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Inhoudsopgave:

Eind september werden we opgeschrikt door het plotseling
overlijden van Jan Seelen en Hans Vehof. Twee mannen die
met hun inzet veel hebben betekend voor Rood Zwart. Hun
heengaan is een groot verlies voor onze vereniging, maar dat
staat natuurlijk niet in verhouding tot het enorme verlies voor
hun echtgenotes en kinderen die wij veel kracht toewensen
om dit te verwerken. Elders in dit clubblad een memoriam.

In deze uitgave van het clubblad is er vanzelfsprekend veel
aandacht voor de jaarvergadering van maandag 28 oktober
a.s.

Op het moment van schrijven heeft het eerste elftal ook haar
5e wedstrijd gewonnen. Op mijn vakantie adres wist ik al op
zondagmorgen van de zevenklapper tegen Hoeve (vanwege
het tijdsverschil :) ). De dag kon al niet meer stuk. Het
thuisfront noemde zichzelf tijdens mijn afwezigheid “zielige
achterblijvers”. Zouden de andere clubs in 5B zich straks ook
zo kunnen noemen? De eerste selectie, spelers en begeleiding
wordt alle succes gewenst. Wij kunnen allemaal bijdragen
daaraan door de voorwaarden te scheppen om tot goede
prestaties te komen. Draagt u ook uw steentje bij?

Het bestuur van Rood-Zwart geeft ons niet alleen nieuwtjes
van de bestuurstafel maar doet via Harold Pepers ook een
oproep om te gaan mantelzorgen bij Rood-Zwart.

Overigens liggen de velden er momenteel fraai bij.
Dat is na zo’n mooie maar droge zomer onder andere te
danken aan onze “groundsman” Frans, die heel wat meters
waterslang heeft uitgerold en daarna (uiteraard) ook weer
opgerold. Daarnaast verzorgde hij ook nog eens de belijning
van de velden. Het mag wel eens genoemd worden!
In dit Clubblad naast de bekende rubrieken ook veel leesvoer
van onze secretaris. Het wordt beleefd bij u aanbevolen. De
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering is hopelijk
niet aan dovemans oren gericht. Tijdens deze jaarvergadering
legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid
en geeft inzage in de toekomstplannen. Alleszins redenen de
avond te bezoeken!
Namens de redactie,
Harry Dessens

Ook alle overige sponsoren bedanken wij voor hun bijdrage aan v.v. Rood Zwart

In vogelvlucht wordt er teruggekeken op het seizoen 20122013. Ook kunt u in alle rust de notulen van de laatste
jaarvergadering nog eens doorlezen.

Onze meester archivaris Gerard Bebseler blikt kort terug op 60
jaar clubblad en dan met name op de personele bezettingen.
Middels drie memoriams wordt nog even stilgestaan bij het
overlijden van drie echte verenigingsmensen.
Er wordt aankondiging gedaan van komende activiteiten
zoals het Sportcafé met Jan en Youri Mulder en de inmiddels
beroemde playbackshows.
De nieuwe trainers van de diverse damesteam worden in het
kort aan u voorgesteld.
Natuurlijk zijn de vaste rubrieken zoals Wist u dat,
Mijmeringen en de Oude doos weer present.
Jammer genoeg heeft Martin “de pen” nog steeds niet
gevonden, maar we geven de moed niet op.
Al met al weer genoeg leesplezier.
Rudy Visschedijk
Eindredactie clubblad Rood-Zwart
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60 Jaar Clubblad

Het 60 jarig bestaan van onze vereniging werd destijds
op een feestelijke wijze herdacht en dan is het haast als
vanzelfsprekend dat we nu ook op de feesttoer gaan in
verband met de 60e jaargang van ons clubblad. Het bezit
van een clubbladarchief is dan van betekenis om gegevens te
verzamelen, geschikt voor publicatie. Reeds in 1946 en 1947
werden enkele bladen van A4 formaat verspreid. Interessante
kost is daar niet in te vinden. De reden waarom de uitgave
werd gestaakt is niet aangegeven. Aannemelijk is dat gebrek
aan kopie een belemmering vormde voor een goed vervolg
van het blad. Inderdaad in 1953 komt het clubblad weer
tot leven. Het is een gestencild exemplaar van A4 formaat.
De redactieleden presenteren zich niet. De tekst van het
openingsartikel door het toenmalige hoofdbestuur( Rood –
Zwart was destijds een zg.omnium - vereniging met afdelingen
voetbal, handbal, gymnastiek en wandelsport) eindigt als volgt:
Ja, leden van Rood –Zwart, ik zie u al bij het begin van elke
maand naar ons clubblad grijpen en zo moet het zijn, steeds
weer uitzien naar het verenigingsnieuws en als ieder dan
meewerkt door het plaatsen van een klein artikeltje, dan krijgen
wij een clubblad dat gezien mag worden en waar we met recht
trots op kunnen zijn. Het heeft wel enige moeite gekost uit te
zoeken wie gedurende vele jaren de redactie heeft gevormd
dan wel als medewerker het blad heeft gerund. Bij voorbaat al
vast excuus wanneer één of meer namen van hen ontbreken.
1953 –1-7-1961. Stencils waarin geen namen van medewerkers
zijn vermeld. Ingaande 1-7-1961: Clubblad in een nieuw jasje
gestoken. Redactieleden: H. Vos jr + en J. Vos. Laatstgenoemde
bedankt in oktober 1963. Frans Haverkate + treedt toe als
redactielid. Jan.1965: Redactieleden G.Schothuis, F. Vos+, Mej.
D. Vos en A. Dorenbusch+. Per 31-3-1966 wordt P. Gerritsjans
toegevoegd als redactielid.
Ing. 30-12-1967: In verband met de nieuwe structuur (alle
afdelingen op eigen benen) treden alle hiervoor genoemde
redactieleden af, met uitzondering van P. Gerritsjans.
Laatstgenoemde vormt de redactie verder met G. Bomers + en
N. Volkers.
Ing. 30/8/1968: Redactieleden P. Gerritsjans en G. Poelman.
Medewerkers: N. Volkers, G. Bomers + en A. Jansen+.
Ingaande 28-2-1969: Redactie: P. Gerritsjans, G. Poelman en
J. Weber. Technisch medewerker: G. Bomers+.
Ing. maart 1971: Drukken van het clubblad in eigen beheer
(voorheen pontschool) door toetreding tot de redactie van
vakmensen F. Eppink en M. Hartgerink.
Ing. aug.1972: G. Poelman vertrekt. Nieuwe redactieleden
J. Pepers en G. ten Brummelhuis Mzn.
Ing. oktober 1975: J. Pepers bedankt. Opvolger is Joh.Keizer+.
Ing. maart 1976: W. van Duist treedt toe als redactielid.
Ing. sept.1976: Medewerking F. Eppink beëindigd.
Ing. jan.1977: P. Gerritsjans uit redactie.
Ing. juli 1977: G. ten Brummelhuis en Joh. Keizer+ bedanken.
Redactie wordt sindsdien slechts gevormd door J. Weber en
W. van Duist.
Ing.nov.1977: Als nieuwe redactieleden treden toe Fr. Keizer en
A. Jansen+.

Ing. aug.1979: W. van Duist en J.Weber bedanken. Redactie
wordt nu gevormd door Barbara en Rinus de Kamper.
Febr.1983: Uitgave 300e clubblad.
Nov.1983: Barbara en Rinus de Kamper bedanken. Redactie
wordt vervolgens gevormd door G. ten Brummelhuis Jzn+ en Fr.
Keizeren.
Nov.1987: Laatste clubblad met hiervoor genoemden als
redactieleden. Tot maart 1989 slechts jeugdinfo’s.
Maart 1989: Nieuw team van medewerkers tw: G. Bebseler,
Hennie v.h. Bolscher+, Fr. Keizer(eindredactie) J. Rikkert,
R. Visschedijk en W. Workel(namens bestuur) Namens de
jeugdafdeling waren J. Ros, J. Groote Schaarsberg en E. Sander
actief.
Sept. 1991: Hennie v.h. Bolscher+ stopt wegens ziekte.
Aug. 1992: J. Rikkert vertrekt. Opvolger Guus Exterkate.
Afgevaardigde namens het bestuur nu L.Bouwmeester.
Aug. 1996: E.Sander wordt namens de jeugdcommissie
opgevolgd door Hans v.h. Bolscher. W. Workel ziet zich
genoodzaakt als medewerker te stoppen. Aug.1999: H.Dessens
in redactie. Dec. 2000: Mw. G. Lubbers( pm) i.p.v. Guus
Exterkate. Gedurende een reeks van jaren werd het typewerk
verricht door de dames S. ten Brummelhuis,
M. Poelman, A. Vos en A.v.d. Wal. Illustrator was M. Hartgerink.
Het inbinden van het blad werd jarenlang verzorgd door de
heren L. Bouwmeester, J. Bruggink+, H. ten Brummelhuis,
B. Heuker of Hoek+, Fr. Keizer, R. Visschedijk en J. Wilmink+.
Ingaande 1 juli 2009 is het clubblad in een eigentijds jasje
gestoken. Het drukken in eigen beheer – Rudy Visschedijk
was de grote animator – ging over naar drukkerij van Marle
te Hengelo, in samenwerking met drukkerij Unaniem te
Delden. Vanaf 2010 is de clubbladcommissie opgegaan
in de z.g. PR commissie. In het clubblad worden sindsdien
een tweetal namen genoemd belast met activiteiten t.w.
F. Keizer – eindredactie - en R. Visschedijk – eindredactie
en distributie. Dit is tot de dag van vandaag zo gebleven,
ofschoon, naast voornoemden, de sinds het jaar 2000
overgebleven medewerkers tw. L. Bouwmeester, H. Dessens
en ondergetekende ook nu nog de nodige activiteiten
ontwikkelen. Gelet op het grote aantal medewerkers door
de jaren heen waag ik het niet er eentje op de voorgrond te
plaatsen. Wel kon het blad zoveel jaren in stand blijven door het
goede samenspel onderling en het grote aantal bezorgers die
dat kosteloos deden. Zij verdienen in ieder geval wel minstens
een pluim op de hoed.
Gerard Bebseler.

UITNODIGING
Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit voor het
bijwonen van de 90e algemene ledenvergadering
van v.v. Rood Zwart te houden op:
Maandag 28 oktober 2013, aanvang 20.00 uur
in het clubgebouw van v.v. Rood Zwart
aan de Langestraat te Delden
Agenda, jaarverslagen, notulen 2012,
zijn te lezen in het clubblad.
Toon betrokkenheid en zorg dat je erbij bent!
Namens het bestuur v.v. Rood Zwart
Mark Ros, secretaris.
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Van de bestuurstafel
De vakanties zijn voorbij, school en/of werk is alweer de
normaalste zaak van de wereld en ook de voetbalcompetitie is
op het moment van schrijven van dit stuk weer volop aan de
gang en hebben we de eerste mooie wedstrijden gezien. Ook
het bestuur is alweer geruime tijd terug van het zomerreces en
momenteel o.a. druk met de voorbereidingen van de algemene
ledenvergadering…
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering (beter
bekend als jaarvergadering), die dit jaar op maandag 28
oktober plaatsvindt. Wij verwachten u daar te mogen
begroeten, dit is immers HET moment waarop wij als bestuur
verantwoording afleggen aan de leden over het gevoerde
beleid van het afgelopen seizoen en de plannen voor het
lopende. Aanwezig zijn is eigenlijk een morele plicht voor
ieder lid, alhoewel dat tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend
meer lijkt… Onthoudt in ieder geval dat u als lid mee kunt
praten en beslissen over alle belangrijke zaken en het
gevoerde beleid binnen de club.
Het jaarverslag, de notulen van de vorige jaarvergadering
en de agenda kunt u elders in dit clubblad lezen. Toon
betrokkenheid, en zorg dat u erbij bent! Bent u onverhoopt
toch verhinderd, dan kunt u zich (tijdig) afmelden bij onze
secretaris (info@roodzwart.nl).
VRIJWILLIGERSFEEST
Een vereniging draait op vrijwilligers (bij Rood Zwart onder motto
“Met elkaar, voor elkaar!”) en zonder deze vrijwilligers heeft en
vereniging simpelweg geen enkel bestaansrecht.
Rood Zwart heeft gelukkig een grote schare trouwe en actieve
vrijwilligers, waar wij trots op- en dankbaar voor mogen zijn!!!
Één keer per jaar tonen wij deze dank aan hen middels een
feestje in het clubgebouw en zo ook dit jaar is de eerste vrijdag
in november (8-11-2013) het moment waarop dit plaats vindt.
Het bestuur nodigt hierbij ALLE vrijwilligers van onze vereniging
(van leiders t/m kantinemedewerkers) uit om met ons dit feestje
te komen vieren!
ROOD ZWART STICHTING?
Het bestuur gaat een onderzoek starten naar de voor- en
nadelen van het oprichten van een beheersstichting ten
behoeve van onze sportaccommodatie. Een dergelijke stichting
lijkt een belangrijke meerwaarde te hebben om bijvoorbeeld
het multifunctioneel gebruik te kunnen bevorderen, om
uitvoerende werkzaamheden door de gemeente in eigen
beheer op te kunnen pakken (privatisering) en om de exploitatie
te optimaliseren. Afhankelijk van de uitkomsten van het
onderzoek, zal zo nodig een voorstel worden gedaan aan de
algemene ledenvergadering. Mochten de voordelen de nadelen
overtreffen, dan zijn vervolgstappen immers gewenst.

SPORTPARK+
Het bestuur heeft in overleg met de commissie Sportparkplus
wederom een investeringssubsidie aangevraagd bij de
gemeente. Vorig jaar ontving Rood Zwart EURO 28.000 ten
behoeve van de aanpassing van de entree. Om onze plannen
voor ons nieuwe clubgebouw te kunnen realiseren is minimaal
het vijfvoudige nodig voor 2014. Het bestuur is in afwachting of
dit daadwerkelijk gaat lukken.
Daarnaast zal het bestuur een waarborgstelling aanvragen bij
de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport. Met een
dergelijke “waarborg” is het voor Rood Zwart makkelijker om
een aantrekkelijke lening te kunnen krijgen op de kapitaalmarkt
ten behoeve van de bouw van ons nieuwe clubgebouw.
Daarnaast is de gemeente Hof van Twente aangesloten
bij jeugdsportfonds Overijssel. Zij kunnen een vergoeding
toekennen van maximaal € 250,00. De aanvraag hiervoor kan
alleen worden ingediend door bijvoorbeeld professionals uit het
onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl.
Richtlijn voetbalactiviteiten op dagen van nietvoetbal activiteiten
Tijdens de laatste open dag is het gebleken dat niet
iedereen (volledig) op de hoogte is van de regels omtrent
voetbalactiviteiten tijdens georganiseerde niet-voetbal
activiteiten, daarom hierbij nogmaals deze regels!
Op dagen van door de activiteiten commissie georganiseerde
niet-voetbal activiteiten* zijn onder volgende voorwaarden
voetbalactiviteiten** in te plannen:
- in alle gevallen dienen de spelers naar eigen wens de
mogelijkheid te hebben deel te nemen aan de nietvoetbalactiviteit
- dit in overleg met ouders, leiders en/of trainers
D-E-F jeugd:
Bij activiteiten op terrein Rood Zwart (thuis) dienen
voetbalactiviteiten te eindigen tenminste één (1) uur
voorafgaande aan de start van de niet-voetbal activiteit.
Bij activiteiten op terrein elders (uit) dienen voetbalactiviteiten
zodanig te worden gepland dat de spelers uiterlijk één (1) uur
voorafgaande aan start niet-voetbal activiteit beschikbaar zijn
voor de niet-voetbal activiteit.
Bijv. bij miniplayback show start om 12:00 uur:
thuis: voetbalactiviteiten eindigen uiterlijk om 11:00 uur
uit: spelers zijn terug bij Rood Zwart uiterlijk één (1) uur voor
start niet-voetbal activiteit.
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C-B-A jeugd:
Zijn vrij voor voetbal activiteiten tenzij hun inzet bij nietvoetbal uitdrukkelijk gewenst is, bijv. vanwege leiderschap bij
een pupillenteam of een activiteit bij de open dag.
Bovenbeschreven richtlijn geldt zolang de opkomst bij de
niet-voetbal activiteit niet aantoonbaar lijdt onder de voetbal
activiteit. Indien dit toch het geval blijkt te zijn wordt er een
heroverweging gemaakt.
e kantine is tijdens een aantal niet-voetbal activiteit dagen
voor ander gebruik gesloten. Dit geldt o.a. voor de miniplayback show (de gehele dag). Men dient hier rekening
mee te houden tijdens de planning van bijvoorbeeld
oefenwedstrijden.
*bijv. mini playback show of open dag
**training, (oefen)wedstrijd
Houd voor actuele informatie de website (www.roodzwart.nl)
in de gaten!
Het bestuur

90e Jaarvergadering
v.v. Rood Zwart
Maandag 28 oktober 2013
Vanaf 19:30 uur ontvangst met koffie
Aanvang vergadering: 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 89e jaarvergadering
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
a. Begroting 2013/2014
b. Vaststelling contributie
7. Verslag kascommissie
a. Vaststelling jaarrekening
8. (Her-)benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en herkiesbaar: Erik Fransen
b. Aftredend en herkiesbaar: Robert Ros
Nieuwe en tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk
één dag voor de vergadering bij de secretaris.
PAUZE
10. Stand van zaken diverse commissies
11. Stand van zaken Sportpark+
12. Fair play onderscheiding
13. Rondvraag
14. Sluiting

Notulen algemene
ledenvergadering d.d. 29
oktober 2012
Aanwezig: 82 leden, incl. 8 bestuursleden.
1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezigen van harte welkom
en opent de vergadering om 20:10. In zijn openingswoord
geeft Robert aan dat het streven is eerder klaar te zijn dan vorig jaar en dat hij “het tempo erin wil houden”. Er wordt aan
het einde van het openingswoord een minuut stilte in acht
gehouden, ter nagedachtenis aan de overleden leden.
2. Vaststelling agenda
Er zijn geen wijzigingen van de agenda.
3. 750e lid
Robert memoreert aan de blijvende groei van Rood Zwart qua
ledenaantal van de laatste jaren en geeft aan dat we op dat
punt wederom een mijlpaal hebben bereikt: het 750e lid! Joep
ten Brummelhuis was één van de 41 (een ongekend aantal!!!)
nieuwe leden en wordt op passende wijze in het zonnetje
gezet.
4. Mededelingen
Zoals gebruikelijk, is ook dit jaar het vrijwilligersfeest op de
eerste vrijdag van november (09-11-2012). Er is van 51 personen een bericht van verhindering ontvangen, met het grote
aantal leden dat er wel aanwezig is, geeft dit volgens Robert
de betrokkenheid van onze leden goed weer!
5. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee de notulen
zijn vastgesteld.
6. Jaarverslag van de secretaris
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee het jaarverslag van de secretaris is vastgesteld.
7. Financieel jaarverslag
Zoals we inmiddels gewent zijn, licht penningmeester Harold
Pepers aan de hand van de presentatie op het grote scherm
in de kantine stap voor stap door de cijfers. Ook de begroting
voor komend seizoen wordt op deze manier doorlopen.
De statutenwijziging van vorig jaar heeft o.a. als gevolg dat
het boekjaar verschoven is, waardoor er dit jaar 1 maand
verschil in de resultaten zit. Grote gevolgen heeft dit overigens
niet, alleen aan de kant van de sponsorinkomsten scheelt dit,
in combinatie met iets later dan gebruikelijk factureren, wel
enigszins. Er zitten geen grote verrassingen in de resultaten en
de begroting, Harold geeft aan dat het beleid ongewijzigd is
t.o.v. voorgaande jaren.
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Er zit een structurele groei in de contributie, welke natuurlijk
te verklaren is door het groeiende ledenaantal. De jeugdsubsidie van de gemeente is conform het vooropgestelde plan verder
afgebouwd naar uiteindelijk 0. Er is een relatief grote kostenpost
in de vorm van gemaakte kosten voor de bestemmingsplanwijziging.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn dit jaar Han Blanke, Harold Pepers en Peter Volmer. Allen stellen zich opnieuw verkiesbaar waar door een luid
applaus van de vergadering mee wordt ingestemd.

Vragen uit de vergadering:
Alex Braakhuis merkt op dat er bij de trainerskosten een forse
stijging zit, is dat niet teveel?
Antwoord: het zit in onze ambities om vanaf de jongste jeugd
qua voetbalniveau hogerop te komen, daar hangt een kostenplaatje aan en zet budgetten wat onder druk. Dit is een bewuste
keuze van het bestuur.

11. Stand van zaken diverse commissies
Anders dan voorgaande jaren neemt niet ieder afzonderlijk
bestuurslid het woord om e.e.a. uit zijn portefeuille te bespreken,
de voorzitter heeft de verschillende onderwerpen samengevat.
Hij benoemd nogmaals duidelijk de twee doelstellingen die Rood
zwart nastreeft (sportief en sociaal/maatschappelijk) en refereert
aan de vele kampioenen van afgelopen seizoen. Alle selectieteams bij de jeugd spelen dit jaar in de 1e klasse en alle teams
zijn in de gelegenheid om twee keer per week te trainen. Dit is
uniek in Twente zegt Robert en verdient complimenten aan alle
vrijwilligers die dit mogelijk maken!
De sportieve resultaten waren bij de senioren iets minder, maar
zeker niet slecht. Na het voortijdig vertrekken van hoofdtrainer
Woesthuis hebben Peter Oude Veldhuis en Mark Averdijk deze
positie voor de rest van het seizoen ingevuld. Robert spreekt
zijn complimenten en waardering voor deze heren uit, waar de
vergadering middels luid applaus mee instemt! De voorzitter vervolgt met de mededeling dat er een nieuwe huisstijl en website
in ontwikkeling zijn. Deze zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie
(de aftrap voor het jubileumjaar) worden gepresenteerd.
Binnen de sponsorcommissie is er een wisseling van voorzitter, Ben Visschedijk neemt de hamer over van Bennie Sander
welke door Robert hartelijk wordt bedankt voor zijn inzet van de
afgelopen jaren. Dit wordt door de vergadering middels applaus
bevestigd.
Het kledingplan gaat het laatste seizoen van de eerste periode (3
jaar) in en de resultaten zijn tot nu toe erg goed. Het voornemen
is hier een vervolg aan te geven in seizoen 2013-2014. Los van
het kledingplan staan de welpjes, die in het jubileumjaar geheel
in nieuwe tenues gestoken gaan worden! Het is de wens van
het bestuur om de oude kleding beschikbaar te stellen voor een
nader te bepalen goed doel. Suggesties hiervoor zijn welkom.
Verder meldt de voorzitter dat er een bestuursuitbreiding heeft
plaats gevonden, Brenda ter Braak vertegenwoordigd de kantinecommissie tijdens de bestuursvergaderingen.
Zoals onlangs al is aangekondigd, heeft Jos Freriksen het stokje
van materiaalman Jan Averdijk overgenomen. Ook Jan wordt
door de voorzitter bedankt en mag een luid applaus van de
aanwezigen in ontvangst nemen.
Het verhaal van Robert was duidelijk genoeg, er zijn geen vragen
uit de zaal.

Harold sluit af door te zeggen dat we een goed resultaat hebben
gedraaid waarvoor diverse commissies en personen een belangrijk steentje hebben bijgedragen.
Namens het bestuur bedankt hij alle vrijwilligers en leden voor al
het werk dat aan dit resultaat heeft bijgedragen. Dit wordt uiteraard met applaus uit de zaal beantwoord.
7B Vaststelling contributie
De penningmeester licht toe dat we in de huidige situatie en
behaald resultaat “goed uit de voeten kunnen”, maar dat dit met
onze plannen op diverse gebieden in het achterhoofd en de tendens van stijgende kosten tegenover dalende opbrengsten (denk
bijv. aan stijgende veldhuur, wegvallen subsidie(s), verminderde
sponsorinkomsten, enz.) in de nabije toekomst op deze manier
niet meer haalbaar is. Het bestuur stelt daarom verhoging van
de contributie voor en brengt dit bij de vergadering in stemming.
Het voorstel wordt aangenomen met 0 stemmen tegen en 82
voor. De nieuwe contributie zier er dan als volgt uit:
7B Vaststelling contributie
Contributie
Junior en pupil
Per kwartaal: € 24,-

Senioren
€ 39,-

Per half jaar:

€ 48,-

€ 78,-

Per jaar:

€ 96,-

€ 156,-

Steunend lid

€ 30,-

8. Verslag kascommissie
8A Vaststelling jaarrekening
De kascommissie geeft aan de stukken steekproefsgewijs te
hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden te hebben
geconstateerd. Daarom stelt Cor Rebergen namens de kascommissie de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Hier wordt middels een luid applaus door de aanwezige
leden mee ingestemd.
9. (Her)benoeming kascommissie
Herman Efftink is aftredend en herkiesbaar, de vergadering stemt
in met zijn herbenoeming. Cor Rebergen is aftredend en niet
herkiesbaar. Bennie Sander wordt namens de vergadering tot
zijn opvolger benoemd.

PAUZE

12. Stand van zaken Sportpark+
Robert geeft het woord aan Wim Koning ter Heege, voorzitter
van de Sportpark+ commissie. Wim blikt kort terug op het reeds
doorlopen traject en in het bijzonder afgelopen jaar. Aansluitend
geeft hij de huidige stand van zaken en laatste nieuwtjes weer.
De speerpunten voor het afgelopen jaar waren het bestemmingsplan, de erfpachtconstructie, het uitwerken van de plan-
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nen (financiële onderbouwing) en het verbeteren van de entree.
Er is het afgelopen jaar wederom het nodige overleg met de gemeente geweest, met name i.v.m. de bestemmingsplanwijziging
en daarnaast samen met Twickel over de erfpacht.
Er is een tweede inloopavond geweest en daarnaast verdere
afstemming met leden en buurt. Er zijn een hele hoop opmerkingen, tips ed. kenbaar gemaakt en genoteerd. Deze worden
verwerkt in een actie-/aandachtpuntenlijst. Suggesties zijn overigens nog altijd welkom geeft Wim aan. Gerard Bebseler heeft
de nodige uren gestoken in een stuk archiefonderzoek naar Erve
Odink, wat vroeger stond op de plek waar het nieuwe clubgebouw is gepland. Gerard krijgt een applaus van de vergadering.
Wim geeft verder aan dat het qua financiën op dit moment nog
vrij lastig is, met name door de bezuinigingen en terugtrekkende
overheid valt er weinig subsidie te verwachten op korte termijn
en daarnaast zijn de exacte invulling en wensen/eisen van het
clubgebouw nog niet in beeld. Er zijn in ieder geval twee (investerings)subsidieaanvragen gedaan bij de gemeente, één voor een
nieuw clubgebouw en een andere voor de aanpassingen van de
entree. Overige subsidiemogelijkheden worden in detail bekeken
op mogelijkheden en haalbaarheid. 2015 is nog steeds de focus
voor het nieuwe clubgebouw, maar we moeten rekening houden met een noodgedwongen uitstel van een jaartje.
Vanuit de UT is een student bezig met een onderzoek naar
duurzaamheid voor sportcomplexen in Borne, Rood Zwart wordt
ook in dit onderzoek meegenomen. Resultaten hiervan worden
medio 2013 verwacht.
Wim geeft aan dat komende week de werkzaamheden van de
aanpassingen aan de entree zullen starten, we kunnen hierbij
“meeliften” op de werkzaamheden van de gemeente aan de
Langestraat. Als afsluiting meldt Wim dat Vincent Kenkhuis is
toegetreden tot de commissie en hij een filmpje heeft gemaakt
met een 3D impressie van hoe ons sportpark er uit zou kunnen
komen te zien. Vol verbazing en verwondering wordt het filmpje
van enkele minuten bekeken.
Vragen:
Bennie Sander: blijft het huisje bij de poort bestaan? Antwoord:
dat is op dit moment nog niet duidelijk.
Alex Braakhuis: zouden de suggesties en ideeën die binnenkomen ook op de website geplaatst kunnen worden? Antwoord:
dat gebeurd op dit moment al en zal verder worden uitgewerkt.
Theo Oude Meijers: het gebouw staat eigenlijk verkeerd, niet in
het midden van veld 2. Kan dat niet worden opgeschoven richting de middellijn? Antwoord: deze positie is nog niet definitief
bepaald, het getoonde plaatje is daarmee nog een concept.
Er zijn meerdere suggesties ontvangen, maar logischerwijs is
niet voor elke suggestie een nieuw plaatje gemaakt. Wim geeft
verder aan dat de exacte positie niet zonder meer door ons te
kiezen is, maar dat dit afhangt van de kaders van het nieuwe
bestemmingsplan.
Alex Braakhuis: houdt ook rekening met de zichtlijnen over
het eigen terrein richting de velden, dit met oog op vastleggen
bestemmingsplan. Reactie Wim: zoals gezegd is schuiven met de
positie van het clubgebouw mogelijk, maar niet onbegrensd.

13. Fair play onderscheiding
Peter Volmer geeft een korte toelichting op de beoordeling
van de fair play onderscheiding. Er zijn verschillende factoren
waar op gelet wordt, maar dit jaar gaf het aantal gele- en rode
kaarten de doorslag. Daarmee zijn zowel dames 2 als heren 5
dit jaar in de prijzen gevallen en ontvangen beide de Rood Zwart
Fair Play prijs!
13A. Ereleden
Het bestuur heeft criteria/richtlijnen vastgelegd voor het toekennen van het erelidmaatschap en de benoeming tot lid van
verdienste. Deze zijn via het clubblad en de website kenbaar
gemaakt aan de leden en hebben een aantal suggesties van
onze leden opgeleverd. Deze zijn door het bestuur besproken en
beoordeeld.
Vanwege hun jarenlange inzet op vele fronten binnen de vereniging draagt het bestuur bij monde van Robert Ros en Han
Blanke een drietal leden voor te benoemen tot erelid. Het betreft
Frans Dijkmans, Jan Ros en Jan Averdijk. Na de voordracht wordt
hen verzocht de zaal te verlaten en vraagt Robert of de vergadering hiermee kan instemmen. Onder luid applaus stemmen de
leden hiermee in en is onze vereniging drie ereleden rijker! Na
ontvangst van bijbehorende plaquette en bloemen, worden zij
door de aanwezigen gefeliciteerd.
14. Rondvraag
Harry Dessens: 6 januari 2013 viert Rood Zwart haar 90 jarig
bestaan, de jubileumcommissie is druk met allerlei activiteiten en
ander zaken. Op 8 juni is er een reünie met tentoonstelling 90
jaar Rood Zwart. Hiervoor vraagt Harry de aanwezigen zoveel
mogelijk materiaal aan te leveren.
Zoals gebruikelijk krijgt Gerard Bebseler als laatste het woord. Hij
spreekt de vergadering toe en dankt namens de vergadering het
bestuur. Tevens wenst hij met name het 1e elftal erg veel succes
dit seizoen: “schouders eronder jongens!”.
15. Sluiting
Robert dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22:40.
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Jaarverslag v.v. Rood Zwart
seizoen 2012 - 2013
Inleiding
Het is weer zover, we hebben weer een seizoen achter de rug.
Dit keer het 90e in de geschiedenis van Rood Zwart!!! Voor
mij persoonlijk het 6e in het bestuur, na een eerste jaar als
“bestuurs-stagiaire” (dat inhoudelijk zeer snel als de functie
van secretaris werd) heb ik 1 termijn (3 jaar) volgemaakt en
ben ik met de 2e bezig. Afgelopen seizoen stond grotendeels
in het teken van onze verjaardag en was (mede daardoor)
een erg druk jaar. Aan het einde van het seizoen heb ik mijzelf
voor het eerst serieus afgevraagd of ik nog wel een seizoen
verder wilde als bestuurslid. Niet omdat ik het werk niet leuk
vind, in tegendeel, maar vooral omdat het werk voor Rood
Zwart steeds meer wordt en daarnaast mijn baan ook steeds
meer van mij vergt. Daardoor staat je privéleven weleens
“onder druk”: nog even dit voor Rood Zwart doen; nog even
dat voor Rood Zwart doen; nee dan kan ik niet, dan heb ik
vergadering van Rood Zwart. Dit merk ik ook weleens bij mijn
collega bestuursleden en ik hoor u nu denken “Mark, je bent
beslist niet de enige die dit ondervindt, join the club!”.
90 Jaar Rood Zwart
Op 6 januari 2013 vierde onze vereniging haar 90e verjaardag! De traditionele nieuwjaarsreceptie op onze verjaardag,
was dit keer tevens de aftrap voor het jubileumjaar en werd er
een tipje van de sluier opgelicht wat ons zoal aan activiteiten
te wachten stond…
De echte aftrap voor het jubileumjaar is door onze voorzitter
gedaan, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie bij de jubileumwedstrijd van het 1e tegen “oud 1e”. Laatstgenoemd elftal
werd geformeerd uit spelers die ooit in het 1e van Rood Zwart
hebben gespeeld, variërend qua leeftijd.
Deze wedstrijd werd (met name door “de oudjes”!) bijzonder serieus genomen, zo serieus dat dit zelfs slachtoffers tot
gevolg had… Al in de voorbereiding viel Harrie Raanhuis met
een fikse blessure uit en kon niet deelnemen aan de wedstrijd.
Een gescheurde achillespees zo luidde de diagnose. Tijdens de
wedstrijd zelf viel keeper Harold Pepers met eenzelfde blessure
uit, i.p.v. op onze verjaardag te proosten, lag hij in het ziekenhuis op de eerste hulp.
Pas enkele weken later (tijdens de playbackshow) werd uit de
doeken gedaan dat Harolds blessure geen spontaan ongeluk
was, maar een sluw opgezet plan… Hij had geen zin in deelname aan de playback act van het bestuur en wist met deze
blessure (letterlijk!) de dans te ontspringen!! Deze wetenschap
danken wij aan razende reporter Willibrord Frequin, zonder
hem waren wij er nooit achter gekomen!
De rest van het seizoen hebben er diverse jubileumactiviteiten
plaatsgevonden, veelal bestaande jaarlijkse activiteiten die een
speciaal “jubileumrandje” hebben gekregen. Een hoogtepunt
was toch wel de jubileumreceptie op zaterdag 8 juni, met

aansluitend een reünie en feestavond. Het weer was prachtig
en de sfeer super, vele oud-Rood Zwarters wisten de weg
naar de Scheetheuvel feilloos terug te vinden en hebben in gemoedelijke ambiance met oude bekenden bijgekletst. Tevens
was er een ludieke jubileumactie met medewerking van onze
buren boer Hietbrink: de koe schijt actie!
Ate Brunnekreef mocht namens de KNVB niet alleen alle Rood
Zwarters feliciteren met het jubileum, maar ook 1 Rood Zwarter in het bijzonder in het zonnetje zetten… Namens de KNVB
mocht Ate Hennie ten Brummelhuis de gouden KNVB speld
overhandigen wegens zijn jarenlange inzet als wedstrijdsecretaris senioren. Uiteraard een zéér verdiende onderscheiding
voor onze Hennie!
Tegelijk met de jubileumreceptie in de grote feesttent op
het terrein, was er in de kantine een prachtige tentoonstelling over 90 jaar Rood Zwart, met diverse foto’s en (kranten)
artikelen en zelf een heuse film gemaakt van diverse oude
videobeelden. Erg mooi!
Daarnaast is er bijv. een prachtige jubileumgids uitgegeven
(met zeer veel dank aan sponsoren Straver Reclame en Drukkerij van Marle!!!) en zijn er bijv. Rood Zwart verjaardagkalenders verkocht (die zijn overigens nog steeds te koop!).
De afsluiting van het feestjaar zal volgend seizoen de Rood
Zwart wildactie zijn op zaterdag 21 december (noteer dit vast
in uw agenda!). Dan is het weer mooi geweest en kijken we
stiekem al uit naar 100 jaar Rood Zwart!
De vele activiteiten vergden zeer veel werk die door onze
enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van de jubileumcommissie, zijn opgezet en uitgevoerd. Zij hebben dit jubileumjaar
tot een succes gemaakt, waarvoor hulde!
Voetbal resultaten
Het jubileumjaar was niet alleen maar feest voor de Rood
Zwarters, ons 1e elftal maakte een moeilijk seizoen door en
zakte na een nog redelijke seizoenstart steeds verder weg op
de ranglijst en was uiteindelijk veroordeeld tot nacompetitie
voor behoud in de 4e klasse. In de 2e wedstrijd tegen Fleringen uit, wilde het ondanks alle aandringen in een aardige
wedstrijd van Rood Zwart niet lukken de bal in de touwen van
de tegenstander te krijgen. Geheel tegen de verhoudingen
in, lukte het Fleringen in de laatste minuut wel de Deldense
goalie te verschalken, waardoor degradatie naar de 5e klasse
een feit was. Bijzonder zuur voor alle betrokkenen en trouwe
supporters, een dag om gauw te vergeten… Persoonlijk moet
ik toegeven er wel enkele nachtjes slecht van geslapen te
hebben! Maar goed, “the show must go on” en zo is dit ook
niet het einde van de wereld. Volgend seizoen nieuwe ronde,
nieuwe kansen.
Ook de dames maakten een moeilijk seizoen door, het niveau
in de 2e klasse was hoog en de afstanden tussen tegenstanders en thuisbasis steeds groter. Dit maakt het niet altijd
makkelijk en ook niet altijd leuk helaas. Uiteindelijk wisten ze
zich helaas niet te handhaven en zullen volgend seizoen in de
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3e klasse acteren. Ook voor de dames geldt volgend seizoen
nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Bij de heren hebben het 2e en 3e als selectie redelijk tot goed
gepresteerd, evenals de lagere seniorenteams! Een van de
hoogtepunten was toch wel het kampioenschap van heren zaterdag 2, die na een werkelijk uitmuntend seizoen terecht een
mooi feest konden vieren! Mannen, veel succes volgend jaar!
We verwachten er wederom veel van.
Bij de jeugd is in het afgelopen seizoen door de technische
mensen weer hard gewerkt aan de sportieve toekomst van
onze vereniging. Het kampioenschap en de daaruit volgende
promotie naar de Hoofdklasse van onze A1 is wat dat betreft
een mooi resultaat. Nog belangrijker dan dit kampioenschap
is voor onze vereniging dat spelers uit ons hoogste jeugdteam
de stap naar de senioren hebben gemaakt en deel uitmaken
van de eerste selectie en zich daar regelmatig op een positieve
manier laten zien.

Langestraat 15, Delden tel.: 074-3763455
Bornsestraat 28, Hengelo ov tel.: 074-2506721
www.hofstedekamp.nl

Bestuur / diverse commissies
Het bestuur en de diverse commissies die actief zijn binnen
onze vereniging, hebben er weer wat afvergaderd en overlegd
het afgelopen jaar! Er is dan ook weer veel gebeurd op allerlei
fronten en er zijn ook nieuwe- of bundelingen van bestaande
commissies ontstaan om Rood Zwart op organisatorisch vlak
soepel te laten verlopen.

De zaak die u de meeste service geeft

Het bestuur is (al dan niet met afvaardigingen) betrokken geweest bij diverse besprekingen en bijeenkomsten met:
• Gemeente Hof van Twente
• KNVB
• Hofvoetbalverenigingen
• Stichting Twickel
• Diverse commissies binnen Rood Zwart
• Sponsoren
• Contacten in de buurt, Enz.

ALTRA BATAVUS GAZELLE
GIANT KENOSHA LYNX
ELECTRISCHE FIETSEN:
SPARTA SACHS
Deldensestraat 56, 7621 EK Borne
Tel.: 074 - 26 71 910

Ook aan de basis van onze jeugdafdeling bij de pupillen is hard
gewerkt en over aantal jaren zullen ongetwijfeld de resultaten
hiervan merkbaar zijn in de juniorenteams. Belangrijk is ook
dat we er weer in geslaagd zijn om alle niet selectie teams in
de gelegenheid te stellen om 2x per week te trainen. Dit is
altijd weer een hele klus die geklaard moet worden. Zo heeft
Rood Zwart in het seizoen 2012-2013 alleen al met 20 pupillen teams meegespeeld in competitieverband!!! Als je om ons
heen kijkt naar vergelijkbare verenigingen , is het een vrij unieke
situatie dat wij al deze teams twee keer per week kunnen
laten trainen!! Daar kunnen wij als Rood Zwarters alleen maar
trots op zijn en als we deze lijn doortrekken de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien!!

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden
T (074) 376 40 55, www.witte-paard.nl

Uitgangspunt in de bestuurlijke agenda was elke 3 weken
vergaderen met het voltallige bestuur. Daarnaast is er naar
behoefte wekelijks/dagelijks overleg in de wandelgangen en telefonisch contact. Het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur
totaal ca. 15 keer in een reguliere bestuursvergadering bijeen
geweest. Daarnaast hebben de diverse bestuursleden en commissies naar behoefte, maar op regelmatige basis vergadert.

De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging en
hebben daar waar nodig overleg gehad met het bestuur:
• activiteitencommissie
• commissie club van 100
• jeugdcommissie
• kantinecommissie
• kledingcommissie
• onderhoudscommissie/vrijdagmorgenploeg
• oud papiercommissie
• PR commissie
• seniorencommissie
• sponsorcommissie
• technische commissie
• toernooicommissie
• commissie Rood Zwart 90 jaar
• sportpark+ commissie
• commissie dames en heren contactavonden
Jeugdafdeling Rood Zwart
De jeugdafdeling is de grootste afdeling binnen onze vereniging, het is ongekend hoeveel mensen daar wekelijks zeer druk
zijn alles in goede banen te leiden om alle jongens en meisjes
van nieuwe oefenstof te voorzien en zaterdag met veel plezier
hun wedstrijden te laten spelen.
Het afgelopen seizoen heeft de Jeugdcommissie de trainers
van niet-selectieteams voorzien van professionele oefenstof.
In combinatie met de 2 trainingen per week brengt dit in het
kielzog van de selectie teams hopelijk ook het niveau van de
niet-selectie teams naar een hoger plan. De resultaten lijken dit
te bevestigen.
Kampioenschappen binnen de jeugdafdeling waren afgelopen
seizoen weggelegd voor het eerder genoemde A1, C1, en E1.
Bij de niet-selectie teams was er bij diverse teams sprake van
“bijna-maar-net-niet” kampioenschappen. Dit is natuurlijk erg
jammer, maar geeft wellicht tegelijkertijd ook aan dat ook de
meeste niet-selectie teams inmiddels ook op een goed niveau
actief zijn, en een kampioenschap niet langer meer vanzelfsprekend is. Zolang plezier en prestaties hand in hand gaan zal
hierover echter niet snel worden geklaagd.
Daarnaast zijn er zoveel niet-voetbalzaken die ook de nodige
aandacht vergen, bijv. alle activiteiten die er voor onze leden
georganiseerd worden. Denk bijv. alleen maar aan de miniplaybackshow, zwemmen in de Wilder, paaseieren zoeken, het
fameuze jeugdkamp, de open dag, enz. Ook heeft de jeugdcommissie in het kader van veiligheid voor onze jeugd een fiets
verlichting controle gehouden in samenwerking met VVN en de
politie Hof van Twente. Door middel van voorlichting en advies
proberen wij ook ons steentje bij te dragen aan de veiligheid
van onze leden!
Afgelopen seizoen stond bij de KNVB eigenlijk in het teken
van respect in het voetbal. Bij Rood Zwart wordt er al langer
aandacht besteed aan dit onderwerp, eerst in samenwerking
met de NKS en dit seizoen is daar met verdere ondersteuning
van de KNVB een vervolg aan gegeven. Dit zal ook volgend
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seizoen weer prominent op de agenda van onze jeugdcommissie staan. Niet omdat wij bij Rood Zwart zoveel problemen
hebben, maar vooral omdat zo te houden! Met name aan de
combinatie van respect en positief coachen zal bij herhaling
aandacht worden besteed. Vanuit de praktijk blijkt namelijk
dat aandacht voor beide zaken leidt tot een positieve cultuur
binnen de vereniging hetgeen resulteert in betere prestaties,
minder pubers die afhaken, en meer bereidwillige vrijwilligers.
En dat lijkt ons een nobel streven!
Jaarvergadering seizoen 2011 - 2012
De algemene ledenvergadering, in de volksmond jaarvergadering genoemd, is gehouden op maandag 29 oktober 2012.
Dit was alweer de 89e in het bestaan van onze vereniging.
De voorzitter en penningmeester informeerden de leden over
de resultaten en cijfers van afgelopen seizoen en gaven weer
wat de plannen en verwachtingen voor het komende zijn.
Er waren 82 leden (incl. bestuur) aanwezig en van 50 is een
bericht van verhindering ontvangen.
Hoogtepunt van deze avond was toch wel de benoeming van
Jan Averdijk, Frans Dijkmans en Jan Ros tot erelid van Rood
Zwart vanwege hun jarenlange inzet voor ons mooie cluppie!
Het uitgebreide verslag van deze vergadering is elders in dit
clubblad te lezen.
In memoriam:
Vrijwel ieder jaar nemen wij noodgedwongen afscheid van één
of meerdere leden en/of oud-leden, ook dit seizoen hebben wij
afscheid moeten nemen van een aantal Rood Zwarters.
Op 23 september 2012 overleed, na een vrij langdurige ziekte,
het lid van onze vereniging en oud- 1e elftalspeler Gerrit
Wensink. Gerrit was al vanaf zijn prille jeugdjaren lid van onze
vereniging en een fanatieke voetballer en bleef later altijd zeer
betrokken bij de club.
Op woensdag 21 november 2012 overleed nog vrij plotseling ons lid van verdienste Leida Oude Heuvel. Haar man was
zeer betrokken bij het wel en wee van Rood Zwart. Mede
daardoor en haar belangstelling voor de prestaties van voetballende zoons, verkreeg zij ook ambities om zich in woord,
maar vooral ook in daad, in te zetten voor onze steeds groter
wordende vereniging. Dit heeft ze dan ook jaren gedaan,
waarvoor wij haar dankbaar zijn!
Op 24 juni 2013 overleed na een ernstige en langdurige
ziekte, lid van onze vrijdagmorgenploeg Tonny Möller. Na zijn
pensionering, heeft Tonny zich aangemeld bij onze vrijdagmorgenploeg. En een vakman als Tonny (hij was timmerman),
is altijd welkom natuurlijk en zo heeft hij vele klussen voor
Rood Zwart geklaard!
Moge zij rusten in vrede. De herinneringen aan hen zullen
blijvend zijn!

Sportpark+
Er wordt al enkele jaren hard gewerkt aan een degelijk plan
voor de verdere ontwikkeling van ons sportcomplex. Op de
algemene ledenvergaderingen, bijzondere bijeenkomsten en
via clubblad en website worden de leden verder geïnformeerd
over de stand van zaken.
Tijdens de vorige ledenvergadering is al aangegeven dat
realisatie van de plannen in eerste instantie erg sterk afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen bij zowel onze
eigen vereniging als bij de gemeente. Onze eigen financiële
middelen zijn uiteraard niet toereikend voor het realiseren van
de plannen en bij de gemeente is het momenteel vanwege
de nodige bezuinigingen en stijgende kosten ook geen vetpot
meer, realisatie van bijv. het nieuwe clubgebouw zal dus niet
binnen 1 jaar plaatsvinden… Dat wil echter niet zeggen dat de
commissie stil zit tot het geld er is, velen van u zullen het niet
merken, maar achter de schermen is er het afgelopen jaar erg
hard gewerkt aan verdere invulling van de plannen voor met
name het clubgebouw, fiets parkeren en aanpassingen van
de entree. Er zijn gesprekken geweest met diverse commissies
binnen Rood Zwart en ook andere partijen buiten de club. Alle
wensen en eisen die uit deze gesprekken voortkwamen zijn
meegenomen in de reeds opgestelde lijst en werden/worden
afzonderlijk beoordeeld en al dan niet meegenomen in de
plannen. Daarnaast is er goed gekeken naar subsidiemogelijkheden, invulling in de exploitatie met partners buiten Rood
Zwart (multifunctioneel gebruik accommodatie), enz.
Vrijwilligers
Een vereniging draait per definitie op vrijwilligers, dat is bij
Rood Zwart niet anders! Wij mogen ons gelukkig prijzen met
onze grote schare vrijwilligers die dagelijks/wekelijks druk in de
weer zijn alles binnen de vereniging te regelen. Van ballen oppompen tot en met de borders aanharken, van training geven
tot en met de kantine schoonmaken. Allemaal taken die door
ons als vereniging moeten worden uitgevoerd en waar we dus
vrijwilligers voor nodig zijn. Een ieder doet wat hij/zij kan en
wil, daar zijn wij als vereniging dankbaar voor.
Het gaat goed bij Rood Zwart, maar toch zijn er wel wat
donkere wolken aan de horizon… om verschillende redenen
zijn we steeds meer vrijwilligers nodig, maar kunnen deze
steeds moeilijker krijgen!
• de vereniging groeit qua ledenaantal: er is meer werk, dus
ben je meer mensen nodig
• een amateurvereniging heeft met meer regels te maken: er is
meer werk, dus ben je meer mensen nodig
• de overheid trekt zich steeds meer terug en legt taken meer
bij de verenigingen zelf neer: er is meer werk, dus ben je
meer mensen nodig
• mensen lijken minder snel bereid een (structurele)
vrijwilligerstaak op zich te nemen, waardoor er een tekort
aan vrijwilligers ontstaat, daardoor komt er meer werk op de
schouders van de bestaande vrijwilligers en sommigen haken
hierdoor af: er is meer werk, dus ben je meer mensen nodig
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Het gaat goed bij Rood Zwart, maar laten we er vooral voor
zorgen dat dit nu en in de toekomst zo blijft. Er is steeds meer
werk te doen, dus zijn we meer mensen nodig… Ga dus
vrijwilligerswerk doen bij Rood Zwart, of vraag anderen uit uw
omgeving bijvoorbeeld om dit te gaan doen. Zo blijft Rood
Zwart de mooie vereniging die het is en altijd al is geweest.
Tot slot
We kunnen weer terug kijken op een druk seizoen met de nodige
ups en downs. Wat dat betreft een “normaal” seizoen kun je
zeggen, maar wat is normaal? Ups en downs heb je altijd, maar
toch is geen seizoen hetzelfde en dat is nou juist ook wat de
vereniging zo interessant maakt: afwisseling!
Ik heb voor mijzelf besloten nog een seizoen door te gaan in
het bestuur, m’n 2e termijn volmaken. Waarom? Het is zo’n
mooie vereniging en er zijn zoveel leuke, uitdagende dingen te
doen! Het is leuk om vrijwilligerswerk te doen en je kunt er ook
veel van leren, daarnaast is het gewoon nuttig. Als je samen de
voetbalsport wilt beoefenen, zul je er samen voor moeten zorgen
dat dit mogelijk is.
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!!!
Bedankt voor uw aandacht.
Mark Ros
Secretaris

Aart Visch, de nieuwe trainer
van Dames1 Zaterdag
De Nacht van Delden, een ideale gelegenheid om een nieuwe
trainer te vinden. Dat moeten de dames van het nieuwe
zaterdagteam hebben gedacht. En ze hadden gelijk. De Deldense
Aart Visch liet zich, na een paar drankjes, door de dames
overhalen om hun nieuwe trainer te worden. Inmiddels is de
competitie van start gegaan en heeft Aart er nog absoluut geen
spijt van: “Het is echt een leuke groep die fanatiek is en wat wil
leren.”
De 29-jarige Aart Visch staat sinds zijn achttiende al als trainer
op het veld. Eerst bij de jeugd in Hattem en, na een opleiding
bij de KNVB, ook bij verschillende selectie-elftallen. Twee jaar
geleden verhuisde hij naar Delden en stelde hij zich bij Roodzwart
beschikbaar als trainer. Zo trainde hij vorig jaar de jongens van
de D5 en dit jaar de jongens van de C2. Hij kent de kunst van het
trainerschap bij de jongens en de heren, en waagt zich dit jaar
voor het eerst aan een damesteam: “Het is een keer wat anders
en een erg leuke uitdaging”, aldus de nieuwe trainer.
Begin september begon deze uitdaging en zijn eerste indrukken
waren goed. Inmiddels zijn ze een aantal trainingen en
wedstrijden verder en is Aart nog steeds erg positief: “Voetballen
kunnen ze allemaal wel. Aan bijvoorbeeld de posities en het
balbezit moet nog flink gesleuteld worden, maar dit pakken ze
op de trainingen erg goed op.”

Over de doelstelling is volgens de dames en de trainer
geen twijfel mogelijk: “Het is duidelijk, we gaan voor het
kampioenschap. Plezier is ook belangrijk, maar als je wint heb je
immers veel plezier.” Ze hopen er een mooi seizoen van te maken
en het prachtig af te kunnen sluiten. Hiervoor hebben Aart en de
dames natuurlijk ook de nodige support vanaf de kant nodig. Dus
houd de site in de gaten voor het programma en moedig ze aan!

IN MEMORIAM RIA SUETERS

Op 12 augustus j.l. overleed na een geduldig en langdurig
gedragen lijden onze trouwe medewerkster Ria Sueters –Bouman.
Vanwege de vele activiteiten van wijlen haar man Willy voor
onze vereniging en uiteraard ook de voetbalprestaties van haar
kinderen, raakte ook zij betrokken bij de activiteiten van RoodZwart. Die waren niet gering. Gedurende een reeks van vele jaren
deed zij schoonmaakwerk in het clubgebouw en zij schroomde
verder niet ook bij gebeurtenissen, van welke aard dan ook, een
rol van betekenis te spelen. Met haar zeer opgeruimde karakter
was zij hiertoe in staat. Met Ria in je omgeving was het lachen
geblazen. De deelnemers aan de contact avonden bij onze
vereniging kunnen dit getuigen.In de bidprent las ik dat haar
liefde en zorgzame karakter er voor zorgde dat niemand iets te
kort kwam. Tot op het laatst heeft zij haar man Willy gedurende
een langdurige periode met liefde verzorgd, waarbij zij zichzelf
volledig weg cijferde. Zij wist de luim maar ook de ernst van
het leven een eigen plaatsZ te geven. Namens bestuur en leden
van Rood-Zwart zeg ik Ria dank voor haar grote inbreng bij de
vereniging. Voorts wens ik de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Dat Ria mag rusten
in vrede.
Gerard Bebseler

IN MEMORIAM JAN SEELEN

Op 26 september 2013 overleed op de leeftijd van 76 jaar
na een geduldig gedragen lijden, vol bewondering voor zijn
doorzettingsvermogen, het lid van onze vereniging Jan Seelen.
Toen Jan zich in zijn jonge jaren vanuit Borne in Delden vestigde,
werd hij lid van onze vereniging. We hadden niet alleen een
goede voetballer in huis gehaald, maar ook zo later bleek een
uitstekend leider en bestuurder. Speciaal dat laatste was Jan
op zijn lijf geschreven. Hij was jarenlang trainer van diverse
jeugdteams, lid van het juniorenbestuur en als afgevaardigde
hiervan lid van het hoofdbestuur. Vanwege huiselijke
omstandigheden moest hij zijn activiteiten voor Rood – Zwart
destijds aanvankelijk miniseren en later beëindigen.
Jan bedankt voor al datgene wat jij voor onze vereniging hebt
betekend. Speciaal jouw warme vriendschap zullen we niet
vergeten. Namens het bestuur en leden van Rood –Zwart
condoleer ik zijn echtgenote Annie en dochter Marion van harte
met dit grote verlies en wens hen veel sterkte in de komende tijd.
Dat Jan mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler
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IN MEMORIAM HANS VEHOF

Studiebegeleiding
Aandacht voor studie én leerling

Studiecoaching
Nog even een steun in de rug

Bijlessen
Met wat extra uitleg begrijp je het wél!

Dyslexie en dyscalculie
Goochelen met cijfers en letters

Orthopedagogisch onderzoek
Je kind weer lekker in z’n vel

Cursussen
Leren omgaan met onzekerheid

Remedial teaching
Als leren even niet meer lukt
Vestigingen
Berlijnstraat 16
Langestraat 91

7559 WH Hengelo
7491 AC Delden
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Op zondag 29 september j.l. werden wij opgeschrikt door
het bericht dat onze beste vriend Hans Vehof, als gevolg van
een triest gebeuren, plotseling op de leeftijd van 58 jaar was
overleden. Na enkele jaren in Hengevelde te hebben gewoond
keerde hij enkele jaren geleden terug naar zijn ouderhuis te
Zeldam in de toenmalige gemeente Ambt- Delden. De liefde voor
de voetbalsport, maar speciaal ook voor het verenigingsleven,
had zijn warme belangstelling. Dit verkreeg ook aandacht in de
Rood – Zwart kringen. Dat hij de medeoprichter werd van de
sponsorcommissie mocht als haast vanzelfsprekend heten. Het
werk dat dit met zich mee bracht verrichtte hij met veel elan en
zorgvuldigheid.
Hans bedankt voor de vele activiteiten in het belang van onze
vereniging verricht. Dit zullen wij niet licht vergeten.
Namens het bestuur en leden van Rood –Zwart wens ik zijn
moeder, echtgenote en kinderen veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Dat Hans mag rusten in vrede.
Gerard Bebseler

MIJMERINGEN LVI
Het is volop zomer, de zon schijnt uitbundig en de stemming
om weer eens aan een bekende rubriek te beginnen is volop
aanwezig. De viering van het 90 jarig jubileum is al enkele
maanden achter de rug en hier kan met plezier op worden terug
gezien. Weer eens mensen tegen het lijf te lopen die je in geen
jaren hebt gezien, doet uiteraard erg plezierig aan. Dit is dan ook
mede de reden dat een reünie op stapel werd gezet en degenen
die hiermee maanden aan de slag zijn geweest verdienen
minimaal een vetleren medaille. Het is in de voetbalwereld ook
gebruikelijk een speld aan iemand, met veel verdiensten voor
het voetbal, uit te reiken. Die was op de receptie via de KNVB
ook voor één van ons beschikbaar en dan nog wel van goud.
Dan moet je wel veel in je mars hebben en dat heeft die Hennie,
wiens gezicht we nu zo langzamerhand wel kennen. Ook
Observer wil graag een proficiat kwijt. Hennie bij deze!
Observer heeft overigens vernomen dat de klandizie voor de
oorarts nooit zo groot is geweest als in de afgelopen maanden.
Muziek betekent bij Rood- Zwart veel lawaai waardoor zelfs een
gesprek al moeilijk wordt. Jammer dat de reünie, waarvoor veel
werk is verricht, daardoor niet heeft gebracht wat menigeen
er van heeft verwacht. De feestavond voor de vrijwilligers staat
binnenkort weer op stapel. Dit met live –muziek zo staat op de
website te lezen. Dat belooft wat!
Er was dit jaar veel tijd beschikbaar voor feesten en alles wat
hiermee te maken heeft. Men zou haast vergeten dat de
doelstelling van de vereniging nog steeds de beoefening van
de voetbalsport is en dat dan ook nog – als het effen kan - op
een redelijk niveau. Dit kan niet te vaak worden gezegd. Onze
aller Frans behoef je niet uit te leggen wat hier onder moet
worden verstaan. Door een prima verzorging o.a. via deskundige
besproeiing van de velden, schept hij de mogelijkheid voor een

pracht partijtje voetbal. Ook de leden van de vrijdagmorgenploeg
doen al zo ongeveer 22 jaar hun uiterste best om het aanzien
van het totale sportcomplex op peil te houden. Als de spelers
van het 1e elftal dat allemaal eens even in hun gedachtewereld
plaatsen dan is een hoge eindklassering in dit seizoen haast
vanzelfsprekend.
Zoals reeds vaker vastgesteld wordt gemiddeld genomen bij onze
club door diverse elftalen vrij goed gespeeld. Dit oordeel meet
Observer zich aan als hij vergelijkingen maakt met prestaties
van verenigingen uit de naaste omgeving. Alleen jammeren
sommigen nog dikwijls over de prestatie van het 1e elftal in het
voorbije seizoen. Degradatie zou niet nodig zijn geweest als…….
zelf maar invullen geachte lezer. Observer heeft gehoord dat er
tussen technische commissie, trainer en selectiespelers al veel is
gepraat en dat er orde op zaken zal worden gesteld. Wat daar
dan ook onder moge worden verstaan. De supporters zullen er
in ieder geval weer zijn. Houd er maar vast rekening mee. Hun
verwachtingspatroon is niet gering!
In 1953 werd door onze vereniging gestart met de uitgave
van een clubblad, 60 jaar geleden dus. Elders in dit blad wordt
hieraan uitgebreid aandacht besteed. Als we dan toch aan het
feesten zijn! Zo Observer heeft gehoord ligt het in kringen van
onze PR –commissie in de bedoeling om de uitgave van het blad
te miniseren tot 4 stuks per voetbalseizoen. Dit omdat onze
website medewerkers al vaak, wat de nieuwsgaring betreft,
het gras voor de voeten van de clubbladcommissie hebben
weggemaaid. Mosterd na de maaltijd noemt men dat. Als steeds
zal goed overleg tot een goed resultaat leiden.
Observer kan moeilijk vatten dat een Open Dag voor de
plaatselijke voetbalverenigingen op eenzelfde datum is gepland.
Ook een jeugdtoernooi bij een vereniging op dezelfde avond als
het Hoftoernooi lijkt niet erg slim. Dat laatstgenoemde toernooi
wil de gemeente en de deelnemende verenigingen uit de Hof
van Twente toch zo graag promoten? Zonder een zondebok
te zoeken vraagt Observer zich wel af of de resp. besturen over
zulke en soortgelijke zaken wel eens met elkaar in gesprek gaan.
Advies: Het zal hoog tijd worden.
De vakantieperiode is kennelijk nog niet geëindigd op de dag
dat dit verhaal een vervolg krijgt. Op de 1e training, gehouden
op de 1e zondag van augustus, waren zeker nog niet alle
uitgenodigde spelers aanwezig. Ook de voorzitter, dan wel een
bestuurslid, ontbrak om een woord van welkom te spreken. We
moeten nieuw ontworpen elan toch wel even aandragen? Het
clubgebouw zat potdicht. De kantinebaas zat kennelijk bij zijn
huis onder de parasol onder het genot van een door zijn vrouw
geserveerd gekoeld pilsje. Hij wist verder natuurlijk van niks! De
dorstige kelen, waaronder die van Observer, konden echter niet
worden gelest. Verbazing alom. Het zij zo!
Onze eindredacteur heeft in het vorige clubblad aangegeven
enigszins “hellig”te zijn omdat de aangedragen kopie
onvoldoende was. Observer is er van overtuigd dat er in de
vereniging voldoende mensen in staat zijn een graag gelezen
artikel te produceren. Ga er eens een uurtje voor zitten mijne
dames en heren. We hebben 750 leden en waar praten we
dan over? Observer las in de krant dat 15% van de jongeren
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Kijk voor alle aanbiedingen op
www.breukers-tuinmeubelen.nl
of kom langs in onze showroom.
De koffie staat voor u klaar!

tussen 2 en 25 jaar te zwaar is, 3% heeft zelfs last van ernstig
overgewicht. Vanaf de leeftijd 5 jaar is er bij onze vereniging
de mogelijkheid om aan sport te doen om zodoende het
gesignaleerde euvel te bestrijden dan wel te voorkomen. Komt er
bij! We zijn toch met ons 1e elftal weer de kampioen van de Hof
van Twente. In een sidderende finalewedstrijd tegen Twente uit
Goor werd een pracht overwinning behaald. We gaan hier verder
niet over opscheppen maar kunnen enkel vaststellen dat e.e.a.
wel veel perspectief biedt voor de toekomst.
Om even in simpele bewoordingen te melden dat de Open Dag
geslaagd is, zou een klap in de gezichten van de organisatoren
van dit gebeuren betekenen. Door ook op de bewuste dag
op ons sportcomplex rond te dollen, kregen op een gegeven
moment de trotse gevoelens bij Observer de overhand. Niet
alleen de pracht toestellen, verspreid over het oefenveld e.o.,
gaven een evenzo pracht aanzien, het was verder fantastisch het
grote aantal jongeren in actie te zien. Dat er wederom een groot
aantal nieuwe leden konden worden ingeschreven was ook nog
mooi meegenomen. Hulde aan al degenen die daadwerkelijk
meewerkten de dag tot een groot succes te maken.
Observer bracht ook nog even een bezoek aan de
openingswedstrijden van de welpen. Keurig waren de veelal
mannetjes in nieuwe kleding gestoken en o.a. begeleid door een
enthousiaste Saskia gaf dit, mede ook gezien het grote aantal
toeschouwers, een fantastisch aanzien. De complimenten van
Observer. De dag nadien geen bezoek aan de wedstrijd van ons
1e elftal, want er was een zogeheten familiedag gepland. Met
de huifkar door de Gelderse dreven met zo rond de klok van 4
uur het verlossende sms -je dat onze jongens een overtuigende
zege van 0 -7 hadden behaald. Reden voor het gezamenlijk
zingen van het bekende lied van de zwarte broek en de rode
trui. Imponerend en oorstrelend. De kopie gaat nu naar de
eindredactie. Het vervolg van de competitie ziet Observer toch
met enigszins vertrouwen tegemoet. Hij wenst trainers, spelers
en leiders van alle elftallen heel veel succes met de nadruk
gelegd op sportiviteit.. Het ia al gezegd. Observer was de laatste
maanden zelden op ons sportcomplex te vinden. Vandaar dat hij
nu niet zoveel heeft te verhalen dan wel te becommentariëren.
Daarom nu maar tot een volgende keer. Allen die zich, op
welke manier dan ook, voor de vereniging uitsloven veel succes
gewenst.					
OBSERVER

NIEUWE EDITIE ROOD ZWART
SPORTCAFÉ!
Ieder jaar proberen wij een leuke activiteit te organiseren voor
onze sponsoren als blijk van waardering en dank voor hun steun
aan onze vereniging. Naast de sponsoren zijn ook dit jaar alle
Rood Zwart leden en club van 100 leden van harte welkom,
de sponsorcommissie wil hen hiervoor bij dezen van harte
uitnodigen!
Na het succes van vorig jaar, is het ons ook dit jaar gelukt 2
aansprekende namen te contracteren…
Ze treden zelden samen op in de publiciteit, maar voor
het 90-jarig jubileum van Rood Zwart maken ze graag een
uitzondering. Op donderdag 24 oktober zal de kantine van
Rood Zwart het decor zijn voor een sportcafé met als speciale
panelgasten JAN en YOURI MULDER
De vader - tegendraadse ex-topvoetballer, publicist en voorzitter
der voetbalanalisten – en de zoon – ex-topvoetballer, analist
en assistent-trainer van FC Twente – geven onder leiding van
presentator Eddy van der Ley op geheel eigen wijze hun mening
over ontwikkelingen in de voetballerij, waarbij ze niet schromen
elkaar de waarheid te zeggen.
Naast verbaal entertainment is er op deze feestelijke avond ook
ruimte voor interactie met het publiek (alle bezoekers krijgen
de gelegenheid vragen te stellen aan Jan en Youri) en is er een
voetbalquiz met fraaie prijzen waaraan iedereen verplicht moet
meedoen!
Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 Ontvangst met koffie
20:00 Aftrap 1e helft
20:45 Rust
21:00 Aftrap 2e helft
22:00 Afsluiting, waarna er nog rustig even nagebabbeld en
-geborreld kan worden!
Kom op tijd, want vol is vol!!
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Mark Rutte, Willem Alexander
en Lodewijk de 67e
Zonder politiek kleur te bekennen, dat is met onze voorzitter
natuurlijk een heikel punt, lijkt Mark Rutte toch onze grote (Rood
Zwart) vriend te worden. Hij roept namelijk op om toch vooral het
geld te laten rollen. En dat klinkt onze penningmeester als muziek
in de oren. Wij, Rood Zwart, willen u bij dat rollen graag helpen,
zo zijn we wel. Als het maar richting Rood Zwart is! Zo zullen we
op korte termijn de kantine prijzen verhogen en natuurlijk ook de
contributie. Rutte tevreden, de penningmeester blij, de Rabobank,
en u natuurlijk ook. U wilt immers onze Mark graag tevreden
stellen en natuurlijk neemt u “uw verantwoordelijkheid”. Koop bij
de nieuwe AH wel even een potje zout, want een paar korreltjes
zout heeft u bij bovenstaande wel nodig.
Rutte heeft koning Willem Alexander op de derde dinsdag van
september als boodschapper. Delden heeft haar eigen koning,
Lodewijk de 67e (in het dagelijks leven beter bekend als Harry
ter Horst) die de aftrap heeft verricht voor de Deldense Derby
tussen Rood Zwart en SV Delden. Je kon aan de techniek van
de Deldense Koning wel zien dat hij zijn sporen in het voetbal
ruimschoots heeft verdiend. Dat hij daarbij de gehele hofhouding
had meegenomen is een kwestie van goed voorbereiden, je wilt
immers niet voor verrassingen komen te staan. We danken de
Lodewijk en de hofhouding voor zijn bijdrage.

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

Vossenbrinkweg 1/H
7491 DA Delden
Tel.: 074 - 3762262
dierenartsen
Rannie Sumter

Behandeling dagelijks volgens
afspraak

Margriet van der Meer
Openingstijden:
ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur

assistentes
Open spreekuren:

Erica Tijink
Marjolein ter Weele
Maaike ten Pierik
Romy Nijhuis

• maandag • dinsdag • donderdag
van 19.00 - 19.30 uur

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag
telefonisch bereikbaar

Gelukkig heeft ROOD ZWART gewonnen, volgens alle
aanwezigen, inclusief SV Delden fans, de verdiende en
terechte winnaar. Maar de absolute winnaar is toch wel de
penningmeester!! Goeiemiddag, wat een klapper! Een overvolle
kantine en even zo volle geldkist. Lekker toch? We kunnen dus
constateren dat het geld lekker onze kant op is gerold. Ik kan me
niet herinneren dat we in een “normaal” weekend ooit zoveel op
de rekening konden bijschrijven. Wanneer is het voorgekomen dat
het bier sneller over de bar ging dan dat we het konden koelen?
De kantinemedewerkers van die middag, ondersteund door het
derde elftal, moeten ’s avonds volledig uitgeblust in de luie stoel
zijn beland. Dank voor jullie inzet!
Maar even terug naar Mark en zijn boodschapper. En misschien
ook wel de contributie, op termijn. Het toverwoord, nieuw in de
Dikke van Dale, is blijkbaar “participatiesamenleving”. Plat gezegd
de handen uit de mouwen steken en niet aan de zijlijn blijven
staan. We hebben u graag aan onze (strakke) zijlijn, om de spelers
aan te moedigen, maar dat is wat anders. Gelukkig hebben wij
een groot aantal participanten, tot voor kort vrijwilligers, die
regelmatig de handen uit de mouwen steken. Veel dank is Rood
Zwart hun daarvoor verschuldigd. Deze dank brengen wij tot
uiting op vrijdag 8 november tijdens de vrijwilligersavond, die
volgend seizoen participantenavond wordt genoemd. Maar we
hebben nooit genoeg vrijwilligers. Neem de oproep van Mark
Rutte ter harte en participeer in Rood Zwart, aanmelden kan bij
Han Blanke, al is het maar één uur in de maand. Vele handen
laten het geld immers sneller rollen………

Maar wat moet dat nog worden? Meer participeren en we
moeten allemaal aan de MANTELZORG! Vooral meer mantelzorg,
minstens een paar uur per week. Langer werken moeten we
ook, dus niet meer op je 57e verjaardag “bij de deur”, maar
pas op je 67e, of misschien nog wel later als je zover bent.
Feit is dat de brave burger steeds meer zelf moet doen en zijn
eigen problemen maar moet oplossen. Als dat niet meer lukt,
kijk je naar de buurvrouw, die spontaan mantelzorg aanbiedt.
De landelijke overheid verlegt veel taken naar de gemeenten,
uiteraard met minder geld. Rutte hoeft het namelijk niet te laten
rollen. Gevolg is dat de gemeenten met de rug tegen de muur
staan, geld te kort komen en hun financiële probleem weer bij
de burgers (en sportverenigingen) op het bordje leggen. En dan
voel je hem al aankomen. Verhogen van de OZB is niet chique, ligt
gevoelig en bovendien heeft dat ook zijn grens. Dan moet je een
andere manier zoeken, dus heeft de gemeente al aangekondigd
de huur van de sportvelden met 20% (!!!) te zullen verhogen
terwijl de (jeugd)subsidiekraan al is dichtgedraaid. Clubs moeten
meer betalen, terwijl de gemeente taken wil afstoten. Meer
betalen EN meer zelf doen? Dat klopt toch niet!? Afgelopen
zomer hebben we een voorproefje gehad van de toekomst.
Door omstandigheden kon de gemeente ons niet voldoende
ondersteunen bij het sproeien van de velden. Door de Rood Zwart
sproeiploeg is ontzettend veel werk verzet, waarvoor dank. Onze
velden liggen er fris groen bij, maar dat is niet de verdienste van
de gemeente, terwijl zij daarvoor wel verantwoordelijk zijn. De
rol van de gemeente wordt steeds minder, daar moeten we aan
wennen. Zelf doen, dus. Participeren….
Maar zoals gezegd, het klopt gewoon niet, wij begrijpen er
helemaal niets van. Misschien hebben we binnen de vereniging
wat slimmeriken die het wel snappen, leg het dan in het volgende
clubblad even uit. Wat is het geval? We moeten langer werken,
vooral veel meer mantelzorg verlenen, terwijl de overheid
sportclubs en andere instellingen steeds meer zelf laat doen,
en dat ook nog tegen een hogere prijs. Een groter beroep op
vrijwilligers is onontkoombaar. Maar waar haalt u die uren
vandaan? Komen we dan niet wat uren te kort die u dus niet
meer in de Rood Zwarte club kunt steken? Of zie ik beren op
het veld die er niet zijn? Meer betalen aan de gemeente, minder
beschikbare vrijwilligersuren (door langer werken en mantelzorg),
het lijkt erop dat sportclubs binnenkort aan het infuus moeten.
En wie gaat dat infuus betalen? Als we er (in de toekomst) niet
in slagen voldoende vrijwilligers te houden of nieuwe te vinden,
dan komen we in de problemen. Gelukkig is het nog niet zover
en is het vrijwilligersleger van Rood Zwart bijna groter dan het
Nederlandse Leger, want ook zij ontspringen de dans niet, maar er
zit wel wat druk op de ketel.
Gelukkig heeft niet iedereen een ouder, familielid of buur die niet
meer voor zich zelf kan zorgen. Gelukkig zijn er nog mensen die
de handen uit de mouwen kunnen en willen steken voor Rood
Zwart. Hebt u nog geen mantel om voor te zorgen, haal er dan
één op bij Rood Zwart, de winter komt er aan.
Ga mantelzorgen bij Rood Zwart!
Namens het bestuur, Harold Pepers
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Bram de Wit wint
Topscorerbokaal Rood Zwart
Tijdens het einde seizoensfeest in de feesttent bij Rood Zwart is de
Hotel restaurant Sevenster topscorerbokaal seizoen 2012 – 2013
uitgereikt.
Einduitslag:
1 – 		
Bram de Wit (zaterdag 2) met 29 doelpunten
2 - 		
Bart de Ruiter (RZ 5)
met 21 doelpunten
3 – 		
Hans Klaver
(RZ 8)
met 17 doelpunten
4+5
Lars Pleiter
(RZ 6)
met 15 doelpunten
Dennis Leferink (RZ 8)
met 15 doelpunten
6 - 		
Wout Spanjer (RZ 2)
met 14 doelpunten
7- 		
Tom Koens
(RZ 2)
met 13 doelpunten
8+9+10 Lisanne de Graaf (Da 2)
met 11 doelpunten
		
Bertil Tibbe
(RZ 5)
met 11 doelpunten
		
Robert Snippert (RZ 6)
met 11 doelpunten
Bram de Wit ging zeer tevreden naar huis met de cup met de
grote oren overhandigt door zijn vader Leo en een welverdiende
dinercheque ( aangeboden door Hotel restaurant Sevenster)
Ook was er nog een extra prijs voor de minst gepasseerde
verdediging deze ging naar het zaterdag 2 elftal dat ook nog
kampioen is geworden afgelopen seizoen.
Wie wordt volgend seizoen de nieuwe topscorer van Rood Zwart
seizoen 2013 - 2014 ?
Gerard Baake

Wie traint de dames?

Een héél seizoen met één trainer bleek voor de dames van
Roodzwart ook dit jaar weer te veel gevraagd. Zowel Dames1 als
Dames2 namen ruim voor het einde van de competitie al afscheid
van hun trainers. Even leek het erop dat de dames de nieuwe
competitie alleen tegemoet gingen. Maar gelukkig konden beide
teams vlak voor het begin weer voorzien worden van nieuwe
begeleiding.
Drie nieuwe trainers
Gedurende de zomerstop trainden de dames zelfstandig en bleef
het stil rondom de vorderingen voor nieuwe trainers. Totdat er
in augustus het positieve nieuws kwam dat er niet één maar
zelfs twee trainers zich hadden gemeld voor de dames van het
zondagteam. Tjerja Knaken voor de trainingen op dinsdagavond
en David Borkent voor de donderdagavond en de zondag.
En ook voor de dames van het zaterdagteam kwam er een
nieuwe trainer in beeld. Tijdens de Nacht van Delden werd
Aart Visch, onder het genot van een drankje, door de dames
overgehaald.
De nieuwe teams
Dames1 heeft in de nacompetitie nog hard geknokt om in de
tweede klasse te blijven, maar moest, net als het eerste van
de heren, een stapje terugdoen. Zij komen nu als zondagteam

uit in de derde klasse. Na enige organisatie en verschillende
vergaderingen is Dames2 gestopt. Hiervoor in de plaats is er nog
een Dames1 opgezet, zij spelen op zaterdag. Dit zaterdagteam
komt, aangezien ze als nieuw team onderaan moeten beginnen,
uit in de vijfde klasse. Beide teams zijn inmiddels begonnen aan
de nieuwe competitie en hopen samen met de trainers, leiders
en uiteraard de nodige supporters vanaf de kant het hoogst
haalbare eruit te halen.

UIT DE OUWE DOOS
Gelezen in clubblad mei 1996.

Een zondag Rood- Zwart. Het is zondag 5 mei 1996. Op die
dag blik je even terug. Immers 51 jaar geleden capituleerde
nazi - Duitsland. De vrijheid van heden hebben we grotendeels
te danken aan de mensen die hiervoor risico durfden te nemen
en dat helaas zo dikwijls met hun leven moesten bekopen. Zo
iets blijft diep in je geheugen gegrift. Het is dan ook goed op
zo’n dag hierbij even stil te staan. Dat Observer al een bepaalde
leeftijd – noem het maar dat van de ouderen – heeft bereikt mag
duidelijk zijn. Ook zijn lidmaatschap van Rood-Zwart is al zo’n 55
jaar oud. Lief en leed heeft hij dus wel meegemaakt. Maar het
goede blijft, de rest slijt en dat is maar goed ook. Maar wilde hij
nu eigenlijk niet de 5e mei van dit jaar beschrijven. Nou vooruit
dan maar. Nog maar net uit zijn bed rinkelt de telefoon. Het is
zijn vaste Rood-Zwart maatje met de vraag of Observer meegaat
naar de beslissende wedstrijd van het 3e elftal tegen Bon.Boys te
Haakbergen. Natuurlijk voelt hij wel voor het voorstel. Na even
het duistere gezicht van zijn vrouw in de goede plooien te hebben
gezet stemt hij toe. In Haaksbergen aangekomen komt de leider
van het 3eelftal hem tegemoet. Heeft al vernomen dat nog een
kandidaat voor het kampioenschap inmiddels het nodige pils
heeft ingezet voor een goed resultaat van de Bon.Boys. Dat zou
dan onze jongens het kampioenschap gaan kosten. Toch willen
zij het sportief spelen. Wel pils maar dan eerst na de wedstrijd.
Dit na een faire partij met een goed resultaat. Dan immers
ben je een ware kampioen. De wedstrijd verloopt niet gladjes.
De Bon.Boys doen hun sportieve plicht. Maar toch behalen de
Rood-Zwartjes de overwinning en daardoor het kampioenschap.
Natuurlijk worden de kampioenen door de aanwezige supporters
royaal in de bloemetjes gezet. Nogmaals voegt ook Observer
zijn gelukwensen hieraan toe. Sneu misschien voor een kleine
supportersschare van mede kampioenskandidaat WVV 3. Dat
elftal was alleen nog kansrijk als Rood – Zwart de kous op de
kop zou krijgen. Toen de 0 -2 stand een feit werd maakten ze
direct rechtsomkeer en vertrokken met zure gezichten. Ja verlies
hoort ook bij de sport. De zondag lijkt niet compleet zonder
een bezoek aan een wedstrijd van het 1e elftal. De Barbarossen
uit Hengelo komen ’s middags op bezoek. De wedstrijd is voor
Rood-Zwart belangrijk om zodoende in de race te blijven voor
het kampioenschap. Het wordt afzien. De diverse gemiste
kansen verhogen de bloedsomloop. Toch komen er nog 3
Rood-Zwart doelpunten en dat in het laatste kwartier van de
wedstrijd. Dat is weer een geruststelling. Nu naar het volgende
hoogtepunt.Observer heeft een uitnodiging voor een klein
festijn in het clubgebouw. Het scorebord, aangeleverd door het
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P e ini-playback
8 M

Playbackshow
VRIJDAG 24 JANUARI A.S.
19.3O UUR ZAAL OPEN, 20.00 UUR 1E OPTREDEN
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
ALLE SPELENDE/SENIOREN/STEUNENDE/
CLUB-VAN-1OO LEDEN, SPONSORS,
KANTINEMEDEWERKERS, SCHEIDSRECHTERS,
SUPPORTERS, A-JUNIOREN
OPGAVE BIJ : HAN BLANKE : 06-51158866
JEROEN VOS : 06-30420200

WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE

:
:
:
:

Mini-playbackshow
ZATERDAG 25 JANUARI A.S.
13.00-16.00 UUR
CLUBGEBOUW ROOD-ZWART
WELPEN + F T/M C-JEUGD (OOK VRIENDJES/
VRIENDINNETJES MOGEN MEE DOEN).
OUDERS, FAMILIE, OPA’S EN OMA’S ZIJN VAN
HARTE WELKOM!
OPGAVE BIJ : SASKIA ROS: 06-48018326

WANNEER
HOE LAAT
WAAR
VOOR WIE

:
:
:
:

27

accountantskantoor Deloitte en Touche, is na een gloedvolle
speech van voorzitter Harry Dessens, in gebruik gesteld. Ofschoon
maar in beperkte mate een bijdrage aan de realisering te hebben
geleverd, is Observer toch uitgenodigd. Het wordt geleidelijk aan
met enkele werknemers van genoemd kantoor en de verdere
aanwezigen een pracht Rood Zwart feest. Voldoende consumpties
en spare-ribs in overvloed. De 3e elftalspelers zijn uiteraard ook
nog aanwezig. Voor hen staat een rijsttafel bij de chinees gereed
en de ribben gaan dus aan hun neus voorbij, een uitzondering
daargelaten. De stemming zit er goed in.

Het is jammer dat de dirigent van het parochiële zangkoor niet
aanwezig is. Hij is immers steeds op zoek naar zangtalent. En....
dat is er!
Zo geleidelijk aan heeft het Rood-Zwart dagje lang genoeg
geduurd. Voldaan keert Observer huiswaarts, na onderweg nog
wel even een aanslag op zijn stembanden te hebben gepleegd.
Het gezicht van vrouwlief staat nog net niet op onweer. Een
dag dus met alleen maar meevallers.“Het gaat goed met RoodZwart,”is zo zoetjes aan een bekende slogan. Laat dat voor al zo
blijven.
OBSERVER

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Ook op feestdagen!
Vossenbrinkweg 40 Delden Tel: 074-376 64 98
www.goldencitydelden.nl

HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH Delden
Tel:
Fax:

074 - 376 52 05
084 - 736 75 58

Email: info@maribri.eu
Www: www.maribri.eu

SPORT CAFE

MET JAN EN YOURI MULDER!
PRESENTATOR: EDDY VAN DER LEY
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WIST U DAT……………………

- In augustus de poule-indelingen seizoen 2013-2014 bekend zijn gemaakt door de KNVB
-R
 Z 5 wederom 5e klasse speelt en er diverse reactie
hierop onderling werden rond gemaild
- Ik u een aantal plaatjes die daar bij stonden niet wil onthouden:

DONDERDAG 24 OKTOBER
START 20:00 UUR VOL=VOL (ONTVANGST 19:30 UUR)
de

SPECIAAL VOOR ONZE SPONSOREN EN ALLE LEDEN!
De vader - tegendraadse ex-topvoetballer, publicist en voorzitter
der voetbalanalisten – en de zoon – ex-topvoetballer, analist en
assistent-trainer van FC Twente – geven onder leiding van presentator Eddy van der Ley op geheel eigen wijze hun mening over
ontwikkelingen in de voetballerij, waarbij ze niet schromen elkaar
de waarheid te zeggen.
Naast verbaal entertainment is er op deze feestelijke avond ook
ruimte voor interactie met het publiek (alle bezoekers krijgen de
gelegenheid vragen te stellen aan Jan en Youri) en is er een
voetbalquiz met fraaie prijzen waaraan iedereen verplicht moet
meedoen!
We starten exact om 20:00 uur, ontvangst is vanaf 19:30 uur.
Kom op tijd want vol=vol!

of de

-R
 Z 1 een nieuw talent “van buiten” Delden heeft binnengehaald
-D
 it Tristan M. is, een zoon van de voorzitter van FC
Twente: Joop M.
- J oop M. bij zijn zoon Tristan stond te kijken bij de oefenwedstrijd RZ 1 – SVZW 1
- E en andere Joop, Good-old Joop P., al snel naast Joop M.
ging staan
-H
 ij waarschijnlijk vroeg of Joop M. niet een keer bij RZ 7
wilde gaan kijken
- J oop P. misschien nog een contract af wilde dwingen voor
FC Twente 1 ?
- F rans D. alle velden voor het Hoftoernooi van 16 augustus
pico bello in orde had gemaakt
-H
 ij ook op het trainingsveld nieuwe lijnen aan het trekken
was
- Ik met hem stond te praten en hij net met de 16 meter
lijn klaar was
-H
 ij alleen nog met het “lijnentrek-kalk-apparaat” de
penalty-stip moest maken
-H
 ij onderweg er naar toe per ongeluk op de kalk-knop
drukte
- E r toen wel een vreemde stip lag, in de hoek van de 16
meter
- F rans D. voor het Hoftoernooi ook alle veldverlichting
ging testen
-H
 et bleek dat veld 2 over magische kunstverlichting
beschikt
- F rans D. zag dat 1 lamp het niet deed
-H
 ij installatiebedrijf ten Dam belde om een nieuwe lamp
te bestellen
-D
 eze de volgende dag kwam met een nieuwe lamp en
vroeg de lamp nog ’s aan te doen
-U
 het al kunt raden: deze lamp het toen wél deed
-D
 it verschijnsel zich nog 2 herhaalde en Frans er niets
meer van snapte
-H
 ij Han B. er bij haalde om nog een getuige te vinden

- Ik niet weet of de lamp is vervangen, maar deze prima
werkte tijdens het toernooi
- Dit toernooi voor de 2e keer op rij werd gewonnen door
Rood-Zwart 1
- Harrie ter Horst schutterskoning is geworden bij de Schuttersfeesten 2013
- Hij de aftrap mocht doen bij DE derby RZ 1 – sv Delden 1
op zondag 15 september
- Hier een voorwedstrijd werd gespeeld tussen RZ F-1 en sv
Delden F-1
- Deze jongens bij elkaar in de klas zitten en dit het gesprek
vd week was op school
- Ze bijna vergaten dat er op zaterdag ook nog gewoon
competitie gespeeld moest worden
- Het een prachtige wedstrijd opleverde met mooi weer,
veel publiek, veel strijd en kansen
- Er na 2x 20 minuten spelen een terechte 2-2 op het scorebord stond
- Dit een mooie uitslag was waar iedereen (in ieder de
ouders…) tevreden mee waren
- De scheids geen horloge had en ondergetekende (trainer/
leider F-1) en seintje zou geven als het tijd was
- Sv Delden in de aller- aller- laatste minuut 2-3 maakte
- Ik eerlijk zal toegeven toen nog 4 minuten door heb laten
spelen
- Het helaas voor ons bij 2-3 bleef voor sv Delden F-1 bleef
- De boys van RZ F-1 dus ff geen praatjes hadden de maandag daarna op school
- Ze na de wedstrijd SAMEN patat hebben gegeten en ranja
gedronken
Ze nog SAMEN verder voetbalden en zich prima SAMEN
vermaakte in het springkussen
- De trainers en leiders SAMEN de wedstrijd nog eens doornamen aan de bar
- dit misschien weer een aanzet was om een fusie nog eens
bespreekbaar te maken?
- De F-jeugd hier in ieder geval geen enkel probleem mee
had
- Dit alles slechtst een “voorwedstrijdje om het niets” was
natuurlijk
- ’s middags de echte strijd was tussen RZ 1 en sv Delden 1
- RZ 1 deze relatief eenvoudig won van de blauw gelen met
3-0
- Dit mijn dag toch nog enigszins goed maakte
- Ik een wist-u-dat van een Sv Delden man hoorde ik die u
niet kan onthouden
- Scheidsrechter Arjan L. op zondagavond bij de Schuttersfeesten was
- Hij bij vertrek met geen mogelijkheid zijn fiets nog van het
slot afkreeg
- Hij maar besloot deze fiets op zijn rug te nemen en er
mee naar zijn moeder te lopen
- De volgende dag bleek dat dit zijn fiets helemaal niet was
- Het dan ook niet zo gek is dat je je slot niet open krijgt….
- Zaterdag 21 september een bijzondere dag was voor de
E- en F-jeugd
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-A
 LLE E en F-teams (resp. 6 en 8 teams = 14 teams!) die
dag gewonnen hebben!
-O
 ud hoofdtrainer RZ 1, John G., trainer is van Rigtersbleek
1 en H.S.C ’21 E-1
-H
 ij ook HSC E-1 er bij traint en o.a. zijn eigen zoon daar in
speelt
- Ik dus de 10 (!!) -1 winst van RZ E-1 bij HSC E-1 ook nog
wel even wil noemen
- Ik John G. een clubblad zal opsturen, dan kan ie dit nog
eens rustig nalezen
-O
 ok overige jeugdteams het goed doen op moment van
schrijven
- E r veel teams hoog op de standen staan na 3 speelrondes
- Ik hier A-1 toch speciaal wil noemen omdat ze prima
doen in de hoofdklasse
- Z e na 4 speelronden op een verdienstelijke 3e plek staan
-H
 et toch niet anders dan dat dit alles doorwerkt naar ons
1e elftal
-D
 it eigenlijk nu al het geval is met veel jonge spelers in
het 1e
-R
 Z 1 het goed doet: na 4 wedstrijden 12 punten en een
doelsaldo van +24
- Z ij samen met Enschede Boys ongeslagen bovenaan staan
-W
 e dus weer op de enige goede weg zijn: dat is die naar
de 4e klasse
- J oop P. een kaartje voor Normaal In Bentelo kreeg aangeboden door zoon Rick
-H
 ij deze als verassing op zaterdagmiddag voor de Hokersavond kreeg
- J oop zich direct afmeldde voor de wedstrijd de volgende
dag met RZ 9
-H
 ij vorig jaar in het 7 speelde, maar dit nu een nieuw
verjongd team is
-H
 ij met het 9e op hetzelfde nivo speelt, maar dit toch
voelt als een degradatie
- E r vrijdag 26 september een fantastische “rood-zwart 90
jaar” Pub Quiz is georganiseerd
-D
 it een wat mij betreft prachtige avond was, boordevol
Rood-Zwart historie
- E r geraden moest worden wie nu wie was op oude teamfoto’s
- E r ook bijnamen geraden moest worden zoals Pluumke,
Joko de Conifeer en Stoffel
-E r geluidsfragmenten van oude bekenden geraden moest
worden
-D
 eze oude bekenden 1 minuut hadden om iets over zich
zelf te vertellen
-D
 e teams vervolgens moesten raden WIE die oude bekende was
-R
 ood-Zwart historicus Gerard B. ook bij 1 vd geluidsfragmenten voorbij kwam
-H
 ij wel iets meer dan 1 minuut de tijd nam en vol passie
bleef vertellen over Rood-Zwart
-G
 erard gezien zijn Staat van Dienst dit uiteraard van harte
is gegund

- De organisatie erg veel tijd en precisie had gestoken in
het opstellen van de vragen
- Gerard B. toch ook nog even tijd nam om de organisatie
te verbeteren
- Er nml een vraag was: ‘in welk shirt speelde RZ kort van
de oorlog”
- Het antwoord “rood-zwart gestreept met een witte
kraag” volgens Gerard niet juist was
- Dit een zwarte kraag was, en hij zelfs nog zo’n shirt thuis
had
- Presentator Herman W. zijn antwoord uiteraard goedkeurde
- dit ook volkomen terecht is, want wie anders dan Gerard
B. kan dit beter weten?
- Het team van Gerard B. de pubquiz uiteindelijk ook won
- De rest van het team allemaal jonkies waren en Gerard
wel mogen bedanken
- De klapper van de avond wat mij betreft de 2 Mystery
Guests waren
- Zij in een groot Bert en Ernie pak geheel onherkenbaar
binnenkwamen
- Zij vragen van de teams alleen met “ja en “nee” mochten
beantwoorden
- Er ook vragen over hun Sesamstraat seks-verleden werden
gesteld
- Deze absoluut niet relevant waren maar dit wel hilarisch
was
- Ik dit hier niet kan herhalen, maar het iets te maken had
met Ienemienie en Pino
- Het nog wel even duurde voordat bleek wie Bert en Ernie
nou echt waren
- Dit tot verassing van velen 2 oud trainers van RZ 1 en 2
waren
- John Hesselink en Carlo Kastermans er uit kwamen
- Beide hier resp. 4 en 5 jaar met erg veel plezier en wederzijds respect hebben gewerkt
- J ohn H. nu sv de Lutte 1 traint en Carlo C. trainer is van
Tubanters 1
- Z e het daar beide goed doen
-H
 un partners er ook aren en we deze avond nog even
gezellig hebben bij gepraat
-H
 et bleek dat ze beide nog veel mensen bij naam kennen
-D
 it toch wel iets zegt over de goede tijd die ze hebben
gehad bij Rood-Zwart
-2
 4 en 25 januari 2014 de legendarische Play Backs weer
worden georganiseerd
-D
 it alweer de 13 PB shoew en 8e MINI PB show gaat
worden
-D
 e 1e 3 acts zich alweer hebben opgegeven voor de PB
show 2014
-n
 ieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij ondergetekende
Linkspoot RZ 5

voor Hof van Twente.
Adverteren in het Hofweekblad
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effectieve aandacht voor uw zaak!

v.v. Rood Zwart
Clubgebouw
Correspondentie
Opgave senioren- en juniorenleden
Banknummer contributie
Contributie		
kwartaal:
half jaar:
jaar:

opgericht januari 1923
Langestraat 155
074 3762145
M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden
06-20422459
info@roodzwart.nl
T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden
06-13482064		
ledenadministratie@roodzwart.nl 			
rt
Binnenko
31.33.18.824 (Rabobank)
ook uw
tie
en
rt
ve
ad
krant?
Junioren
Senioren
Steunend lid
in deze
€ 21,25
€ 36,00
€ 42,50
€ 72,00
€ 85,00
€ 144,00
€ 24,50

www.hofweekblad.nl

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 31 mei. Indien te laat wordt opgezegd,
blijft het lidmaatschap nog een jaar geldig en dient de overeenkomstige contributie te worden voldaan.
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.
Bestuur:
Robert Ros
Harold Pepers
Mark Ros
Peter Volmer
Arjan Dijkmans
Ferry van Sluijters
Han Blanke
Erik Fransen

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemene zaken, Veld- en wedstrijdzaken en seniorencomm.
Technische zaken
Commerciële zaken
Vrijwilligerszaken en Kantinecommissie
Voorzitter jeugdcommissie

3764506
3764848
06-20422459
3764766
3767046
3764676
3761189
3767353

Jeugdcommissie:
Erik Fransen
Michiel Staatsen
Rene Nijhuis
Jan Ros
Conny Kemerink op Schiphorst
Frank Dijkmans
Saskia Ros

Voorzitter
Secretaris
Voetbalzaken
Wedstrijdsecretaris
Coördinator dames- en meisjesvoetbal
Coördinator activiteiten
Coördinator vrijwilligers jeugd

3767353
2567890
2592186
3763252
3762486
06-51988828
3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis
Senioren
Jan Ros
Junioren: A-B-C-junioren
Gerard Bekker
Junioren: D-E-F-junioren
Consul:		
Herman Weijenborg
Consul zaterdags en zondags

3762654
3763252
06-23789033
3761351

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis

Ledenadministratie

3766401

P.R.-commissie:
Clubblad
Frans Keizer
Rudy Visschedijk

clubblad@roodzwart.nl
Eindredactie
Eindredactie & Distributie

06-38308514
06-48463681

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Website:
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

webmaster@roodzwart.nl
webmaster
Commissielid
Commissielid

3763983
3766900
06-30420200

Advertentie Drukkerij van Marle

Verruimde bereikbaarheid.
Regel al uw bankzaken snel en deskundig via het nieuwe Klanten Contact Centrum Centraal Twente.
Alle werkdagen bereikbaar via (074) 245 67 89 van 8.00 tot 20.00 uur.

Nieuw:
Klanten Contact Centrum
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobankcentraaltwente.nl

ALTIJD DE
GROOTSTE
COLLECTIE
EN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN
OPENINGSTIJDEN:

MA. T/M VRIJ. 10 - 21 UUR
ZATERDAG 9 - 18 UUR
PLEIN WESTERMAAT HENGELO (NAAST IKEA) TEL. 074-267 09 13

KIJK OOK OP
WWW.DESPORTWINKEL.NL

