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INVOERING VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)      

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en ove-
rige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilig sport-
klimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in 
veilige handen zijn. Ontuchtzaken bij verenigingen komen steeds 
vaker in het nieuws. Een goed aannamebeleid kan ernstige pro-
blemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid 
zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt 
worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Als onderdeel van het aannamebeleid worden bij het werven en 
inzetten van vrijwilligers van v.v. Reiger Boys de volgende stap-
pen ingevoerd:
-  Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of be-

treffende commissieverantwoordelijken;
-  De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze 

te ondertekenen;
-  Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referen-

ties gecheckt;
-  Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen 

met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag aangevraagd (deze is gratis tot in ieder geval 1 
januari 2020);

-  Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd 
deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoens-
opening;

-  Begeleiders en trainers van v.v. Reiger Boys zijn of worden lid 
van de KNVB. Hiermee valt ieder van deze vrijwilligers onder het 
tuchtrecht van de KNVB.

In eerste instantie was het de bedoeling om  de VOG-verklaring 
alleen voor de trainers en begeleiders, kortom de vrijwilligers die 
het meest met de minderjarige leden in aanraking komen, aan 
te vragen. Tijdens de Algemene Leden vergadering is ons echter 
gevraagd om dit voor alle vrijwilligers verplicht te stellen. Het 
Bestuur heeft hiermee ingestemd.

De procedure van het aanvragen van een VOG-verklaring gaat 
starten bij de bestuursleden. Als dit goed verlopen is en duidelijk 
is hoe het hele proces in zijn werk gaat,  gaan we gefaseerd verder 
gaan met het aanvragen van de VOG-verklaringen voor alle an-
dere vrijwilligers. Voor nadere informatie kunt u ook alvast kijken 
op  HYPERLINK “http://www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevra-
gen” www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen. Wij houden jullie 
op de hoogte van de verdere invoering en informeren jullie nader.

Met sportieve groet,

Het Bestuur v.v. Reiger Boys

LEEGVERKOOP DEMOSHOP VAN 4 T/M 24 MAART 2017
 
Waarom leegverkoop?
De firma JAKO/SMP heeft nieuwe kledinglijnen bedacht en 
ontworpen voor aankomende seizoen 2018 t/m 2021.

De kledinglijn zoals CUP UNITED ACTIVE gaan eruit dat wordt nu: 
STRIKER  TEAM en CLASSICO lijnen.

Deze keuze hebben wij als bestuur / kledingfonds zeer zorgvul-
dig gemaakt, kijkend naar onze leden en vooral onze jeugdleden. 
Deze laatsten zitten in de volle groei van het leven en zullen dus 
vaker nieuwe kleding nodig hebben. Oudere  spelers(ters), met 
respect, groeien niet meer.

Ook is gekeken naar de adviesprijzen en verkoopprijzen. Daar-
om hebben wij de keuze gemaakt voor de STRIKER – CLASSICO 
en TEAM lijn. Deze nieuwe kleding moet weer in de DEMOshop 
hangen voor de verkoop aan onze leden.
Maar…. dan eerst leegverkopen en hoe !!

Na goede voorbereiding en uitleg aan de medewerkers van de  
DEMOshop was zaterdag 4 maart 2017 de aftrap. Het liep storm, 
de Bijenkorf belde ons nog om te vragen hoe we dit klaarspeelden. 
Maar liefst 3 medewerkers stonden klaar om de klanten te ont-
vangen. Na 14.00 uur gingen de luiken dicht. Meer dan €12.00,-
was toen in het pinapparaat gerold. Chapeau hiervoor!!

We gaan met deze aanbiedingen door tot 24 maart 2017 zolang 
de voorraad strekt. Prijzen zijn dik onder elk aanbod op website 
of b.v. BOL.com

Ouders/oma’s en opa’s, spelers/speelsters, dit is de laatste 
kans want: op= op.

Die nieuwe kledinglijnen liggen en hangen voor de start van 
seizoen 2017-2018 in breed scala en kleurassortiment weer ge-
reed, met zeer aantrekkelijke prijzen voor jong en oud.

Namens het Kledingfonds en DEMOshop medewerkers. 
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vervolg Nieuwsbrief

Geboren op:  2 april 1968 in Haarlem

Lid van Reiger Boys sinds: 
In september 2006 begon mijn zoon Jordy te 
spelen bij de kabouters. Zoals het gauw gaat als 
je langs de kant staat te kijken, word je al snel 
toegevoegd aan het trainersgilde.
Overigens was dat een buitengewoon getalen-
teerde lichting waarvan er nu nog steeds 2 spel-
ertjes bij AZ rondlopen. Je zou bijna zeggen dat 
het aan de trainer lag, ha ha.
Op dat moment was ikzelf een jaartje gestopt 
met voetballen, maar ben toen weer gaan star-
ten in het toenmalige Cockerteam.

Gekozen voor RB omdat…
Op het moment dat die kleine begon met ballen (inmiddels is hij 
15 jaar),  is gekozen voor Reiger Boys. Lekker dichtbij en een mooie 
accommodatie waren de redenen.

Mijn sportieve carrière:
Zelf heel wat cluppies gehad ! Op 10 jarige leeftijd begonnen bij 
FC Huiswaard in Alkmaar, vervolgens in chronologische volgorde: 
AFC’34, opnieuw FC Huiswaard, BOL, DFS Alkmaar (Huiswaard in-
middels gefuseerd met Go Ahead ’18); Alkmaarsche Boys en tot 
slot Reiger Boys. Het is overigens dat het voetbal vorige week was 
afgelast, anders had ik mijn debuut gemaakt voor Kolping Boys 
veteranen.

Op dit moment speel ik nog wel in de zaal met wat maatjes van FC 
Huiswaard.
We spelen nog altijd in de oldschool Huiswaard tenues, rood shirt/
witte baan, logo erop en achterop het shirt in de nek de begintekst 
van het clublied: ‘Huiswaardernaren dat zijn wij allen….’. Waanzin-
nig toch?! 

Na afloop van vorig seizoen ben ik gestopt bij het 5e als speler. In-
cidenteel mag ik nog eens invallen en trap ik op trainen nog een 
balletje mee. Verder nog wel spelend  met 7 tegen 7, in juni zullen 
we de Supercup 40+ moeten verdedigen.

Wat doe/deed je bij RB?
Gestart als (hulp)trainer bij de kabouters, vervolgens zelf gaan 
voetballen en leider/trainer geweest bij verschillende jeugdteams. 
Sinds 1 januari heb ik een aantal bestuurstaken van Wil Verkooijen 
overgenomen en sindsdien ben ik bestuurslid Vastgoed en Terrei-
nen. Hiermee ben ik o.a. aanspreekpunt voor de MOT, Consul, 
EHBO en alles wat met de V.v.E. te maken heeft. (V.v.E. = Vereniging 
van eigenaren, red.)

Met name de V.v.E.-constructie is nog al een 
dingetje, een zeer bijzondere constructie. 
Het is moeilijk uit te leggen dat de kantine ei-
gendom van Reiger Boys is, terwijl kleedkamer 
4 & 7 van de gemeente zijn, maar kleedkamer 
1 weer wel tot eigendom van Reiger Boys be-
hoort. Binnenkort starten we (opnieuw) met 
gesprekken met gemeente om voor Reiger 
Boys tot een (financieel) aantrekkelijke oplos-
sing te komen. Heel wat verschillende opties 
staan open. Omdat er bij dergelijke beslissingen 
nogal wat komt kijken, is er o.a. geïnformeerd 
bij BOL, dat in een enigszins vergelijkbare situ-
atie zat. Verder is er een beroep gedaan op de 
kennis van reguliere leden binnen de club. 

Het bijzondere aan RB vind ik…
Ondanks het groot aantal leden blijft de echte clubsfeer aanwezig.
Voor de aardigheid zouden de leden eens op vrijdagochtend moe-
ten aanschuiven als de MOT-leden een bakkie doen. Prachtig, zoals 
die wijze oude mannen over Reiger Boys praten.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:
De seizoensopeningen van het Cockerteam waren altijd zeer 
lange avonden met heel wat liflafjes en drankjes, fantastisch!  Ook 
het eindtoernooi bij KSV is altijd legendarisch, afgelopen jaar was 
mooi, maar ook die keer dat we met een cluppie van het 5e samen 
met BOL eindigden in café ‘De Viersprong’. Midden in de nacht kwa-
men in het café de cornervlaggen weer te voorschijn, waanzinnige 
avond. 

Wat ik nog mis bij RB:
Soms wat meer betrokkenheid bij de club. Ik begrijp natuurlijk wel 
dat iedereen anders in de wedstrijd zit, maar ik kan er niet bij dat 
bij dat er geen ouder beschikbaar is om een wedstrijdje te vlaggen 
of te fluiten. Verder vind ik het jammer dat jeugdleden al op hele 
vroege leeftijd de club verlaten met de gedachte dat het elders 
beter is. Logisch als je wordt gevraagd door bijvoorbeeld Ajax of 
AZ, maar moet je op je 10e of 11e ook al overstappen naar een club 
als Kolping Boys of AFC’34?? 
Nou zul je zeggen “Dat heb jij ook gedaan”, dat klopt, maar ik was 
17 jaar. Uiteindelijk bleek toen ook al snel dat de 3e helft toch veel 
belangrijker was.

Mijn wens voor Reiger Boys:
Dat er een mooie oplossing komt tussen de gemeente en Reiger 
Boys inzake de V.v.E., waardoor de club kan werken aan een ge-
zonde financiële basis.

IN THE SPOTLIGHTS
Ed de Jong



                21 mei 2015 Jaargang: 2                      10

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per 3 weken, digitaal en op papier. Kopij aanleveren via pers@reigerboys.nl

NIEUWSBRIEF
VOETBALVERENIGING REIGER BOYS

Datum: 16 maart 2017 Jaargang: 4 Redactie: Hans van der Veldt Nummer: 4

ACHTSTE INTERNATIONAL 
YOUTH TOURNAMENT  
27 MEI 2017 

U zult het momenteel nog niet zo 
merken, maar achter de schermen 
is de organisatie alweer druk bezig 
met de voorbereidingen voor dit 
fantastische internationaal jeugdtoernooi.
Al voor de achtste keer zullen vele gerenommeerde clubs acte 
de présence geven. Net als in alle voorgaande jaren zal het ze-
ker weer een drukte van belang worden op ons Sportpark “De  
Wending”. En natuurlijk rekenen we op mooi weer, zodat alle be-
zoekers ook gebruik kunnen maken van de terrasjes en zitjes.

Inmiddels hebben zich al 38 teams aangemeld, waarvan maar 
liefst 16 profclubs:
PSV, De Graafschap, Fortuna Sittard, FC Den Bosch, Celtic, PEC 
Zwolle (2x), FC Emmen, Sparta Rotterdam, Feyenoord, Mechelen, 
Oostende, Beerschot-Wilrijk, Tottenham Hotspur, FC Utrecht, NEC. 
In totaal zullen 40 teams strijden om de grote cup.

Noteer 27 mei alvast in uw agenda!!
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V.V. REIGER BOYS

“VRIENDEN VAN REIGER BOYS” 
OP VEEL TERREINEN ACTIEF!

De “Vrienden van Reiger Boys” zijn het
 best te vergelijken met de beroemde 
Haarlemmer Olie, een zeer bekend 
smeermiddel. Door de (financiële) 
steun van De Vrienden aan allerlei 
zaken en projecten binnen Reiger Boys 
lopen heel wat dingen ongemerkt soepeler en zonder piepen of 
kraken, kortom: gesmeerd. En dat alles dank zij een kleine zeventig 
onvervalste Reiger Boys-aanhangers, die per seizoen € 50,- bijdra-
gen. DAT zijn de ware Reigers….. Hun namen kun je zien in de vi-
trine in de kantine.

Wat maken De Vrienden op het ogenblijk mogelijk?
Wel, het is heel wat: Het Internationaal Youth Tournament wordt 
gesteund met € 1000,- (bedoeld voor alle medewerkers van het  
toernooi), aan alle MOT-mannen is een uitje aangeboden, alle Keez-
borden t.b.v. de Keez-avonden zijn geschonken door de Vrienden, 
er is een bedrag van € 500,- beschikbaar gesteld voor nieuwe tri-
bunestoelen, voor een einde-seizoens-barbecue voor de jeugd is  
€ 500,- beschikbaar gesteld, en als klap op de vuurpijl:
Op 19 mei a.s. organiseren De Vrienden een speciale avond (samen 
met de Sponsorcommissie) voor alle Vrienden en sponsors (allen 
met partner), waarop enkele personen, bekend van de voetbal-
wereld en van de TV, een groot deel van de avond zullen vullen 
middels een “sportcafé”. Na dat gedeelte gaat de avond nog verder 
met muziek, dans, hapjes en drankjes. 
Deze avond is dus alleen toegankelijk voor De Vrienden en de 
sponsors.

Er is nog voldoende tijd en gelegenheid om alsnog “Vriend van 
Reiger Boys” te worden. 
Als je je aanmeldt via devrienden@reigerboys.nl en vóór 19 mei 
€ 50,- bijdraagt aan De Vrienden ben je op 19 mei uiteraard ook 
welkom (met partner)!

Dus: word óók Vriend en steun daarmee allerlei extra’s voor de 
vereniging!!
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