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Informatieboekje nieuwe leden Rood Zwart, seizoen 2016-2017

Voorwoord
Graag verwelkomen wij u als nieuw lid van de voetbalvereniging Rood Zwart. Voor u ligt het
informatieboekje van onze voetbalvereniging. In dit boekje treft u de basisinformatie aan voor het
seizoen 2016-2017.
We zijn blij dat u voor voetbal hebt gekozen en speciaal voor onze vereniging. Rood Zwart is een
bloeiende vereniging met een grote jeugdafdeling. Naast voetbal organiseren we tal van andere
activiteiten voor jong en oud. Wij organiseren dat allemaal met de belangeloze inzet van zeer veel
vrijwilligers. Ons motto is daarbij “Met elkaar voor elkaar”. Hierbij willen we ook een beroep doen op
u, want vele handen maken licht werk. Er is altijd wel een manier om als vrijwilliger een steentje bij te
dragen aan onze vereniging of ons anderszins onze vereniging te ondersteunen. Voor vragen of
informatie kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden.
Dit informatieboekje is bedoeld als naslagwerk. Het bevat namen, adressen en telefoonnummers van
mensen die een rol spelen in het verenigingsproces en die u voor vragen en opmerkingen kunt
benaderen. Verder informeren wij u over de gang van zaken rond het voetbal en hoe wij als vereniging
met bepaalde zaken willen omgaan. Gegevens over elftalindeling, trainingstijden en
wedstrijdprogramma zijn niet opgenomen, deze worden via leiders, technische commissie, website
of clubblad kenbaar gemaakt.
Spelers, speelsters, leiders, leidsters, overige kaderleden, maar ook ouders en verzorgers en
verdere belangstellenden hopen wij hiermee een handzaam en nuttig naslagwerk aan te reiken.
Mutaties worden zo nodig via het clubblad of op de website bekendgemaakt.
Suggesties voor aanvullingen of verbeteringen kunt u doorgeven aan één van de bestuursleden of
aan info@roodzwart.nl.
Met de uitgave van dit informatieboekje hopen wij weer op een goed, sportief en succesvol
voetbalseizoen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt moet dit lukken.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging Rood Zwart
Robert Ros
Voorzitter
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1.

Accommodatie

Adres sportcomplex v.v. Rood Zwart “De Scheetheuvel”:
Langestraat 155
7491 AE Delden
Telefoon:
074-3762145
De openingstijden van het clubgebouw zijn in principe als volgt:
Dinsdag en donderdag:
vanaf 20.00 uur
Zaterdag :
± 8.00 uur tot 19.00 uur
Zondag (1e thuis):
± 8.00 uur tot 19.00 uur
Zondag (1e uit):
± 8.00 uur tot 16.00 uur

2.

Informatie

Rood Zwart wil graag duidelijk communiceren. Omdat we de communicatielijnen zo kort mogelijk
willen houden staan op de laatste bladzijden van dit informatieboekje de namen (met functie en
contactgegevens) van bestuursleden, commissieleden en overige kaderleden met wie u eventueel
contact kunt opnemen.
Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van al het actuele clubnieuws en informatie over alle
wedstrijden via de volgende kanalen.
Rood Zwart heeft een eigen website op het Internet. Het internetadres is: www.roodzwart.nl. Op de
website vindt u informatie over o.a. het programma, uitslagen, standen, activiteiten en overige
clubinformatie. Naast deze website is team- en wedstrijdinformatie te vinden op www.voetbal.nl.
Ook kun je de laatste nieuwtjes volgen op Twitter, YouTube, Facebook en de speciale Rood Zwart
app.
Het clubblad van v.v. Rood Zwart verschijnt in principe 5 keer per jaar. Alle leden krijgen een
exemplaar aan huis bezorgd. Kopij van leden is van harte welkom. E-mail adres clubblad:
clubblad@roodzwart.nl

3.

Teamindelingen

De spelers en speelsters van Rood Zwart zijn op basis van hun leeftijd in de volgende categorieën
onderverdeeld.

senioren
deze teams spelen in de KNVB competitie District Oost

junioren
deze teams spelen in de KNVB competitie District Oost .

welpen
deze teams spelen in een eigen Rood Zwart competitie
Senioren zijn leden die geboren zijn vóór 1 januari 1998 en worden aan het begin van het seizoen in
elftallen ingedeeld. In het seizoen 2016-2017 zal Rood Zwart met 11 seniorenteams (waaronder een
dames 7x7 en een heren 7x7) aan de competitie deelnemen. Daarnaast kunnen de oudere en meer
ervaren voetballiefhebbers, die niet in competitieverband willen spelen maar gewoon een balletje
willen trappen, deel uit maken van het vermaarde “Viagra-team”.
De jeugd (junioren, pupillen en welpen) worden, afhankelijk van hun leeftijd, in groepen ingedeeld.
De leeftijdsgroepen voor het seizoen zijn in de volgende tabel weergegeven.
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Categorie
Welpen
F-pupillen
E-pupillen
D-pupillen
Meisjes D
C-junioren
Meisjes C
B-junioren
Meisjes B
A-junioren
Meisjes A

Jeugd onder/
Meisjes onder
JO7
JO9
JO11
JO13
MO13
JO15
MO15
JO17
MO17
JO19
MO19

Geboren in

speelduur

veld

aantal teams

2010 of daarna
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001
1998 - 1999
1998 - 1999

Toernooivorm
2 x 20 min
2 x 25 min
2 x 30 min
2 x 30 min
2 x 35 min
2 x 35 min
2 x 40 min
2 x 40 min
2 x 45 min
2 x 45 min

welpenveld
½
½
heel
heel
heel
heel
heel
heel
heel
heel

4
6
3
1
4
1
3
1
2
1

De door de KNVB gehanteerde peildatum van 31 december van elk jaar is de datum die bepalend is
voor de leeftijdsindeling. Er kan in bepaalde gevallen dispensatie worden aangevraagd om in een
andere leeftijdscategorie uit te komen.
Het aantal welpenteams wordt bij de start van de competitie bepaald; dit is afhankelijk van het aantal
leden in die leeftijdscategorie.
Uitzonderingen op bovenstaande leeftijdsindeling zijn mogelijk met het oog op het aantal spelers per
team (dispensatiespelers). In totaal zullen er in het seizoen 2016-2017 26 jeugdteams voor de
competitie worden ingeschreven.
Voor jongens en meisjes vanaf circa 5 jaar en geboren op of na 1 januari 2010, is er bij Rood Zwart
welpenvoetbal. Deze welpenteams spelen in een eigen competitie die door de vereniging zelf wordt
georganiseerd. De welpen spelen in tenues die door Rood Zwart beschikbaar worden gesteld. Voor
de ouders van de welpen is er een aanvullend informatieboekje beschikbaar.
Voor jongens en meisjes van twee tot circa 5 jaar heeft Rood Zwart "voetjebal", een voetballend
speelconcept dat Rood Zwart in samenwerking met de Twentsche Voetbalschool aanbiedt. Meer
informatie hierover vind je op de website.
Via een kledingspaarplan worden alle spelende leden voorzien van een Rood Zwart outfit. De
hoofdsponsor voor de jeugd is 123inkt.nl. Alle jeugdleden ontvangen via 123inkt.nl de volgende
kleding:

Shirt rood zwart

Broek zwart

Kousen rood zwart

Trainingspak

Tas
De senioren hebben per team een individuele sponsor. Leden betalen € 21,- per seizoen voor het
kledingspaarplan (omgerekend € 1,75/maand).
Voordelen voor de leden:
 Gelijkheid onder alle spelende leden
 Kleding wordt in een keer aangeschaft+ hoge korting
 Leden hoeven zelf geen dure kleding aan te schaffen, en lopen er altijd netjes bij
 Kledingmaten groeien mee met jeugdleden
Voordelen voor Rood Zwart:
 Uniforme en professionele uitstraling passend bij onze ambities
4

Informatieboekje nieuwe leden Rood Zwart, seizoen 2016-2017




4.

Makkelijker sponsoren te vinden
Extra sponsorinkomsten die aan verbetering accommodatie en opleiding ten bate komen

Waarden, normen en regels

Rood Zwart hecht aan waarden, normen en regels. Om de gang van zaken binnen de vereniging
goed te laten verlopen heeft Rood Zwart zijn waarden benoemd en normen en regels opgesteld. Deze
zijn op de website na te lezen. Voor de jeugd geldt daarbij specifiek het volgende:

Heb gezonde ambitie en probeer altijd te winnen, maar met respect voor jezelf, je teamgenoten
en je tegenstanders.

Ontwikkel je zelf, presteer zo goed mogelijk en vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer)
belangrijk.

Respecteer de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Beïnvloed de
scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
en woorden.

Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en bedank hem na de wedstrijd
ook. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de
tegenpartij.

Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je team aan te
moedigen ook onsportief te spelen. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig
gedrag.

Iedere speler behoort op tijd aanwezig te zijn, zowel op de training als voor wedstrijden. Bij
thuiswedstrijden is dat een half uur en bij uitwedstrijden één uur voor start wedstrijd, tenzij anders
is afgesproken. Het verzamelpunt voor uitwedstrijden is de parkeerplaats van Rood Zwart, tenzij
anders afgesproken. Meld je bij verhindering voor een wedstrijd of training op tijd af.

Kijk bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijd op de website van Rood Zwart. Indien een
wedstrijd wordt afgelast kan de trainer beslissen om een extra training in te lassen. Deze training
is verplicht!!

Meld blessures aan trainer en/of leider.

Op de training draag je sportkleding. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht; het dragen van sieraden is niet toegestaan.

Gebruik op het kunstgrasveld geen kauwgom, omdat dit gaat kleven aan het kunstgras.

Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder de douche.

Na trainingen en wedstrijden is douchen verplicht. Tijdens het douchen draag je badslippers ter
voorkoming van (het overbrengen) van voetschimmels.

Zorg als team dat je de kleedkamer na een training of wedstrijd netjes achterlaat. Zorg bij
thuiswedstrijden ook dat de kleedkamer van de tegenstander er na de wedstrijd weer netjes
uitziet. De trainer of leider neemt hiertoe het initiatief.

Zet je fiets op de plek waar deze hoort. Zorg dat je fietsverlichting in orde is. Fiets na de training,
vooral bij donker weer, samen met andere spelers naar huis.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Een leider kan waardevolle spullen in
bewaring nemen, maar de verantwoordelijkheid kan nooit overgedragen worden aan een leider
en/of de vereniging.

De warming-up gebeurt uitsluitend buiten de drie speelvelden, dus op het trainingsveld.

5.

Training
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Rood Zwart streeft naar een excellente jeugdopleiding waarin onze 3 P’s centraal staan: Prestatie,
Persoonlijke ontwikkeling en Plezier. Aan een goede teamprestatie, persoonlijke ontwikkeling en
spelplezier ligt altijd een goede training ten grondslag. Door de training kan een voetballer zijn
conditie, coördinatie, technische en sociale capaciteiten verbeteren. Het regelmatig deelnemen aan
een training zal zeker leiden tot betere individuele en teamprestaties. Daarnaast is trainen natuurlijk
gewoon hartstikke leuk!!
De Welpen trainen 1x per week. Rood Zwart streeft er naar dat alle overige teams twee keer per week
kunnen trainen onder leiding van gediplomeerde trainers.
Iedereen is verplicht deel te nemen aan de trainingen, tenzij er gegronde redenen zijn (studie/ziekte)
om niet te trainen. Kun je niet trainen, dan is afmelding verplicht.
De trainingen worden over het algemeen verzorgd door vrijwilligers uit onze vereniging. Zij beschikken
daartoe onder meer over een door Rood Zwart ontwikkeld trainingshandleiding. De trainers proberen
de trainingen met zo groot mogelijke zorg te doen. Het verzorgen van de trainingen vraagt veel inzet
en kost de vrijwilligers dus ook veel tijd. Om de trainingen voor zowel de spelers als de trainers zinvol
en plezierig te houden is een goede opkomst van de spelers noodzakelijk.

6.

Kleedkamers

Rood Zwart beschikt in totaal over 10 volledig ingerichte ruime kleedkamers. Na de bouw van ons
“Noaberschapshoes” komen daar nog twee kleedkamers bij. Deze prachtige kleedkamers voldoen
ruimschoots aan de eisen van deze tijd. De douchefaciliteiten voldoen aan de modernste eisen.
Vandaar dat we het vanzelfsprekend vinden dat na élke wedstrijd of training gedoucht wordt!
Elke zaterdag en zondag wordt de kleedkamer- en veldindeling op het mededelingenbord bekend
gemaakt. Dit bord hangt nabij de ingang van de kleedkamers.
Na afloop van de wedstrijden en trainingen maken de spe(e)l(st)ers de kleedkamers schoon: zowel
hun eigen als die van de tegenstander! Ook bij uitwedstrijden wordt van spelers verwacht dat ze de
kleedkamer netjes achterlaten. De leiders worden dringend verzocht hierop toe te zien.

7.

Vervoer

Het vervoer van de jeugdteams gebeurt bij toerbeurt. De leider van een jeugdteam zal de
ouders/verzorgers van een jeugdspeler vragen om een paar keer per jaar te rijden bij een uitwedstrijd.
We hopen van harte dat hij dit niet tevergeefs zal vragen, omdat wij vinden dat dit een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Laat het vervoer van uw zoon/dochter niet altijd aan
anderen over, en zorg ervoor dat als u zelf rijdt alle kinderen veilig in de gordels zitten.
Het vervoer van seniorenteams wordt door het team zelf geregeld.

8.

Afmelden voor wedstrijden

Elke speler die voor een wedstrijd niet kan spelen is in principe verplicht zich vóór donderdagavond
18.00 uur af te melden bij de leider, zodat de leiders nog voor eventuele vervanging kunnen zorgen.
Indien een speler zich niet op tijd afmeldt, gaat dit ten koste van het team. Er kan dan immers niet
voor vervanging worden gezorgd. De leiders kunnen voor deze nalatigheid de speler schorsen of de
betrokkene extra reservebeurten opleggen.
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9.

Afgelastingen

Bij slechte weersomstandigheden en/of slechte velden kan een wedstrijd worden afgelast.
Ten eerste kan een wedstrijd door de KNVB (afdeling Oost) worden afgelast. Dit wordt o.a. via de
Rood Zwart website en de KNVB website bekend gemaakt. Afgelastingen worden ook in de
Twentsche Courant Tubantia vermeld.
Ook kan een vereniging zelf de speelvelden afkeuren, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de
consul. Dit geschiedt voor de ochtendwedstrijden om 9.00 uur en voor de middagwedstrijden om
12.00 uur. Voor inlichtingen met betrekking tot afgelastingen door de consul kunt u naar het veld
komen of onze eigen website van Rood Zwart raadplegen.
Consul
De consul die bij Rood Zwart beoordeelt of de velden bespeelbaar zijn is voor zowel de trainingsdagen
als de wedstrijddagen: Herman Weijenborg tel. 06-15872233.

10.

Ledenadministratie & contributie

Ledenadministratie / Opgave leden:
Clemens ter Horst / Saskia Ros
Dalkruid 28 7491 LM Delden
Telefoon:
06-42354353 / 06-48018326
E-mail:
ledenadministratie@roodzwart.nl
Aanmelding en afmelding als lid dienen altijd schriftelijk te gebeuren. Volgens de statuten is iemand
die zich schriftelijk afmeldt als lid verplicht de contributie gedurende het lopende seizoen te voldoen.
Er zijn immers door Rood Zwart gedurende het seizoen verplichtingen aangegaan. Afmelding voor
een nieuw seizoen dient vóór 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk te gebeuren
De welpen/pupillen zijn na aanmelding als lid het eerste half jaar geen contributie verschuldigd. Zij
zijn dan wel onder de normale voorwaarden verzekerd. Ook zij dienen wél een aanmeldingsformulier
in te vullen.
De contributie bedraagt
Junioren

senioren

per kwartaal

€ 25,00

€ 40,00

per half jaar

€ 50,00

€ 80,00

per jaar

€ 100,00

€ 160,00

stemmende en
steunende leden

€ 30,00

Inning van contributie gebeurt door middel van automatische incasso.
Rekeningnummer

Rabobank NL14RABO0313318824
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Daarnaast kan men lid worden van de "Club van Honderd". Leden van deze club betalen per jaar
€ 50. De opbrengst wordt gebruikt voor speciale activiteiten en doelen, bijvoorbeeld verbetering van
de accommodatie. Contactpersonen: R. Dijkmans (tel. 074-3764801); H. Efftink (tel. 074-2673210);
H. Keizer (tel. 074-3762429); H. ten Brummelhuis (tel. 074-3766401).

Overschrijving van / naar een andere vereniging
Indien u zich aanmeldt bij v.v. Rood Zwart middels ingevuld aanmeldformulier en u bent nog lid van
een andere voetbalvereniging, dient u een formulier verzoek om overschrijving veldvoetbal in te
vullen. Samen met een ledenmutatiekaart (= een officieel KNVB document) dient u deze in te
leveren bij de ledenadministrateur van v.v. Rood Zwart. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij
ledenadministratie van de vereniging waar u vertrekt.
Wilt u overschrijving van Rood Zwart naar een andere vereniging, dan geldt dezelfde procedure. De
betreffende formulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministrateur van v.v. Rood Zwart.
Aanvraag overschrijving dient uiterlijk 31 mei van enig jaar bij de KNVB binnen te zijn. Zo niet, dan
wordt de overschrijving door de KNVB niet in behandeling genomen.

11.

Activiteiten buiten het veld

De activiteitencommissie en diverse andere commissies organiseren in samenwerking met vele
vrijwilligers diverse activiteiten voor jong en oud.
Voorbeelden:

Open dag (voor iedereen)

Sinterklaas (voor de welpen en de F-groep)

Kerstmiddag (voor iedereen)

Bingo- en kaartavonden (maandelijks voor iedereen)

Fietstocht (voor 65+)

Bevertoernooi (voor senioren)

Sponsoravonden (voor sponsoren en vrijwilligers)

Controle fietsverlichting (voor de jeugd)

Wintervoetbalprogramma (voor de jeugd)

Zwemfestijn (voor de jeugd t/m de C-groep)

Scheidsrechter dag (voor de C-groep)

Vrijwilligersavond (voor alle vrijwilligers)

Playback show (voor iedereen)

Gratis fruit (voor de jeugd op de zaterdag)

Grote Clubactie (lotenactie ten gunste van de vereniging)

Paaseieren zoeken (voor de welpen)

Welpenuitje (voor de welpen)

Smokkeltocht (voor de D-groep)

Zomerkamp weekend (voor de tweedejaars F- en de hele E-groep)
De activiteiten worden door de vrijwilligers van Rood Zwart georganiseerd en kunnen alleen succesvol
zijn als ze in voldoende mate ondersteund worden. Vele handen maken ook hierbij licht werk!
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12.

Teamleiding

Veel actuele wedstrijd- en activiteiteninformatie zult u krijgen via de leiders en trainers van het team.
Voor vragen betreffende teamaangelegenheden kunt u terecht bij de leider of -als het een
jeugdteam betreft- bij de groepscoördinator. Elke leeftijdsgroep bij de jeugd heeft een zogenaamde
groepscoördinator die het aanspreekpunt is voor jeugdleiders, ouders, maar ook voor de
jeugdcommissie. Op de laatste pagina’s treft u de namen van de leeftijdscoördinatoren aan.

13.

Alcoholverbod voor de jeugd en rookverbod in de kantine.

In de kantine worden op zaterdag vóór 13.00 uur geen alcoholhoudende dranken verkocht. Aan
personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Rood Zwart staat niet
toe dat de jeugd onder de 18 jaar alcoholhoudende dranken nuttigt in de kantine.
Vanzelfsprekend is onze kantine volledig rookvrij, conform de voorschriften van de overheid.

14.

Gratis fruit

In de kantine kan de jeugd op elke zaterdag na een wedstrijd gratis fruit eten. Op deze wijze wil Rood
Zwart een gezonde levensstijl bij de jeugd bevorderen. Door op een actieve wijze gezonde voeding
te promoten, wil Rood Zwart een gezond eetgedrag bij de jeugd stimuleren.

15.

Verzekering

Leden van Rood Zwart zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de clubactiviteiten, zowel in binnenals buitenland. Deze verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met activiteiten.
De junioren van de A- t/m F-jeugd en de senioren zijn verzekerd via de KNVB. Voor de welpen is er
door Rood Zwart een eigen verzekering afgesloten. Aangiften van een ongeval dienen zo spoedig
mogelijk te geschieden bij de secretaris van onze vereniging te weten Mark Ros, tel.06-57234681 of
penningmeester Harold Pepers, tel. 074-3764848.

16.

Oud papier

Elke derde dinsdag van de maand haalt Rood Zwart oud papier op. Hiervoor is in ieder seizoen een
seniorenteam aangewezen die maandelijks de inzameling verzorgt. De opbrengst komt ten goede
aan de jeugdafdeling van Rood Zwart.

17.

Adresgegevens

Adres sportcomplex vv Rood Zwart “De Scheetheuvel”
Langestraat 155
7491 AE Delden
Telefoon:
074-3762145
9
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Correspondentieadres vv Rood Zwart
Postbus 53
7490 AB Delden
Telefoon:
06-57234681
E-mail:
info@roodzwart.nl
Bankrekeningnummer
Rabobank NL14RABO0313318824
Ledenadministratie / Opgave leden
Clemens ter Horst / Saskia Ros
Dalkruid 28 7491 LM Delden
Telefoon:
06-42354353 / 06-48018326
E-mail:
ledenadministratie@roodzwart.nl
Bestuur
Robert Ros
Mark Ros
Harold Pepers
Peter Volmer

074-3764506
06-57234681
074-3764848

Arjan Dijkmans
Binne Visser
Marije Pol
Jeroen Vos
Brenda ter Braak
Jelle de Vries
vacant
Robert Ros (ad interim)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken, bouw- en
onderhoudszaken, seniorencommissie
Voorzitter Technische Commissie
Vrouwenvoetbal zaken
Vrijwilligerszaken en activiteiten
Vrijwilligerszaken en activiteiten
Kantinecommissie
Kantinecommissie
Commerciële zaken
Voorzitter jeugdcommissie

Wedstrijdsecretarissen
Peter Volmer
Herman Weijenborg
Herman Ensink
Toon Nijland
Hennie ten Brummelhuis
Hans van Ooijen
Han Dijkmans
Rob Keizer
Guus Exterkate
Hans van Ooijen
Han Dijkmans

Bestuur
Consul
Scheidsrechtercoordinator senioren
Scheidsrechtercoordinator jeugd
Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F

06-20592238
06-15872233
06-37604537
06-46133974
074-3762654
06-46376203
06-22926726
06-23280874
06-50235300
06-46376203
06-22926726

06-20592238
074-3767046
06-51209796
06-11097603
06-30420200
06-46288689
06-14416633
074-3764506

Algemeen e-mail adres: wedstrijdzaken@roodzwart.nl

Jeugdcommissie
Robert Ros
Hans Slaghekke
Conny Kemerink op Schiphorst
Saskia Ros

Voorzitter (ad interim)
Voetbalzaken algemeen
Coördinator meisjesvoetbal / Activiteiten
Activiteiten
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074-3767353
06-12218068
074-3762486
074-3764506

Informatieboekje nieuwe leden Rood Zwart, seizoen 2016-2017

Technische commissie
Arjan Dijkmans
vacant
Ton Oude Voshaar
Peter Oude Veldhuis
Frank Lovink
Pim van der Bos
Arjan Dijkmans
Vincent Kenkhuis
Carlo Kastermans

Voorzitter / Senioren 1e-2e-3e
Senioren (lagere elftallen)
Dames/meisjes

Technisch Jeugd Coördinator

074-3767046
06-57998924
06-27077246
06-24334022
06-51942986
074-3767046
06-42838596
06-50257694

Groepscoordinatoren/aanspreekpunten voor ouders en leiders
Peter oude Veldhuis
Coördinator A,
Hans Slaghekke
Coördinator B
Mark Ottenschot
Coördinator C
Guus Exterkate
Coördinator D
Frans Exterkate
Coördinator E
Vincent Kenkhuis
Coördinator F
Conny Kemerink
Coordinator meisjes
Bas Franke
Coördinator welpen
Thijs ter Elst
Coördinator welpen
Brenda ter Braak
Coördinator welpen

06-27077246
06-12218068
074-3764406
074-3761400
074-3762964
06-42838596
074-3762486
06-43085409
06-51571990
06-48379397

Consul
Herman Weijenborg

06-15872233

PR commissie / Clubbladcommissie
Mark Ros
Voorzitter
Rudy Visschedijk
Eindredactie en distributie

06-57234681
06-48463681

Websitecommissie
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

074-3763983
074-3766900
06-30420200

webmaster
commissielid
commissielid

Algemeen e-mail adres: webmaster@roodzwart.nl
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