OKTOBER 2019

RIVALEN NIEUWS
KAMPIOENEN!
Het veldseizoen zit er bijna op. Dit seizoen is het de E1 en het 2e gelukt om
kampioen te worden. Gefeliciteerd kanjers!

SAVE THE DATE
26 oktober
schoonmaak ochtend
12 november
eerste zaaltraining
21 november
ledenvergadering
21 december

1-OP-1 BEGELEIDING RABOBANK/NOC * NSF
Jaarlijks geven de Rabobank en de NOC*NSF aan een vereniging/stichting een
sponsoring weg in de vorm van 1-op-1 begeleiding. Hieraan kun je als

pubquiz
15 februari
receptie 60 jarig bestaan

vereniging meedoen door een pitch in te leveren. Het bestuur heeft hiervoor
een ludiek filmpje opgenomen en hiermee hebben wij gewonnen!!
Concreet betekent dit we vanuit de Rabobank en NOC*NSF ondersteuning
krijgen. Niet in de vorm van een financiering maar door persoonlijke
begeleiding en ondersteuning, gedurende een langere periode.
De kickoff hiervoor is geweest op 26 augustus jl. en samen met een groep

17 februari
60 jarig bestaan Rivalen
16 mei
festival 60 jarig bestaan

spelers, trainers, jeugdouders hebben we besproken wat momenteel de stand
van zaken is binnen onze vereniging en waar wij hulp bij zouden kunnen
gebruiken. Inmiddels is er een procesbegeleider aan ons toegewezen en samen
met hem gaan we vraagstukken beantwoorden zoals: wie willen we zijn, waar
willen we als vereniging staan over 5 jaar en wat is er nodig om dit te
realiseren!
Vraagstukken die niet makkelijk zijn en tijd nodig hebben om te beantwoorden.
En dit kunnen én willen wij als bestuur ook niet alleen doen. Hierbij hebben wij
hulp nodig van jullie. De procesbegeleider, Marco Groen, schuift eind oktober
bij een bestuursvergadering aan en dan gaan we van start. Wordt vervolgd!

OPROEP
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

VACATURE VRIJWILLIGERS
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers! Ook onze vereniging heeft de vrijwilligers hard nodig.
Momenteel hebben wij op de volgende plekken vrijwilligers nodig:
Dinsdagochtendgroep
Op de dinsdagochtend is er een groepje vrijwilligers actief op onze accommodatie. Je kunt hierbij denken aan
kluswerkzaamheden, aanvegen van het terras, tuin bijhouden, ramen zemen etc. Wil je hier (af en toe) bij
aansluiten? Heel graag! Ook ouders, opa’s/oma’s zijn van harte welkom!

Voor een kopje koffie/thee én

gezelligheid wordt natuurlijk gezorgd.
Bardienst kantine
Op de trainingsavonden en tijdens de wedstrijden draait de kantine volop. De verkoop in de kantine is één van
de belangrijkste inkomsten voor onze vereniging. Ook straks in de Beumerskamp draaien wij zelf de
kantinediensten die qua inkomsten een belangrijk factor spelen om de begroting rond te krijgen. Als we deze
inkomsten niet binnen krijgen, moeten we naar alternatieven zoeken zoals de grote clubactie.
Om de last te verdelen zou het mooi zijn als alle leden én ouders van onze jeugdleden allemaal bijvoorbeeld
minimaal 1x tijdens een veld- en zaalseizoen kantinediensten draaien. Op deze manier krijgen wij het rooster
rond en kunnen we de inkomsten veiligstellen.
Oud papier lopen
Regelmatig wordt er oud papier gelopen voor onze vereniging. Dit is op de zaterdagochtend. Je hoeft niet
meer te sjouwen met zware dozen omdat alles nu in containers zit. Dit maakt het werk al een stuk makkelijker.
Als we voldoende mensen hebben die willen lopen, dan kom je maar 1x per seizoen aan de beurt. Wil je een
steentje bijdragen én ook nog aan je stappen komen? Dan is dit echt wat voor jou!
Heb je interesse in één van deze vacatures? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar
info@rivalen.nl

RABOBANK COÖPERATIEFONDS EN CLUBKASCAMPAGNE
Door middel van het coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank initiatieven die het maatschappelijke
of culturele leven in de regio verbeteren. Het afgelopen jaar heeft Rivalen hiervoor een aanvraag
gedaan, en met succes! Rivalen heeft namelijk in juli een cheque van €2.500,- in ontvangst mogen
nemen! Dit geld zal besteed gaan worden aan verschillende onderhoudsprojecten
binnen de vereniging.
Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Rabobank
Clubkascampagne. Hoewel de actie alleen voor Rabobank leden was en dat voor
ons nog niet helemaal duidelijk was, hebben we toch een bedrag opgehaald
van €127,35. Alle stemmers, bedankt!

60-JARIG BESTAAN RIVALEN
17 februari 2020 bestaat Rivalen 60 jaar! De feestcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen.
We zijn het feestjaar gestart met twee acties:
Flessenactie
In de kantine staan twee bakken klaar, waar lege flessen ingezameld worden.
Club van 60
Je kan dit jaar lid worden van de club van 60! Voor €60 word je niet alleen lid, maar kom je ook nog eens
met een foto op het geweldige bord (gemaakt door Roëlle Trentelman) te hangen. Je kan ook samen met
bijvoorbeeld je familie of team lid worden, dan kan je de kosten delen. De foto kan in de kantine gemaakt
worden, of je mag zelf een foto (max. 10x15cm) meenemen.
Verder staan al twee mooie activiteiten voor het 60 jarig bestaan op de planning. Zaterdagavond 15 februari
2020 zal een receptie met aansluitend een feestavond plaatsvinden. Op zaterdag 16 mei wordt op het veld
een festival georganiseerd. Meer informatie volgt, maar zet deze data alvast in je agenda!

OPROEP KLEDING
Een aantal jaar geleden heeft Rivalen nieuwe sponsorkleding aangeschaft voor de selectie. Deze kleding is
voor leden van de selectie in bruikleen, en blijft dus eigendom van Rivalen.
We merken dat we steeds minder kleding hebben, waardoor op dit moment niet alle leden een volledige
kleding set kunnen krijgen. Bij deze dus de vraag of iedereen thuis zou willen kijken of je misschien nog
sponsorkleding van Rivalen hebt liggen en dit dan z.s.m. in wil leveren in de kantine. Alvast bedankt!

SCHOOLKORFBAL
Afgelopen weken hebben enkele vrijwilligers op een zeer enthousiaste manier korfbaltraining verzorgd
tijdens de gymlessen van de basisscholen. Alle geluiden vanuit de basisscholen zijn erg enthousiast. Ze
zouden dit wel vaker willen. Helaas heeft het niet tot aanmeldingen geleid voor het toernooi.
De grootste oorzaak is waarschijnlijk de onduidelijkheid van manier van aanmelden. Het bestuur zal dit
meenemen in de evaluatie met Doesburg Beweegt.
Iedereen die meegeholpen heeft, hartstikke bedankt!! Jullie hebben weer laten zien waar wij als Rivalen
voor staan.

BERGING
Zoals jullie wellicht al weten zijn we vanuit het bestuur aan het kijken of we de berging kunnen
vervangen. Het eerste geld hiervoor is ter beschikking gesteld door de Rabobank.
Nu zijn we volop in gesprekken met de Gestichte van Weldaden om nog meer geld te krijgen .
Wordt vervolgd.

