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september 2021

Beste Rivalen,
Voor de meeste is de tijd van de vakantie inmiddels achter ons. Of bijna achter ons. Ik hoop dat
iedereen uitgerust is en weer klaar staat om aan een nieuw seizoen te beginnen. Zoals het er nu uit
ziet zullen er niet veel veranderingen zijn ten opzichte van voor de vakantie betreffende de coronamaatregelen.
Het is te hopen dat er snel een einde komt aan deze beperkingen, zodat we weer vrijuit met elkaar om
kunnen gaan. Zoals bekend is er voor de vakantie hard gewerkt aan de berging, sterker nog deze staat
inmiddels klaar om in gebruik genomen te worden. De berging willen we dan ook met wat extra aandacht in gebruik nemen, hier zal nog informatie over volgen. Nogmaals wil ik iedereen bedanken die
zich heeft ingezet om deze berging te realiseren.
De wedstrijden zullen binnenkort weer beginnen en er wordt alweer getraind. Mocht je nog vrienden,
vriendinnen, ooms, tantes, nichtjes, neefjes en andere mensen weten die graag bij Rivalen willen korfballen. Ze zijn van harte welkom! Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Voor iedereen een prachtig, sportief en gezond seizoen!
Een sportieve groet,
Namens het bestuur,
Erik ‘t Gilde
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R I V A L E N

J E U G D K A M P

I

n juni vond ons jaarlijkse
jeugdkamp weer plaats. Maar
dit jaar natuurlijk anders dan
anders: in de vorm van een
kamp2daagse. Het thema was
Expeditie Rivalen.
Vrijdagavond stonden er
een aantal leuke activiteiten
op het programma: 2 voor
12, ren je rot en een Kahoot
korfbal quiz. Zaterdag zijn
we natuurlijk begonnen met
ochtendgymnastiek. Daarna
was het tijd voor Expeditie
Bucketlist. Ook hebben we ons
vermaakt met een stormbaan en
buikschuifbaan. Na een heerlijke
barbecue hadden we ’s avonds
een QR speurtocht en Operation
Breaklight. Het was een super
gezellig weekend. Hopelijk zijn
jullie er volgend jaar weer bij!

Belangrijke data

Bestuursvergadering: 		

7 okt 2021 (19:30)

Algemene ledenvergadering:

18 nov 2021 (19:30)

Kalender

17 augustus 2021		

Eerste training senioren

24 augustus 2021		

Eerste training jeugd

11 september 2021
				

Start competitie
Start kidsclub
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Denk jij mee om de club
KIDSCLUB
		 financiëel te laten groeien?
RIVALEN

H

et nieuwe seizoen is
begonnen en dat betekent
ook dat de financiële balans van
het afgelopen jaar opgemaakt
wordt. Door corona is het
een bijzonder jaar geweest.
Geen wedstrijden betekent
financieel gezien namelijk ook
geen kantine-inkomsten. Ook
zien we de sponsorinkomsten
teruglopen en hebben we helaas
ook van wat leden afscheid
moeten nemen. Positief is wel
dat we gebruik konden maken
van een compensatieregeling die
door de overheid beschikbaar
gesteld werd. Toch moeten
we -om financieel gezond

te blijven- kijken hoe we de
inkomsten kunnen verhogen.
We willen namelijk voorkomen
dat de contributies verhoogd
moeten worden. Tijdens de
algemene ledenvergadering van
18 november willen we graag met
jullie brainstormen welke goede
ideeën er binnen de vereniging
zijn. Heb je nu al een idee? Neem
dan contact op met Anke van
Duren. Samen kan er gekeken
worden naar hoe het idee
uitgewerkt gaat worden.

Mailen kan naar:
ronenanke@hotmail.com

V

anaf zaterdag 11 september
starten wij bij Rivalen
de kidsclub. Om de week op
zaterdagochtend van 10.00 tot
11.00 spelenderwijs bewegen
voor kinderen van 3 tot 6 jaar
waarbij plezier voorop staat!
Denk aan pittenzak gooien,
dansen op muziek, tikkertje en
parcours lopen. Vanaf 4 jaar
laten wij de kinderen wat meer
kennismaken met korfbal. Meer
informatie over de kidsclub is te
vinden op www.rivalen.nl
Ken jij of weet jij iemand? Zeg
het voort en maak de jongste
kinderen enthousiast om mee
te komen doen met de kidsclub.
Aanmelden kan via:
info@rivalen.nl of kom gewoon
zaterdag 11 september naar ons
veld!

Even voorstellen: Jeugd activiteiten commissie

V

anaf het nieuwe seizoen hebben wij een nieuwe samenstelling voor onze Jeugd activiteiten
commissie. Antoinet Römer, Daniel Snijder en Bartho Engelsman zullen samen de handen in een
slaan om leuke activiteiten voor onze jeugd te organiseren.

Antoinet

Mijn naam is Antoinet Römer en ben getrouwd met Dick Römer. Samen zijn wij de ouders van
Kirstin en Jarissa. Wij zijn een echt korfbal gezin en daarom vind ik het erg leuk om mij ook in te
zetten voor de vereniging. Sinds 2020 zit ik in het JAC. Samen gaan wij activiteiten organiseren
binnen de mogelijkheden en middelen die wij tot onze beschikking hebben. Dus zijn er ideeën dan
horen wij dat graag. Op naar een mooi jaar met leuke activiteiten!

Bartho

Ik ben Bartho Engelsman en ben de vader van: Casper Engelsman
speler bij het eerste, Thomas Engelsman speler bij de B1 en Lars
Engelsman speler bij de C. Mijn hobby’s zijn: bestuurslid bij de
Avond4Daagse van Doesburg, coördinator van de evenementenverkeersregelaars Doesburg en actief vrijwilliger bij Huttendorp 0313.

Daniel

Hallo allemaal, mijn naam is Daniel Snijders. Mijn beide dochters, Siërra en Naobi, spelen in de C
jeugd. Samen met Judith wonen wij in Doesburg. Vanaf dit Seizoen ben ik begonnen bij het JAC.
Hopelijk kunnen we voor de jeugd weer leuke activiteiten organiseren!
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UITNODIGING
VOOR DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE
NIEUWE BERGING

Onder het genot van een hapje en een drankje
knippen we officieel het lintje door en bedanken we
de vrijwilligers en sponsoren voor hun bijdrage.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
12.30 uur

Kantine korfbalveld RIVALEN
Magnolialaan 17, 6982 DK Doesburg
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Rivalen Kidsclub
Doe jij mee?
Samen spelen * Lekker bewegen * Kennismaken
met korfbal * Allemaal leuke spellen!
Vanaf zaterdag 11 september starten wij bij
korfbalvereniging Rivalen de kidsclub.
Spelenderwijs bewegen voor kinderen van 3 tot 6
jaar waarbij plezier voorop staat!
Aanmelden kan via: info@rivalen.nl of kom
zaterdag 11 september naar ons veld!

Wanneer:

Zaterdag 11 sept, 25 sept, 9 okt & 23 okt

Tijd:

10.00— 11.00 uur

Voor wie:

3 tot 6 jaar

Waar:

Korfbalveld Rivalen, Magnolialaan 17
Doesburg

Meer info op www.rivalen.nl of stuur
een mail naar info@rivalen.nl
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JARIGEN
September
05
08
12
18
20
22
26
27

-

Linda Brugman
Nancy Meulenbeld
Dick Römer
Roxanne van der Meer
Anneke Mundhenke
Sem Lawson
Maikel Bloemendaal
Bente Aalderink

Oktober
07 08
11
13
15
16
17
24
28

-

Bennie Aalderink
Robert Wouda
Joke Palm
Marian Dieperink
Bastiaan Kellij
Jarissa Römer
Iza Lebbink
Adri Coenders
André Klein Reesink
Doris van Halteren
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