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1. Van uw nieuwsbriefmedewerker 
Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2018.  
Hartelijk welkom weer in een nieuw sportief jaar op en rond onze velden. Ik kan u verklappen dat er mensen zijn die de 
velden nauwelijks hebben verlaten in de afgelopen zomerse hitte. Het ziet er allemaal weer oogstrelend uit. En laten we 
de boel netjes op orde houden, en daarnaast heerlijk gezellig. Het bestuur heeft de randvoorwaarden geschapen voor 
een toekomst, die beloftes inhoudt. Daar hebben we het in de laatste jaarvergadering ook over gehad. En nu moeten we 
dat zien waar te maken. Er zullen keuzes gemaakt worden, er zal geschoven moeten worden, om uiteindelijk tot een 
acceptabel resultaat in alle redelijkheid met elkaar te kunnen komen. Zie alsnog de notulen onderaan. 
Wat gaat het jaar ons brengen? In ieder geval niet rustig afwachten tot er iets gebeurt, of een ander het initiatief gaat 
nemen. Creativiteit en daadkracht, het één kan niet zonder het ander.  
En we moeten niet de kant op waar het in de media - en  met name de sociale media - vaak over gaat: nieuws creëren 
dat lekker smaakt,  iemand of iets zwarter maken dan persé nodig is, of je nu Trump heet, Pechtold of Franciscus. Zaken 
en mensen hebben nooit één en dezelfde extreme kleur, Het gaat erom die veelheid van kleuren te willen blijven zien, 
en de vele tinten grijs ook te kunnen onderscheiden. En wie mag de eerste steen werpen? Zoeken naar balans, 
redelijkheid met elkaar, inschikkelijkheid. Dan blijft het zonnetje toch wel een beetje schijnen. 
Ik wens ons allen een prettig en sportief maar ook ondernemend jaar. 
 
 
Vincent Kuin 
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2. Onze sponsoren 
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3. Vanuit de zetel van onze praeses 
 
Beste leden van RKAVIC, 

Het seizoen 2018/19 gaat van start. Ik hoop en verwacht dat u als speler of als supporter een mooi seizoen tegemoet 

gaat met veel sportief succes. Het eerste elftal heeft in de oefencampagne het jaarlijkse Amstelveen toernooi 

gewonnen. Laat dit een voorbode zijn voor een sportief en succesvol seizoen. De jeugd is begonnen en nagenoeg 

iedereen traint weer en speelt al bekerwedstrijden. Nu nog in de oude Muta shirts maar eind deze maand verwachten 

we de nieuwe shirts te mogen uitpakken en uitdelen. 

Er valt nog een hoop te doen in de vereniging maar het is tot mijn vreugde dat ik kan melden dat er diverse ouders 

bereid zijn om hierin te participeren. Dit jaar start er een nieuwe jeugdcommissie met als leden Gaby Griffith, Mike 

Herle, Jos Kapici, Ben George en Peter Crowe. Tezamen zetten zij zich in om meer mogelijk te maken voor onze jeugd. U 

hoort in de loop van het seizoen meer over de zaken waar zij zich mee bezig gaan houden. 

En voortbordurende op gewaardeerd vrijwilligers. Op deze plek mijn waardering en dank voor de inzet van Ton van 

Meerwijk, Peter Vink en Willem Blijleven om het RKAVIC complex weer onberispelijk neer te zetten. Deze mensen 

zorgen op vrijwillige basis dat de kleedkamers en velden in de huidige uitstekende staat zijn en faciliteren dus uw 

voetbal (of dat van uw kinderen). Helaas heeft de droogte van afgelopen zomer er wel voor gezorgd dat het gras op veld 

3 en 4 niet in de gewenst hoeveelheid naar boven is gekomen. Er is opnieuw gezaaid en deze velden zijn voorlopig niet 

te bespelen en mogen ook niet worden betreden. Naar we hopen zullen midden Oktober de grasvelden gereed zijn. 

Hoe uw seizoen ook verloopt, voetbal is een teamsport en bedoeld om met elkaar mooie momenten te beleven. Ik wens 

dan ook alle leden van RKAVIC een fijn en sportief succesvol seizoen.  

 

Hoog de glazen 

Paul-Jan van Rooijen, voorzitter ad interim 
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De kampioenen van de Amstelveen Cup  
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4. Club van 100 
 

 

 

De club van 100 is een initiatief vanuit het 100 jarig bestaan van RKAVIC. Graag willen we hier een vervolg aan geven en 

u in staat stellen om de vereniging financieel bij te staan. Voor komende jaar willen we de inkomsten graag gebruiken 

om bankjes rondom het hoofdveld aan te schaffen. In ruil voor deze altruïstische daad vergaart u eeuwige roem in de 

annalen van de club en mag u zich het hele jaar terugzien op het prachtige bord “vrienden van RKAVIC” 

Wilt u op dit bord blijven of komen? Mailt u dan even naar penningmeester@rkavic.nl. in de regel heeft u binnen 24 uur 

dan de factuur al binnen. 

 

 

mailto:penningmeester@rkavic.nl
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5. J-Dream toernooi 
Op een zonnige dag begin september…. 

Voor mij was het de tweede keer dat ik dit toernooi bezocht. En ik kreeg er zowaar in positieve zin koorts van, vanwege 

de aanstekelijkheid van alle vrolijkheid en gezelligheid. Er was van alles te doen, optredens, een sushi- lunch, een markt, 

en natuurlijk voetbal. 

Een toernooi begint al dagen tevoren en vroeg in de ochtend. Dus daar was het ‘Trio van Dienst’ weer. Onmisbare 

mensen voor de vereniging! Maar op die dag minder op de velden maar wat achteraf. 

 

 

De organisatie lag in handen van Keitaro Kawai, geassisteerd door zeer vertrouwde gezichten, die zelf door de drukte 

geen tijd hadden hun gezicht te tonen. 
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Er zat voldoende lucht in de dag en in de spullen. 
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De sfeer spreekt voor zich. Het was innemend, gemoedelijk, gezellig, hartelijk, en daardoor geweldig. Iedereen even 

vriendelijk. Maar dat zijn we van dat volkje wel gewend. 
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Vers gemaakte Sushi: heeeeerlijk! 

En ook in de kantine was de stemming absoluut geweldig! 
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De tweede locoburgemeester van de gemeente Amstelveen Floor Gordon was alleraardigst aanwezig. Hier in gesprek 

met het echtpaar Kawai, de medeorganisatoren van deze dag. 

 

 

6. Van onze penningmeester 
 

Het seizoen is weer begonnen en daar hoort ook de betaling van de contributie bij. Inmiddels is via ClubCollect voor 

bijna iedereen het verzoek tot betaling gedaan.  Maak de penningmeester en Rkavic blij en ga snel tot betalen over. 

7. Voetbal TV en Ziggo 
Wellicht is het u al opgevallen. Sinds kort hangen er 2 camera’s langs het hoofdveld en wel ter hoogte van het 

scoreboard. Daarmee is stap 1 gezet om gebruik te maken van VoetbalTV. Stap 2 is dat er snelinternet nodig is. Dat is op 

het ogenblik nog niet aanwezig daar Rkavic in het buitengebied zit.  Naast Rkavic geldt dat ook voor BSO Boon en Hic. 

Tezamen gaan we nu een kabel door Ziggo aan laten leggen. Hiervoor is inmiddels een vergunning afgeven door de 
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gemeente en is Ziggo de werkzaamheden aan het voorbereiden. Naast dat we dan gebruik kunnen maken van VoetbalTV 

kunnen we ook aan alle leden open internet aanbieden. 

Eddie Hoeboer, penningmeester 

8. Jeugd  

 

Jeugdcommissie 

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

van ons afgetreden bestuurslid jeugd Ted Vesters over. 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.  
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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. U kunt de jeugdcommissie 

vanaf 18 Augustus benaderen via jeugd@rkavic.nl voor vragen of felicitaties. 

Peter Crowe 

Ik ben Peter Crowe. Ik ben een Engelse docent Engels en vader van een voetballende Finn en een (nog) niet 

voetballende Jules. Daarnaast ben ik coach/teamleider van de huidige JO10-3. Ik ben grootgebracht met Engels voetbal, 

dus voor tips over ‘Kick and rush’ voetbal kun je altijd bij mij terecht. Samen met de andere leden van de 

jeugdcommissie hoop ik de betrokkenheid van jeugdleden en ouders te vergroten. 

 

Benjamin George 

Ik ben Benjamin George, ik ben vader van 3 jongens die bij Rkavic spelen. Zelf train ik nog op de dinsdagavond met de 

voetbalvaders mee en op donderdag in de zaal. Ik kijk er naar uit om samen met de rest van de jeugdcommissie en 

ouders er een leuk en sportief seizoen van te maken.  

 

Gaby Griffith  

Ik ben Gaby Griffith, moeder van Jaime uit team JO9-2. Ik werk als leerplichtambtenaar bij de gemeente Almere. In mijn 

vrije tijd voetbal ik bij Fortius in de vrouwen 35+ competitie. Ik coach de jongens van team JO9-2 met veel plezier! 

 

mailto:jeugd@rkavic.nl
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Ik ben samen met Peter, Gaby, Jos en Ben tegenwoordig lid van de jeugd commissie. Ik ben een  een stukje + 
foto vergeten te sturen nar Peter Crowe. Kan dit stukje nog in de nieuwsbrief of ben ik echt te laat? Jammer 
dan!  

 

Michael Herlé: Vader van Mees O10-1 en Boris Wolfje. Jaren lang gevoetbald, maar nu op zaterdag langs de 
lijn bij mijn zoons. 
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9. Grote Clubactie 

 

Beste leden van Rkavic,  
 
 
De Grote Clubactie gaat zaterdag 15 september weer van start.  Zoals u weet heeft Rkavic elk jaar een mooie opbrengst 
uit deze loterij, die wij goed kunnen gebruiken voor aanschaf van materialen en activiteiten voor de jeugd.  Loten kosten 
€ 3,-- per stuk, waarvan € 2,40 ten goede komt aan de vereniging. 
 
Wij willen graag al onze leden oproepen om aan deze loterij mee te helpen. Hetzij als koper hetzij als verkoper.  
 
Afgelopen week zijn de verkoopboekjes uitgedeeld aan de jeugdleden. Wij hopen en verwachten dat zij aan hun ouders, 
opa’s, oma’s, buurvrouw en toevallige voorbijgangers veel loten zullen verkopen. Elke lotenverkoper kan leuke prijzen 
winnen (zie verkoopboekje).  Bovendien wordt door Rkavic voor de kampioen lotenverkoper een mooie prijs 
beschikbaar gesteld.  
 
Aan onze senioren leden vragen wij om 1x per jaar een gokje te wagen. Loten kunnen besteld worden bij onze 
jeugdleden of via; info@rkavic.nl. 
 
Voor teams en bedrijven bestaat de mogelijk tot mini - sponsoring door aanschaf van een Superlot. De koper van het 
Superlot ontvangt 50 loten en maakt 50 keer kans op een leuke prijs. Het Superlot kan verdeeld worden onder de 
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teamleden of weggegeven worden aan personeel, klanten of relaties. Een Superlot kost € 150,--, waarvan € 120,-- ten 
goede komt aan Rkavic. Daarnaast maakt Rkavic bij verkoop van een Superlot kans op het Grote Clubfeest. Bedrijven die 
een Superlot kopen krijgen publiciteit via onze website en in de nieuwsbrief.   
Aanvragen via info@rkavic.nl, 
   
Rkavic dankt u bij voorbaat voor uw aankoop en wenst u veel geluk bij de trekking.  
Trekking is op woensdag 12 december 2018.                                                                                                                                               

  
 

  

mailto:info@rkavic.nl
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10. Overlijden dhr Joseph Wüst 
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11. RODA 23: jubileum 95 jaar 
Ondergetekende was aanwezig bij de feestavond voor genodigden bij RODA 23 i.v.m. hun 95- jarig bestaan.  
Duidelijk was dat het richting 100 gaat, en dat daarom nu nog rustig aan werd gedaan met de festiviteiten. 
De wethouder was aanwezig en sprak een woordje. Daarnaast werd een nieuw gebouw in gebruik genomen met daarin 
een winkel (zie foto) en een aantal kleedkamers (hoogste nummer is nu nr 26 (zie foto)! Het is een bloeiende en 
dynamische omgeving met behoorlijk wat vrijwilligers. Desondanks hoor je ook bij deze vereniging dezelfde verhalen als 
bij de andere m.b.t. vrijwilligers. Maar er is toch een behoorlijke inspanning gedaan om het nieuwe gebouw neer te 
zetten. Het ziet er werkelijk prima uit. 
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Wethouder van Sportzaken; en de laatste kleedkamer. 
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12. Voetbal TV 
In het voetbal kun je jezelf niet filmen, daarom doet VoetbalTV dat: https://www.volkskrant.nl/a-b896b716 

13. ALV 
Uit de bestuurskamer 
 
Toch nog even 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. 
Dit 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. 

Na een uitgebreide toelichting door de penningmeester kon de vergadering niets anders doen dan met applaus akkoord 
gaan. 

 Ook het bedrag van de contributie werd 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,-- bovenop 
de contributie in rekening worden gebracht. De jaarlijkse bijtelling voor de jeugd voor het beschikbaar stellen van de 
kleding komt hierdoor te vervallen. 

 

https://www.volkskrant.nl/a-b896b716
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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?  Wie o wie neemt het stokje over van onze voorzitter? 
 
 
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 soms wat al te makkelijk 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.   
 
Ank Jonker 
Secretaris                                                                                               

 

 

 

 

 


