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Procedure inleveren kleding van het kleding-
fonds v.v. reiger Boys

Het einde van het seizoen is in zicht. Dit betekent dat aan het 
einde van het seizoen alle ter beschikking gestelde kleding di-
ent te worden ingeleverd. Zowel voor vertrekkende/stoppende 
leden als voor leden die volgend seizoen blijven voetballen bij 
v.v. Reiger Boys.

In deze Nieuwsbrief staat een verkorte versie van de inlever-pro-
cedure. Op de website kun je uitgebreider lezen hoe een en ander 
in zijn werk gaat. Belangrijk is, dat de kleding (en andere materi-
alen) op de juiste wijze en op tijd wordt ingeleverd!
De teamtassen, sporttassen, trainingspakken en (indien van toe-
passing) trainingskleding dient gewassen en in goede staat te 
worden ingeleverd bij het kledingfonds van v.v. Reiger Boys in de 
kantine (niet in de demoshop).
 
Wie levert wanneer in?
-  Zaal teams, woensdag 27 mei, tussen 19.00 en 19.30 uur.
-  Senioren en Vrouwen, dinsdag 9 juni 2015, 
 van 19.00 tot 21.00 uur.
-  F en E teams + B4 donderdag 11 juni 2015, 
 van 19.30 tot 21.00 uur.
-  D, C, en B teams, donderdag 4 juni 2015, 
 van 19.00 tot 21.00 uur.
-  A en meiden teams, dinsdag 2 juni 2015, 
 van 19.00 tot 21.00 uur.
 
De teamtassen, sporttassen, trainingspakken en (indien van toe-
passing) trainingskleding zullenl direct gecontroleerd worden 
door het kledingfonds op beschadigingen/schade. Direct zal er 
beoordeeld worden of de beschadigingen/schade gebruikss-
chade betreft of dat dit andere redenen heeft.
Bij eventuele beschadigingen/schade en/of verlies zullen er kos-
ten in rekening worden gebracht.

Procedure bij stoppen of overschrijven
Voor degenen die stoppen met voetbal of naar een andere ve-
reniging gaan, geldt dezelfde procedure als voor anderen. Echter, 
er is belangrijke aanvullende informatie, te lezen op de website!

Begeleiders en trainers
In het uitgebreide overzicht op de website kunnen de verant-
woordelijke begeleiders en trainers de informatie vinden over 
hoe de kleding dient te worden ingeleverd en hoe hoog even-
tuele schadevergoedingen zijn. Let goed op de inleverdata (zie 
boven)!

sponsortassen en -kleding
Sporttassen en kleding die zijn voorzien van een sponsornaam en 
zijn verkregen buiten het kledingfonds vallen buiten de verant-
woording van het kledingfonds.

Voor vragen met betrekking tot sponsortassen en –kleding kan 
contact worden opgenomen met de sponsorcommissie middels 
e-mail: sponsoring@reigerboys.nl

let oP: bij elke avond die gepland staat in de procedure voor in-
levering van kleding van het kledingfonds: ook meteen inleve-
ring van trainingsmaterialen o.a: sleutels - hessen - ballennetten 
- pilonnen - gekregen kleding etc, etc. Daar is ook meteen de 
sponsorcommissie aanwezig voor hun deel qua sponsorkleding.

nacomPetitie heren 1

Het eerste elftal van Reiger Boys is de nacompetitie goed be-
gonnen met een 2-1 overwinning op Beursbengels. Zaterdag 
23 mei vindt de return plaats tegen de Amsterdamse club. Het 
is overigens wel vreemd om nu nog tegen de Bengels te spelen, 
aangezien deze (piepkleine) vereniging ophoudt te bestaan: 
zij fuseert komend seizoen met Blauw Wit Amsterdam. 

De club werd opgericht als een gelegenheidselftal ter ere van 
het jubileum van de Effectenbeurs in 1964. Medewerkers van 
de beurs speelden een wedstrijd tegen oud-Amsterdam; het 
beviel echter zo goed dat op 30 maart 1965 VV De Beursben-
gels een feit was. De club begon met drie elftallen, waarvan het 
eerste binnen 9 jaar vanuit de 3e klasse van de Amsterdamse 
voetbalbond naar de 4e klasse van de KNVB doorstroomde. 

Na verscheidene promoties en degradaties belandde de club 
in 2000 als kleinste club in de Hoofdklasse. In 2002 degrad-
eerde de club naar de eerste klasse, dit seizoen (2014/2015) 
speelt de club in de tweede klasse (2A).

De andere twee clubs in deze nacompetitie zijn Opperdoes en 
Buitenveldert.

Opperdoes heeft zaterdag 16 mei zijn eerste nacompetitie- 
wedstrijd met 2-1 verloren. De kans bestaat dus, dat de uitein-
delijke promotie naar de tweede klasse wordt bevochten door 
Reiger Boys en Buitenveldert. Spannend!
We wensen Marc van Wonderen en zijn mannen veel succes 
toe!



NIEUWSBRIEF
VOETBALVERENIGING REIGER BOYS

Geboren op: 3 april 1973 

Geboorteplaats: Amsterdam
 
Lid van Reiger Boys sinds: mijn 18de. Ik ben wel 
een tijdje uit beeld geweest door een uitstapje 
naar Zwart Wit’28 in Rotterdam. Vanaf mijn 30-ste 
weer terug op het “oude” nieuwe nest, maar dan 
als vrijwilliger. 
 
Gekozen voor RB omdat: k gevraagd werd door 
de toenmalige voorzitter Ron Moors. Ik speelde 
met Wendy, zijn dochter, in de zaal. Hij had een 
goed verhaal en mijn eigen team hield op te 
bestaan. Heel eerlijk gezegd wist ik niet veel van de club zelf. Van 
mijn overgang naar Reiger Boys heb ik geen moment spijt gehad. 
Het heeft mij veel mooie ervaringen en waardevolle herinnerin-
gen gebracht. 

Mijn sportieve carrière: Ik ben begonnen bij VIOS W te Warmen-
huizen samen met mijn vriendjes Yde en Corné Dekker. Ik kwam 
terecht in de D4 en na enkele jaren bij de jongens te hebben 
gespeeld heb ik de overstap gemaakt naar een damesteam. In de 
tijd dat Ron Moors voorzitter werd van Reiger Boys ben ik bena-
derd om naar Reiger Boys te komen. Reiger Boys wilde hogerop 
en ging gericht op zoek naar versterking. Hun intenties spraken 
mij aan. Ik heb met veel plezier de opmars van vierdeklasser naar 
Hoofdklasser meegemaakt. Kampioen worden verveelt nooit! 
Uiteindelijk heb ik 9 jaar in dames 1 gespeeld.
 
Wat doe/deed je bij RB? Ik begon dus als speelster van dames 1. 
Na mijn actieve “carrière” begon ik als voorzitter van de dames. 
Nu ben ik coördinator meisjes selectief en assistent-trainer van 
de MB1.

Het bijzondere aan RB vind ik: 
1. Dat het jaren geleden als één van de eerste verenigingen de 
beslissing heeft genomen om het dames-/meisjesvoetbal binnen 
de club serieus te nemen.

Dit heeft ons een brok aan ervaring 
opgeleverd en geeft ons nu een enorme  
voorsprong op andere verenigingen.
2. Dat het ondanks het grote aantal leden 
toch een vereniging is. 

Ik moet nog lachen als ik denk aan: Al die 
onvergetelijke uitjes met dames 1 en dan 
met name aan Wil Verkooijen, die als een 
kloek “moederde” over “zijn meiden”. De 
gezellige mixtoernooien en uiteraard de ge-
slaagde vrijwilligersavonden.

Wat ik nog mis bij RB: Sportief gezien mis 
ik een technisch coördinator die als vraagbaak kan functioneren 
voor al onze trainers. Tevens zou hij of zij in mijn ogen de door-
gaande lijn op technisch vlak binnen de vereniging moeten be-
waken. 

Daarnaast mis ik de betrokkenheid van een groot deel van onze 
ouders en onze jeugdige leden. Wij zijn een grote vereniging, het 
lijkt inmiddels zelfs op een bedrijf. Toch is het verenigingsgevoel 
van groot belang. Voor en door leden is mijn idee van een ve-
reniging. Vrijwilligers zijn de kurk waar een vereniging op drijft. Ik 
krijg af en toe het idee dat het “werk” steeds vaker door dezelfde 
mensen wordt gedaan. Gelukkig komt er wel langzaam verande-
ring in. Zien we steeds vaker jonge leden functies vervullen, zoals 
onze jeugdscheidsrechters, de meiden in de toernooicommissie, 
de “mannen” van de sponsorcommissie. Maar ook de meiden van 
dames 2 bij de ontvangstdienst en een aantal A-junioren en jong-
senioren achter de bar. Ik hoop dat deze trend zich doorzet. 

Mijn wens voor Reiger Boys: Ik hoop dat Reiger Boys zich zal blij-
ven ontwikkelen als vereniging. Dat er aan de hand van een ge-
degen beleidsplan een bewuste koers gevaren wordt, die leidt tot 
mooie sportieve successen. Dat er enthousiaste mensen blijven 
meewerken om deze fantastische vereniging tot in lengte van da-
gen te laten voortbestaan. 

IN THE SPOTLIGHTS
suzanne Zwolsman

donderdag 11 juni 2015:  

kamPioenenBal
18.30 – 19.30 uur

(tevens inleveren trainingsmaterialen) 


