
  

APRIL 2019 

RIVALEN NIEUWS 

9 april 
eerste veldtrainingen 

 
20 april 

eerste veldwedstrijden 
 

21 april 
paalschiettoernooi 

 
7 mei 

informatieavond jeugdouders 
(info volgt) 

 
21 t/m 23 juni 

jeugdkamp 
 

17 februari 2020 
60 jarig bestaan Rivalen 

 

Heb je een leuk nieuwtje, 
‘wist je dat’-je of iets 

anders dat volgens jou in 
de nieuwsbrief moet?  
Stuur dit dan in een 

privébericht op facebook 
of mail het naar 
info@rivalen.nl 

 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van korfbalvereniging Rivalen. Vanaf nu zullen we 
regelmatig een nieuwsbrief uitsturen. Hierin delen we nieuwtjes en houden we 
jullie op de hoogte van wat er speelt binnen Rivalen. Heb je zelf iets leuks voor 
in de nieuwsbrief, stuur het dan op facebook of mail het naar info@rivalen.nl.  
 

NIEUWSBRIEF 

EVEN VOORSTELLEN 

We willen de eerste nieuwsbrief beginnen 
met het voorstellen van het bestuur.   
Van links naar rechts:  
Anke van Duren (penningmeester) 
Alysha Schrader (algemeen bestuurslid) 
Miranda Smit (voorzitter) 
Linda Brugman (secretaris)  

SAVE THE DATE 

OPROEP 

LEDENVERGADERING 

Woensdag 27 februari heeft het vervolg van de ledenvergadering 
plaatsgevonden. Hierin zijn de actiepunten voor de komende periode besproken. 
Zo is het onderhoud van de kantine een belangrijk punt, maar ook zijn we bij de 
vereniging bezig met jeugdzaken en de toekomst van Rivalen. Daarnaast is 
tijdens de vergadering ingestemd met het voorstel dat vanaf volgend 
korfbalseizoen alle teams de wedstrijden op zaterdag gaan spelen.  

 

SEIZOEN 2019-2020 

We zijn verheugd te kunnen melden dat de samenwerking met onze 
trainer/coach Cisca Wierda voor het korfbalseizoen 2019-2020 verlengd is!  

 



 

De laatste wedstrijden van het zaalseizoen zijn gespeeld. 
Zowel de C1 van Rivalen als het 3e zijn in de zaal kampioen 
geworden.  

Beide teams van harte gefeliciteerd met deze mooie 
prestatie!  
 

KAMPIOENEN! 

KANTINE RIVALEN 

Het veldseizoen is afgelopen en we mogen het veld weer op. In verband met de BTW verhoging zal de prijs 
van frisdrank verhoogd worden van €1,50 naar €1,60. Van de overige dranken zal de prijs gelijk blijven.  

Ook is er vanaf het veldseizoen de mogelijkheid om in de kantine van Rivalen te pinnen! 

 

COMMISSIES 

Vele handen maken licht werk! Er zijn bij Rivalen verschillende commissies om de taken te kunnen 
verdelen onder al onze vrijwilligers: technische zaken, jeugd technische zaken, wedstrijdzaken, onderhoud, 
kantine, kamp, oud papier, scheidsrechters, jeu-de-boules, sponsoring en acties. 
Daarnaast willen we een commissie opzetten voor het 60-jarig bestaan van Rivalen in 2020. 
We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen binnen één van de commissies. Heb je tijd 
en zin om hier iets in te kunnen betekenen? Neem dan contact op met een bestuurslid of stuur een mail 
naar info@rivalen.nl.   

 

SCHOOLKORFBAL 

Zoals jullie wellicht al gezien hebben, willen we dit jaar wederom een schoolkorfbal toernooi houden. Dit 
omdat een van de speerpunten de jeugd is en we op deze manier hopen nieuwe kinderen enthousiast te 
maken voor korfbal. 
Het bestuur is in gesprek gegaan met Doesburg Beweegt om te kijken op welke manier we kunnen 
samenwerken. Doesburg Beweegt heeft goede contacten op de scholen en op deze manier kunnen wij 
bijvoorbeeld tijdens de gymlessen reeds enkele trainingen geven. 
De insteek is om dit toernooi in oktober of november te houden. We zijn natuurlijk op zoek naar 
enthousiaste mensen die hiermee willen helpen maar ook goede ideeën om iets prikkelends - unieks te 
doen op het toernooi. 

VERENIGING ONDERSTEUNINGSAVOND RABOBANK 

 Maandag 1 april is het bestuur aanwezig geweest bij de vereniging ondersteuningsavond van de Rabobank.  
Deze avond is verteld hoe de Rabobank onze vereniging zou kunnen ondersteunen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld masterclasses of workshops volgen. Meer informatie hierover volgt.  

 


