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EVEN VOORSTELLEN: 
3 NIEUWE BESTUURSLEDEN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 januari jl. zijn drie 
nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Zij stellen zich even aan u 
voor.

Marlieke van Vught
Ik ben Marlieke van Vught. Moeder van 3 jongens die alle 3 bij 
Reiger Boys voetballen (C5, F9 en de Kabouters). Ook mijn man 
voetbalt bij Reiger Boys in, het 5e.
Ik heb altijd gezegd dat als de jongste zou starten met voetballen, 
ik ook graag iets wilde gaan doen bij Reiger Boys. Toen ik werd 
gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep Organisatie heb ik 
dat dus meteen gedaan. Zeker ook omdat ik in het dagelijks leven 
procescoördinator ben bij Hogeschool Inholland. Vanuit deze 
functie ben ik gewend om processen te evalueren, aan te passen 
en uit te voeren. Ook mijn eerdere werk als functioneel beheerder 
komt goed van pas bij het bekijken van Sportlink.
Vanuit de werkgroep ben ik uiteindelijk door het bestuur gevraa-
gd als bestuurslid. Als algemeen bestuurslid zal ik vooral op pro-
jectbasis het bestuur ondersteunen. Op dit moment ben ik vooral 
bezig met de werkgroep Organisatie. In de toekomst zullen hier 
nog meer projecten bijkomen.

“DE VRIENDEN VAN REIGER BOYS” BESTAAN 20 JAAR!

Afgelopen week kregen we er weer 2 Vrienden bij: 
Mike van Alphen en Pedro Blom. 
Volg hun goede voorbeeld en meld je ook aan!

Dat kan via:  devrienden@reigerboys.nl

HANS SPAANDER ERELID

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 januari jl. is Hans 
Spaander, op voordracht van het bestuur en door de ledenverga-
dering bekrachtigd, benoemd tot erelid van Reiger Boys. Penning-
meester André Elsinga sprak Hans toe en gaf een opsomming van 
de vele activiteiten van hem in de ruim 45 jaar dat hij lid is. André 
was vooral blij en lovend over Hans vanwege het feit dat hij de pen-
ningmeester 17 jaar, t/m 2015, op financieel/adminstratief heeft  
bijgestaan. 

Hans werd lid op 1 augustus 1970. Direct begon toen, naast het actief 
voetballen, zijn “loopbaan”  als vrijwilliger. In het kort: lid feestcommis-
sie, lid kascontrolecommissie, 1983-1987 vice-voorzitter, 1988-1989 
voorzitter, vanaf 1990 Info Heren 1 en Dames 1, wedstrijdverslagen, 
speaker, 1998-2003 2de penningmeester, 2003-2014 verenigingsad-
ministrateur. 

Kortom, een volkomen verdiend erelidmaatschap!

Dick Kuijl
Mijn naam is Dick Kuijl en ik woon samen met mijn vrouw en 
onze 3 kinderen in de Stad van de Zon. Zelf ben ik werkzaam als 
zelfstandig programma-/ projectmanager. In de afgelopen jaren 
ben ik met veel plezier als trainer/ coach betrokken geraakt bij de 
voetbal van mijn zoontjes. Het afgelopen jaar heb ik aangegeven 
iets meer voor de vereniging te willen doen. Na gesprekken met 
Ben Rietveld zijn we uitgekomen op de rol van secretaris, met als 
doel om een verdere invulling te geven aan de professionaliser-
ingsslag van de vereniging. Ik heb er zin in!

Kees van Diepen
Kees was al betrokken bij Reiger Boys, als lid en voorzitter van de 
Gedragscode Commissie (GCC). Nadere informatie van en over 
Kees heeft ons nog niet bereikt.

(Op de foto vlnr: Dick Kuijl, Marlieke van Vught, Kees van Diepen)



Geboren op:  2 februari 1962

Geboorteplaats:  Schoorl

Lid van Reiger Boys: Ik ben eigenlijk nooit echt 
actief lid van Reiger Boys geweest, ik heb een 
lidmaatschap gekregen omdat dit verzeke-
ringtechnisch verplicht was door de KNVB

Gekozen voor Reiger Boys omdat:  
Ik heb vroeger bij diverse kroegen en discothe-
ken achter de bar gestaan. Daar ben ik toen we-
gens o.a. drugshandel en de daarbij behorende 
agressieve  mensen mee gestopt, vooral omdat we toen ook ons 
2de kind kregen. Daarna nog ruim 2 jaar bij buurthuis de Ezel 
achter de bar gestaan, maar daar kon ik mijn draai ook niet echt 
vinden. Toen vroeg mijn zwager Geert Spaan of ik het niet leuk 
vond om bij Reiger Boys (toen nog op de Beukenlaan) achter de bar 
te staan, want ja, ook toen waren vrijwilligers hard nodig. Later zijn 
mijn zoon en dochter ook beiden bij Reiger Boys gaan voetballen.

Mijn sportieve carrière: 
Mijn voetbal carrière was van vrij korte duur, ik heb bij v.v. Schoorl 
tot in de B-jeugd gevoetbald. Verder heb ik nog aan judo gedaan 
en later gevolleybald in Schoorl en later bij Rood Wit in Heerhu-
gowaard.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Ik sta nu ongeveer een jaar of 16 achter de bar.
Verder heb ik samen met Ewald v.d Eng nog een jaar de jeugd 

getraind en ben ik enige jaren begeleider en 
vlagger geweest. Samen met mijn vrouw Cisca 
hebben we de grote clubactie en de jeugdsc-
heidsrechters gedaan.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:  
Dat er al jaren een vrij hechte vrijwilligers groep 
rondloopt die gelukkig de laatste tijd aange-
vuld wordt met wat vers en ook jonger bloed.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
De koninginnedagen en de speurtochten aan 
de Beukenlaan.

En vooral niet te vergeten de jeugdtoernooien in het zuiden van 
het land.
Met een geweldige groep jongens en begeleiders, top-BBQ, ver-
stopte toiletten bij de chinees en “kapot” weer terug, want slapen 
kwam er niet van.

Wat ik nog mis bij Reiger Boys:  
Dat is iets wat elke keer weer terugkeert bij deze vraag: dat er bij 
zo’n grote vereniging als Reiger Boys in verhouding weinig vrijwil-
ligers zijn.

Mijn wens voor Reiger Boys:  
Dat het in alle opzichten een gezonde club mag blijven.
Dat mensen de club een warm hart toedragen en daar ook een ac-
tieve bijdrage in leveren. En dat de selectie-elftallen in de toekomst 
met veel eigen jeugd op een zo hoog mogelijk niveau zullen spe-
len.

IN THE SPOTLIGHTS
Harald Haringa
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De DEMO-shop is opengegaan op 16 augustus 2014. Er is direct aandacht besteed 
aan een goede uitstraling, er is veel paskleding aanwezig en er is een enthousiaste 
bezetting. De shop is in principe elke zaterdag open van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Steeds worden verbeteringen toegepast die door eigen leden worden aangedra-
gen of door onze eigen vrijwilligers die de shop “bemensen”. Mede door de teksten 
op de traptreden kunt u de shop bijna niet missen!

De DEMOshop valt op door:
-    Soepele afhandeling en juiste op tijd levering.
-    Onze 5 dames en 1 heer die de shop afwisselend bezetten: zij verkopen , 
 adviseren, maken je desgewenst wegwijs op de Reiger Boys website 
 (hoe je hete.e.a kan bestellen)
-   Alle medewerkers van de DEMOshop hebben via een groeps-whattsapp 
 contact met elkaar
-    De omzet is sinds opening van de DEMOshop circa € 15.000,- 
-    Wij hebben de hoogste omzet gescoord van alle voetbalverenigingen in de 
 omgeving die aangesloten zijn bij SMP kledingleverancier

Daarnaast fungeert het Kledingfonds-team. Ieder Reiger Boys-lid kan via kleding-
fonds@reigerboys.nl zijn/haar vraag kwijt betreffende de uitgereikte sportkleding. 

De drie heren van het kledingfonds pakken het zeer correct op d.m.v:
- Uitstekende communicatie en afhandeling
- Behandelen van geschillen m.b.t. vraag en aanbod 
-  Communicatie met ledenadministratie
- Flexibel waar het hoort

Conclusie: het is fijn werken met deze 2 teams vrijwilligers omdat:
a) Men elkaar verstaat in de samenwerking
b)   Men zich vol inzet voor de leden en de vereniging Reiger Boys
c) Zij hebben wat voor elkaar over

Bestuurslid Algemene zaken,
Wil Verkooijen (Eindverantwoordelijke Demoshop en Kledingfonds)

DE DEMOSHOP: HOE GAAT HET ERMEE?
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