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Tel.322684

11 november 2019
Bestuursdienst: Gastvrouw:
Kantine schoonmaakdienst: Senioren
Groep 1; Marleen v. Loon Truus Zethof
Bardienst:
Donderdag
Zaterdag
Zondag

14 november 2019 RKDES 4
16 november 2019 Barteam Chrystèle Brassem
17 november 2019 ouders

Sleutels van de kantine ophalen en terug brengen
bij Sjaak Kok
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Data om niet te vergeten:
15 november klaverjassen RKDES
25 november Jaarvergadering
27 november Sinterklaas RKDES
7 december voetbal Clinic
14 december Blingo Bingo RKDES
5 januari Nieuwjaarsreceptie
5 januari Puzzelrit
24 januari klaverjassen RKDES
28 februari klaverjassen RKDES
27 maart klaverjassen RKDES
21 maart Disco
9 mei veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
24 mei Laatste wedstrijd RKDES
24 mei uitslag loterij RKDES
24 mei Rad van fortuin

Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES
Op maandag 25 november 2019, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van s.v.
RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart.
Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.
Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs zijn harte
welkom. Zij kunnen via de ledenvergadering de ontwikkelingen binnen de club blijven volgen.
1.

Opening om 20.00 uur.

2.

Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 26 november 2018.
(zie Treffer van 11 november en RKDES website).

3.

Jaarverslag seizoen 2018/2019 van de secretaris.
(zie Treffer van 11 november en RKDES website).

4.

Financieel jaarverslag 2018/2019 van de penningmeester.
4.1 Uitleg door de penningmeester.
4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Robert van Loon en Angelique Gorter
4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Angelique Gorter en …………….
4.4 Dechargering van het bestuur.
4.5 Toelichting begroting door de penningmeester.
4.5 Vaststellen van de begroting.

5.

Structuurverandering en de gevolgen voor de personele bezetting van het Bestuur.
Toelichting door projectleider Jan Hoogenbosch.
Vacatures in het bestuur zullen worden ingevuld tijdens een extra ALV in februari of
maart 2020. Tot die tijd zal het huidige bestuur de lopende zaken behandelen.

6.

Bestuursverkiezing*:
Aftredend en herkiesbaar zijn René van Bers (handbal), Gert Ubink (tweede voorzitter en evenementen) en
Jan Zethof (algemene zaken).
Het Bestuur stelt hen kandidaat.
Frans Kuipers (voorzitter), Jan van Leeuwen (penningmeester en Technische Commissie), Belinda
Buskermolen (jeugd/meisjes/dames) en Eppo Buskermolen (loterij/algemene zaken/velden) zijn aftredend en
niet herkiesbaar.
Zes personen zijn actief en aanspreekbaar op bepaalde deelterreinen maar maken geen deel uit van het
Bestuur:
• A. van Hulsen, sponsoring.
• A. Groot, zaalvoetbal.
• M. Buskermolen, kantine.
• H. Brand, onderhoud gebouwen.
• Th. Raadschelders, ledenadministratie.
• M. van de Wetering, website.
*Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot 22 november
2019. Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15
leden.

7.

Rondvraag.

8.
Sluiting.
Notulen en Jaarverslag als bijlage.
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Gezocht: Nieuwe verslaggever.
Wie neemt de pen over?
Wij zouden het toejuichen als iemand de pen van Eppo zou willen overnemen.
Wie zou dat willen doen? Het gaat in principe om 26 wedstrijden per seizoen (dus
lang niet alle zondagen……………..). U doet er veel mensen een groot plezier mee.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Peter Lentjes, secretaris RKDES, email pwmlentjes@gmail.com
Bestuur RKDES.

Barberichten:
Zondag:
17-11-2019 10:00
17-11-2019 10:00
17-11-2019 12:00
17-11-2019 12:00
17-11-2019 12:00

RKDES JO17-1 RKDES JO15-1 RKDES JO19-2 RKDES JO15-2 RKDES 5 -

ASV Arsenal JO17-2
KDO sv JO15-1
Koninklijke HFC JO19-5
Sporting Martinus JO15-3
UNO vv 3

veld 2
veld 1
veld 4
veld 2
veld 1

Sleutels van de kleedkamers
De sleutels van de kleedkamers zijn tegen betaling van een borg verkrijgbaar achter
de bar. Tevens staan er jerrycans met limonade klaar achter de bar .
Wij vragen U om zelf te zorgen dat de kleedkamer en bestuursdienstkamer netjes
blijven.Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die op zondag beschikbaar zijn
om de bestuursdienst te bemannen/vrouwen.
Bestuur RKDES Gert Ubink

JO19-1
NWM Luijten
JO19-2
FIQAS Software
JO17-1
ABeen Projecten
JO17-2
Van Vliet Horti
MO17-1
Van Arkel Bouw
JO15-1
Kroom BV
JO15-2
Roozenboom & Van den Bos Instrument
MO15-1
KIA Vaneman
MO15-2
Cliniclowns
JO14-1
Bloemenwinkeltje van Leeuwen
JO13-1
Emile Hermans Consultancy
JO13-2
Hoveniersbedrijf Rutger Tas
JO13-3
Arjan Smit Tuinen
MO13-1
Nieuwkoop Europe BV
MO13-2
RITOM
Evenementen jeugd Stichting Supporting Kudelstaart
Hoofdsponsor jeugd -Schreurs

JO12-1
JO12-2
JO12-4
JO11-1
JO11-2
JO11-3
MO11-1
MO11-2
JO10-1
JO10-2
JO09-1
JO09-3
JO09-4
JO08-1
JO08-2
Mini's

Schoonmaak:Coördinator:Dhr. Hans Brand:
0172-509290/06-10118231

Groep 1:
Marleen v. Loon
Truus Zethof
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Groep 2:
Anita Voorn
Lianne Hogenboom
Thea Buskermolen

11 november groep 1
2 december groep

Company Fit
Gavita
Finance.nl
Bosman en Van Zaal
Dick Kuin Architect
Heemskerk BV
Floral Innovations
Bart Baardse
Van Berkel Aannemers
Schockman Hortensia's
Berghoef Plants
Van Tol Staalconstructie
BD Lease
Stolze
Holla Roses
Solidoe
Seat Maas

/

Planning bardiensten Voetbalseizoen 2019-2020 RKDES
Donderdag
21 november 2019 Wim Loon/Erik van de Beitel
Zaterdag 23 november 2019 ouders
Zondag 24 november 2019 ouders
Donderdag
28 november 2019 RKDES 3
Zaterdag 30 november 2019 Barteam Martine
Zondag 1 december 2019 Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
5 december 2019 RKDES 4
Zaterdag 7 december 2019 Barteam JOMA
Beker
Zondag 8 december 2019 ouders
Donderdag
12 december 2019 RKDES 5
BLINGO / Inhaal / Beker Zaterdag 14 december 2019 Barteam Chrystèle Brassem
Inhaal / Beker Zondag 15 december 2019 ouders
Donderdag
19 december 2019 Leen Stieva/Peter van de Bergen
Kerst
KERST @ THE BEACH Zaterdag 21 december 2019 KANTINE DICHT!
Kerst
Zondag 22 december 2019 KANTINE DICHT!
Kerst
Kerst

Zaterdag 4 januari 2020 KANTINE DICHT!
Puzzelrit / Nieuwjaarsreceptie Zondag 5 januari 2020 Selectie
Donderdag
9 januari 2020 RKDES 4
VRIJ Zaterdag 11 januari 2020
KANTINE DICHT!
VRIJ Zondag 12 januari 2020
KANTINE DICHT!
Donderdag
16 januari 2020
Fred van Leeuwen/Peter Loogman
Zaterdag 18 januari 2020
Barteam JOMA
Zondag 19 januari 2020
ouders
Donderdag
23 januari 2020
Wim Loon/Erik van de Beitel
Zaterdag 25 januari 2020
Barteam Martine
Zondag 26 januari 2020
Barteam Dames 1
Donderdag
30 januari 2020
Antoine Groot/Marius de Graauw
Zaterdag 1 februari 2020ouders
Zondag 2 februari 2020ouders
Donderdag
6 februari 2020RKDES 4
Mark & Eric show Vrijdag 7 februari 2020Selectie
Zaterdag 8 februari 2020Barteam Chrystèle Brassem
Zondag 9 februari 2020Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
13 februari 2020
RKDES 3
Voorjaarsvakantie Inhaal / Beker Zaterdag 15 februari 2020
ouders
Voorjaarsvakantie Inhaal / Beker Zondag 16 februari 2020
ouders
Voorjaarsvakantie
Donderdag
20 februari 2020
Leen Stieva/Peter van de Bergen
Voorjaarsvakantie Carnaval / VRIJ
Zaterdag 22 februari 2020
KANTINE DICHT!
Voorjaarsvakantie Carnaval / VRIJ
Zondag 23 februari 2020
KANTINE DICHT!
Donderdag
27 februari 2020
Fred van Leeuwen/Peter Loogman
Inhaal / Beker Zaterdag 29 februari 2020
ouders
Inhaal / Beker Zondag 1 maart 2020 ouders
Donderdag
5 maart 2020 RKDES 4
Zaterdag 7 maart 2020 Barteam Martine
Zondag 8 maart 2020 Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
12 maart 2020 Wim Loon/Erik van de Beitel
Zaterdag 14 maart 2020 ouders
Zondag 15 maart 2020 ouders
Donderdag
19 maart 2020 Antoine Groot/Marius de Graauw
DESCO / Inhaal / Beker Zaterdag 21 maart 2020 ouders
Inhaal / Beker Zondag 22 maart 2020 Barteam Dames 1
Donderdag
26 maart 2020 RKDES 3
Zaterdag 28 maart 2020 Barteam Chrystèle Brassem
Zondag 29 maart 2020 ouders
Donderdag
2 april 2020
RKDES 4
Zaterdag 4 april 2020
ouders
Zondag 5 april 2020
Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
9 april 2020
Leen Stieva/Peter van de Bergen
Pasen
VRIJ Zaterdag 11 april 2020 KANTINE DICHT!
Pasen
VRIJ Zondag 12 april 2020 KANTINE DICHT!
Donderdag
16 april 2020 Fred van Leeuwen/Peter Loogman
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Clinic Mini's
Zaterdag 18 april 2020 ouders
Zondag 19 april 2020 Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
23 april 2020 Wim Loon/Erik van de Beitel
Meivakantie Inhaal / Beker Zaterdag 25 april 2020 ouders
Meivakantie Inhaal / Beker Zondag 26 april 2020 ouders
Meivakantie
Donderdag
30 april 2020 RKDES 4
Meivakantie Inhaal / Beker Zaterdag 2 mei 2020
KANTINE DICHT!
Meivakantie Inhaal / Beker Zondag 3 mei 2020
KANTINE DICHT!
Meivakantie
Donderdag
7 mei 2020
Antoine Groot/Marius de Graauw
Meivakantie
Zaterdag 9 mei 2020
Barteam JOMA
Meivakantie
Zondag 10 mei 2020 Barteam Dames 1
Donderdag
14 mei 2020 Leen Stieva/Peter van de Bergen
Zaterdag 16 mei 2020 ouders
Zondag 17 mei 2020 ouders
Hemelvaart
Voetbalkamp Donderdag
21 mei 2020 Geen Barbezetting
Voetbalkamp Zaterdag 23 mei 2020 Geen Barbezetting
Bazaar / LoterijZondag 24 mei 2020 Barteam Olaf Schouwenburg
Donderdag
28 mei 2020 Fred van Leeuwen/Peter Loogman
VRIJ Zaterdag 30 mei 2020 KANTINE DICHT!
1e Pinksterdag VRIJ Zondag 31 mei 2020 KANTINE DICHT!
2e Pinksterdag
Maandag 1 juni 2020
KANTINE DICHT!
Donderdag
4 juni 2020
RKDES 4
Zaterdag 6 juni 2020
Handbal
Zondag 7 juni 2020
Handbal
Donderdag
11 juni 2020 Wim Loon/Erik van de Beitel
Schoolvoetbal extra dag!!Zaterdag 13 juni 2020 Barteam Martine
Zondag 14 juni 2020 KANTINE DICHT!
Donderdag
18 juni 2020 RKDES 3
Zaterdag 20 juni 2020 KANTINE DICHT!
Prutrace / Seizoensafsluiting Zondag 21 juni 2020 Barteam Chrystèle Brassem
Donderdag
25 juni 2020 KANTINE DICHT!!
Zaterdag 27 juni 2020 KANTINE DICHT!
Zondag 28 juni 2020 KANTINE DICHT!

-
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Wedstr.secretaris Senioren: Joke Ubink
Wedstrijdprogramma RKDES
Nummer Datum
Tijd
RKDES 1 vrij
15961
17-11-2019
10:00
97614
17-11-2019
13:00
RKDES 4 vrij
97080
17-11-2019
12:00
Uitslagen:
Datum
10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019

Thuisteam
RKDES 1
RKDES 2
RKDES 3
SDZ 5
Hoofddorp s.v. 9

team

team

Veld

VUC 3
Pancratius 3

RKDES 2
RKDES 3

veld 2
veld 2

RKDES 5

UNO vv 3

veld 1

Scheidsrechters
D. van Niel

Uitteam
thuis uit
Sporting Leiden 1 6
0
DOSR 3
2
2
ASV Arsenal 4
1
3
RKDES 4
1
4
RKDES 5
afgelast

Verslagen:
SDZ 5 – RKDES 4
Uitslag 1 – 4 (rust 0 – 1)
Samenspel doet zegevieren
Zondag 10 november 2019. Op deze prachtige zonnige herfstdag reisde het team van coach van dienst Jeroen de
Jong af naar Amsterdam-West voor de uitwedstrijd tegen het Vijfde van SDZ. Deze letters staan voor Samenspel
Doet Zegevieren. Dat was precies wat deze middag het geval zou worden. Vooraf hield de scheidsrechter een
explicatie die voor een ieder de nodige inzichten gaf hoe hij de wedstrijd zou gaan leiden.
Al vanaf het eerste fluitsignaal legde de thuisclub een duidelijk spelpatroon op de prachtige kunststof grasmat
waarin duidelijk de naam van hun vereniging naar voren kwam. Opvallend was hierbij een voorwaartse tactiek
waar de onzen zich even op in moesten stellen. Het bracht SDZ diverse keren gevaarlijk voor ons doel met schoten
op de lat en net naast en zelfs een keer tegen de binnenkant van de paal. Maar gelukkig ketste de bal het veld weer
in en was ook dit gevaar geweken. DES kwam steeds beter in de wedstrijd maar er was toch ook vaak onnodig
balverlies waardoor een opgezette aanval in de kiem werd gesmoord. Ook enkele te nemen corners leverde voor
de thuisploeg geen enkel risico op. Het keerpunt kwam toen we een vrije trap te nemen kregen een tiental meters
van hun strafschopgebied vandaan. Onze linksbuiten bekeek de opstelling van de tegenpartij eens goed en aan zijn
gezicht te zien zag hij een mooie kans weggelegd. Een mooi schot volgde dat tussen twee verdedigers doorging,
nog even werd getoucheerd door een derde waardoor hun goed spelende keeper net naast de bal greep en DES
op voorsprong kwam. De resterende tijd van de eerste helft hielden beide partijen elkaar in balans.
Tijdens de limonade werd de tactiek voor de tweede helft doorgenomen dat ten doel had de lijnrechte voorwaartse
spelwijze van SDZ in de kiem te smoren door ons middenveld meer aanvallend in actie te laten komen. Dit samen
met een hoger tempo zou ons kansen moeten gaan opleveren. Maar voor het zover was diende eerst een aanval
van SDZ gestopt te worden wat helaas ten koste van een strafschop zou gaan. Deze werd door hen op fraaie wijze
verzilverd. Vervolgens gaf onze wijze van samenspel een veldoverwicht, waarbij SDZ op eigen helft werd
teruggedrongen. Door een misverstand bij SDZ in zake een vermeend buitenspel wat niet het geval was liep onze
linksbuiten gewoon door en kon de keeper eenvoudig omspelen. Vanaf dat moment deed zich de ene kans naar de
andere voor en één ervan leverde een mooi doelpunt op. Dat de score niet hoger uit ging vallen kwam door hun
uitstekend spelende keeper. Uiteindelijk kregen we nog een strafschop toegekend naar aanleiding van een geval
van aangeschoten hands. Deze werd op onhoudbare wijze verzilverd. Hiermee werd de eindstand bepaald.
Een zeer sportieve wedstrijd waarbij het samenspel van DES uiteindelijk de zege opleverde. Hiermee zijn we
gestegen naar de hogere middenmoot van onze competitie. Omdat het team van Roda ’23 4 uit het
e
wedstrijdschema is verdwenen gaat de thuiswedstrijd van volgende week niet door. De 24 van deze maand
hebben we vrij en zo is onze eerstvolgende wedstrijd op 1 december uit tegen WV-HEDW 5 om 12:00 uur. Graag
tot dan.
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Team

Klasse

1e

3e klasse A (West 2)

2e
3e
4e
5e

2e klasse A (West 2)
4e klasse - 09
4e klasse - 08
6e klasse - 07

Programma: 17 november 2019
Van Nispen
SV Spaarnwoude
Sporting Leiden
- Alliance '22
SV WVC VV Zwanenburg

Leider en/of
contactpersoon
Jasper Burgers
Jan van der Maarl
Marius de Graauw
Raoul van Tol
Wim Teeuwen

Trainer
Kiri Kalaitzis
Frank van Tol
Erik Mulder
Erik Mulder
Erik Mulder

Uitslagen: 10 november 2019
De Kennemers
-Alliance '22
Van Nispen Nicolaas Boys
RKDES Sporting Leiden
SV Spaarnwoude - FC Aalsmeer
Voorschoten '97
- VV Zwanenburg
VSV
VVH/Velserbroek
SV WVC Bloemendaal

KNVB 3e klasse west2

8

1

De Kennemers

8 8 0 0

24

27

5

2

Bloemendaal

8 6 1 1

19

23

6

3

RKDES

8 5 1 2

16

20

6

4

VVH/Velserbroek

8 4 2 2

14

17

15

5

Alliance '22

7 3 1 3

10

16

8

6

SV Spaarnwoude

7 3 1 3

10

23

18

7

VSV

7 2 3 2

9

11

12

8

FC Aalsmeer

8 2 3 3

9

14

18

9

Voorschoten '97

8 2 2 4

8

12

23

1-0
2-3
6-0
5-2
1-0
0-0
0-3

10

VV Zwanenburg

7 2 1 4

7

10

15

11

SV WVC

7 2 1 4

7

4

9

12

Nicolaas Boys

8 2 1 5

7

9

18

13

Van Nispen

7 1 3 3

6

9

13

14

Sporting Leiden

6 0 0 6

0

2

31

Wedstr. secretaris: Dames: Joke Ubink
Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website

Programma
Nummer
118561
54169
54317

Datum
16-11-2019
23-11-2019
07-12-2019

Uitslag
Datum
9-11-2019

Tijd
11:45
13:00
11:30

Thuisteam
RKDES VR1

Thuisteam
WV-HEDW VR2
RKDES VR1
Amstelveen VR1

Uitteam
RKDES VR1
DVVA VR4
RKDES VR1

Uitteam
RODA 23 VR1

thuis
0

Veld
veld 2
veld 1
veld 1

uit
2

Dit programma is het voorlopige programma. Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website

Programma Junioren
Datum
tijd
thuis
17-11-2019 10:30 Buitenveldert sc. JO19-1 17-11-2019 12:00 RKDES JO19-2 17-11-2019 10:00 RKDES JO17-1 17-11-2019 12:00 Overbos sv. JO17-3 17-11-2019 10:00 RKDES JO15-1 17-11-2019 12:00 RKDES JO15-2 -

uit
RKDES JO19-1
Koninklijke HFC JO19-5
ASV Arsenal JO17-2
RKDES JO17-2
KDO sv JO15-1
Sporting Martinus JO15-3

Uitslagen
Datum
Wedstrijd
10-11-2019 RKDES JO19-1 Swift JO19-1
10-11-2019 Legmeervogels JO19-2 - RKDES JO19-2
10-11-2019 Waterwijk asc JO17-2 RKDES JO17-1

Scheidsrechter

veld
veld 2
veld 4
veld 2
veld 4
veld 1
veld 2

Uitslag
4-3
1 - 10
3-2
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10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019
10-11-2019

RKDES JO17-2 Koninklijke HFC JO15-2 DSS JO15-3 RKDES JO14-1 -

TOS-Actief JO17-3
RKDES JO15-1
RKDES JO15-2
ST Pancratius/Badhoevedorp JO14-1

3-1
2-0
2-1
3-7

Programma:
Team
RKDES MO17-1
RKDES MO15-2
RKDES MO13-1
RKDES MO13-2
RKDES MO11-1
RKDES MO11-2

Datum/tijd
16-11-2019 13:00
16-11-2019 9:30
16-11-2019 9:00
16-11-2019 11:00
16-11-2019 8:30
16-11-2019 9:30

Thuis
RKDES MO17-1 RKDES MO15-2 UVV MO13-1 RKDES MO13-2 Zeeburgia avv MO11-1 RKDES MO11-2 -

Uitslagen:
Team
RKDES MO17-1
RKDES MO15-1
RKDES MO15-2
RKDES MO15-2
RKDES MO13-1
RKDES MO13-2
RKDES MO11-2

Datum/tijd
9-11-2019 15:45
9-11-2019 14:55
6-11-2019 19:00
9-11-2019 15:45
9-11-2019 9:30
9-11-2019 15:00
9-11-2019 8:45

Wedstrijd
DSS MO17-2 Koninklijke HFC MO15-2 RKDES MO15-2 Buitenveldert sc.MO15-3 RKDES MO13-1 DSS MO13-3 SDOB MO11-3 -

Zaterdag:
Datum/tijd
16-11-2019 11:00
16-11-2019 10:00
16-11-2019 09:30
16-11-2019 11:00
16-11-2019 14:30
16-11-2019 11:15
16-11-2019 11:00
16-11-2019 11:00
16-11-2019 08:30
16-11-2019 08:45
16-11-2019 09:30
16-11-2019 09:30
16-11-2019 11:00
16-11-2019 08:30
16-11-2019 08:30
16-11-2019 09:00
16-11-2019 09:30
16-11-2019 08:45
16-11-2019 09:30
16-11-2019 11:00
16-11-2019 10:00

Wedstrijd
CO/VR/BE
*
RKDES JO13-1 Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-1 CO
Olympia Haarlem JO13-1 RKDES JO13-2
CO
RKDES JO13-3 Hertha JO13-2
CO
RKDES JO12-1 Ouderkerk sv. JO12-1
CO
BSM sv JO12-1 RKDES JO12-2
CO
DIOS JO12-5M RKDES JO12-3
CO
RKDES JO12-4 Legmeervogels JO12-3 CO
RKDES JO11-1 Hertha JO11-1
CO
Hoofddorp s.v. JO11-7 - RKDES JO11-2
CO
FC Aalsmeer JO11-4 - RKDES JO11-3
CO
RKDES JO11-4 SCW JO11-1
CO
RKDES JO10-1 VVA/Spartaan JO10-1 CO
RKDES JO10-2 Buitenveldert sc. JO10-3 CO
Hoofddorp s.v. JO10-9 - RKDES JO10-3
CO
Overbos sv. JO9-1 RKDES JO9-1
CO
KDO sv JO9-1 RKDES JO9-2
CO
RKDES JO9-3 Pancratius Rksv JO9-4 CO
FC Aalsmeer JO9-5 RKDES JO9-5
CO
RKDES JO9-6M Ouderkerk JO9-5M
CO
RKDES JO9-7M Buitenveldert sc. JO9-5M CO
HSV'69 JO9-1 RKDES JO9-8
CO

Programma:
Team
RKDES JO13-1
RKDES JO13-2
RKDES JO13-3
RKDES JO12-1
RKDES JO12-2
RKDES JO12-3
RKDES JO12-4
RKDES JO11-1
RKDES JO11-2
RKDES JO11-3
RKDES JO11-4
RKDES JO10-1
RKDES JO10-2
RKDES JO10-3
RKDES JO9-1
RKDES JO9-2
RKDES JO9-3
RKDES JO9-5
RKDES JO9-6M
RKDES JO9-7M
RKDES JO9-8
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Uit
CO/VR/BE
Pancratius Rksv MO17CO
WV-HEDW MO15-2
CO
RKDES MO13-1
CO
DIOS sv. MO13-1
CO
RKDES MO11-1
CO
Haarlem-Kennemerland f.c. MO11-1

CO

CO/VR/BE Uitslag
RKDES MO17-1
CO
4-6
RKDES MO15-1
CO afgelast
Sporting Martinus MO15-1 CO
1-10
RKDES MO15-2
CO
3-2
CSW MO13-1
CO
6-0
RKDES MO13-2
CO
0-4
RKDES MO11-2
CO
0-5

RKDES JO8-1
16-11-2019 08:30 Sporting Martinus JO8-3 -RKDES JO8-1
RKDES JO8-2
16-11-2019 11:00 RKDES JO8-2 AMVJ JO8-2
RKDES JO8-3
16-11-2019 09:30 NFC JO8-2 RKDES JO8-3
Dit programma is het voorlopige programma.
Het meest up-to-date wedstrijd programma staat op de website: www.rkdes.nl

CO
CO
CO

Uitslagen
Team
RKDES JO13-1
RKDES JO13-2
RKDES JO13-3
RKDES JO12-1
RKDES JO12-2
RKDES JO12-3
RKDES JO12-4
RKDES JO11-1
RKDES JO11-2
RKDES JO11-3
RKDES JO11-4
RKDES JO10-1
RKDES JO10-2
RKDES JO10-3
RKDES JO9-1
RKDES JO9-2
RKDES JO9-3
RKDES JO9-5
RKDES JO9-6M
RKDES JO9-7M
RKDES JO9-8
RKDES JO8-1
RKDES JO8-2
RKDES JO8-3

Datum/tijd
09-11-2019 09:30
09-11-2019 11:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 10:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 09:30
09-11-2019 11:00
09-11-2019 09:30
09-11-2019 11:00
09-11-2019 10:00
09-11-2019 10:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 09:30
09-11-2019 09:30
09-11-2019 08:45
09-11-2019 09:30
09-11-2019 11:00
09-11-2019 09:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 11:00
09-11-2019 09:30
09-11-2019 08:30
09-11-2019 11:00

Wedstrijd
CO/VR/BE Eindstand**
Geel Wit '20 sv. JO13-1 - RKDES JO13-1
CO
3-2
RKDES JO13-2 UNO vv JO13-1
CO
1-3
Legmeervogels JO13-3 - RKDES JO13-3
CO
3-1
RKDES JO12-1 HBC JO12-1
CO
3-1
HBC JO12-2 RKDES JO12-2
CO
2-3
RKDES JO12-3 Overbos sv. JO12-4
CO
4-6
RKDES JO12-4 HSV'69 JO12-1
CO
1-3
RKDES JO11-1 Legmeervogels JO11-1 CO
1-5
RKDES JO11-2 DIOS sv. JO11-3
CO
2-0
RKDES JO11-3 Legmeervogels JO11-4 CO
3-3
TABA afc JO11-3 RKDES JO11-4
CO
4-7
KFC JO10-1 RKDES JO10-1
CO
7-3
RKDES JO10-2 RODA '23 Rksv JO10-6 CO
10-2
RKDES JO10-3 VVC fc JO10-6
CO
5-8
RKDES JO9-1 RCH JO9-1
CO
8-8
SCW JO9-1 RKDES JO9-2
CO
4-3
RKDES JO9-3 RODA '23 Rksv JO9-4 CO
5-8
RKDES JO9-8 RKDES JO9-5
CO
3-5
RODA '23 Rksv JO9-11M - RKDES JO9-6M
CO
2-7
RKDES JO9-7M SDOB JO9-4M
CO
7-0
RKDES JO9-8 RKDES JO9-5
CO
3-5
RKDES JO8-1 Koninklijke HFC JO8-2 CO
8-2
Sporting Martinus JO8-7 -RKDES JO8-2
CO niet ontv.
RKDES JO8-3 Sporting Martinus JO8-9 CO
6-2

RKDES-PUPILLENKLASSEMENT SEIZOEN 2019/ 2020
Bijgewerkt tot en met: zaterdag 9 november 2019
TEAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RKDES JO9-6M
RKDES JO8-1
RKDES JO11-3
RKDES MO17-1
RKDES MO15-1
RKDES JO10-3
RKDES JO9-1
RKDES JO9-7M
RKDES JO11-4
RKDES JO8-2
RKDES JO12-3
RKDES JO9-5
RKDES JO11-2
RKDES JO12-1
RKDES MO11-2
RKDES JO9-4M

GESP.

9
8
9
6
6
8
9
9
9
8
8
9
9
9
6
8

W G V

9
8
8
5
4
6
6
6
6
5
5
5
5
5
3
4

0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
2
2
3
3
3
3
4
4
4
2
4

PNT

GEM.

VOOR

TEGEN

27
24
25
15
14
18
19
18
18
15
15
15
15
15
10
12

3,0
3,0
2,8
2,5
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5

106
75
45
29
25
75
57
44
58
55
42
66
32
28
15
34

16
39
18
8
4
58
38
31
46
31
26
45
18
31
14
50

11

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RKDES JO13-1
RKDES JO10-2
RKDES JO10-1
RKDES JO13-3
RKDES MO13-1
RKDES MO13-2
RKDES JO9-2
RKDES MO11-1
RKDES JO12-2
RKDES JO13-2
RKDES MO15-2
RKDES JO9-3
RKDES JO11-1
RKDES JO12-4

7
8
8
5
6
6
8
4
8
6
6
9
8
9

3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
0
1
0
1

4
4
4
3
3
3
6
3
5
5
5
7
7
8

9
10
10
6
7
5
6
3
5
3
3
4
3
1

1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,1

26
38
43
21
16
9
37
8
17
6
17
33
12
10

21
43
64
15
25
26
47
21
38
25
41
84
54
51

VRIENDELIJK VERZOEK AAN ALLE LEIDERS:
Uitslagen pupillenklassement doorgeven,sms/app naar
06 2398 9924 of email naar: jpdenboer@gmail.com (uiterlijk zaterdag 22.00 uur)

Medewerkers handbalafdeling:
René van Bers
Monique Dol

Voorzitter, website, secretariaat
Seniorenzaken

Annelies Dick- van
Berkel

Jeugdzaken

Laurens van Kessel

Penningmeester & Afdeling sponsoring

Britt Versteeg
Wendy Verzeilberg

Beachcommissie
Scheidsrechter Kontakt Persoon (SKP)
Wedstrijdsecretariaat,
ledenadministratie

RKDES@vanbers.net
06-34003503
dol.monique@gmail.com
06-28035902
lennart_annelies@hotmail.com
06-50680181
Balievankessel@gmail.com

06-16448440
britt7pitt@hotmail.com
06-20082282
wendyverzeilberg@gmail.com
06-55886120

Actualiteiten en nieuws zijn terug te vinden op de FB pagina ‘Handbalvereniging Rkdes’
of de Instagrampagina: RKDES handbal!
Het programma komt uit Sportlink. Deze staat op de website van RKDES ingeladen.

Het programma voor de zaalvoetbal komt alleen op de website of in de app.
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Jaarverslag sv RKDES seizoen 2018-2019
INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag over 2018-2019, opgesteld door de afdelingen van sv RKDES.
Het geeft een mooi overzicht van wat er allemaal gedaan wordt om UW club draaiende te houden.
RKDES is een sportvereniging voor voetbal, handbal en zaalvoetbal.
In de statuten van RKDES staat over het doel van de vereniging onder meer het volgende en ik citeer:
“De sportieve belangen van haar leden te behartigen; de leden door, met en in de beoefening van de voet- en
handbalsport, te vormen en te begeleiden.
De voet- en handbalsport in het verenigingsgebied te propageren en te bevorderen en in de vereniging een
dusdanig klimaat te scheppen dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming”.
Deze doelstelling van RKDES is ongewijzigd.
RKDES heeft als vereniging een belangrijke maatschappelijke en sociale functie in de gemeenschap van
Kudelstaart. RKDES is heel waardevol voor de jeugd.
Een belangrijk aspect hiervan is dat bij ons de jeugd een aantal keren per week, in teamverband samen bezig is om
een doel te bereiken. Ze leren samenwerken, met elkaar omgaan, samen winnen en verliezen. En daarbij is sporten
heel gezond en nog gezellig ook.
Gestimuleerd door trainer, leiders, coaches en elkaar wordt aan de sociale ontwikkeling gewerkt.
Actief wordt geprobeerd om oudere jeugdspelers en spelers van seniorenteams bij de jeugd te betrekken, als
hulptrainer, leider of scheidsrechter.
Zeer belangrijk is de inzet van honderden vrijwilligers die wekelijks bezig zijn om bovengenoemde activiteiten
steeds weer rond te krijgen. RKDES heeft een bestand van 260 gezinnen met minimaal één vrijwilliger.
Daarnaast is de steun van talrijke sponsors onontbeerlijk. Bedrijven sponsoren reclameborden en vlaggen. En vele
shirtsponsors zorgen samen voor de clubkleding. Sponsors maken ook toernooien mogelijk en diverse andere
activiteiten buiten het voetbal en handbal om, zoals het driedaagse voetbalkamp en andere extra activiteiten voor
de jeugd.
Zoals gezegd: alles draait dankzij goedbedoelende, niet professionele vrijwilligers.
Vele mensen zijn bezig om te proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Veel werk gebeurt
achter de schermen. Probeert u er begrip voor op te brengen dat soms niet alles 100% goed verloopt. We werken
immers met vrijwilligers en komen nog regelmatig capaciteit te kort.
Namens het bestuur wil ik u, leden, maar ook ouders/begeleiders van jeugdleden, trainers, leiders, coaches en
vrijwilligers van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 november 2019 om 20.00
uur in de kantine van RKDES.
Peter Lentjes, secretaris RKDES
HET BESTUUR
Frans Kuipers
Peter Lentjes
Jan van Leeuwen
Belinda Buskermolen
René van Bers
Nico Luijten
Gert Ubink
Eppo Buskermolen
Jan Zethof
Rody de Graaf
Andre van Hulsen

voorzitter
secretaris
penningmeester en technische zaken
voorzitter voetbaljeugd/meisjes/dames
voorzitter handbal
2e penningmeester
vice-voorzitter/ voorzitter evenementencommissie
voorz. loterijcommissie/algemene zaken/velden
algemene zaken
PR/Communicatie
sponsorcommissie (geen officieel bestuurslid maar wel altijd aanwezig bij de
bestuursvergaderingen)

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie was in de vertrouwde handen van Theo Raadschelders.
Bij de Handbalafdeling deed Wendy Verzeilberg de ledenadministratie.
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DONATEURS
Jasper Blom en Piet Piet hebben dit jaar samen de donateurs benaderd voor hun bijdragen. Dank aan Jasper en
Piet voor dit werk, en dank aan alle trouwe donateurs.
Wenst u ook donateur te worden, neem dan gerust contact op met Jasper Blom (tel. 0297-322684).
BESTUURSDIENSTEN
Op zaterdag is Meintje Kok het vertrouwde gezicht in de bestuursdienstkamer. Zeer bedankt hiervoor. Het is soms
een gekkenhuis maar ze houdt zich prima staande. Zij verzorgt de limonade/thee in de rust en zorgt voor de
kleedkamerindeling, de uitgifte van sleutels, de ontvangst van alle teams en de ontvangst van scheidsrechters.
Op de zondag konden we helaas geen vaste bestuursdienst meer organiseren. Uitgifte van sleutels en
limonade/thee gebeurt nu door de bardienst.
GASTVROUWEN
Bij de wedstrijden van de voetbal heren 1 worden de scheidsrechter en onze gasten altijd ontvangen door de leden
van het bestuur van RKDES. Deze worden bijgestaan door een gastvrouw.
De betoonde gastvrijheid wordt altijd zeer gewaardeerd.
Afgelopen seizoen waren Hyke van Leeuwen, José Lentjes, Thea Buskermolen en Ineke Kuipers onze
gastvrouwen. Onze dank daarvoor.
SENIORENPLOEG
Onder leiding van Hans Brand wordt er wekelijks op maandagochtend (en vaak ook nog andere dagen) gewerkt om
ons complex er weer top uit te laten zien. Dit wordt gedaan door de enthousiaste seniorenploeg.
Dit voorjaar is de hele reclameborden-rij op de dijk nog eens rechtgezet en zijn alle borden gewassen. Waar nodig
zijn borden gewisseld (oude weg, nieuwe erbij).
Het beach-handbalveld is onkruidvrij gemaakt en wordt (nu het doek verwijderd is) makkelijker schoongehouden.
Mogelijk gaat een senior van de handbal dit in de toekomst doen.
De kantine heeft een grote schoonmaakbeurt gehad. De bar is wederom meermalen geschuurd en keurig gelakt
door Jan Baars.
Op het dak zijn voorzieningen aangebracht, zodat er video opnamen gemaakt kunnen worden bij wedstrijden op
veld 1.
Er is ook een kleine veeg/borstel machine aangeschaft, om langs de velden alle achtergelaten rommel op te vegen
die onze bezoekers op de grond gooien. Dat gebeurt helaas. Er zullen extra afvalbakken gemaakt worden.
Dit seizoen is er ook een ijzeren hek geplaatst tussen de containers voor opslag van buitenmateriaal, waaronder
het invulmateriaal voor de beide kunstgrasvelden (met dank aan de Firma Van Tol, Bilderdam).
Ook zijn alle vlaggen hersteld door Antje Stieva. En zijn er weer vlaggen bijgekomen en vernieuwd.
Peter Zaal wordt bedankt voor het schilderwerk aan ons gebouw.
Ook de dames-leden van de seniorenploeg hebben hard gewerkt. Zij hebben bijvoorbeeld de toiletgroepen, bar,
keuken, ramen en deuren schoongemaakt.
Kortom er is heel veel werk verricht door deze enthousiaste groep: 16 mannen en 6 dames en de wekelijkse
lijnentrekker Gerard Baars. En onze vaste trekker-man Harry Kolle die wekelijks beide kunstgrasvelden
schoonhoudt en egaliseert en losmaakt.
Zeer veel dank daarvoor.
(Verslag opgesteld door Frans Kuipers en Hans Brand).
DE TREFFER
Het afgelopen jaar (Jaargang 53) zijn er 37 Treffers uitgekomen.
Jaargang 53 van De Treffer werd samengesteld en gedrukt door Jan Vrolijk, Nico de Ron en deels door Anita
Gravendeel en deels door Dieuwertje vd Jagt.
Anita had aan het einde van het vorige seizoen aangegeven te stoppen in het nieuwe seizoen, zij is in November
gestopt met de Treffer en Dieuwertje heeft haar taak overgenomen.
De verzamelploeg bestond uit Nico de Ron en Jan Vrolijk.
De Toshiba printer die we vorig seizoen gekregen voldoet uitstekend.
De berichten Algemeen en de Voetbalverslagen werden verstuurd naar detreffer@rkdes.nl.
De handbal en de zaalvoetbal hebben aangegeven geen berichten en verslagen meer in de Treffer te plaatsen en
deze alleen op de website te plaatsen, wij als redactie vinden dit jammer.
Jan Vrolijk heeft halverwege het seizoen moeten besluiten om na dit seizoen na bijna 25 jaar met het redactiewerk
te stoppen, waarvoor hij op de vrijwilligersavond werd bedankt. Hij blijft nog wel de Treffer nieten.
Het abonnement op de Treffer, thuisbezorgd door vrijwilligers, kostte € 32,50.
Het afgelopen jaar is het meeste abonnementsgeld per machtiging automatisch geïnd.
Het aantal abonnees is ook nu weer teruggelopen.
Op maandag avond werden de Treffers bij RKDES opgehaald door een aantal vrijwilligers en vervolgens bezorgd in
de verschillende wijken. Dank jullie wel hiervoor.
Ook dit jaar werden er nog Treffers per post verstuurd.
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(Verslag opgesteld door Nico de Ron, Jan Vrolijk en Dieuwertje van der Jagt).
WEBSITE
Afgelopen seizoen is het gebruik van de Voetbal.nl app toegenomen tot boven de 90%.Toch is er nog een klein
deel van de leden, die de app niet hebben geïnstalleerd. Uiteraard is dit zeer belangrijk ook in verband met het
opgeven van Vrijwilligerstaken. Naast natuurlijk de relevante informatie met betrekking tot wedstrijden en
afgelastingen. Hoewel de website nog steeds een belangrijke bron is van informatie, zie je dat deze juist voor de
reguliere informatie met betrekking tot wedstrijden afneemt. Komend seizoen wordt daarom de website verder
onder de loep genomen.
Belangrijke wijziging in de App is, dat leden onder de 16 jaar niet zelf hun gegevens meer mogen wijzigen (NAW),
dit als direct gevolg van de AVG regelgeving. Hoewel vaak bij jeugdleden het email adres van een ouder wordt
gebruikt, heeft de KNVB samen met Sportlink besloten deze mogelijkheid dicht te zetten. Als gevolg hiervan moet
het email adres nu ook worden toegevoegd in Sportlink in het veld email adres Ouder / Verzorger. Vervolgens kun
je dan in de App bij Instellingen Mijn Kinderen selecteren, het betreffende kind en dan alsnog de gegevens
aanpassen. Dit is vrij omslachtig, dus begrijpelijkerwijs leidt dit tot meer vragen en helaas werkt het niet altijd even
goed. Afgelopen seizoen zijn we ook gestart met de vastlegging van VOG verklaringen van leiders, trainers en
andere vrijwilligers in Sportlink, dit is uiteraard een doorlopende activiteit en zeer belangrijk.
(Verslag opgesteld door webmaster Matthijs van de Wetering)
SPONSORCOMMISSIE
Een vereniging als RKDES kan niet zonder sponsors. Sponsors zijn, na de contributie en de kantine, de
belangrijkste inkomstenbron om de vereniging draaiende te houden. De sponsorcommissie afdeling voetbal is dan
ook erg verheugd met de vele sponsors die RKDES als club heeft. De reclameborden en de vlaggen rond het 1e
veld zijn goed vertegenwoordigd. Ook tracht RKDES voor ieder team een shirtsponsor te vinden en met zoveel
nieuwe teams bij de jeugd is dat af en toe lastig. Daarom heeft RKDES ook u nodig om sponsors te vinden. Door de
aantrekkelijke lage prijs (de sponsorpakketten beginnen bij 250 euro per seizoen) lukt het de
jeugdsponsorcommissie toch weer om vele sponsors voor de club te interesseren. Bent u nog geen sponsor van
onze mooie club en wilt u dat wel worden, stuur dan een mail naar andrevanhulsen@caiway.nl of kijk op onze
website voor de mogelijkheden. De sponsordag valt samen met de vrijwilligersavond, zodat er nog meer mensen
kunnen genieten van deze avond.
De sponsorcommissie bestond het seizoen 2018 - 2019 uit de volgende personen: Eppo Buskermolen, Piet du Pau
jr., André van Hulsen.
(Verslag opgesteld door André van Hulsen).
TECHNISCHE COMMISSIE
De Technische Commissie van RKDES is verantwoordelijk voor het aanstellen en het functioneren van de trainers,
praktijkbegeleiders van onder andere trainers, en leiders bij RKDES en de verdere organisatie rondom alle
geledingen van het voetbal, van mini’s tot junioren, van meisjes tot de dames, van de lagere senioren tot de
selectie.
Uiteraard is de Technische commissie zeer verheugd met de vele trainers en leiders die zich vaak belangeloos
inzetten voor RKDES als vrijwilliger om het plezier van de spelers en speelsters voorop te stellen. Chapeau!!
De technische commissie bestond het seizoen 2018 - 2019 uit: Jan van Leeuwen, Kees Nieuwendijk, Edwin
Burgers, André van Hulsen, Kelly Stoffels en Gerard Zuidgeest. Met ondersteuning van Hans van Kasteren,
Michael Buskermolen en Eric Zethof, die meedenken over de toekomst van onze vereniging.
Daarnaast krijgt de Technische Commissie ondersteuning van vele vrijwilligers die als coördinatoren van de
verschillende leeftijdscategorieën aanspreekpunt voor de TC zijn.
(Verslag opgesteld door André van Hulsen).
LOTERIJCOMMISSIE
Afgelopen seizoen is er weer de jaarlijkse superloterij geweest, op zondag 19 mei, met prachtige prijzen.
Het Rad van Fortuin fleurde de bekendmaking van de uitreiking van de prijzen van de superloterij extra op.
Onze dank gaat uit naar alle kopers van de loten, waaronder weer zeer veel supersponsors, maar ook naar alle
leden die de loten hebben verkocht.
De opbrengst komt zoals elk jaar voor een deel ten goede aan het vergroten van het spelplezier van onze spelers.
Ook komend jaar zal er weer een superloterij zijn. Op zondag 24 mei 2020 zal in de kantine de prijsuitreiking plaats
vinden.
De loterij commissie bestond uit Helga de Zanger, Paul van Leeuwen, Jan Bouwmeester en Eppo Buskermolen
(Verslag opgesteld door Eppo Buskermolen).
KANTINECOMMISSIE
In het seizoen 2018-2019 bestond de Kantinecommissie uit de volgende personen: Leen Stieva (onderhoud en
meer dan dat), Mariëlle Buskermolen (voorbereiding weekend, inkoop, JOGG gezonde kantine, aanspreekpunt en
regelaar voor alle bardiensten, beantwoorden van de kantinedienstenmail en taakbeheerder van de voetbal.nl
kantinedienst app), Chrystèle Brassem (planning bardiensten), Wim van Loon (snoepautomaat, voorbereiding
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weekend en door-de-week kantinediensten), Erik van den Beitel (kassa/pin beheerder en de klaverjasavonden),
Esmeralda Piké (JOGG gezonde kantine, EHBO in keuken en contactpersoon met de mini’s, hoofd bakgroep en
aanspreken nieuwe vrijwilligers).
De leden van de KC hebben dit seizoen vooral bedacht dat we investeren in de mensen die graag willen dat het
goed gaat met de club en dus meer achter de bar en in de keuken willen staan. Mariëlle ging meer in gesprek met
de oudere teams en heeft geprobeerd de gaten (vooral op zondagmiddag) te vullen met de teams die er op dat
moment waren op de club. We zijn er nog niet en Mariëlle zal zich blijven inzetten om mensen bewust te maken wat
er moet gebeuren om de club van inkomsten te voorzien! ☺
De kantine draait al jaren op vaste bargroepen met een barhoofd. Dit seizoen waren dat de volgende barhoofden:
Ineke van barteam MAAIJ, nog steeds 5 enthousiaste dames bij elkaar maar helaas is het aantal dames uitgedund
en zijn er 2 over. Ook de groep van Erik van den Beitel is gestopt begin van dit seizoen. Martine Strampel en
Chrystèle Brassem draaien nog steeds op zaterdag, barteam Olaf Schouwenburg en Dames 1 staan aan het roer
voor de zondagen als de selectie thuis speelt. Het barteam van Debby van Tol en barteam van Marcel van der
Linden zijn helaas opgeheven.
De kantine ging keurig open met extra wedstrijden door de week door Leen en Leen, Wim en Nel en steeds meer
teams nemen de eigen verantwoordelijkheid als er maar 1 wedstrijd is. Vergaderingen en opleidingen werden zelf
geregeld door desbetreffende personen die daarover de leiding namen. De donderdagavond ging door, zoals alle
e
e
e
jaren met vaste koppels en leden uit het 3 , 4 en 5 elftal van RKDES.
Bij de evenementen zoals Oktoberfeest, nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavond enz. werd de bardienst gedraaid
door de spelers van de voetbal A-selectie.
De klaverjasavonden draaien nog steeds met Bert van der Jagt en Erik van den Beitel aan het roer en aangevuld
door Corrie Durieux en Jan Ramp. De bar wordt dan gerund door barteam Bianca van den Bergen. Supertop!
De weekend coördinatoren waren dit seizoen Chrystèle, Esmeralda, Mariëlle, Hans, Jeroen, Martine, Kees tijdens
thuiswedstrijden Dames 1, Olaf en Dames 1.
Linda, Heddie, Jacqueline, Rick en Lex hebben dit seizoen keihard gewerkt om alles soepeltjes te laten verlopen op
de zondagen met ouders. Grote dank aan deze vrijwilligers die of heel vroeg uit bed moeten of later aan tafel
kunnen voor de zondag maaltijd!
Het schoonmaken van de kantine was weer in vertrouwde handen van de seniorenploeg die op maandag en
vrijdagochtend zorgt dat alles er weer blinkend uitziet. Barmedewerkers ontvangen dan ook nog steeds regelmatig
complimenten van onze bezoekers.
Dit seizoen veranderden we de diensten naar 3 bardiensten van 3,5 uur voor elke ouder/lid vanaf 18 jaar. Dit is
prima bevallen want het vullen van de diensten ging beter dan voorgaande jaren en dus ook dit jaar houden we ons
hieraan vast. De opkomst was top want eenieder die zichzelf had ingeschreven (of door Matthijs of Mariëlle
geholpen was) kwam gewoon! Mariëlle vroeg aan de thuisspelende teams om hulp en dat wordt nog steeds
gedaan! Er is verbetering.
Dit seizoen doet vooral de voetbal.nl app goed zijn werk en steeds meer mensen weten goed hoe deze werkt voor
de inschrijvingen.
We werken als kantinecommissie aan een betere kantine en zullen dit blijven voortzetten.
Wel verdwijnen er steeds meer vaste barteams en dus zullen we daar nog aan moeten werken.
De bakgroep is compleet en wordt nu gestuurd door Esmeralda en met de smeerploeg gaat het ook goed want daar
zijn er 2 bij die meer willen doen. En zo reilt en zeilt de club. Op naar een volgend goed gevuld seizoen!
Iedereen bedankt voor zijn inzet en Door Eendracht Sterk: met zijn allen draaien we de club! Zet hem op!
Een gezellige groet, Mariëlle Buskermolen (voorzitter KC).
EVENEMENTENCOMMISSIE
Voor de Evenementencommissie is het steeds lastiger om een programma te bedenken dat een breed publiek
aantrekt, Daarom wat minder evenementen afgelopen jaar..
Het inluiden van het nieuwe jaar begint traditiegetrouw met de puzzelrit, gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie.
Eppo, Anita en Aad hadden ook dit jaar weer alles uit de kast gehaald om een mooie route uit te stippelen. Dit was
niet voor niks, want er waren dit jaar veel aanmeldingen: er deden meer dan 30 teams mee. Na afloop werden de
antwoorden besproken en richtte Frans Kuipers een woordje richting de aanwezige leden om hen een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
RKDES kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. De evenementencommissie tracht dan ook ieder jaar een mooie
avond neer te zetten om de vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar met een winter-BBQ. De
vrijwilligersavond was goed bezocht. Vanuit de evenementencommissie vonden wij het mooi om te zien hoeveel
mensen er vrijwillig tijd en energie steken in onze vereniging RKDES.
Tijdens de bazaar werden er prijzen verloot onder de door leden verkochte loten. Het was goed weer, het 1e elftal
van RKDES speelde thuis en het was druk in de kantine. Dames 1 verkocht op deze zondag ook lootjes; de prijzen
hiervoor werden verdeeld door middel van een groot rad. Een zeer geslaagde zondag voor RKDES.
Het laatste evenement van het jaar was traditiegetrouw de prutrace. Dit evenement is uitgegroeid tot het grootste
evenement georganiseerd door de evenementencommissie. Dit jaar was er de mogelijkheid voor kinderen van
ouder dan 8 jaar om mee te doen op een mini parcours. De ouder-kind heat was wederom weer een succes, er
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waren meer deelnemers dan ooit. Het mooie weer zorgde voor veel belangstellenden langs het parcours. Wederom
een geslaagde prutrace.
De Evenementencommissie bestond in 2018-2019 uit:
Dennis de Jong, Danny Bon, Ton Grimbergen, Martin Zwart, Raoul van Tol, Raymond Baars, Wilbert Klijmij, Bas
Baars en Gert Ubink. Deze groep blijft bestaan als prutrace-comité.
Na dit jaar heeft de Evenementencommissie besloten in deze vorm te stoppen en de zaak anders in te gaan
richten.. De gewenste structuur wordt: Evenementen coördinator(ren). Met daaronder kleine groepen die gaan
zorgen voor kleine evenementen zoals Kaarten/loterij/vrijwilligersavond/toernooien/prutrace/Voetbalquiz, etc..
We hopen dat alle posities in de nieuwe vorm rond de winterstop weer ingevuld zijn.
(Verslag opgesteld door Gert Ubink).
SENIOREN VOETBAL
De senioren van RKDES begonnen het seizoen 2018-2019 met vijf elftallen aan de competitie.
RKDES 1
e
Kiri Kalaitzis was de trainer. Het elftal had grotendeels dezelfde spelers als vorig seizoen. Heren 1 speelde in de 3
klasse. De ploeg heeft een seizoen gedraaid met wisselende resultaten. Heel goede wedstrijden werden
afgewisseld met mindere wedstrijden. Dit seizoen was het streven om te promoveren. De ploeg eindigde in de
competitie op een plaats die geen recht op directe promotie gaf. In de nacompetitie kreeg RKDES toch nog enkele
kansen op promotie, maar dit is niet gelukt.
Sponsors: AFAS ERP Software en Renault Nieuwendijk.
Trainer: Kiri Kalaitzis; leiders: Jasper Burgers, Sjaak Kok en Jan van der Maarl; assistent scheidsrechter: Marco van
der Jagt; verzorgster: Marlou de Vries.
RKDES 2
e
Het tweede elftal speelde dit seizoen in de reserve 2 klasse. Het team speelde een goed seizoen en haalde ook de
nacompetitie.
Sponsor: Maas Autogroep Nieuwkoop
Trainer: Eric Zethof; leiders: Ton Zeldenthuis en Marius de Grauw; verzorgster: Natasja van Loon.
RKDES 3
e
Heren 3 speelde 4 klasse. Gezelligheid staat voorop. Dit seizoen behaalden ze wisselende resultaten en
eindigden in de middenmoot.
Sponsor: Café op de Hoek.
Leiders: Dennis de Jong.
RKDES 4
e
Heren 4 speelde in de 4 klasse. Ook dit vriendenteam heeft gezelligheid voorop staan.
Ze behaalden wisselende resultaten en eindigden in de middenmoot.
Leider: Wim Teeuwen.
RKDES 5
e
Is een vriendenteam en speelt zijn wedstrijden in de 6 klasse.
Gezelligheid is erg belangrijk. Het team behaalde wisselende resultaten.
Sponsor: McDonald’s
Contactpersoon: Matthew Beringel
N.B. De trainer van RKDES 3 t/m 5 was Erik Mulder
7x7 voetbal
Afgelopen seizoen heeft 1 heren 35+ 7x7 team op vrijdagavond deelgenomen aan de competitie.
e
Ze hebben goede resultaten behaald en zijn 1 geworden in hun poule.
(Verslag Seniorenvoetbal opgesteld door Joke Ubink, wedstrijdsecretaris senioren).
JEUGD EN VROUWEN VOETBAL
We kijken met tevredenheid terug op het seizoen 2018-2019.
Het ledenverloop van het seizoen 2018-2019:
Leeftijdscategorie Afmeldingen Aanmeldingen Verschil

Totaal

17

Onder 6

1

17

16

21

Onder 7

1

5

4

13

Onder 9

4

5

1

28

Onder 10

7

1

-6

38

Onder 11

4

4

0

46

Onder 12

4

1

-3

39

Onder 14

5

2

-3

30

Onder 15

3

1

-2

21

Onder 17

3

1

-2

22

Onder 18

4

2

-2

9

Onder 19

3

5

2

21

39

44

5

288

Onder 7 Meiden

1

9

8

10

Onder 9 Meiden

1

8

7

23

Onder 11 Meiden

1

11

10

34

Onder 13 Meiden

5

5

0

26

Onder 15 Meiden

5

2

-3

26

13

35

22

119

52

79

27

407

TOTAAL

Aan het begin van het seizoen 2018-2019 had RKDES 380 jeugdleden. Het seizoen 2018-2019 werd afgesloten
met 407 leden. Zowel de jongens- als de meidenafdeling lieten een groei in het ledenaantal zien. Vooral de
meidenafdeling laat een positieve ontwikkeling zien. Deze is in het seizoen 2018-2019 gegroeid van 97 naar 119
meiden. Hiermee maakt de meidenafdeling 29% uit van het totale jeugdledenbestand.
Algemene zaken
Vanaf het seizoen 2018-2019 spelen de JO8, JO9/MO9 en de JO10 de spelvorm 6 tegen 6. De JO11 en JO12
speelden dit seizoen de spelvorm 8 tegen 8.
De jeugdopleiding is het afgelopen seizoen verder ontwikkeld door de implementatie van de Trainingssite. Via deze
site krijgen alle trainers van de jeugd wekelijks trainingsmateriaal aangeboden gebaseerd op het Voetbal
Jeugdplan. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de verdere verbetering van de kwaliteit en gelijkwaardigheid
van de trainingen.
Dit seizoen zijn de teams gestart met nieuwe wedstrijdtenues. Wij bedanken alle sponsoren voor hun bijdrage om
dit mogelijk te maken! In het bijzonder bedanken wij Schreurs die zich wederom weer aan de jeugd heeft verbonden
als hoofdsponsor. Alle teams zijn in dit nieuwe tenue op de foto gezet met dank aan Maaike Cappon Fotografie.
Ten behoeve van het voldoen aan de eisen van de AVG hebben alle leden het verzoek ontvangen om een
toestemmingsformulier in te vullen.
Het afgelopen seizoen bleek het invullen van alle taken binnen de vereniging die noodzakelijk zijn om de club
‘draaiende’ te houden steeds problematischer te worden. Aan het einde van het seizoen had 22% van de ouders
van jeugdleden niet hun verplichte 3 taken voldaan. Dit heeft ertoe geleid dat de jeugdcommissie samen met het
hoofdbestuur de leden de mogelijkheid gaat geven om hun taken af te kopen en zal er streng gehandhaafd gaan
worden bij het niet vervullen van de diensten. Doel hiervan is om ‘Door Eendracht Sterk’ met z’n allen de club
overeind te houden.
Pupillen
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De mini’s, JO8 en JO9 mochten afgelopen seizoen bij de thuiswedstrijden een ‘pupil van de week’ selecteren. Een
geweldige beleving voor onze jongste pupillen.
De mini's spelen op zaterdag hun onderlinge Champion’s Cup wat weer veel voetbalplezier geeft.
Halverwege het seizoen zijn er jongens vanuit de mini’s overgegaan naar de JO8 waar ze in de competitie zijn gaan
spelen. In totaal speelden er eind van het seizoen 18 jongens en meisjes in de mini’s.
In de leeftijdscategorieën JO8 en JO9 wordt niet langer de stand bijgehouden door de KNVB. Hierdoor kent deze
groep dan ook geen competitiekampioenen meer. Om bij goede prestaties de teams toch in het zonnetje te kunnen
zetten, huldigt RKDES aan het einde van het seizoen De Kampioen van RKDES in de betreffende
leeftijdscategorie. Deze wordt bepaald op basis van de stand in het pupillenklassement (samengesteld door Jan
den Boer, waarvoor dank!). Aan het einde van het seizoen werden gehuldigd: JO8-1, JO9-1, JO9-6 (meiden).
Verder werden de JO10-3 voorjaarskampioen en de JO12-1 najaarskampioen. De JO10-3 werd overall winnaar van
het pupillenklassement.
Junioren
Het vinden van voldoende scheidsrechters voor vooral de oudere junioren (JO17/JO19) blijft moeizaam verlopen.
De JO15-1 en de JO17-1 mochten het seizoen afsluiten met een kampioenstitel en werden beide
voorjaarskampioen.
Meisjes
Het meidenvoetbal bij RKDES zit nog steeds in de lift. Zoals aangegeven is reeds 30% van de jeugdleden een meisje
en groeit dit aantal maandelijks. In de maand voor het schoolvoetbal werd een meiden-clinic georganiseerd wat een
groot succes was en heeft geleid tot een extra impuls voor de instroom van meiden.
De MO17-1 werd najaarskampioen en de MO13-1 overall winnaar van het pupillenklassement bij de meiden.
Vrouwen 1
e
Vrouwen 1 speelde in de 4 klasse. Ze behaalden wisselende resultaten en eindigden onder in de middenmoot.
Sponsor: Ubink cactussen
e
Trainer: Hans Baars en 2 helft van het seizoen Maarten van Putten op maandag; donderdag eigen training. Leider:
Anita Voorn; assistent scheidrechter: Leo Osterkamp
Vrouwen 7x7
Vrouwen 30+ 7x7 hebben in competitievorm meegedaan en hebben een heel rommelig seizoen gehad. Doordat de
wedstrijden op verschillende avonden werd gespeeld, was het vaak lastig om een team samen te stellen. De
wedstrijden die gespeeld zijn hadden wisselende resultaten.
Toernooien
Het afgelopen seizoen werd met Pasen en Pinksteren een toernooi georganiseerd. Het organiseren van toernooien
is moeilijker geworden door de wijzigingen in de speeldagenkalender. De wijzigingen leiden ertoe dat er een
langere winterstop is en er langer wordt doorgespeeld richting zomer. Hiermee nemen het aantal weekenden
waarin een toernooi georganiseerd kan worden af. Dit was merkbaar in het feit dat vooral het Paastoernooi (mini’s
t/m JO12) moeizaam ingevuld kon worden. Het Meidentoernooi verliep goed en werd feestelijk opgeluisterd met
een gesponsorde lunch/picknick voor alle deelnemers.
Het is gebleken dat de door de wedstrijdsecretarissen geselecteerde uittoernooien niet altijd bezocht konden
worden door de teams van RKDES. Aangezien deze afmeldingen (soms laat) niet gewenst zijn, zal vanaf het
seizoen 2019-2020 de leider verantwoordelijk worden voor het aanmelden van de uittoernooien.
Activiteiten:
De activiteiten die het afgelopen jaar werden georganiseerd t.b.v. de jeugd waren opnieuw succesvol, mede dankzij
het feit dat er telkens weer veel mensen bereid waren ons daarbij behulpzaam te zijn. Onze dank gaat dan ook uit
naar iedereen die ons geholpen heeft. Speciaal Stichting Supporting Kudelstaart (voorheen de
Supportersvereniging Kudelstaart) en de diverse sponsors. De activiteiten die het afgelopen jaar zoal door de
jeugdcommissie werden georganiseerd, zijn:
•Seizoenstart voor de mini’s t/m JO13 met: ‘Het beste schot van RKDES’.
•De grote clubactie was een groot succes. Met dank aan alle jeugdige verkopers bracht deze actie € 4.668,= op
voor onze club!
•Ook dit jaar werd weer een sinterklaasfeest georganiseerd voor de mini’s, JO8, JO9/MO9 en de mini’s van de
handbal. Sinterklaas en zijn Pieten voerden een mooi stuk op in de kantine waar meer dan 100 kinderen
aanwezig waren om mee te zingen en springen en een cadeau in ontvangst te nemen.
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•Het traditionele Kerst-zaalvoetbaltoernooi voor de gehele RKDES-jeugd is door de vakantieplanning
omgedoopt in het Olieballentoernooi. De opkomst was vergeleken met voorgaand jaar tegenvallend.
•In het voorjaar is een mini-dag georganiseerd. Deze geslaagde dag met 40 deelnemende jongens en meisjes
heeft geleid tot een extra impuls bij de instroom van nieuwe pupillen.
•Door de samenwerking met AZ konden leden van RKDES gebruik maken van een kortingsactie voor de
wedstrijd AZ-Utrecht. Met ruim 100 RKDES-ers werd genoten van een mooie wedstrijd van AZ.
•Ook dit jaar hebben meer dan 330 kinderen van 6 tot 16 jaar aan het Voetbalkamp meegedaan. Dit jaar was er
voor het eerst sprake van maximaal aantal deelnemers om de organisatie beheersbaar te houden. Mede
dankzij goed weer en de hulp van vele leiders was het Voetbalkamp ook dit jaar weer een groots festijn.
•De seizoensafsluiting is dit seizoen gecombineerd met de prutrace. Hiervoor werd de prutrace uitgebreid met
een ‘race zonder sloten’ voor de jongste jeugd.
(Verslag opgesteld door leden van de Jeugdcommissie).
ZAALVOETBAL
Het seizoen 2018/2019 bestond de zaalvoetbal afdeling wederom uit 8 teams, waarvan 5 herenteams en 3
damesteams.
Heren 1 had een moeilijk seizoen. Vanwege een te smalle selectie waren er regelmatig spelers te kort waardoor ze
zonder wissels of met spelers uit lagere elftallen de strijd aan moesten gaan. Gelukkig hoefden ze geen wedstrijden
e
af te zeggen en konden ze zich hierdoor ternauwernood handhaven in de 1 klasse. Voor aankomend seizoen is er
een samensmelting geweest met het zaalvoetbalteam van BSM waardoor de selectie weer op orde lijkt en er weer
naar het linker rijtje gekeken kan worden.
e
e
Van de overige herenteams degradeerde het 2 elftal na zo’n 20 seizoenen actief geweest te zijn uit de 3 klasse.
Het derde elftal handhaafde zich wel in deze klasse waardoor die team komend seizoen omgedraaid worden.
RKDES 4 en 5 hadden een leuk seizoen.
Dames 1 had een aantal speelsters die op vrijdag verhinderd zijn. Zij hebben daarom op woensdag hun vaste thuisspeelavond en de wedstrijden zijn in de KDO-hal afgewerkt. De overige 2 damesteams speelden wel hun
thuiswedstrijden in de Proosdijhal, veelal onder leiding van eigen scheidsrechters. Ze kunnen terug kijken op een
goed seizoen, al waren er wat minder sportieve tegenstanders in de poules aanwezig.
Afgelopen seizoen zijn we gestopt met de zaaldiensten. Het seizoen ervoor waren er te vaak teams die hun
verplichtingen niet na kwamen en andere spelende teams werden daar de dupe van. Daarvoor in de plaats zijn de
teams alleen verantwoordelijk voor hun eigen wedstrijden (tijd+stand bijhouden) en dat is goed bevallen. Ook
vanwege de digitalisering enkele jaren geleden is de functie van zaaldienst minimaal geworden, al zijn de eerst en
laatst spelende teams wel verantwoordelijk geweest voor klaarzetten en opruimen van de doelen en
reservebanken.
De voetbal.nl-App heeft zijn functie goed gedaan want alle teams wisten tijdig hun programma en daardoor waren
er weinig last minute afzeggingen. Dit heeft er ook toe geleid dat er geen programma meer nodig was in de Treffer.
Veelal was die informatie niet meer up-to-date omdat de wijzigingen in programma wekelijks aanwezig waren en de
digitalisering de wekelijkse post onnodig maakte. De supporters die een team wilden aanmoedigen wisten via social
media of spelers het programma wel te achterhalen. Voor het verplaatsen van wedstrijden en andere zaken is er
veelvuldig contact geweest met de KNVB. Dit ging meestal wel goed, al blijkt wel dat de KNVB ook wat minder
flexibel aan het worden is en graag met boetes dreigt. Gelukkig zijn deze boetes zeer minimaal geweest en door
betreffende team betaald.
We hadden dit jaar een groter probleem met de faciliteiten van de Proosdijhal. Door bepaalde oorzaken hebben de
spelers ca. 8 weken lang niet kunnen douchen na hun sportactiviteit. Dit resulteerde in vele interne klachten en een
e
mindere 3 (maar wel erg belangrijke) helft doordat diverse spelers/teams direct naar huis gingen.
Zoals ieder seizoen bedanken we de scheidsrechters die de nodige wedstrijden gefloten hebben.
(Verslag opgesteld door Antoine Groot).
HANDBAL
Het bestuur van de handbalafdeling bestaat uit:
René van Bers:
voorzitter / afgevaardigde hoofdbestuur.
Laurens van Kessel:financiën / sponsoring.
Britt Versteeg:
scheidsrechter-contactpersoon / evenementen.
Wendy Verzeilberg: wedstrijdsecretaris / ledenadministratie.
Annelies van Berkel:
Jeugd.
Monique Dol:
Senioren.
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Handbaljeugd
Er waren in het seizoen 2018/2019 zes jeugdteams actief in veld- en zaalcompetities.
B1
De keepster van de B1 is helaas naar een andere club gegaan. Gelukkig hebben we hier een goede vervanging
voor gevonden, waardoor dit team verder ongewijzigd door kan dit seizoen. De meiden speelden dit seizoen geen
veldcompetitie meer, alleen zaalcompetitie. Komend seizoen willen zij zich ook gaan oriënteren op het
beachhandbal. Ze trainen 2x in de week anderhalf uur en zijn zeer gedreven in hun spel. Een team voor de
toekomst!
Trainer Arjo Versteeg,
Coach: Arjo Robert
Sponsor: Multi Supplies
D1
De D1 is een jongensteam in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Uniek dat zo’n kleine vereniging een jongensteam heeft.
We koesteren dit dan ook zeker. Het is een fanatiek team dat het in de competitie goed heeft gedaan. De D jeugd
traint 2x per week 1 uur.
Het team heeft afgelopen seizoen ook enthousiast meegedaan aan de beachhandbal-competitie.
Trainer en coach D1: Annelies
Sponsor: Van Berkel Aannemers Leimuiden BV
E1
De E1 bestaat uit meiden in de leeftijdscategorie 10-12 jaar. Het is een klein team, eigenlijk net te klein maar met
aanvulling vanuit de E2 kan het team altijd spelen. Het is een leuk team dat het altijd gezellig heeft met elkaar.
Trainers E1 en E2: Diana en Kitty
Coaches E1: Annelies, Annelien en Michel
Sponsor E1: V.d. Knaap-Braam
E2
De E2 is een vrij groot team van meiden die 9-10 jaar zijn. Allemaal vriendinnetjes van elkaar dus heel veel
gezelligheid in het team. Fanatiek zijn ze echter ook. Dit team heeft ook meegedaan aan de beachhandbalcompetitie.
Trainers E1 en E2: Diana en Kitty
Coach: Sandrine
Sponsor: Bunnik Vriesea’s BV
F1:
Dit team speelt competitie op een miniveld, zowel buiten als binnen. Ook wordt er zo nu en dan deelgenomen aan
e
een toernooitje. De meesten handballen nu voor het 2 jaar en dat is duidelijk te zien. Het spelletje gaat steeds
beter lopen en ze gaan klaargestoomd worden voor het grote veld waar ze komend seizoen zullen gaan spelen.
Trainers: Ben en Aart
Coaches: Ben
Sponsor: De Vries BV
F2/kabouters
Dit zijn de jongste spelers van RKDES. Zij spelen nog geen competitie maar doen gemiddeld 1x per maand mee
aan een toernooi. Het is een groep die gedurende het seizoen groeit.
Trainers: Ben en Aart
Coach: Marieke en Monique
Sponsor: Eco Grow BV
Handbalsenioren
Er waren in het seizoen 2018/2019 drie seniorenteams in de zaal actief: één herenteam en twee damesteams.
Het herenteam
Dit team bestond uit 10 heren die recreatief handballen. De resultaten waren redelijk stabiel te noemen. Het team
e
werd uiteindelijk derde in de 2 klasse afdeling.
Aan het einde van het seizoen is er opnieuw afscheid genomen van een aantal spelers. Hierdoor wordt het weer
lastig om door te gaan met een herenteam. Dit is toch gelukt voor komend seizoen.
Coach: Linda Bouwman.
Sponsor: Hoekwater BV.
Dames 1
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Dit team had een geheel nieuwe samenstelling als team. Het eerste team speelde pouleklasse. De prestaties waren
zeer teleurstellend. Ze hebben 1 wedstrijd weten te winnen. De rest van het seizoen zijn alle wedstrijden verloren.
Toch is de sfeer binnen het team het gehele seizoen goed gebleven. Een aantal dames is aan het einde van het
seizoen gestopt, dit had verschillende redenen. Maar er hebben zich ook 10 nieuwe dames aangemeld, met veel
handbalervaring. Hierdoor hebben wij voor komend seizoen de dames 1 weer aangemeld voor de tweede klasse.
De nieuwe dames zijn een enorme versterking
Trainer: Martijn Jasper
Coach: Jan van der Schouw
Sponsor: Bosman-Van Zaal BV
Dames 2
Martijn Jasper was trainer het gehele seizoen. Het team speelde wederom een verdienstelijk seizoen en eindigde in
de middenmoot van regio Den Haag. Coaching was gedurende het seizoen in handen van Arjo Versteeg, trainer
was Martijn Jasper.
Trainer: Arjo Versteeg/ Martijn Jasper
Coach: Arjo Versteeg.
Sponsor: Phonehouse Aalsmeer.
Handbal financiën
Het seizoen 2018-2019 hebben we met een positief resultaat(je) af kunnen sluiten. Met name de sponsorcommissie
(onder bezielende leiding van André Braam) heeft hier veel aan bij gedragen. Alle teams zijn tijdens het seizoen in
het nieuw gestoken. Desondanks konden er toch zwarte cijfers worden geschreven!
Naast de kledinguitgaven zijn er over de gehele linie meer bestedingen geweest, allen met het doel om meer leden
te werven en tegelijk ook de huidige leden binnenboord te houden.
We verwachten voor het huidige seizoen (2019/2020) een neutraal resultaat.
Ook het seizoen 2019/2020 zullen we met name investeren in het aantrekken van nieuwe (jeugd)leden, in het
bijzonder bij de jongste jeugd. Op het gebied van sponsoring blijft waakzaamheid geboden. Hoewel momenteel alle
teams gesponsord worden, is er nog ruimte voor extra sponsors om de club meer draagkracht te geven. Die
sponsoring kan in de vorm van kleding/tassen etc., maar ook als lid van de dit seizoen opgerichte “Club van 30” is
financiële steun meer dan welkom!

Scheidsrechters
We hadden de volgende scheidsrechters tot onze beschikking in het seizoen 2018-2019:
NHV-scheidsrechters: Paul Maarsen (regio), Harrie Arts (regio) en Laurens van Kessel (landelijk).
Verenigingsscheidsrechters: Mick van Miltenburg, Claudia van Eijk, Kitty van Berkel, Aart Kolle, Martijn Jasper,
Bianca Hollander, Romano Murtas, Anouk van Egmond, Isa Verzeilberg (jeugd), Esmee Lek (jeugd), Romy van
Miltenburg (jeugd) en Lisa Gaastra (jeugd).
(Verslag opgesteld door René van Bers).
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