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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
EN BESTUURSSAMENSTELLING 

Op 28 december 2016 werd de jaarlijkse ledenvergadering ge-
houden. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er een behoor- 
lijk aantal leden aanwezig. Dat kwam mede doordat bijna het ge-
hele 5de team (Het A-de-Back-team, voorheen Mr. Cockerteam) 
aanwezig was om er getuige van te zijn dat “good old” Joop van 
den Berg tot lid van verdienste zou worden benoemd.

Naast alle gebruikelijke agendapunten was een van de belang- 
rijke items: de samenstelling van het bestuur. Onze vereniging 
mag zich gelukkig prijzen dat er toch weer zo veel mensen zijn 
die een bestuurlijke taak op zich willen nemen. En bovendien is 
het een mooie ontwikkeling dat er weer aardig wat “jong bloed” 
bij komt. Nieuw in het bestuur zijn: Nico van der Wel (voetbalza-
ken facilitair), Michael Obbes (commerciële zaken), Lisanne 
Meijer (kantine, zij was al eerder tot het bestuur toegetreden), 
Mike van Alphen (kleding en materialen), Ed de Jong (vastgoed 
en terreinen) en Marlieke van Vught (vrijwilligers, ook zij was er al 
wat eerder). Wil Verkooijen trad, na vele jaren, af als bestuurslid.

Wij wensen het gehele bestuur veel succes toe!

DEMOSHOP REIGER BOYS: NIEUW LIJN EN UITVERKOOP!

Het positieve jaaroverzicht 2015-2016 van deze leuke, gezellige 
en goed lopende DEMOshop bij Reiger Boys is te danken aan:  
prima klandizie, uitstraling van de aanwezige 5 dames en één 
heer en snelle en accurate levering door SMP sport care.

We mogen nu spreken van een jaaromzet van € 10.000,-, te dan-
ken aan de vele kopers zoals: leden, medeleden, opa’s en oma’s, 
sponsoren, flyer-acties, aanbiedingen etc. Met andere woorden: 
“De DEMOshop staat er”.

Nu, na 3 jaar komt er een andere kledinglijn vanuit JAKO. Om deze 
te promoten komt er half februari 2017 een uitverkoop in de 
DEMOshop. We zijn deze eenmalige stunt aan het voorbereiden: 
over hoe te betalen, wat worden de artikelprijzen, wat kan er nog 
meer bedrukt worden, hoe gaan we eenmalig betalen e.d.
Eenieder wordt geïnformeerd via de website van Reiger Boys of 
facebook, zodat alle ouders/oma’s en opa’s/aanhang etcetera op 
de hoogte zijn van deze uitverkoop bij de DEMOshop.

Last but not least: het vertrouwde gezicht van het Kleding-
fonds en de DEMOshop wordt vervangen door dat van Mike van  
Alphen; hij gaat de honneurs waarnemen. Natuurlijk hebben we 
alle vertrouwen in hem!! Dank voor alle praatjes, koopjes, speciale 
pas-sessies, etc.                             

Wil VerkooijenINTENSIEF HOOFDSPONSORSCHAP VAN ING 
MET DRIE JAAR VERLENGD

Sinds 1 september 2014 heeft ING zich voor drie jaar met een 
intensief hoofdsponsorschap aan v.v. Reiger Boys verbonden. 
Reiger Boys was één van de amateurclubs in Nederland die uit  
bijna 800 aanmeldingen beloond werd met het sponsorschap. 
Met het sponsorprogramma wil de ING samen met de KNVB 
het amateurvoetbal in Nederland verder vooruit helpen. En dat  
krijgt een fantastisch vervolg! 

Reiger Boys heeft een verlenging van drie jaar van het in-
tensief hoofdsponsorschap binnengehaald.

WIJ SCHENKEN DE ENIGE ECHTE RANJA 

Sinds afgelopen weekend (begin januari) is 
op de deuren van de kleedkamers te lezen 
dat wij Ranja schenken. De enige echte Ran-
ja die nu totaal vernieuwd is wordt tijdens 
de rust van jeugdwedstrijden geschonken 
dankzij sponsor Ranja BV (onderdeel van 
de Burg groep). Ranja is verfrist en er wordt 
louter sap van het fruit gebruikt. 

Er zijn vier heerlijke smaken in de winkel te koop waar geen kun-
stmatige zoetstoffen, conserveermiddelen en kleurstoffen aan 
zijn toegevoegd. Siroop zoals siroop bedoeld is. Kijk voor meer 
informatie of verkooppunten op  www.ranjadrinks.nl
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IN THE SPOTLIGHTS
Herman Wuis, man van “het eerste uur”!

Herman wordt weliswaar niet genoemd 
in de oprichtingsnotulen van Reiger Boys, 
maar toch moeten wij hem rekenen tot een 
van de mannen die aan de wieg hebben 
gestaan van Reiger Boys. Hij hoort namelijk 
bij de oprichters van Reiger Boys en heeft de 
eerste 17 jaar in het eerste elftal gespeeld. 
Zijn oudere broer, Henk Wuis, heeft van-
uit de club altijd de credits gehad voor de 
oprichting van Reiger Boys, maar ze deden 
het samen en zonder mijn vader had de club 
al niet meer bestaan. Daar kan hij smake-
lijke verhalen over vertellen. Dat kan hij so-
wieso over die eerste jaren. Toen werd er nog 

REIGER-INVASIE….!

Onlangs vond een zwerm reigers een riante rustplaats aan de 
Lotte Bessedijk.

Zij streken daar neer en zijn niet meer weg te krijgen, zo gezel-
lig en lekker warm vinden ze het. Daar kunnen we ons iets bij 
voorstellen……

gespeeld op het weiland van de fam. Wuis 
op de hoek Middenweg/Rustenburgerweg, 
daar waar nu De Rustenburg staat. Hun boer- 
derij stond (en staat) daar tegenover, nu 
bekend als restaurant “d’Olifant”. Herman 
was toen 16/17 jaar en niet zo’n vergader-
aar (in tegenstelling tot zijn oudere broers  
Adriaan en Henk). Hij was wel bij alle ideeën 
en werkzaamheden betrokken vanaf het al-
lereerste begin. 

Bedenker naam Reiger Boys en ontwer-
per eerste logo/embleem
Wat niemand misschien weet: Herman is de 
bedenker van de naam Reiger Boys en de 
ontwerper van het eerste logo/embleem 
voor de shirts. Op de basisschool had hij al 
een clubje jongens waar hij mee voetbalde. 
Ze noemden dat clubje: Reiger Boys. Toen er 
later een echte voetbalclub werd opgericht, 
stelde Herman voor die club ook Reiger Boys 
te noemen. Dat voorstel is toen overgeno-
men. Omdat hij goed kon tekenen, ontwierp 
hij het eerste logo/embleem voor de shirts.

Inzet voor levensvatbaarheid
Herman heeft jarenlang heel veel voorko-
mende werkzaamheden verricht om het 
veld, andere faciliteiten en team speelklaar 
te krijgen. Hij heeft wel verteld over het 
zoeken van kleedkamergelegenheid. Hij 
vond toen ‘De maalderij’ van Zwetsloot daar-
toe bereid, als ik me niet vergis. Maar ook het 
veld moest “koevrij” en speelklaar gemaakt, 

de toto-briefjes rondgebracht en opgehaald 
etc. Hij vertelt ook dat op een gegeven mo-
ment de club zo goed als opgeheven was. 
Eerst waren er zelfs twee teams, maar op een 
gegeven moment kon de club eigenlijk niet 
eens meer 1 team compleet krijgen. Hij heeft 
er toen vier jaar aan gesleurd om elke week 
zo goed als elf spelers bij elkaar te krijgen. Hij 
vertelt dat ze zelfs 1 keer, al in de bus onder-
weg naar een wedstrijd in Marken, eigenlijk 
nog steeds te kort mensen hadden. Hij zag 
toen vanuit de bus op straat een speler van 
(het katholieke en ‘dus’ vijandige) KSV lopen. 
Hij liet de bus stoppen en haalde de KSV-er 
over om mee te spelen. Als hij dan nu ziet 
hoe goed de club er voor staat, vindt hij dat 
prachtig. Het eerste wat hij na het weekend 
doet, is kijken hoe Reiger Boys gespeeld 
heeft. 

Erelid en “Vriend van Reiger Boys”
Herman was als speciale gast aanwezig tij-
dens de Nieuwjaarsactiviteiten op 7 januari 
2017. Hij heeft de hele dag genoten: van de 
ontvangst, van de lunch en van de gesprek-
ken met vele leden. Maar het hoogtepunt 
voor hem was toch wel het moment waarop 
hij door voorzitter Ben Rietveld werd be-
noemd tot erelid van Reiger Boys. De bijbe-
horende oorkonde heeft bij hem thuis in-
middels een mooie plaats gekregen.
Tevens heeft Herman zich die dag spontaan 
aangemeld bij “De Vrienden van Reiger Boys”. 
Zijn naam zal in de vitrine komen te hangen.


