB 

geregistreerde zaalvoetbalwedstrijden gespeeld. In al die wedstrijden werd 437.347 

gescoord, een gemiddelde van 9,3 doelpunten per wedstrijd! Benieuwd naar het 

voetbalseizoen van jouw vereniging? Dat zie je terug in deze mail! 



 

26 juli 2018   Nieuwsbrief juli 2018.docx      Blz. 15 
 

 

 

TOTAAL AANTAL 

TEAMS 

 

SENIOREN 

 

19 
 

  

JUNIOREN 

 

0 
  

TOTAAL AANTAL 

VOETBALLERS 

 

SENIOREN 

 

146 
 

  

JUNIOREN 

 

0 
 

  

 

21 
 

  
 

0 
  

TOTAAL AANTAL WEDSTRIJDEN 

 

 

446 

40140 MINUTEN 

 

 

WINSTPERCENTAGE 

THUIS 

 

 

129 VAN DE 224 

WINSTPERCENTAGE 

UIT 

 

 

109 VAN DE 222 

TEAM HOOGSTE 

WINSTPERCENTAGE 

 

 

RKAVIC 13 

100% 

 

VERLIESPERCENTAGE 

THUIS 

 

VERLIESPERCENTAGE 

UIT 

 

MEEST GESPEELD TEGEN 

 

AZV (Amstelveen) 
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77 VAN DE 224 

 

91 VAN DE 222 

 

 

 

 

TOTAAL AANTAL 

DOELPUNTEN THUIS 

 

VOOR 

 

1344 

  

TEGEN 

 

1047 
 

TOTAAL AANTAL 

DOELPUNTEN UIT 

 

VOOR 

 

1227 

  

TEGEN 

 

1084 
 

 

 

 

Iedereen bedankt voor een mooi seizoen en 

een fijne zomer gewenst! Op naar seizoen 

2018/'19. 
 

 

 

Deel de online versie van jouw statistieken #mijnvoetbalseizoen. 

  

 

http://knvb.m6.mailplus.nl/txt318801/KF8PsrEhLXrJvwm

