
  

JULI 2019 

RIVALEN NIEUWS 

20 augustus 
eerste training 

 
31 augustus 

oefenwedstrijd selectie 
 

7 september 
start competitie 

 
17 februari 

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 

 
 

Het laatste deel van het veldseizoen hebben 
Rivalen 2 en Rivalen 3 weten af te sluiten met het 
behalen van het kampioenschap! Rivalen 2 wist 
tijdens de bloedhete zondag 2 juni het 
kampioenschap binnen te slepen bij DLKV in 
Didam. Met een uitslag van (maar liefst) 1-7 waren 
er genoeg punten binnen voor het kampioenschap.  

Rivalen 3 heeft op zaterdag 15 juni de winst 
binnengesleept bij Regio ’72 in Vaassen en kon zo 
weer genieten van een gezellig kampioensfeestje. 
 

KAMPIOENEN! 

BIJEENKOMST VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN 

Op maandag 3 juni jl. is Linda Brugman aanwezig geweest namens het bestuur 
bij een bijeenkomst over het verantwoord schenken van alcohol binnen 
sportverenigingen. Deze bijeenkomst is georganiseerd vanuit de Gemeente 
Doesburg. Er waren verschillende sportverenigingen uit Doesburg aanwezig, 
maar ook de burgermeester en verschillende werknemers vanuit Gemeente 
Doesburg waren aanwezig.  

Aanleiding voor deze bijeenkomst was niet alleen het opfrissen van de kennis 
van de Drank- en Horecawet maar ook het feit dat Doesburgse jongeren <18 
veel alcohol drinken in vergelijking met dezelfde doelgroep in andere regio’s. 
Vanuit Rivalen hebben wij toegelicht dat er binnen onze vereniging geen 
alcohol wordt geschonken <18 en omdat wij een kleine vereniging zijn, wij 
goed inzichtelijk hebben wie wel en geen 18+ is en dus alcohol mag nuttigen.  

 
 

SAVE THE DATE 

OPROEP 

In de vorige nieuwsbrief heeft al een stuk gestaan over de commissies. We zijn 
op zoek naar mensen die op (een enkele) dinsdag de onderhoud commissie 
zouden willen helpen. Als je dit zou willen, kun je contact opnemen met een 
bestuurslid of een mail sturen naar info@rivalen.nl.   

 

COMMISSIES 



  

Op dinsdag 11 juni jl. is er een informatieavond voor ouders van jeugdleden georganiseerd.  
Het bestuur was blij met de opkomst. Naast het bestuur waren ook Robert Wouda (vertrouwenspersoon 
Rivalen) en Manonon Albers en Ron van Duren van de Jeugd Technische commissie aanwezig.  
Het doel van deze avond was om ouders te informeren over waar de vereniging mee bezig is en de 
wederzijdse betrokkenheid te vergroten.  
 
De voorzitter Miranda Smit, is gestart met informatie gegeven over waar de vereniging mee bezig is. Daarna is 
de kennis van de ouders op het gebied van de vereniging en de spelregels getest is met behulp van Kahoot! 
Manon Albers van de JTC heeft informatie gegeven over de activiteiten van de JTC.  
Vervolgens is er gediscussieerd aan de hand van 3 stellingen. De stellingen waren: 
1. Ik voel me betrokken bij de vereniging.  
2. Ik vind dat Rivalen voldoende activiteiten voor de jeugd organiseert. 
3. Ik vind het belangrijk dat mijn kind na de wedstrijd doucht.  
 
Stelling 1: De betrokkenheid van ouders bij de vereniging begint te groeien. Het huidige bestuur is zichtbaar en 
aanspreekbaar.  
Stelling 2: Het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden kan beter. Gelukkig heeft een aantal ouders 
zich aangemeld voor de commissie Jeugdactiviteiten, die het volgend seizoen van start gaat.  
Stelling 3: gaf de meeste gespreksstof. De vereniging hecht hier grote waarde aan. Naast het hygiëne-aspect, 
speelt hier ook het sociale aspect: je sluit samen de wedstrijd af, kunt in de kleedkamer nog even napraten 
over de wedstrijd, de kinderen leren dat iedereen goed is zoals die is en je maakt samen de kleedkamer 
schoon. De meeste ouders zijn het hier mee eens, echter gaven wel aan dat het wellicht lastig is om de oudste 
jeugd nu nog aan het douchen te krijgen. Wij gaan hier als vereniging in het nieuwe seizoen mee aan de slag 
en zullen alle genoemde opmerkingen daarin meenemen.  
 
In het nieuwe seizoen wordt hier vervolg aan gegeven in de vorm van een 2-maandelijks ouderpanel: in 
roulatie komen 2 ouders per team, 2 JTC-leden en 2 bestuursleden bij elkaar om te horen wat er leeft onder 
de ouders en bij de vereniging.  
Een mooie, positieve avond die zeker voor herhaling vatbaar is! 
 

OUDER INFORMATIEAVOND 

KAMP 

De jeugd van Rivalen is op kamp geweest. Het weekend stond in 
het teken van feestdagen. Zo hebben de kinderen de schoen gezet, 
een Valentijns diner gehad en paaseieren gezocht. Zaterdag zijn ze 
bij speelland Beekse Bergen geweest, hier hebben de kinderen 
gezwommen en allerlei leuke activiteiten gedaan. In verband met 
het mooie weer is ervoor gekozen om zondag ook lekker te gaan 
zwemmen. Het was een fantastisch weekend. Op naar volgend jaar!  

 



 

  

SCHEIDSRECHTERS AVOND  

Het bestuur was op maandag 15 april bij een scheidsrechters avond georganiseerd door Rheko.  Iemand 
van de KNKV heeft ons meegenomen in de regelgeving rondom scheidsrechters. We zijn als vereniging 
verplicht om een aantal wedstrijden buiten de deur te fluiten. Doen we dit niet dan krijgen we een boete 
en eventueel punten in mindering. Dit is iets wat we als Rivalen natuurlijk willen voorkomen.  
Laten we daarom met z’n allen zorgen dat de scheidsrechters met respect worden behandeld en 
gewaardeerd worden. Het bestuur zal n.a.v. deze avond kijken hoe we ervoor zorgen dat iedereen 
enthousiast wordt om te fluiten. Goede ideeën? Laat het weten! 
 

1-OP-1 BEGELEIDING RABOBANK / NOC * NSF 
 Een tijdje geleden zijn 2 bestuursleden naar een informatie avond van de Rabobank / NOC * NSF geweest 

en zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn op gebied verenigingsondersteuning.  
 
Eén van die mogelijkheden is de 1-op-1 ondersteuning waarbij een vereniging gedurende een periode van 
twee jaar begeleiding op maat krijgt van professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities 
van de club waar te maken.  
Om hiervoor in aanmerking te komen moest er een pitch gemaakt worden. Dit hebben wij gedaan met 
een geweldige video en Rivalen heeft gewonnen!  
 
Dit betekent concreet dat de Rabobank / NOC * NSF aan het begin van het nieuwe seizoen een 
verenigingsintake organiseert  met een groep van ca. 10 mensen die actief zijn binnen de vereniging.  
Het doel van deze intake is te achterhalen wat er leeft binnen de vereniging en welke behoeftes er spelen.  
Het bestuur is trots dat onze verenging hiervoor is uitgekozen en kijken uit naar de samenwerking met de 
Rabobank en NOC * NSF. We houden jullie op de hoogte! 
 

Masterclass vrijwilligersmanagement 

Op maandag 27 mei jl. zijn Anke van Duren, Alysha Schrader en Linda Brugman namens het bestuur 
aanwezig geweest bij de masterclass vrijwilligersmanagement die georganiseerd werd door de Rabobank. 
Tijdens deze masterclass was er een vertegenwoordiger aanwezig vanuit NOC*NSF die deze masterclass 
heeft begeleid. Er waren meerdere verenigingen aanwezig uit de regio (voetbal, theater, handbal, fanfare). 
Het blijkt dat iedere vereniging het moeilijk vindt om vrijwilligers te vinden en ze te behouden. Vaak zijn het 
dezelfde mensen die vrijwilligerstaken oppakken. We hebben een aantal handvatten gekregen om te kijken 
hoe wij vrijwilligers kunnen werven en ze te behouden. 

Deze bijeenkomst was niet eenmalig, want er komt ook nog een vervolg. In het nieuwe seizoen wordt er 
vanuit onze vereniging een panel van 10 personen gevormd waarmee we in gesprek gaan met NOC*NSF en 
de Rabobank om specifiek voor onze vereniging te kijken hoe wij dit het beste kunnen aanpakken. Wordt 
vervolgd!  

 



 

60 JARIG BESTAAN RIVALEN 

Afgelopen week heeft de commissie voor de eerste keer over het 60 jarig bestaan van Rivalen vergaderd. 
Hier zijn al veel leuke ideeën ontstaan. Volgend jaar zullen verschillende leuke activiteiten georganiseerd 
worden in dit thema. Jullie horen hier zo spoedig mogelijk over. We kunnen al wel verklappen dat er vanaf 
september een Club van 60 fotowand gestart gaat worden waar je voor €60 een foto van jezelf, familie of 
bijvoorbeeld team op kan laten plaatsen. Ook hier krijgen jullie nog meer informatie over. Het belooft in 
ieder geval een feestelijk jaar te gaan worden!  

 

EVALUATIE SEIZOEN 

Ondanks dat wij op het veld gedegradeerd zijn hebben wij dit jaar mijns inziens naar behoren gepresteerd. 
Met behulp van  het 2e / 3e team en junioren hebben we het tekort aan heren op kunnen vullen, dank 
daarvoor! 
In de zaal hoefden we niet zo ver te rijden, de wedstrijden waren in ons district. Ook met name met de 
steun van ons thuispubliek hebben we een goed niveau gehaald en leuke derby's gespeeld. We zijn 
uiteindelijk vierde geworden. 
Voor volgend seizoen hebben we echter nog wel heren nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit ook 
goed opgelost gaat worden. Onze junioren maken een mooie stap naar de seniorenklasse en trainen mee 
met de selectie. Een toekomstvisie met potentie voor allen. Junioren leren van senioren en senioren 
worden uitgedaagd. Zo komen we allen op op een nog hoger niveau , daar ben ik van overtuigd  
Als trainer ervaar ik de vereniging als waardevol en gastvrij. 
De samenwerking met allen, TC, bestuur, vrijwilligers , supporters en spelers is positief.  Daarom ga ik 
nog een jaar verder met deze club. 
 
Tot slot wens ik iedereen een welverdiende vakantie.  
Vriendelijke groet,  
Cisca Wierda.  
 

BBQ 

 Tijdens de voorbereiding voor het paalschiet toernooi werden wij verrast 
met een niet schoongemaakte BBQ. Jullie kunnen je voorstellen hoe een 
BBQ eruit ziet op het moment dat het niet gelijk schoongemaakt wordt. 
Het is altijd hartstikke leuk om een activiteit te organiseren. Onze 
vereniging staat bekend om de leuk activiteiten en feestje. Laten we er 
dan ook met z’n allen ervoor zorgen dat alles ook opgeruimd wordt en 
niet vies weggezet wordt. Opruimen hoort ook bij de organisatie. 
Samen staan we sterk!  
 


