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Jaarverslag sv RKDES seizoen 2019-2020 
 
INLEIDING 
 

Voor u ligt het jaarverslag over 2019-2020, opgesteld door de afdelingen en commissies van sv 
RKDES.  
Het seizoen 2019-2020 is een heel bijzonder seizoen geworden vanwege Corona. Vanaf 16 maart zijn 
trainingen en wedstrijden stilgelegd. Competities werden niet afgemaakt. Geen kampioenen, geen 
degradanten. Vóór de zomer konden de trainingen gelukkig weer hervat worden, binnen de 
voorgeschreven Corona-maatregelen. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 is al aangekondigd dat er bij RKDES een 
project was gestart om te komen tot structuurverandering en verjonging van het bestuur. In een extra 
ALV in het voorjaar van 2020 zouden overdracht en installatie van het nieuwe bestuur bekrachtigd 
worden. 
Door de intelligente lockdown die op 15 maart werd afgekondigd, kon de extra Algemene 
Ledenvergadering, die op 16 maart gepland was, echter niet doorgaan. Het plan was op deze extra 
ALV op een feestelijke wijze afscheid te nemen van vier bestuursleden die zich jarenlang voor RKDES 
hebben ingezet: Frans Kuipers, Jan Zethof, Eppo Buskermolen en Jan Zethof. Tevens zouden er 
nieuwe bestuursleden benoemd worden. 
Omdat er met name vanwege Corona heel veel geregeld moest worden, is het nieuwe bestuur “ad 
interim” volop aan de slag gegaan, met op de achtergrond het oude bestuur nog als 
eindverantwoordelijke. Zie ook hierna het hoofdstuk “Het Nieuwe Bestuur”.  
Op de Algemene Ledenvergadering van 23 november zal het nieuwe bestuur alsnog geïnstalleerd 
worden. Een feestelijk afscheid van de oude bestuursleden kan hopelijk in 2021 plaatsvinden. 
 
Een belangrijk punt van zorg voor het interim-bestuur, als gevolg van de Corona-crisis, waren de 
financiën. Vanaf 15 maart zijn de kantine-inkomsten weggevallen. Een belangrijke inkomstenbron voor 
iedere voetbalvereniging. Gelukkig zijn de leden en de sponsors RKDES blijven steunen en zijn de 
inkomsten uit contributie en sponsoring nagenoeg gelijk gebleven. Heel hartelijk dank daarvoor!  
RKDES heeft ook hier en daar wat kunnen besparen en enkele Corona-overheidssubsidies kunnen 
krijgen. Ondanks de Corona-perikelen hoefde RKDES daarom de contributie voor het seizoen 2020-
2021 niet (tussentijds) te verhogen. 
Hoe het in het nieuwe seizoen verder zal gaan is zeer onzeker. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag (begin november 2020) hebben we weer te maken met een gedeeltelijke lockdown, liggen 
de competities helaas weer stil en is de kantine weer gesloten. 
 
Maar toch: dank voor alle steun in het afgelopen jaar aan alle leden, sponsors, donateurs en de vele 
vrijwilligers. We blijven Door Eendracht Sterk. 
 
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 digitale Algemene Ledenvergadering op 
maandag 23 november 2020 om 20.00 uur. 
 
Peter Lentjes, secretaris RKDES 
 

HET BESTUUR 
Frans Kuipers    voorzitter 
Peter Lentjes   secretaris 
Jan van Leeuwen      penningmeester en technische zaken 
Belinda Buskermolen                 voorzitter voetbaljeugd/meisjes/dames 
René van Bers                voorzitter handbal  
Nico Luijten                                2e penningmeester  
Gert Ubink                                vice-voorzitter/ voorzitter evenementencommissie  
Eppo Buskermolen (tot 25-11-19) voorz. loterijcommissie/algemene zaken/velden 
Jan Zethof    algemene zaken 
Rody de Graaf   PR/Communicatie 
Andre van Hulsen                  sponsorcommissie (geen officieel bestuurslid maar wel altijd aanwezig 

bij de bestuursvergaderingen) 
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HET NIEUWE BESTUUR 
Als een van de agendapunten is in de Algemene Leden Vergadering in november 2019 besproken dat 
er een bestuursverandering op komst was. Frans Kuipers, Jan van Leeuwen en Jan Zethof hadden 
aangegeven te gaan stoppen met hun bestuurstaken en Eppo Buskermolen is na de vorige ALV met 
onmiddellijke ingang gestopt. Dat was voor de overige bestuursleden, met hulp van Jan Hoogenbosch 
reden om wat veranderingen in de structuur door te voeren. 

 

De bovenstaande nieuwe structuur was het voorstel dat daartoe in de periode na de ALV is 
geformuleerd en dat zou besproken worden, inclusief de kandidaten voor de nieuwe posities op een 
extra ALV op 16 maart 2020. 
 
Vanwege de Corona-maatregelen kon die ALV niet doorgaan en door gevolgen van Corona moest er 
veel worden geregeld bij RKDES. Het nieuwe bestuur is daarom direct aan de slag gegaan en heeft 
alles gedaan wat nodig was om RKDES door de Coronatijd heen te leiden en om het seizoen 2020-
2021 goed op gang te brengen.  
 
Omdat een nieuw bestuur pas aan de slag als het door de Algemene Ledenvergadering is 
geïnstalleerd en het oude bestuur is ‘gedechargeerd’ heeft het oude bestuur nog steeds de 
eindverantwoordelijkheid. Het werk wordt echter ‘ad interim’ door het nieuwe bestuur gedaan. Tijdens 
de ALV van november 2020 moet daarom het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. 
 
De samenstelling van het nieuwe bestuur zoals die op 23 november 2020 aan de ALV wordt 
voorgelegd is als volgt:  

• Gert Ubink: Voorzitter (a.i.) 

• Rody de Graaf: Communicatie 

• Belinda Buskermolen: Voetbal (jeugd) 

• André Alders: Voetbal (senioren en zaal) 

• René van Bers: Handbal 

• Robert van Loon en Nico Luijten: Financiën 

• Peter Lentjes: Secretaris 
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• Ashna Vishnudatt: Algemene Zaken 
 

Zodra het nieuwe bestuur officieel is geïnstalleerd en het vorige bestuur is gedechargeerd, is het ook 
tijd om afscheid te nemen van de scheidend leden. We gaan ze in het zonnetje zetten en oprecht 
bedanken voor al het werk dat zij gedurende vele jaren voor RKDES hebben gedaan. Dat moet 
natuurlijk in aanwezigheid van meer mensen dan nu is toegestaan, vandaar dat we zullen moeten 
wachten tot huidige beperkingen voor samenkomsten zijn opgeheven. 
 
Namens het bestuur van RKDES, 
Jan Hoogenbosch 
Begeleider Bestuursverandering RKDES 
 

LEDENADMINISTRATIE  
De ledenadministratie was in de vertrouwde handen van Theo Raadschelders. 
Bij de Handbalafdeling deed Wendy Verzeilberg de ledenadministratie. 
 

DONATEURS 
Jasper Blom en Piet Piet hebben afgelopen jaar samen de donateurs benaderd voor hun bijdragen.  
Jasper is na vele jaren gestopt. Heel hartelijk dank voor je inzet! 
I.v.m. Corona is besloten om met ingang van het seizoen 2020-2021 niet meer langs de deur te gaan 
om contant geld op te halen, maar worden er brieven gestuurd met verzoek om de bijdrage over te 
maken. Dat betekent dat het werk van Piet hierbij ook gestopt is. Piet, ook hartelijk bedankt. 
Alle donateurs worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. 
Wenst u ook donateur te worden, neem dan gerust contact op met de secretaris, 
pwmlentjes@gmail.com 
Zeker in deze Coronatijd zijn extra inkomsten zeer welkom. 

 
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 
Ook dit seizoen staan de dames en heren van de seniorenploeg onder leiding van Hans Brand op 
maandagochtend weer klaar voor onderhoud en schoonmaak van kantine, keuken, kleedkamers, 
toiletten, ramen en deuren. 
Op vrijdagochtend kijken ze nog even goed of alles schoon is voor het aanstaande weekend. 
Het werk van lijntrekken wordt verzorgd door Leen Fokker (voorheen door Gerard Baars). 
Het hijsen van de vlaggen wordt nu door Joop Wegbrands gedaan. Dit is maar liefst 18 jaar lang 
gedaan door Hans Brand. 
Harry Kolle houdt het kunstgras netjes bij met zijn trekker (schoonmaken, losmaken, egaliseren). 
Leen Stieva is onze techneut dit heel veel werk verzet en het gebouw goed kent qua technische 
uitrusting..  
Er worden veel kleine onderhoudsklusjes en reparaties gedaan. Maar ook worden doelen gerepareerd 
en worden reclameborden geplaatst/gewisseld en schoongehouden/gewassen.   
Het gebeurt allemaal achter de schermen en onzichtbaar voor de meeste leden van RKDES maar de 
dames en heren zijn echt onmisbaar voor RKDES. 
Daarom: Joop, Leen, Aad, Piet, Wim, Leen, Joop, Ben, Piet, Wim Peter, Harry, Sjaak, Jan, Hans, 
Anita, Thea, Lianne, Marleen en Truus: heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. 

mailto:pwmlentjes@gmail.com
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(Verslag opgesteld door Hans Brand). 
 

WEBSITE 
Afgelopen seizoen is het gebruik van de Voetbal.nl app toegenomen. Nagenoeg iedere speler of 
ouder/verzorger van een speler heeft de Voetbal.nl app.  
 
Enkele leden hebben de app nog niet geïnstalleerd en/of hebben zelfs geen emailadres opgegeven. 
Uiteraard is dit zeer belangrijk ook in verband met het opgeven van de verplichte Vrijwilligerstaken. 
Naast natuurlijk de relevante informatie met betrekking tot wedstrijden en afgelastingen. Afgelopen 
seizoen is daar ook belangrijke informatie met betrekking tot COVID-19 (Corona) maatregelen 
bijgekomen. In het programma bij een Wedstrijd zie je tegenwoordig het blokje “Klik hier voor corona-
informatie van de thuisvereniging” staan. Iedereen kan dus voor aanvang van een wedstrijd al zien 
waar je rekening moet houden tijdens het bezoek van een wedstrijd en wat de beperkingen zijn. 
 

 
 
Uiteraard is deze informatie ook terug te vinden op de Website. De website is hiermee nog steeds een 
belangrijke bron voor formele communicatie vanuit RKDES. Afgelopen seizoen heeft de KNVB in 
samenwerking met Sportlink ook Online Aanmelden geïntroduceerd. Hoewel in begin niet helemaal 
goed werkbaar, lijkt dit nu wel te werken. Hiervoor hebben we een eerste kleine test gedaan. Voordeel 
is dat ook de AVG van zowel de KNVB als RKDES in de aanmelding direct wordt meegenomen. 
 
De vastlegging van VOG verklaringen van leiders, trainers en andere vrijwilligers in Sportlink, is 
uiteraard een doorlopende activiteit en zeer belangrijk. Afgelopen seizoen is dit goed verlopen. 
(Verslag opgesteld door webmaster Matthijs van de Wetering) 

 
DE TREFFER  
Het afgelopen jaar (Jaargang 54) zijn er 25 Treffers uitgekomen. Vanwege Corona verscheen het 
laatste nummer van deze jaargang al op 9 maart 2020. 
Jaargang 54 van De Treffer werd samengesteld door Nico de Ron en Dieuwertje vd Jagt.  
De verzamelploeg bestond uit Nico de Ron en Jan Vrolijk. Jan helpt ook nog met de Treffer nieten. 
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. 
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.  
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Toen één van de twee huidige redacteuren, Nico de Ron, aangaf dat hij ging stoppen als redacteur, 
was dat voor het bestuur aanleiding om het belang van de Treffer te heroverwegen. Daarbij ook in 
ogenschouw nemend het teruggelopen aantal abonnees, de kosten en de benodigde tijd. Besloten is 
te gaan stoppen met het uitgeven van De Treffer. De andere redacteur, Dieuwertje van der Jagt, gaat 
nu een rol spelen als webredacteur voor onze website. 
Op 24 augustus 2020 is de eerste Treffer van Jaargang 55, en tevens allerlaatste Treffer verschenen. 
In dit laatste nummer was er ruimte voor een bedankwoord vanuit het bestuur, een terugblik en een 
stukje geschiedenis van (oud)-redactieleden en enkele bijdragen van mensen die in het verleden ook 
vaak teksten aanleverden.  
Ook langs deze weg nogmaals veel dank aan redactie, schrijvers, sponsors en bezorgers. 
(Verslag opgesteld door Nico de Ron en Peter Lentjes). 

 
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 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 sponsoring@rkdes.nl 
of kijk op onze website voor de mogelijkheden.  
De sponsorcommissie bestond het seizoen 2019 - 2020 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 2019 - 2020 uit: Jan van Leeuwen, Kees 
Nieuwendijk, Edwin Burgers, André van Hulsen, Kelly Stoffels, Gerard Zuidgeest, Sander van der Lip 
en Ron Hogenboom. Met ondersteuning van Hans van Kasteren, Michael Buskermolen, 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  
Op zondag 24 mei 2020 was in de kantine de prijsuitreiking van de superloterij gepland. In verband 
met Corona kon de hele loterij echter niet doorgaan. Helaas, een groot gemis qua inkomsten voor 
RKDES. We hopen dat de superloterij in het nieuwe seizoen ergens in het voorjaar van 2021 wel weer 
door kan plaatsvinden. 

 
KANTINECOMMISSIE  
In het seizoen 2019-2020 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 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).  
 

mailto:sponsoring@rkdes.nl
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Het was een raar en onvolledig seizoen door de COVID-19. Net lekker op dreef toen we dicht 
moesten. Daar doe je helemaal niets aan en dus verkocht Mariëlle de voorraad voor inkoopprijs aan 
de leden en zo ging hierna de kantine dicht. Onwerkelijk maar waar. We zijn er goed uitgekomen en 
zijn met frisse moed het nieuwe seizoen weer ingegaan. 

Doordat er wat vrije tijd over was      zijn Esmeralda en Mariëlle aan de studie gegaan en hebben zij 

hun diploma Sociale Hygiëne gehaald. Dit is belangrijk in verband met de Drank- en Horecawet.   
    
De kantine draait al jaren op vaste bargroepen met een barhoofd. Dit seizoen waren dat de volgende 
barhoofden: Joke en Mariska van barteam JoMa maar zij zijn dit seizoen gestopt want hun kinderen 
zijn 18 jaar en kunnen zelf hun vrijwillige taken doen! Deze dames super bedankt! Martine Strampel 
en Chrystèle Brassem draaiden nog steeds op zaterdag afgelopen seizoen en gaan nog door! 
Barteam Olaf Schouwenburg en Dames 1 stonden aan het roer voor de zondagen als de selectie thuis 
speelt. Barteam Olaf is inmiddels ook gestopt.  
We gaan het meemaken hoe we dit allemaal weer kunnen vullen.   
De kantine ging keurig open met extra wedstrijden door de week door Leen en Leen, Wim en Nel en 
nog steeds nemen meer teams de eigen verantwoordelijkheid voor de kantine als er maar 1 wedstrijd 
is. Op donderdagavond is de kantine altijd open, zoals alle jaren met vaste koppels en leden uit het 3e, 
4e en 5e elftal van RKDES.  
De klaverjasavonden draaiden 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! Voor nu zal de klaverjas even stilstaan door alle Corona-regels. Hopelijk kan 
dit later in dit seizoen weer worden opgepakt. 
De weekend coördinatoren waren dit seizoen Chrystèle, Esmeralda, Mariëlle, Hans, Jeroen, Martine, 
Kees tijdens thuiswedstrijden Dames 1, Olaf en Dames 1.  
Linda, Jacqueline, Rick en Lex hebben dit seizoen keihard gewerkt om alles soepeltjes te laten 
verlopen op de zondagen met ouders en blijven dit doen. 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 hielden we de 3 bardiensten van 3,5 uur voor elke ouder/lid vanaf 18 jaar. Dit is prima 
bevallen en dus gaan we er dit seizoen mee verder!  
Dit seizoen gaan we werken aan een cashfree kantine met een QR-code bij de kassa voor een potje 
en voor makkelijker afrekenen bij de kassa zodat alles sneller kan.  
De looproute i.v.m. COVID-19 is er al en zo hopen we te voldoen aan de regels van de COVID-19 als 
“horecagelegenheid”,  want zo worden we bekeken als kantine. We hopen op de medewerking van 
onze leden en dat ze ons hierin steunen!  
Ook hopen we op de invulling van de zondagen! Mariëlle zal dus wat vaker externe mensen moeten 
inhuren om e.e.a. soepel te laten verlopen. We gaan het meemaken en blijven positief. 
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. 
Op naar een volgend goed gevuld seizoen met de voetbal.nl app!  
 
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 

Afgelopen seizoen waren er de volgende activiteiten: Seizoensopening jeugd, Clubproeverij, Kaarten, 
Kerstblingo, Kerstkaarten, Puzzelrit/nieuwjaarsreceptie en Vrijwilligersavond.  
Alle activiteiten zijn na 15 maart stilgelegd. Dus geen seizoenafsluitingen en geen Prutrace. 
Een nieuwe activiteit afgelopen jaar was de Clubproeverij georganiseerd door 6 verenigingen aan de 
Wim Kan Dreef; dit was een zeer geslaagde avond. 
 
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/Vrijwilligersavond/Toernooien/Prutrace/Voetbalquiz, etc.  
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We hopen dat we in een Corona-vrij tijdperk weer activiteiten kunnen ontplooien voor leden en niet- 
leden. De vereniging heeft de activiteiten weer nodig voor saamhorigheid binnen de vereniging en 
Kudelstaart. Daarnaast zijn activiteiten noodzakelijk voor een goede baromzet over het hele jaar. 
We bedanken eenieder die bij één van de activiteiten betrokken is geweest. Zo ook de schenkers van 
de prijzen of andere ondersteuning.  
De Evenementencommissie bestond in 2019-2020 uit: 
Dennis de Jong, Danny Bon, Ton Grimbergen, Martin Zwart, Raoul van Tol, Raymond Baars, Gert 
Ubink. Deze groep blijft bestaan als prutrace-comité. 
(Verslag opgesteld door Gert Ubink). 
 

SENIOREN VOETBAL 
De senioren van RKDES begonnen het seizoen 2019-2020 met vijf elftallen aan de competitie. 
Het werd een raar seizoen doordat in de maand maart door het coronavirus het seizoen werd 
afgebroken en niet meer werd hervat zoals later zou blijken. Geen enkel elftal werd hierdoor kampioen 
en er waren ook geen degradanten. Het komende seizoen kan ieder team weer starten in de klasse 
waar ze in maart geëindigd zijn. 
 
RKDES 1 
Kiri Kalaitzis was de trainer tot de winterstop. In december kwam de mededeling dat hij naar een 
andere club wilde. Na de winterstop heeft Erwin Mönnich zijn taken overgenomen. Het elftal had 
grotendeels dezelfde spelers als vorig seizoen. Heren 1 speelde in de 3e 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.  
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 
Het tweede elftal speelde dit seizoen in de reserve 2e klasse. Het team speelde een goed seizoen  
Sponsor: Maas Autogroep Nieuwkoop 
Trainer: Frank van Tol; leiders: Ton Zeldenthuis en Edwin Burgers; verzorgster: Natasja van Loon. 
  
RKDES 3 
Heren 3 speelde 4e klasse. Gezelligheid staat voorop.  Dit seizoen behaalden ze wisselende 
resultaten en eindigden in de middenmoot. Aan het eind van het seizoen is dit elftal ermee gestopt. 
Sponsor: Café op de Hoek. 
Leider: Dennis de Jong. 
 
RKDES 4 
Heren 4 speelde in de 4e klasse. Ook dit vriendenteam heeft gezelligheid voorop staan. 
Ze behaalden wisselende resultaten en eindigden in de middenmoot. 
Leider: Wim Teeuwen. 
 
RKDES 5 
Is een vriendenteam en speelt zijn wedstrijden in de 6e klasse. 
Gezelligheid is erg belangrijk. Het team behaalde weinig punten. 
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. 
Ze hebben goede resultaten behaald. 
 
VROUWEN 1 
Vrouwen 1 speelde in de 4e klasse. Dit team behaalde wisselende resultaten en eindigde onder in de 
middenmoot.  
Sponsor: Ubink cactussen. 
Trainer: Maarten van Putten op maandag en donderdag eigen training.  
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Assistent scheidrechter: Leo Osterkamp 
 
(Verslag Seniorenvoetbal opgesteld door Joke Ubink, wedstrijdsecretaris senioren). 
 

JEUGDVOETBAL  
Het seizoen 2019-2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Door de coronamaatregelen 
zijn de voorjaarscompetities niet afgerond. Per 16 maart werden wedstrijden en trainingen stilgelegd 
voor de jeugd. Gelukkig mocht er vanaf 11 mei weer worden getraind (voor jeugd van 18 jaar en ouder 
op 1,5 meter afstand). Door de coronacrisis hebben ook vele activiteiten geen doorgang kunnen 
vinden zoals mini-clinics en meidenclinics voor de werving van nieuwe leden, het 
schoolvoetbaltoernooi dat in 2020 door RKDES georganiseerd zou worden, voetbalkamp, teamuitjes 
en een seizoensafsluiting.  
 
 

Leeftijdscategorie Totaal 2018-
2019 

Totaal 2019-
2020 

  
 

Mini’s 18 34 

JO8 tm JO11 128 103 

JO12 & JO13 56 80 

JO14 tm JO17 85 75 

JO19 21 26 
 

308 318 
  

 

MO9 & MO11 41 53 

MO13 20 28 

MO15 & MO17 39 37 
 

100 118 
  

 

TOTAAL 408 436 

 
Gedurende het seizoen 2019-2020 had RKDES 436 spelende en betalende jeugdleden. Het aantal 
jeugdleden is ten opzichte van het seizoen 2018-2019 gegroeid met 28 leden. De groei was zichtbaar 
bij zowel de jongens als de meisjes. Tevens was de uitstroom van leden beperkt, ook in de oudere 
leeftijdscategorieën. Exacte cijfers van instroom en uitstroom zijn helaas niet bekend.  
 
Vooruitblikkend zal, helaas, het seizoen 2020-2021 met een significant lager aantal jeugdleden 
worden gestart. Aan het einde van het seizoen 2019-20120 zijn er relatief veel opzeggingen geweest. 
Een deel daarvan is gerelateerd aan de teamindelingen waarbij voor de MO17 en de JO17 niet tot een 
gedragen indeling kon worden gekomen. De MO17-2 is als team vertrokken naar KDO en bij de JO17 
hebben er een aantal leden opgezegd waardoor alsnog de indeling is aangepast van 3 naar 2 JO17 
teams. De coronacrisis heeft ook gezorgd voor minder binding met leden en ouders van leden wat, 
naar onze inschatting, een verklaring kan zijn voor de relatief hoge uitstroom van leden. Deze leden 
zijn namelijk niet ergens anders gaan voetballen maar hebben gekozen voor een andere of geen 
sport. En tot slot hebben een aantal belangrijke leden-wervende activiteiten niet plaats kunnen vinden 
door de coronacrisis. 
 
Algemene zaken 
In het seizoen 2019-2020 is in de districten West I en West II een pilot uitgevoerd om te komen tot 
passender voetbalaanbod voor de pupillen. Voor de O8, O9 en O10 betekent dit dat er in 4 korte 
reeksen wordt gevoetbald waarna na iedere reeks herindeling van de teams plaats kan vinden. Het 
bekervoetbal vervalt hiermee voor deze leeftijdscategorie. Voor de O11 en O12 werd gespeeld in 3 
reeksen waarna na iedere reeks een herindeling plaats kan vinden, voor deze leeftijdscategorieën 
wordt wel bekervoetbal gespeeld.  
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Vanuit de Technische Commissie zijn er brochures gemaakt met de visie op voetbal per 
leeftijdscategorie. Deze brochures zijn gepubliceerd op de website van RKDES en worden gebruikt bij 
het begeleiden van de trainers en leiders door de praktijkbegeleiders. 
 
Van alle leiders en trainers is gedurende het seizoen een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
opgevraagd. Volgens beleid van de vereniging (en het advies van NOC/NSF) is het een eis om een 
geldige VOG te overhandigen als iemand de jeugd begeleid. De jeugdcommissie heeft een grote 
inspanning geleverd om dit seizoen aan deze eis te voldoen. Van alle trainers en leiders is nu een 
geldige VOG gearchiveerd. 
 
Pupillen 
De mini’s, JO8 en JO9 mochten afgelopen seizoen bij de thuiswedstrijden wederom 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 34 jongens en meisjes in de 
mini’s.  
 
De KNVB stimuleert steeds meer het gemengd voetballen van jongens en meisjes. Bij RKDES houden 
we hierbij aan dat het spelplezier en de ontwikkeling van jongens en meisjes hand in hand moeten 
gaan. Dit betekent dat meisjes bij de jongens mogen spelen als ze dit willen en aan kunnen. 
Daarnaast kunnen meisjes ook kiezen om in een meidenteam ingedeeld te worden. Meidenteams 
spelen steeds vaker in een jongenscompetitie.  
 
In de leeftijdscategorieën JO8, JO9 en JO10 wordt geen 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, MO9-6, MO9-7 (waren gelijk geëindigd) en de JO10-3. 
 
In de overige leeftijdscategorieën is alleen de najaarscompetitie uitgespeeld. De MO15-1 is gehuldigd 
als kampioen in het najaar 2019. 
 
Junioren 
Het vinden van voldoende scheidsrechters voor vooral de oudere junioren op zondag (JO17/JO19) 
blijft moeizaam verlopen. 
 
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. Helaas zijn de 
activiteiten na 16 maart allemaal geannuleerd i.v.m. de coronamaatregelen. De activiteiten die het 
afgelopen jaar we door zijn gegaan en door de jeugdcommissie werden georganiseerd, zijn: 

• De grote clubactie was een groot succes. Met dank aan alle jeugdige verkopers bracht deze 
actie ruim € 5.000,= 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. 

• Het traditionele Kerst-zaalvoetbaltoernooi voor de gehele RKDES-jeugd is dit seizoen 
georganiseerd in The Beach in Aalsmeer met dank aan sponsoring door The Beach. De 
opkomst bij de jongste jeugd was bijzonder groot. Veel kinderen hebben genoten van het 
beachvoetballen. 

• Door de samenwerking met AZ konden leden van RKDES gebruik maken van een 
kortingsactie voor de wedstrijd AZ-ADO Den Haag op 7 maart. Met ruim 100 RKDES-ers werd 
genoten van een mooie 4-0 overwinning van AZ. 
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(Verslag opgesteld door leden van de Jeugdcommissie). 
 

 
ZAALVOETBAL  
Ook hier is het seizoen vanwege de Corona crisis niet afgemaakt. Het seizoen verliep voor de 5 heren 
en 3 dames teams vrijwel zonder problemen en incidenten. De zaaldiensten werden door de eigen 
teams zelf opgepakt en de velden netjes door het eerst spelende en laatst spelende team neergezet 
en -indien nodig- opgeruimd.  
 
Heren 
Het 1e heren team was bijna opgehouden te bestaan maar aangezien een aantal jongens van BSM 
hetzelfde probleem hadden (tekort mensen) en ze in dezelfde klasse speelden, hebben ze een nieuw 
team gevormd. In de 1e klasse speelden ze hun wedstrijden voor de winterstop in de Proosdijhal en 
daarna in de Fanny Blankers-Koen hal. Op moment dat de competitie stop gezet werd zaten ze nog in 
strijd om promotie, en zijn ze op de 2e plaats geëindigd (17 wedstrijden 31 punten). Het 2e team was 
actief in de 3e klasse. Ondanks dat ze regelmatig spelers van andere teams nodig hadden, eindigden 
ze op een 11e plaats met evenveel punten als gespeelde wedstrijden (19). Het 3e heren team was 
vorig seizoen gedegradeerd en in de 4e klasse kwamen ze beter tot hun recht met 33 punten uit 18 
wedstrijden op een 5e plaats. Heren 4 was actief in de 6e klasse en eindigde als laatste van de 9 
deelnemers. De 3e helften werden wel gewonnen. Eigenlijk gold dat ook voor RKDES 5 die in hun 
poule van 8 deelnemers als laatste eindigden. 
 
Dames 
Dames 1 kwam uit in de 2e klasse en werkten hun wedstrijden op eigen verzoek weer op de 
woensdag af in de KDO hal. Ze eindigden onder in de middenmoot als 7e met 20 punten uit 18 
wedstrijden. Het 2e dames teams speelde een klasse lager en kwamen tot een prima 4e plek op de 
ranglijst met 27 punten uit 15 wedstrijden. Het 3e vrouwen team kwam eveneens uit in de 3e klasse. 
Het liefst hadden ze in de 4e klasse gespeeld maar dan zouden ze behoorlijke reisafstanden moeten 
afleggen. Hierdoor eindigden de vrouwen 3 als laatste met 6 punten uit 18 wedstrijden. 
 
Antoine Groot was afgelopen seizoen de secretaris voor het zaalvoetbal. Zijn taken worden in het 
nieuwe seizoen overgenomen door Raymond Baars. Antoine zal hem inwerken. 
 
(Verslag opgesteld door Antoine Groot)  
 

HANDBAL  
Het bestuur van de handbalcommissie 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 & Monique Dol: Jeugdzaken 
Sanne Eveleens:   Seniorenzaken 
 
Handbaljeugd 
Er waren in het seizoen 2019/2020 zeven jeugdteams actief in veld- en zaalcompetities. We zijn dus 
groeiende, vorig jaar waren het er 6. Monique heeft zich bij Annelies gevoegd in de jeugdcommissie. 
 
B1  
Sinds afgelopen seizoen hebben de meiden van de B1 2 nieuwe trainsters. Dit zijn 2 dames uit ons 1e 
dames team die heel enthousiast zijn en deze groep graag verder willen brengen. Ze trainen 2x in de 
week anderhalf uur en zijn zeer gedreven in hun spel. Een team voor de toekomst! 
Trainers: Britt en Sanne 
Coach: Arjo en Robert 
Sponsor: Multi Supplies 
 
D1  
De D1 is een jongensteam in de leeftijd van 12 tot 14 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 
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goed heeft gedaan, ze zijn kampioen geworden in het zaalseizoen. De D jeugd traint 2x per week 1 
uur.  
Trainer en coach: Annelies en Kick 
Sponsor: Van Berkel Aannemers Leimuiden  
 
D2  
De D2 bestaat uit meiden in de leeftijdscategorie 11-14 jaar. Het team is afgelopen seizoen aangevuld 
met 2 nieuwe meiden waardoor er nu 8 vaste meiden zijn. Gezelligheid staat voorop, maar fanatisme 
zit er zeker ook in. 
Trainers: Annelies en Kick 
Coaches: Mick, Annelien en Michel 
Sponsor: V.d. Knaap-Braam Groep 
 
E1 
De E1 is een vrij groot team van meiden die 9-11 jaar zijn. Allemaal vriendinnetjes van elkaar dus heel 
veel gezelligheid in het team. Fanatiek zijn ze echter ook. Inmiddels zit er ook 1 jongen bij. 
Trainers: Diana en Kitty 
Coach: Sandrine 
Sponsor: Bunnik Vriesea’s  
 
E2 
De E2 komt net van het kleine veld af en speelt dit seizoen voor het eerst op groot veld. Het team 
bestaat grotendeels uit nieuwe leden. Hard gegroeid het afgelopen seizoen. Ze zijn gelijk kampioen 
geworden dus doen het hartstikke leuk samen. 
Trainers: Kitty en Diana 
Coach: Kitty en Giel 
Sponsor: Burger Bricks 
 
F1 
Dit team speelt competitie op een miniveld, zowel buiten als binnen. Deze competitie wordt in 
toernooivorm gespeeld, dat betekent 1x per 3 à 4 weken een halve dag korte wedstrijdjes spelen. 
Goed dat het op deze manier gaat, daar hebben de kindjes veel plezier van en hoeven ze niet iedere 
week te spelen. Het team wordt klaargestoomd voor het grote veld. 
Trainers: Ben en Aart 
Coaches: Ben 
Sponsor: Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries 
 
F2/kabouters 
Dit zijn de jongste spelers van RKDES. Zij spelen ook competitie in toernooivorm. Het is een groep die 
gedurende het seizoen groeit. Volgend jaar zijn zij ook nog F. 
Trainers: Ben en Aart 
Coach: Marieke en Monique 
Sponsor: Eco Grow / Natural Start 
 
Handbalsenioren 
Er waren in het seizoen 2019/2020 drie seniorenteams in de zaal actief: één herenteam en twee 
damesteams.   
 
Het herenteam  
Dit team speelt al een aantal jaar in de 2e klasse afdeling. Ook in het seizoen 2019/2020 deed het 
team lang mee in de strijd om het kampioenschap, maar werd uiteindelijk weer derde op de ranglijst. 
Afgelopen seizoen heeft Kees deze mannen onder zijn hoede genomen. 
Trainer: Kees Boomhouwer 
Coach: geen 
Sponsor: Hoekwater  
 
Dames 1  
Dames 1 heeft een goed seizoen gespeeld met z’n elven. Zij zijn uiteindelijk tweede geworden in de 
2e klasse. Aankomend seizoen gaan de dames 1e klasse spelen. Kees Boomhouwer zal deze meiden 
samen gaan trainen met Martijn Jasper. 
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Trainer: Martijn Jasper  
Coach: Jan van der Schouw 
Sponsor: Bosman-Van Zaal  
 
Dames 2  
Dit damesteam bestaat uit 11 meiden en eindigde in de middenmoot van regio Den Haag. Helaas 
stopten er aan het einde van het seizoen 2 meiden, maar inmiddels zijn er ook weer 2 nieuwe dames 
bij gekomen.  
Trainer: Martijn Jasper 
Coach: geen 
Sponsor: Phonehouse Aalsmeer. 
 
Handbal financiën 
Het seizoen 2019-2020 hebben we met een positief financieel resultaat af kunnen sluiten. Met name 
de toename van het aantal leden heeft gezorgd voor het positieve resultaat.   
We verwachten voor het huidige seizoen (2020/2021) dat de kosten en baten elkaar in evenwicht 
zullen houden. Momenteel is de sponsorcommissie druk doende met nieuwe initiatieven op poten te 
zetten en bestaande inkomstenbronnen verder uit te bouwen. Op het gebied van sponsoring blijft 
echter waakzaamheid geboden, zeker nu in deze onzekere tijden. 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. 
   
Scheidsrechters 
We hadden de volgende scheidsrechters tot onze beschikking in het seizoen 2019-2020: 
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). 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


