Jaarverslag sv RKDES seizoen 2020-2021
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2020-2021, opgesteld door verschillende bestuursleden en
samengesteld door de secretaris.
Het bestuur heeft er voor gekozen een compact jaarverslag te maken, met aandacht voor de actuele
ontwikkelingen/onderwerpen waar het bestuur in het afgelopen seizoen mee bezig is geweest.
Daarmee leggen we verantwoording af naar de Algemene Leden Vergadering. Naast dit
beschrijvende jaarverslag is er natuurlijk nog het financieel jaarverslag.
Het afgelopen seizoen stond in het teken van de tweede lockdown vanwege Corona, vanaf begin
oktober 2020 en het langzaam weer openen van het maatschappelijk leven volgens het openingsplan
van de Rijksoverheid. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden die dit met zich meebracht qua
sporten is in nieuwsbrieven aan leden en vrijwilligers frequent gecommuniceerd.
Een speciaal woord van dank voor de tomeloze inzet van vrijwilligers om onze leden in de afgelopen
periode zo veel mogelijk handbal en voetbal te laten beoefenen en om te zorgen dat ons complex er
verzorgd en goed onderhouden bij lag. Zo probeerden we het verenigingsleven waar mogelijk te
behouden. Samen hebben veel vrijwilligers zich sterk gemaakt om in het afgelopen seizoen met name
de jeugd hun favoriete spel met plezier en passie te kunnen laten beoefenen. Door Eendracht Sterk.

2. Het bestuur
Het seizoen 2020-2021 is een heel bijzonder seizoen geworden vanwege Corona, net als het vorige
seizoen dat ook al was, vanaf 16 maart 2020.
Doordat toen de extra Algemene Ledenvergadering, die op 16 maart gepland was, niet kon doorgaan
kon er officieel geen nieuw bestuur worden geïnstalleerd en kon niet op feestelijke wijze afscheid
worden genomen van vier bestuursleden die zich jarenlang voor RKDES hebben ingezet: Frans
Kuipers, Jan Zethof, Eppo Buskermolen en Jan van Leeuwen.
Omdat er met name vanwege Corona heel veel geregeld moest worden, is het nieuwe bestuur “ad
interim” volop aan de slag gegaan in 2020, met op de achtergrond het oude bestuur nog als
eindverantwoordelijke.
Op de digitale Algemene Ledenvergadering van 23 november 2020 kon het nieuwe bestuur alsnog
geïnstalleerd worden. Een feestelijk afscheid van de oude bestuursleden was toen helaas nog steeds
niet mogelijk. Dit is nu alsnog ingepland voor zondag 28 november 2021. Wél konden op de ALV van
23 november 2020 de volgende feestelijke benoemingen plaatsvinden: Frans Kuipers tot erevoorzitter;
Jan Zethof en Eppo Buskermolen tot erelid en Jan van Leeuwen tot lid van verdienste.
Sinds de ALV van 23 november 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:
• Gert Ubink: Voorzitter (a.i.)
• Rody de Graaf: Communicatie
• Belinda Buskermolen: Voetbal (jeugd)
• André Alders: Voetbal (senioren en zaal)
• René van Bers: Handbal
• Nico Luijten en Robert van Loon (om persoonlijke redenen gestopt; nu vacature): Financiën
• Peter Lentjes: Secretaris
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Ashna Vishnudatt: Algemene Zaken

Jan Hoogenbosch ondersteunde het bestuur als "Begeleider Bestuursverandering RKDES".

3. Ledenadministratie
Aan het eind van het seizoen 2020-2021 heeft een belangrijke wijziging in de uitvoering van de
ledenadministratie voetbal plaatsgevonden.
Theo Raadschelders, van 1991 – 2007 secretaris en vanaf 1991 ook ledenadministrateur, is na 30
jaar gestopt met deze belangrijke taak.
De ledenadministratie (aan- en afmeldingen, overschrijvingen) wordt met ingang van het nieuwe
seizoen uitgevoerd door de vier voetbalwedstrijdsecretarissen Floor van Zanten, Simone
Buskermolen, Nicolet Maarsse en Joke Ubink, van de betreffende (leeftijds)groep.
De inning van de contributie gebeurt nog wel “centraal”. Joke Ubink is bereid gevonden deze klus op
zich te nemen.
Het bestuur bedankt ons erelid Theo Raadschelders heel hartelijk voor zijn jarenlange nauwgezette
inzet voor RKDES.

4. De sport bij RKDES in het Coronajaar
Het seizoen 2020-2021 werd een kort seizoen door de Corona-maatregelen die in oktober 2020
werden afgekondigd. Hieronder volgt een overzicht wat er bij Voetbal en Handbal is gebeurd.
Gelukkig is het aantal leden, zowel bij voetbal als bij handbal, stabiel gebleven. Dank voor het begrip
bij de leden, en dank aan vele vrijwilligers om onze leden toch zoveel mogelijk te kunnen laten
sporten.
Jeugdvoetbal
Het competitieseizoen 2020-2021 duurde vanwege de Corona-maatregelen slechts tot half oktober
2020.
Een groot deel van het afgelopen seizoen was het dankzij de creativiteit van de
jeugdleiders/technische commissie mogelijk dat doordeweeks trainingen konden worden gevolgd. In
het weekend speelden de jeugdteams onderlinge wedstrijden tegen elkaar. De
schoolvoetbalcommissie heeft alsnog een beknoptere versie van het schoolvoetbal kunnen
organiseren voor de Kudelstaartse scholen. Een klein maar mooi feestje. Per juni 2021, in de staart
van het seizoen, was het eindelijk mogelijk: het spelen van wedstrijden tegen gelijkwaardige teams
van andere verenigingen, in de KNVB Regio Cup voor de jeugd. En dat is natuurlijk waar je als
voetballer het meeste plezier aan beleeft!
Senioren Voetbal
Het seizoen 2020-2021 mocht de naam seizoen niet dragen.
De selectie ging van start met nieuwe hoofdtrainer Raymond de Jong bijgestaan door clubicoon Jan
van den Bergen. Het tweede elftal kreeg Eddy van Leeuwen voor de groep en daarnaast had men in
de persoon Jaap Wijstra nog een keeperstrainer ter beschikking. Na de voorbereiding kwamen beide
elftallen niet verder dan een paar competitie- en bekerwedstrijden.
Door de coronamaatregelen werden alle wedstrijden ingaande 13 oktober 2020 opgeschort.
Gedurende het seizoen werd door de KNVB nog gekeken naar een doorstart van de competitie in
welke vorm dan ook, maar dit bleek vanwege Corona niet mogelijk.
Na een aantal maanden kon men begin 2021 weer voorzichtig gaan trainen. Eerst in loopgroepjes en
daarna in kleine groepjes waarbij het trainingsveld via pionnen en lijnen werd opgedeeld. Aan het eind
van het seizoen kon er weer volledig getraind worden met als doel deel te nemen aan de Regio Cup.
Ook dit initiatief van de KNVB werd helaas afgeblazen voor de senioren.
De overige senioren elftallen kregen training van Frank van Tol. Ook zij hadden te maken met een
verloren seizoen. Ondanks deze teleurstelling was de trainingsopkomst bijzonder hoog nadat de
coronamaatregelen werden afgezwakt. Hieruit bleek wel dat men de teamsport voetbal en het niet
kunnen samenzijn tijdens Corona ontzettend gemist had. Op gepaste manier hebben alle senioren
elftallen het “seizoen” kunnen afsluiten met een klein feestje.
Rest nog te zeggen dat de 7 x 7 35+ voetballers niet verder kwamen dan een vriendschappelijk partij
bij KDO.
Vrouwenvoetbal
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Ook voor de dames van RKDES (VR1) was het seizoen niet van lange duur. Er werden in totaal 7
wedstrijden gespeeld.
In maart kon er weer getraind worden. De opkomst was goed. Iedereen had weer zin om te trainen.
De trainingen op maandag werden gegeven door Maarten van Putten. Op donderdag was er geen
trainer aanwezig en werd samen de training van maandag herhaald.
Aan het einde van het seizoen hebben zijn er gesprekken gevoerd over de toekomst van RKDES
VR1. Een aantal dames moest stoppen door blessures, zwangerschap of verhuizing. Uiteindelijk werd
besloten om een aantal dames van MO-17 over te hevelen naar VR1.
Zaalvoetbal
Ook voor de zaalvoetballers was er sprake van een verloren seizoen. Na speelronde drie werd ook
hier de competitie opgeschort om deze nooit meer te hervatten. Er mocht op een gegeven moment
wel weer onderling gevoetbald worden in de sporthal maar hier is geen gebruik van gemaakt. Wel zijn
er twee teams een aantal weken op het veld bij RKDES gaan trainen.
Jeugdhandbal
Een groot deel van het afgelopen seizoen wast het dankzij de creativiteit van de
jeugdleiders/ technische commissie mogelijk dat doordeweeks trainingen konden worden gevolgd. Per
juni 2021 hebben de competitieleiders van het NHV competitiewedstrijden voor de jeugd ingepland.
Helaas was de aanwezigheid van ouders bij trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
Senioren handbal
Per 5 juni konden senioren weer hun trainingen oppakken. Handballen kon dus (op dat moment) weer
in teamverband. Personen vanaf 18 jaar mochten echter nog geen competitie spelen, maar onderlinge
wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Ook hier zonder toeschouwers.
Daar heeft de handbal om begrijpelijke redenen geen gebruik van gemaakt.

5. Financiën en contributies
Resultaat
De vereniging heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van ca. € 13.000
De begroting ging, vanwege Corona, uit van een negatief resultaat van € 28.000.
Een aantal opbrengsten was lager dan begroot, zoals kantine (groot deel van seizoen gesloten
geweest), contributies (voor bepaalde groepen tweede termijn niet geïnd, zie verderop in dit verslag),
sponsors (toch paar sponsors kwijtgeraakt) en bazaar/ Loterij (niet kunnen organiseren).
Op een aantal kostenposten kon bespaard worden zoals veldhuur (minder afdracht naar gemeente),
zaalhuur (geen handbal en zaalvoetbal), elektra, afdracht KNVB, personeelskosten, spelmateriaal en
kleding.
Het positieve resultaat is vooral te danken aan subsidies die RKDES heeft verkregen. De (2 e)
penningmeester heeft hier zeer actief aan gewerkt. Het gaat hierbij om NOW (Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid, een tegemoetkoming i.v.m. doorbetaling lonen); TVL
(Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties).
Contributies
Het was financieel gezien een moeilijk jaar. De inning van de contributies was daarbij een belangrijk
aandachtspunt voor het bestuur..
Uitgangspunt was daarbij dat leden geen “recht’ op teruggave of compensatie i.v.m. Corona hebben.
Contributie is namelijk gekoppeld aan het lidmaatschap van een vereniging en is niet gekoppeld aan
het afnemen van diensten. M.a.w. contributie is geen tegenprestatie voor het kunnen sporten.
Toch moest het bestuur een balans zoeken in enerzijds onze kwetsbare financiële positie en
anderzijds het belang van onze leden en hun binding aan onze club (coulance).
Daarom zijn de volgende besluiten door het bestuur doorgevoerd:
• De contributie voor de tweede termijn voor zaalvoetbal is niet geïnd.
• Ook voor senioren handbal is de tweede termijn niet geïnd.
• Bij de jeugdleden handbal is de helft van de tweede termijn niet geïnd, aangezien zij nog wel
op de ons complex aan de Wim Kandreef hebben kunnen trainen.
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Voor veldvoetballers is de volledige contributie geïnd omdat er het grootste deel van het jaar
in elk geval getraind kon worden.

Om de binding met onze leden te versterken en als dank voor trouw lidmaatschap en steun heeft het
bestuur aan het begin van het seizoen 2021-2022 elk team een voucher gegeven (aantal muntjes) om
in onze vernieuwde kantine te gebruiken.
De contributie voor alle leden van RKDES-handbal, -zaalvoetbal en -veldvoetbal wordt voor het
komende seizoen 2021 – 2022 niet verhoogd.

6. Nieuw beleid clubtaken
Met ingang van het seizoen 2021-2022 heeft RKDES nieuw beleid geïmplementeerd voor de
uitvoering van clubtaken voor de voetballeden (de handbalafdeling heeft eigen beleid clubtaken).
Hiermee wordt zorggedragen voor de invulling van taken die moeten worden vervuld om RKDES goed
te laten functioneren. Denk hierbij aan de invulling van bestuursfuncties, het verzorgen van de
trainingen, het bemensen van de bar en het ophalen van oud papier.
Veel van deze clubtaken werden ingevuld door personen die gevraagd werden of zichzelf
aanmeldden. Er bleef echter een groot aantal clubtaken over (m.n. bardiensten en oud-papier
ophalen), waarvoor leden of hun ouders zich moesten aanmelden. Dat zorgde te vaak voor
onderbezetting en andere problemen, vandaar dat met ingang van dit seizoen is besloten de
verantwoordelijkheid van die clubtaken te beleggen bij de teams.
Aan het begin van het seizoen heeft ieder team een aantal in te vullen clubtaken in een overzicht
gekregen, met het verzoek deze in te vullen. Naast algemene clubtaken als barbezetting, oud-papier
ophalen en ondersteuning bij RKDES-evenementen, horen hier ook de team-specifieke taken bij,
zoals het zijn van leider. Het aantal taken is onder andere afhankelijk van het aantal spelers in het
team.
Inmiddels zijn de eerste resultaten van het nieuwe beleid zichtbaar en die zijn overwegend positief. De
meeste teams zijn er zelf in geslaagd hun clubtaken in te vullen. Voor de teams waar dit niet is gelukt
is ofwel met hulp van het bestuur een oplossing gevonden of wordt hierover nog gesproken.
Ook de opvolging van de toegewezen taken is goed te noemen. Daarmee is het bestuur positief over
dit nieuwe beleid en verwacht het daarom in de komende seizoenen voort te zetten Hierbij zal nog wel
worden geëvalueerd en feedback worden gevraagd van de kantinecommissie en (jeugd)leiders.

7. Kantine
Kantinecommissie
In het seizoen 2020-2021 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).
Het werk als kantinecommissie is een zware en tijdrovende klus en het zou fijn zijn als dit als besef
door andere leden wordt waargenomen en gewaardeerd. Laten we aan een betere, vollere en vrijwillig
bezette kantine blijven werken met zijn allen.
Veranderingen in afgelopen seizoen
Vanwege Corona was de kantine lange tijd dicht.
De voorraad werd voor de tweede keer (net als in het vorige seizoen) voor inkoopprijs aan
belangstellende leden verkocht.
Tijd om eens andere dingen aan te pakken: we hebben van de nood een deugd gemaakt om aan het
begin van het nieuwe seizoen mooi en fris te kunnen starten:
• Heineken deed een verbouwing waardoor we meer kosten kunnen gaan besparen op
zowel onderhoud als het energieverbruik.
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Softdrinks United (van o.a. AA-drink) sponsorde een nieuwe vitrinekoeling en een
prijzenlijst-lichtbord
• Coffeeclicks bood ons een mooi contract voor lekkere bonenkoffie en een vernieuwde
koffiecorner en
• Coca cola gaf ons geld om daaronder een mooie koelvitrine te kunnen plaatsen.
Zo werd het plaatje mooi compleet om een frisse start van de kantine te mogen presenteren.
Het schoonmaken en bijhouden van de kantine ging gewoon door en was weer in vertrouwde handen
van de seniorenploeg die op maandag- en vrijdagochtend zorgt dat alles er weer blinkend uitziet en
ook nog eens alle lampen heeft vervangen door LED-verlichting.
Vrijwilligersbeleid (clubtaken)
Dit seizoen zijn we gestart met een nieuw vrijwilligersbeleid voor de voetballeden (zie ook hoofdstuk 6
van dit Jaarverslag). Elk team kreeg aan het begin van het seizoen een A4tje met daarop de in te
vullen bartaken en andere vrijwilligerstaken. Tot nu toe loopt dit erg goed en is iedereen die zich heeft
aangemeld via Belinda er keurig op tijd!
Dames 1 doet weer 4 zondagen kantinedienst; de oudere teams zorgen voor de donderdagavond
bezetting en de selectie voor de bijzondere activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond.
Kasloze Kantine
Het bestuur van RKDES streeft ernaar de betalingen in de kantine zo snel mogelijk alleen nog via PIN
te laten verlopen. Dit is afgelopen seizoen in een stroomversnelling gekomen door de Corona-crisis,
omdat het virus ook via munt- en papiergeld kan worden overgedragen. Corona is echter niet de enige
reden om nu over te stappen op pinnen alleen. Het levert allerlei voordelen op. Denk aan de
kascontrole die na iedere kantine dag plaatsvindt en die veel simpeler wordt. Of denk aan het
wegvallen van de noodzaak om met veel geld op zak naar de bank te gaan om e.e.a. af te storten.
De (volledig) Kasloze Kantine komt er dus aan, maar laat nog heel even op zich wachten. Dit omdat
de leverancier van ons kassasysteem nog wat dingen voor ons moet regelen.
Tot slot
Het is nu nog steeds wat raar en onvolledig in de kantine door de COVID-19 regels maar toch zijn we
nu weer aardig op gang!
Iedereen bedankt voor zijn inzet en Door Eendracht Sterk: met zijn allen draaien we de club!

8. Zaterdag-/zondagvoetbal: achtergrond, aanpak en resultaat
Achtergrond
Al enige jaren speelde de discussie binnen RKDES en vanuit het bestuur of het misschien
aantrekkelijk zou zijn voor RKDES om te stoppen met zondagvoetbal en een totale switch te maken
naar de zaterdag. Vóór Corona zagen wij al dat de zondag minder leeft waardoor in de loop der jaren
minder senioren- en zondagjeugdteams over bleven. Ook het aantal en de diversiteit van competities
op zondag worden ieder jaar minder ten opzichte van de zaterdag. Daarnaast neemt de drukte langs
de lijn steeds verder af waardoor na afloop het steeds rustiger wordt in de kantine met een lagere
baromzet als gevolg. Bovendien wordt het steeds moeilijker om de barbezetting en andere
vrijwilligerstaken rond te krijgen. Dit is niet alleen bij RKDES het geval maar een trend die in heel
Nederland optreedt. Kortom zou het voor de vereniging niet beter zijn om te stoppen met voetbal op
zondag en volledig een zaterdagvereniging te worden? Aan Belinda Buskermolen en André Alders
werd gevraagd een plan van aanpak te maken met als doel de kansen en bezwaren van
zondagvoetbal versus zaterdagvoetbal in kaart te brengen, en het onderzoek uit te voeren.
Aanpak
Door Corona werd het lastig het plan van aanpak uit te voeren, o.a. omdat groepsbijeenkomsten niet
mogelijk waren. Toen ontstond het idee de hele discussie een seizoen door te schuiven maar wij
werden echter al snel ingehaald door de tijd. Vanuit de selectie werd er begin 2021 zelf een enquête
opgesteld en verstuurd naar spelers, begeleiders en trainers. Bovendien werden de overige
seniorenteams hier ook snel in betrokken. Ook kwam de KNVB met de mogelijkheid voor het eerste
team om ingaande seizoen 2022-2023 horizontaal over te stappen (van zondag naar zaterdag, en dan
in dezelfde klasse blijven uitkomen). Deze knoop moest dan wel voor 1 oktober 2021 worden
doorgehakt, want de KNVB wilde dit voor 1 oktober weten.
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Hierdoor moest er meteen geschakeld worden en kwam het onderzoek in een versnelling terecht o.a.
door een aantal gesprekken te voeren.
Op 6 september was er voor alle leden nog een inloopavond waarbij er een update gegeven werd van
de stand van zaken van ons onderzoek. Daarbij had men dan de mogelijkheid om zijn ideeën, zorgen
en suggesties met het bestuur te delen. Er bleken geen onoverkomelijke bezwaren of grote
tegenwerpingen te zijn.
Resultaat
Uiteindelijk heeft het bestuur in de vergadering van 23 september 2021 de beslissing genomen om
ingaande seizoen 2022-2023 als vereniging geheel te verhuizen naar de zaterdag. Al met al een
historische beslissing. Dit is direct gecommuniceerd aan alle leden en vrijwilligers, en aan de KNVB.
Waarom van zondag naar de zaterdag?
• Sterkere en bredere competities op de zaterdag waardoor alle teams op gelijkwaardig niveau
kunnen voetballen wat het spelplezier en de voetbalontwikkeling van de spelers ten goede
komt.
• Ontwikkelingen in de maatschappij, zondag een andere invulling.
• Andere interesses, vele keuzes.
• Steeds moeilijker om jeugd/senioren teams te behouden.
• Lastiger vrijwilligers te krijgen.
• Steeds meer verenigingen kiezen voor de zaterdag.
• Minder publiek/inkomsten.
• Meer binding tussen jeugd/senioren/dames teams.
• Mogelijkheid om horizontaal door te stromen (RKDES 1).
• Hogere omzet kantine, meer sfeer en derby’s.
Door de overstap naar de zaterdag komt er meer druk te staan op de kleedkamers, velden,
barbezetting enz. Dit zal het komend seizoen verder uitgewerkt gaan worden.

9. Wet Milieubeheer en energiebesparingsverplichting
.
De lockdown periode is benut om uitvoering te geven aan de energiebesparingsverplichting op grond
van de Wet Milieubeheer. In januari 2021 heeft het bestuur hiervoor een plan vastgesteld met kortetermijnmaatregelen en lange-termijnmaatregelen. De afgelopen periode is daarom bekeken hoe wij op
onze energierekening in en om ons verengingsgebouw kunnen besparen. Het is ons gelukt om de
Provincie Noord Holland met een subsidie van € 8.800 hierin te laten bijdragen.
Afgelopen seizoen is uitvoering gegeven aan de eerste stap: het gedeeltelijk vervangen van
verlichting door LED-verlichting. Dankzij - zonder de overige vrijwilligers tekort te doen - onze
vrijwilligers Mariëlle Buskermolen, Leen Stieva, Joop Wegbrands zijn in de kantine en op andere
plaatsten in ons gebouw LED-lampen geplaatst.
Voor de nabije toekomst worden nog meer energiebesparende aanpassingen gedaan, o.a. vervanging
van de ketels.
Het gunstig effect op onze energierekening is pas in de loop van de komende seizoenen zichtbaar.
Met de kanttekening dat de energiebesparing eerder een dempend effect kent op onze begroting
gezien de gestegen energieprijzen. Kortom de energiekosten ‘stijgen’ door de besparing langzamer.

10. Vandalisme op ons sportpark
Helaas heeft RKDES het afgelopen seizoen te maken gekregen met vandalisme. Hoewel het
Sportpark officieel gesloten was buiten trainingsuren en wedstrijddagen, komen er toch vaak nietleden en leden op ons complex. Dat zou nog geen ramp zijn, als ze een potje zouden komen
voetballen. Maar om één of andere redenen vinden deze jongeren het nodig om in de dug-outs troep
achter te laten en eigendommen van RKDES te vernielen. Er is al voor honderden euro’s schade
aangericht aan een aanhangwagen, een buitenkraan en netten van de doelen. Compleet nutteloos en
zonde van het geld, zeker in het licht van de wegvallende inkomsten. En het levert veel ergernis en
frustratie op. RKDES is in overleg met de gemeente om het toezicht en handhaving te versterken
(cameratoezicht, politiecontroles). Hierbij ook de oproep aan de ouders om hun kinderen, zo ze al bij
RKDES komen als het park gesloten is, hierover aan te spreken.
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11. Huisvesting
Het bestuur maakt zich zorgen over mogelijkheden met betrekking tot de huisvesting in de nabije
toekomst, zowel voor de binnen- als buitensport.
De beschikbaarheid van de Proosdijhal is nu al een probleem en dat zal in de komende jaren alleen
maar toenemen. RKDES-handbal en -zaalvoetbal krijgen onvoldoende uren voor trainingen, zodat er
uitgeweken moet worden naar sporthallen in de buurt, zoals Leimuiden. Dit is zeker voor de
jeugdleden een onacceptabele oplossing.
Ook de mogelijkheden op het RKDES-complex kunnen, na de overgang naar het zaterdagvoetbal,
problemen geven. Met name het aantal kleedkamers/doucheruimten zal dan mogelijk uitgebreid
moeten worden. Daarom is er door het bestuur een structureel overleg opgestart met de ESA, de
beheerder van alle sportaccommodaties in Aalsmeer.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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