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VAN DE REDACTIE 

Seizoen 2015-2016 zit er nagenoeg op. Vreugde en verdriet op 
sportief gebied wisselden elkaar af. Kampioenen bij de jeugd, 
degradatie van zowel Heren 1 als Vrouwen 1, nieuwe talenten die 
zich aandienden, veel prachtige evenementen, onbetaalbare vrij-
willigers, kortom: het was me het seizoentje wel!
In deze laatste Nieuwsbrief van dit seizoen aandacht voor: be-
langrijk bericht van het kledingfonds, het NK F-pupillen, “In the 
spotlights”, eenbericht van “De Vrienden van Reiger Boys”.
De redactie wenst allen van Reiger Boys een mooie zomerperiode 
toe!

PROCEDURE INLEVEREN KLEDING VAN HET KLEDING-
FONDS V.V. REIGER BOYS

Het einde van het seizoen 2015/2016 is in zicht. Dit betekent dat, 
alle ter beschikking gestelde kleding, dient te worden ingeleverd. 
Dit geldt voor zowel vertrekkende/stoppende leden als voor 
leden die blijven voetballen bij v.v. Reiger Boys.

Een uitgebreidere procedure komt ook op de website en wordt 
naar alle teamleiders verstuurd. Belangrijk is, dat alle kleding 
(en andere materialen) op de juiste wijze wordt ingeleverd. De 
teamtassen, spelerstassen en (indien van toepassing) trainings-
kleding, dient gewassen en in goede staat te worden ingeleverd 
bij het kledingfonds. Op de inleverdatum zal het kledingfonds 
aanwezig zijn in de kantine, om de kleding in ontvangst te nemen 
(let op: niet in de Demoshop).

Alle uitgereikte kleding zal tijdens de inleveravond worden ge-
controleerd op beschadigingen/schade. Direct zal er worden 
beoordeeld of de beschadigingen/schade gebruiksschade be-
treft of dat dit een andere reden heeft. Indien de beschadigin-
gen/schade een andere reden heeft, zullen wij reparatiekosten in 
rekening gaan brengen, met uitzondering van de kousen. Deze 
gaan namelijk eerder kapot en wanneer kapotte kousen worden 
ingeleverd, zullen we hiervoor geen kosten in rekening brengen 
(let op: dit geldt dus alleen bij inlevering van kapotte kousen). 

Procedure voor leden die willen overschrijven
Voor spelers/speelsters die zich willen overschrijven naar een 
andere vereniging geldt dezelfde procedure. Echter, indien deze 
spelers/speelsters een spelerstas met trainingskleding hebben 
ontvangen vanuit het kledingfonds, geldt hiervoor belangrijke 
aanvullende informatie. Dit is te lezen op de website.

Sponsortassen en –kleding
Sporttassen en (trainings)kleding die zijn voorzien van een spon-

sornaam en zijn verkregen buiten het kledingfonds vallen buiten 
de verantwoording van het kledingfonds. Voor vragen met be-
trekking tot de sponsortassen en –kleding kan contact worden 
opgenomen met de sponsorcommissie, middels e-mail: 
sponsoring@reigerboys.nl

Trainingsmaterialen
Bij elke avond die gepland staat voor het inleveren van de kled-
ing, kunnen ook direct de  trainingsmaterialen worden ingeleverd 
(sleutels, hesjes, ballennetten, pionnen, verkregen kleding, etc.). 

Begeleiders en trainers
Begeleiders en trainers zijn verantwoordelijk voor de inleve-
ring van de kleding. Zorg ervoor dat alle kleding weer aan het 
einde van het seizoen compleet en schoon wordt ingeleverd. Dit 
voorkomt discussie tijdens het inleveren van de kleding. 

Inleverdata:
- Zaalvoetbal donderdag 26 mei tussen 19:00 en 20:30 uur
- Senioren  dinsdag 31 mei tussen 19:00 en 21:00 uur
 en Vrouwen 
- A, B, C, teams maandag 30 mei tussen 19:00 en 21:00 uur
- D, E, F, teams maandag 6 juni tussen 19:00 en 21:00 uur
- Meiden,  dinsdag 7 juni tussen 19:00 en 21:00 uur
 Kabouters
  
Voor eventuele vragen of wijziging van de inleverdatum kan er 
contact worden opgenomen met het kledingfonds, 
e-mail: kledingfonds@reigerboys.nl

BERICHT VAN “DE VRIENDEN VAN REIGER BOYS”

Ook voor “De Vrienden” nadert het einde van het seizoen. In ons 
20ste bestaansjaar was het de bedoeling om, i.s.m. de sponsor-
commissie, aan het eind van dit seizoen een feestelijke avond te 
organiseren met o.a een aansprekende gastspreker. Helaas is dat 
niet gelukt. 

Maar… niet getreurd: in het nieuwe seizoen gaan we weer aan de 
slag en dan moet het lukken om een mooie avond te organiseren. 
De Vrienden en sponsors horen er meer van. 

Overigens: u kunt uiteraard 
ook  “Vriend” worden, simpel 
door dat even via e-mail 
te laten weten: 
devrienden@reigerboys.nl
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IN THE SPOTLIGHTS
Alex Verkooijen, Jeugdvoorzitter
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Geboren op:  23 juli 1977

Geboorteplaats:  Velsen

Lid van Reiger Boys: sinds 1983

Gekozen voor Reiger Boys omdat:  
 ik er zo’n beetje ben opgegroeid, ik ben op mijn 
zesde jaar begonnen in de F3 onder leiding van 
Jaap Groot en Nico de Krijger. 

Mijn sportieve carrière: 
Ik heb op mijn veertiende mijn knie gebroken, 
hierna ben ik niet meer verder gegaan in de voetbal.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Ik was samen met Raymond Nauta hulptrainer bij de kabouters, 
Raymond was hoofdtrainer. Hierna als trainer bij de F-pupillen. In-
middels ben ik alweer aan mijn derde jaar bezig als jeugdvoorzitter.
Het is echter wel jammer dat ik elke keer wanneer ik daar ben zie 
dat veel dezelfde mensen de bekende kar moeten trekken. Met 
zoveel leden moet het toch mogelijk zijn dat er meer vrijwilligers 
komen. Dus: schroom niet en meld je aan. Je weet: vele handen 
maken licht werk.

Het bijzondere aan RB vind ik:  
dat iedereen mee wil werken om de club steeds 
beter te maken. Achter de schermen gebeuren 
er veel positieve ontwikkelingen waar ik veel 
respect voor heb. 

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
als ik denk… aan de tijd dat ik bij de pupillen 
speelde op het oude complex. We sliepen in een 
legertent op het trainingsveld en probeerden 
natuurlijk de hele nacht wakker te blijven om 
vervolgens de volgende dag veel te moe te zijn 
voor de georganiseerde spelletjes.

Wat ik nog mis bij RB: 
Er zijn veel verbeterpunten en wensen, maar er gaat ook heel veel 
goed. Als voetbal en plezier het vertrekpunt blijft bij de commis-
sies, bestuur, ouders, spelers en anderen dan wordt het nog beter.

Mijn wens voor Reiger Boys: 
Dat zijn er meerdere, met name een extra kunstgrasveld zodat 
trainingen kunnen worden uitgebreid en verbeterd. Opleiding 
bieden aan alle trainers, zodat er meer trainers bij Reiger Boys 
komen en de trainingen ook verbeteren.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP F-PUPILLEN

Zaterdag 11 juni wordt in Leek het NK F-pupillen gehouden. Ook 
Reiger Boys zal daaraan meedoen. De 32 sterkste en sportiefste 
teams van Nederland zullen om de hoogste eer strijden. De Reiger 
Boys pupillen zijn ingedeeld in poule G.


