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EXTRA ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
OP 31 MEI 2018, AANVANG 20:00 UUR

Beste leden,

Tijdens de laatste ALV gehouden op 28 december 2017 is aange-
geven dat bij ongewijzigd beleid onze 3 vlaggenschepen finan-
cieel niet meer houdbaar zijn, mede als gevolg van stijgende hu-
isvestings- en personele kosten en dalende sponsorinkomsten. 
Er is afgesproken dat er nog dit seizoen een extra ALV georgani-
seerd zou worden.  
Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd om in groten 
getale bij de extra ALV aanwezig te zijn, mede gezien de te nemen 
(financiële) besluiten. 

   Met sportieve groet,
   Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda extra ALV 31 mei 2018:
1. Welkom; koffie of thee, en tekenen presentielijst
2. Opening, voorstellen, afberichten 
3. Vaststellen verslag vorige ALV 28 december 2018 
 (reeds op site geplaatst)
4. Mededelingen bestuur
5. Financiën
 a. Stand van zaken realisatie begroting 2017/18
 b. Voorgestelde financiële maatregelen ter besluitvorming
 c. Begroting 2018/19
6. Update zaalvoetbal
7. Update vrijwilligersprotocol ter besluitvorming 
 (wordt spoedig op de site geplaatst)
8. Pauze
9. Rookbeleid ter besluitvorming 
 (reeds in nieuwsbrief april vermeld)
10. Update Vereniging van Eigenaren
11. Stand van zaken invoering Algemene Verordening Gegeven-

sbescherming (AVG)
 a. Privacy beleid (wordt spoedig op de site geplaatst; 
     ook in deze Nieuwsbrief )
12. Rondvraag
13. Sluiting

ONDERHOUD ‘GEBOUW REIGERSTAETE’

Zoals in één van de vorige nieuwsbrieven al is gemeld, is vanaf 1 
januari 2018 de Vereniging van Eigenaren ‘Gebouw Reigerstaete’ 
operationeel. Er is inmiddels ook een huishoudelijk reglement 
opgesteld met daarin de duidelijke afspraken voor de eigenaren 
van het pand (voor 55% de v.v. Reiger Boys en 45% de gemeente 
Heerhugowaard).
Namens de v.v. Reiger Boys zullen Mandy de Bont en onder-
getekende de V.v.E. vertegenwoordigen. Heerhugowaard Sport 
N.V. via Adri van Exel vult de rol in van de gemeente Heerhu-
gowaard. Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering op 31 mei 
zal er ook aandacht aan de V.v.E. worden besteed.

Naast het reguliere onderhoud, waarbij team MOT een flinke 
bij-drage levert, is er een aantal geplande werkzaamheden:
•	 Ultimo	seizoen	2017/2018	worden	de	vloeren	van	de	kleedkam-

er onder handen genomen. Zo wordt een nieuwe coating (met 
lichte anti-slip) aangebracht en worden de hoeken in douche-
gedeeltes hol gemaakt voor een betere schoonmaak.

•	 Het	nodige	schilderwerk	volgt	naar	verwachting	gedurende	het	
seizoen 2018/2019 (nog geen concrete datum bekend)

•	 Vervanging	 (verwarmingsketels)	naar	 verwachting	gedurende	
het seizoen 2019/2020 

Hoewel de speelvelden geen onderdeel uitmaken van de V.v.E. 
(Reiger Boys huurt de velden van de gemeente) is het wellicht al 
aardig om te melden dat in de zomerstop van 2019 het huidige 
kunstgrasveld wordt vervangen. Definitieve keuze van het soort 
kunstgrasveld wordt in samenspraak met Heerhugowaard Sport 
NV gemaakt. Uiteraard zal de veiligheid van het nieuwe veld een 
grote rol spelen, maar zoals zo vaak spelen de financiën ook weer 
een belangrijke rol bij de uiteindelijke keuze van het veld.

 Ed de Jong (Vastgoed en Terreinen)

1. Vanaf 1 januari 2018 is VvE operationeel
2. Eigendom 55% Reiger Boys en 45% gemeente HHW
3. Organisatie VvE
	 •	Voorzitter	Adri	van	Excel,	HHW	Sport	NV
	 •	Secretaris	Ed	de	Jong,	Reiger	Boys
	 •	Penningmeester	Mandy	de	Bont
4. Huishoudelijk reglement opgesteld
5.	 MJOB	opgesteld	voor	40	jaar,	Reiger	Boys	heeft	invloed	op	inzet	

leveranciers 
6. Inspectie uitgevoerd in maart 2018
7. Storting per jaar, circa € 40.000!
	 •	Reiger	Boys	€	22.381	en	HHW	Sport	N.V.	€	17.369
	 •	Circa	€	11.000	betreft	vaste	onderhoudswerkzaamheden
	 •	Circa	€	5.000	onvoorzien	klein	onderhoud
	 •	Circa	€	24.000	sparen	voor	gepland	onderhoud
8. Geplande werkzaamheden naast vaste onderhoudswerkzaam-

heden:	 •	Vloeren	kleedkamers	(2018)
	 	 	 •	Schilderwerk	(?2020)
	 	 	 •	Vervanging	ketels	(?2020)
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vervolg Nieuwsbrief

Lid van Reiger Boys: 
sinds mijn zoon lid is geworden van de Kabouters 
(in 2002)

Gekozen voor RB omdat:
mijn zoon graag wilde gaan voetballen. Bij Reiger 
Boys had men toen nog geen kaboutervoetbal. Na 
een gesprek met Rein Lakeman hebben we een 
draaiboek gemaakt. Ik weet nog goed dat ik mijn 
plannen moest komen uitleggen bij het bestuur. 
Op de vraag of we aan genoeg kabouters konden 
komen vertelde ik dat we er op dat moment al 50 
hadden. De inschrijving was toen nog niet eens  
begonnen. De opstart werd gedaan met ongeveer 
80 kinderen en 10 trainers. Een geweldige tijd. 

Mijn sportieve carrière: 
Ik heb tot ongeveer mijn 43ste gevoetbald. Ik ben op mijn 8e  
begonnen met voetballen bij vv Alphen. Tot mijn 15de alle selec- 
tieteams bij de jeugd van vv Alphen doorlopen. Als B-junior  
mocht ik een keer wissel zitten bij het 1ste team. Door een bles-
sure van een medespeler mocht ik al na 20 minuten invallen. Na 
mijn invalbeurt ben ik vaste speler geworden van het 1ste team. 
Na enkele jaren bij vv Alphen gespeeld te hebben de stap naar een 
hoger niveau gemaakt.

In mijn “nadagen” ben ik weer terug gegaan naar vv Alphen. Na 
mijn verhuizing, naar Heerhugowaard, heb ik nog enkele jaren  
3 keer per week op en neer gereden naar Alphen aan den Rijn om 
daar te trainen en te voetballen. 
Toen mijn zoon van de Kabouters overging naar de Pupillen ben 
ik zelf gestopt met voetballen en ben ik trainer geworden bij de 
jeugd van Reiger Boys.

Wat doe/deed je bij RB? 
Kaboutertrainer, kaboutercoördinator, jeugdtrai-
ner, pupillenvoorzitter, jeugdvoorzitter, bestuurs-
lid jeugd en nu voorzitter.

Het bijzondere aan RB vind ik: 
de enorme grote groep met vrijwilligers. De af-
gelopen jaren is er veel (positief) veranderd bij 
Reiger Boys. Deze verandering is alleen maar mo-
gelijk geweest door de hulp van de vele vrijwil-
ligers. Het International Youth Tournament vind ik 
een mooi voorbeeld. Een grote groep vrijwilligers 
maakt er voor de spelers er een fantastische dag 
van. De sfeer op deze dag vind ik bijzonder. We 
zijn dan een grote familie.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: 
mijn tijd als kaboutertrainer. Zo heb ik een keer samen met de  
andere trainers een training gegeven verkleed als KABOUTER. Ik 
zag er niet uit, maar heb achteraf hier veel om kunnen lachen. De 
reacties van de kabouters waren geweldig. 

Mijn wens voor Reiger Boys: 
als voorzitter wens ik natuurlijk dat Reiger Boys sportief naar een 
hoger niveau gaat komen. Maar ik wil vooral stil staan bij onze  
vrijwilligers. Ik zou graag willen dat men deze groep mensen, die 
zich belangeloos inzetten voor de club, wat meer waardering krij-
gen. Als ik kijk naar het bestuur: hier zitten mensen in die dagelijks 
veel tijd en energie steken in de club en hier de beste bedoelingen 
bij hebben. Ik zou graag willen dat men daar eens wat meer bij stil 
staat. 

IN THE SPOTLIGHTS
Ben Rietveld

KLEEDKAMERS VOORZIEN VAN POSTERS

Met de medewerking van 
Seanscreen, DN Media DTP-
Studio en de ‘Vrienden van 
Reiger Boys’ is het mogelijk 
geworden om de kleedka-
mers te voorzien stickers met 
een duidelijke boodschap. 
Wellicht helpt het (al is het 
maar een klein beetje) om 
de kleedkamers wat netter 
achter te laten. De leden van 
het MOT-team zouden dit zéér 
kunnen waarderen.

       Ed de Jong 
       (Vastgoed & Terreinen)

DOE JIJ AL MEE MET DE KPN AMATEURVOETBAL ACTIE? 

Ga snel naar www.kpn.com/amateurvoetbal en maak kans op 
een reis naar Oranje!
Op www.kpn.com/amateurvoetbal staat meer informatie over 
deze prijs mochten hier vragen over komen.
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vervolg Nieuwsbrief
PRIVACY: WAT DOET VV REIGER BOYS OM TE VOLDOEN 
AAN DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING? (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wet in werking. In deze 
Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection 
Regulation (GDPR)) wordt een aantal privacy aspecten geregeld 
waaraan ook de v.v. Reiger Boys zich heeft te houden. Aangezien 
wij als vereniging privacy belangrijk vinden hebben wij e.e.a. na-
der onder de loep genomen. 

Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen 
wij omdat wij leden moeten registreren t.b.v. aanmelding bij de 
vereniging/ KNVB, contributie willen innen, maar ook leden in wil-
len indelen teams en betrokkenen op de hoogte willen houden 
over ontwikkelingen binnen de vereniging. Voor het kunnen uit-
voeren van deze taken beschikt de voetbalvereniging over een 
aantal hulpmiddelen waarmee ze deze taken kan uitvoeren. Ech-
ter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar krijgen van deze 
informatie, vv Reiger Boys over privacy gevoelige data beschikt. 
Een werkgroep is sinds maart volgens een stappenplan bezig 
om de privacy te borgen, zie voor meer info: https://www.knvb.
nl/nieuws/assist/assist/46095/stappenplan-avg-voor-sportclubs-
helpt-bij-regels-rond-nieuwe-privacywet 

Om deze privacy te borgen zijn een aantal maatregelen 
nodig, waaronder:
1. Het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke data 

is beperkt. Er is een rollenstructuur ingericht op basis waarvan 
mensen toegang krijgen. Autorisatie op gebruikte hulpmidde-
len wordt vanuit het bestuur gemonitord. 

2. Gegevens die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld 
worden niet gedeeld met derden zonder dat hier duidelijke 
afspraken over zijn gemaakt. De KNVB beschikt bijvoorbeeld 
over ledengegevens van vv Reiger Boys; de KNVB mag deze 
data echter niet zonder meer gebruiken voor commerciële 
doeleinden. Bestaande overeenkomsten met partijen waar-
mee wij gegevens delen worden geëvalueerd. Wij zijn ver-
plicht verwerkersovereenkomsten te sluiten met die partijen 
waarmee wij privacygevoelige data delen. Meer informatie 
over de privacy richtlijnen van de KNVB kunt u vinden op: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalin-
gen/wetgeving/privacy. 

3. Mocht er informatie op enigerlei wijze lekken, dan zal de ve-
reniging dit datalek (laten) dichten en procedures herijken. In-
dien noodzakelijk zullen de betreffende personen hiervan op 
de hoogte worden gebracht. 

4. Het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid zal waar 
noodzakelijk worden aangescherpt binnen het bestuur. Het 
beleid wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. 

5. Pasfoto’s en andere persoonsinformatie welke worden door 
de ledenadministratie in Sportlink met het hoogste privacy 
niveau ingevoerd (naam + foto is afgeschermd). In de KNVB-
app wedstrijdzaken / voetbal.nl kunnen de leden deze instel-
lingen zelf wijzigingen. Er dient wel te worden vermeld dat in-
dien de pasfoto niet aan de gestelde criteria voldoet men zich 
voorafgaand aan de wedstrijd dient te legitimeren om ook 
daadwerkelijk speelgerechtigd te zijn.

Als vereniging proberen wij er alles aan te doen privacy te waar-
borgen. Indien er toch onverhoopt in strijd met de verordening 
is gehandeld of als er vragen zijn rondom de behandeling van 
uw gegevens, is er de mogelijkheid via secretaris@reigerboys.
nl melding te maken of vragen te stellen. Het incident zal dan 
worden onderzocht en, indien noodzakelijk, zo spoedig mogelijk 
worden hersteld. 

             Namens werkgroep Privacy,
            Wilko Bakker, Frank Heemsbergen, Dick Kuijl en Jack Wezepoel

Celtic FC • AZ • Feyenoord • PSV • FC Utrecht • ADO Den Haag • NEC • De Graafschap • Fortuna Sittard • FC Emmen 

Almere City FC • Beerschot Wilrijk • KV Mechelen • KV Oostende • KRC Genk • v.v. Reiger Boys • AVV Swift

S.V. Nieuw West United • BVC Bloemendaal • sv Koedijk • v.v. De Wherevogels • RKVV DEM • SV Hoofddorp 

Roda ‘23 • u.s.v. Elinkwijk • csv Jong Holland • sv Laren ‘99 • v.v. De Fendert • vv Hardegarijp • VOC • Hollandia

KFC • Roda ‘46 • Legmeervogels • S.V. Westfriezen • Huizen ASDB Academy • FC Abcoude • ASC Waterwijk



 

Beste jeugdleden (en ouders), 
 
Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, staat het komende seizoen bij Reiger Boys in het teken van het 70-jarig 
jubileum. 
De start van dit jubileumjaar zal zijn op 6 juli 2018; de officiële datum dat Reiger Boys 70 jaar bestaat! 
Elke maand zal er minimaal één activiteit plaatsvinden die met het jubileum te maken heeft. 
 
De eerste activiteit is de opening van het jubileumjaar op vrijdag 6 juli.  
Iedereen is hiervoor uitgenodigd: jeugdleden, ouders, broertjes, zusjes etc. 

Opening jubileumjaar: Ballonnenwedstrijd 
Datum: vrijdag 6 juli 2018 
Aanvangstijd: 18.30 uur 

 
Speciaal nodigen wij alle jeugdleden (tot en met de O13) uit om mee te doen aan de ballonnenwedstrijd.  
Het jubileum wordt geopend met een spectaculair optreden van de kinderen van Siu. Na dit optreden vormen de 
jeugdleden het getal ‘70’ op het kunstgrasveld en als het startschot gegeven wordt, laten we allemaal tegelijkertijd 
de honderden geel en zwarte ballonnen los!  
Na het oplaten van de ballonnen kun je nog dansen op de muziek van DJ William West. En je kunt kijken naar de 
finale van het 7x7 40+ toernooi, wat op het kunstgrasveld gehouden wordt meteen na de ballonnenwedstrijd. 
Kortom: een leuke opening van het jubileumjaar voor jong en oud! 
 
Voor de tien kinderen waarvan de ballon het verste komt, zijn er leuke prijzen te winnen, zoals onder andere 
vrijkaartjes voor Jumpcity, de Bollebuik, de Waardergolf, Mc Donalds bonnen en zelfs een compleet feestje bij de 
Bowling. 
 
De sluitingsdatum voor het ontvangen van de ballonnenkaartjes zal 28 augustus zijn! De prijsuitreiking zal in 
september tijdens één van de speeldagen van de mini-Waardcup zijn. Hier komen we later nog op terug. 
 
Opgeven voor de ballonnenwedstrijd kan via emailadres ballonnenwedstrijd@reigerboys.nl.  
Omdat we moeten zorgen dat er voor alle opgegeven kinderen ballonnen zijn, kun je je aanmelden tot en met 
vrijdag 1 juni.  
Wil je in de mail de voor- en achternaam van het jeugdlid en het team waarin hij/zij speelt zetten? 
 
We hebben natuurlijk goed nagedacht over de gevolgen die een ballonnenwedstrijd kan hebben voor de natuur. 
Daarom hebben we gekozen voor biologisch afbreekbare materialen, zodat we geen schade aan het milieu 
aanbrengen.  
 
Meld je snel aan en dan zien we je graag op 6 juli om 18.30 uur! 
 
                                                                                                              met vriendelijke groeten, 
 
                                                                                                              de Jubileumcommissie van v.v. Reiger Boys. 
 


