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De eerste Nieuwsbrief!

Beste Reigers en andere belangstellenden,
De eerste Nieuwsbrief is een feit. Hierin zal elke twee weken groot 
en vooral ook klein nieuws te lezen zijn. We streven wel naar  
vas-te rubrieken. Maar heeft u daar ook ideeën over, laat het ons 
weten.

De brief verschijnt digitaal en op papier. De papieren versie wordt 
in de kantine ter lezing gelegd.

Alle leden, commissies, etcetera kunnen kopij insturen, maar 
houd het kort. We hopen dat de Nieuwsbrief de onderlinge band 
en communicatie verstevigt. Hopelijk krijgen we veel reacties.

De redactie bestaat uit Henk Hoogeveen en Hans van der Veldt. 
Kopij insturen kan via pers@reigerboys.nl. De eerstvolgende 
Nieuwsbrief verschijnt 27 februari.

Vanuit de bestuurskamer

Wat besproken is: 
•	 We	zijn	bezig	met	het	samenstellen	van	een	kledingfondscom-

missie. 
•	 Binnenkort	zal	er	een	informatieavond	komen	om	de	leden	te	

informeren. 
•	 Er	zijn	offertes	aangevraagd	voor	het	creëren	van	een	webwin-

kel bij Reiger Boys 
•	 Ideeën	m.b.t.	verleden	(Hall	of	Fame,	foto’s	in	kantine	e.d.)	
•	 Er	zal	een	opleidingsplan	komen	voor	gebruik	AED	
•	 Gedragscode	is	bestuurlijk	afgetikt.	De	gedragscode-commissie	

komt deze maand bij elkaar om de taken te bespreken. Daarna 
zal de gedragscode toegelicht gaan worden aan de leden. 

•	 We	zijn	druk	bezig	met	de	gesprekken	met	de	trainers:
 Marc van Wonderen en Arnold de Block zijn al rond.
 De rest zal spoedig volgen. 
•	 De	voorbereiding	voor	de	begroting	2014/2015	is	begonnen.	
•	 De	website	 voor	 het	 International	Youth	Tournament,	 31	mei	
2014,	is	geüpdated	

•	 Plannen	om	een	trapleuning	te	maken	op	de	tribune.	
•	 Medewerkersavond	 was	 groot	 succes.	 Ongeveer	 150	 mede-

werkers waren aanwezig.

Vrijwilligers
Reiger Boys is een heel grote vereniging waar van alles gebeurt. 
De club kan zichzelf gelukkig nog draaiende houden dankzij de 
inzet van een groot aantal vrijwilligers. Dat neemt echter niet weg 
dat er nog altijd vraag is naar meer mensen die iets voor de club 
willen	doen.	Wat	kunnen	die	doen	dan?:

Ontvangstdienst: een keer in de zoveel weken een ochtend of 
middag	de	ontvangstruimte	bemannen	en	gastheer/-vrouw	zijn	
voor de vereniging;

MOT: zorgen	 voor	 onderhoud	 van	 terrein	 en	 materiaal.	 Een	
ochtend	in	de	week.	in	overleg	met	de	mannen	van	de	MOT;
Fluiten: Vindt u het leuk om eens een wedstrijd te fluiten? Meldt 
u zich dan aan bij de scheidsrechtercoördinator Ron van de  
Grijspaarde	(jeugdscheidsrechters)	of	Ron	Veerman	(scheidsrech-
terzaken).
Kantine: Misschien wilt u een maandagavond helpen de kantine 
op te schonen? Misschien een keer bardienst draaien? U kunt zich 
aanmelden via de site.

De filmmaker
Regelmatig staat er een meneer op de tribune filmopnames te 
maken van een wedstrijd. Daarbij gaat het vooral om de wed-
strijden	van	Heren	1.	Deze	meneer,	Hermann	Ackermann,	 is	ge- 
vraagd of het mogelijk is om ook een kort beeldverslag op de site 
te zetten. Hij gaat ermee aan de slag. Dat zal nog wel enige weken 
duren,	maar:	“Zoiets	 is	echt	enorm	 leuk	voor	een	vereniging.	 Ik	
moet me voorbereiden, maar het zal wel gebeuren, is mijn idee”.

Cor Bruins: ballenjongen van de week.
Cor blijkt over veel meer kwaliteiten te beschikken dan alleen 
als	keeper.	Onlangs	heeft	hij	als	super-ballenjongen	gefungeerd,	
toen hij een weggeschoten bal ver van het Reiger Boys-complex 
(men	fluistert:	ter	hoogte	van	de	Waerderhout,	maar	dat	lijkt	wat	
overdreven),	terwijl	hij	op	weg	naar	huis	was,	uit	de	sloot	viste	en	
keurig terugbracht. Klasse, Cor!

Historische videobeelden
Van	de	Reiger	Boys	revue	“Lief	en	leed	in	voetballand”,	in	1984	op-
gevoerd in de toneelzaal van De Swan tijdens de jaarlijkse feest-
avond, zijn de oorspronkelijke videobeelden gedigitaliseerd. Het-
zelfde geldt voor de videobeelden van de activiteiten tijdens het 
40-jarig	bestaan	van	de	club	(1988).	Van	de	beelden	van	de	revue	
is een compilatie gemaakt. Wie belangstelling heeft voor een dvd 
met de revue-compilatie kan een mailtje sturen naar
hansvdveldt@hotmail.com

Keezen en klaverjassen
Op	21	maart	staat	de	volgende	Keezavond	gepland...	en	is	er	te-
gelijkertijd ook een mogelijkheid om te klaverjassen. We willen 
toch proberen een beetje meer reuring in de tent te krijgen. We 
hopen dat veel mensen zullen genieten van een leuke en gezel-
lige avond

Oud Papier
Oud	papier	levert	nog	altijd	geld	op	voor	de	vereniging.	En	dat	is	
heel goed. We kennen in ieder geval één meneer die oud papier 
bij de buren ophaalt en dit aflevert bij de club. Als we dat nu alle-
maal eens doen. Dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn? U levert 
een	bijdrage	aan	Reiger	Boys	en	helpt	uw	buurman/-vrouw.
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Kopen, ruilen?
Iets	kopen,	ruilen,	te	koop	aanbie-den?	Plaats	een	advertentie.

Medewerkersavond: Geweldig!
De jaarlijkse feestavond voor de medewerkers was, onder het 
motto	“Glitter	and	Glamour”	weer	een	groot	succes.	Er	stond	een	
geweldig	buffet	klaar,	waar	menigeen	van	gesmuld	heeft.	Groot	
compliment voor alle organisatoren!
De	show	werd	die	avond	wel	gestolen	door	de	“Golden	girls”	van	
Fred.

De tribune
Sinds	 lange	 tijd	 zit	 ik	niet	meer	op	de	 tribune	 Ik	 sta	boven,	op	
het terras. De laatste keer dat ik mij in een kuipstoeltje nestelde, 
ging het niet goed. Misschien heb ik niet goed uitgekeken, werd 
ik afgeleid, of wat dan ook, maar toen ik plaatsnam, hoorde ik 
een vreemd geluid. Verder besteedde ik daar geen aandacht aan, 
want de wedstrijd was spannend genoeg. Na afloop begaf ik mij 
naar	 de	 kantine	 en	nam	een	wijntje.	Omstanders	 begonnen	 te	
lachen	en	wezen	naar	mij.	Ik	vroeg	wat	er	aan	de	hand	was.
“Je broek ziet er even niet uit.”
“Hoe zo?”
“Het lijkt wel of je in je broek geplast hebt.”
“Wat dan?”
“Nou, een heel donkere vlek.”

Ik	schaamde	me.	Ik	was	op	een	stoeltje	gaan	zitten	waar	een	be-
kertje	fris	overheen	was	gegooid.	Niet	lekker	dus.	En	wat	dacht	je	
van al die bakjes frites met mayo, ketchup, enzovoorts. Stel dat je 
daar in gaat zitten.

Mensen,	gooi	de	bakjes,	lege	flesjes	(plastic)	en	andere	troep	ge-
woon	in	de	vuilbak	op	het	terras.	Dan	hoeft	de	MOT	ook	niet	zo	
hard	te	werken.	“Samen	maken	we	er	iets	moois	van”.

H.H.

7 x 7 - voetbal
Het	komt	er	weer	aan:	7	x	7	-	voetbal.	Wederom	zullen	er	op	vier	
vrijdagavonden diverse teams van Reiger Boys en omliggende 
verenigingen	met	elkaar	strijden	om	de	“Reiger	Boys-cup?”.	

Noteert u alvast de volgende data: 
•	16	mei;	
•	23	mei;	
•	13	juni*;	
•	20	juni.

De	wedstrijden	duren	2	x	20	minuten.	
*	Op	13	juni	beginnen	de	wedstrijden	een	kwartier	eerder.	Dit	in	
verband met de wedstrijd Nederland – Spanje. Die wil natuur-
lijk iedereen zien. Dus willen we ervoor zorgen dat iedereen ook 
daarvan	kan	genieten.	En	wat	is	er	mooier	dan	met	je	vrienden	de	
wedstrijd te kunnen volgen op groot scherm? Moet gewoon een 
fantastische avond worden.

Bestuur en De Vrienden overlegden
Het clubbestuur en het bestuur van De Vrienden hebben, zoals 
tweemaal per seizoen gebruikelijk, met elkaar gesproken over 
wen-sen en ideeën.

De volgende zaken kwamen aan de orde: 
-  De vervanging van de beamer + scherm in de kantine voor 

kwalitatief betere. De oude beamer kan dan naar een van de 
instructieruimtes 

-		Een	 nieuwe	 opzet	 voor	 de	“Hall	 of	 fame”,	 zodat	 die	meer	 en	
beter zichtbaar wordt. Aan de historie van Reiger Boys zal meer 
aandacht besteed worden. 

-		Er	komt	een	bord	langs	de	Oosttangent,	waarop	de	wedstrijden	
van	Heren	1	en	Dames	1	worden	aangekondigd	

-  Verder hebben De Vrienden weer hun steun toegezegd aan 
*		het	International	Youth	Tournament	
*		het	uitje	voor	de	MOT-mannen	(is	inmiddels	geweest)	
*	 Pupil	van	de	week	(idee:	een	bord	waarop	alle	namen	van	de	
Pupillen	van	de	week	van	het	hele	seizoen	komen	te	staan)	.


