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RIVALEN NIEUWSBRIEF
      juli 2022

Hallo Rivalen,
Hier dan echt de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Het is weer voorbij gevlogen en we mogen teru-
gkijken op een mooi, actief 2e helft van dit seizoen. De toernooien zijn voorbij of bijna voorbij en het 
kamp ligt ook achter ons.

Nogmaals wil ik iedereen bedanken die zich ingezet heeft het afgelopen seizoen.
We hopen dat iedereen na de vakantie zich weer in wilt zetten voor de club want zonder vrijwilligers 
staat Rivalen stil! We kunnen nog vrijwilligers gebruiken bij de club dus als je zin en tijd heb geef je 
gerust op bij een van de bestuursleden of via de mail: info@rivalen.nl

Zoals jullie weten gaan Natasja en ik het bestuur verlaten, hierdoor zijn er 2 vacatures ontstaan.
We willen jullie echt vragen om serieus te kijken of je een van de vacatures wilt invullen.
We kunnen er in ieder geval over spreken met je. Het zou zonde zijn als de vacature van secretaris en 
voorzitter niet ingevuld worden, dit geeft extra druk op de andere leden dus aan iedereen: Help ons 
met het invullen hiervan.

Voor nu wens ik iedereen een goede vakantie en we hopen elkaar in het nieuwe seizoen weer sportief 
te ontmoeten! Veel vakantieplezier!

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Erik ’t Gilde 
voorzitter Rivalen
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Op zaterdag 11 juni hebben 

we met z’n allen het einde 

van het seizoen gevierd. Na de 

spannende kampioenswedstijd 

van ons 2e was het tijd om de 

BBQ aan te steken en er een 

gezellige avond van te maken. 

Gelukkig hebben we veel van 

Seizoensafsluiter
jullie gezien op deze dag, maar 

ondanks dat het zo druk was 

heeft iedereen voldoende kunnen 

eten. Na de BBQ hebben we er 

met z’n allen een mooie avond 

van gemaakt en het seizoen 

leuk kunnen afsluiten. Op naar 

volgend seizoen! 

Rivalen  
Jeugdkamp
Deze maand hebben we weer 

kunnen genieten van het 

Rivalen jeugdkamp. Dit jaar 

was het thema ‘Reis rond de 

wereld’. We zijn de vrijdagavond 

gestart met een speurtocht in 

de buurt, waarbij verschillende 

opdrachten uitgevoerd moesten 

worden. Na een korte nacht, zijn 

we zaterdag vroeg vertrokken 

richting Slagharen. Hier hebben 

we een geweldige dag gehad! 

’s Avonds hebben we nog een 

chaosspel gedaan. Op zondag 

zijn we natuurlijk gestart met 

ochtendgymnastiek. Daarna 

stond een landen zeskamp 

op het programma, waarbij 

de kinderen verschillende 

opdrachten moesten uitvoeren 

die in het teken stonden van 

landen over de wereld. We 

hebben enorm genoten van het 

kampweekend en hopen dat 

jullie volgend jaar allemaal weer 

meegaan!  

 

Namens de kampleiding

VOG
Afgelopen maand heeft het 

bestuur een belangrijk 

onderdeel uit het strategisch 

beleidsplan uitgevoerd, 

namelijk het aanvragen van 

VOG’s (Verklaring Omtrent het 

Gedrag) voor al onze trainers, 

coaches en begeleiders. Een 

VOG is een hulpmiddel voor 

een sportclub om de kans op 

seksuele intimidatie en ander 

grensoverschrijdend gedrag 

binnen de club te verkleinen. 

Met deze VOG’s willen wij als 

vereniging een signaal van 

sociale veiligheid afgeven 

naar onze leden en ouders/

verzorgers. Voor alle trainers, 

coaches en begeleiders heeft de 

vereniging een VOG-aanvraag 

klaargezet en iedereen heeft 

deze met succes aangevraagd.
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Vacature voorzitter en secretarisVacature voorzitter en secretaris
Zoals in de mail van 14 

juni vermeld zullen Erik ’t 

Gilde (als voorzitter) en Natasja 

Beverdam (secretaris) stoppen 

met hun bestuursfunctie 

op de volgende algemene 

ledenvergadering in het najaar. 

We zijn dringend opzoek naar 

vervanging. Tot op heden hebben 

wij geen reacties ontvangen. 

Zonder bestuur geen rivalen,  

we doen dus een beroep op jou!  

Wil jij ook actief bijdragen om 

de club bloeiend en groeiend te 

houden reageer dan  

voor 1 augustus. Zie je deze 

vacatures niet zitten maar wil 

je wel toetreden tot het bestuur 

met een andere taak/functie, laat 

het ons weten! We maken graag 

gebruik van jou talenten. Bij 

interesse op de vacature mag je 

een mail sturen naar  

info@rivalen.nl.  

Wil je meer informatie of uitleg 

over de vacatures of een keer een 

bestuursvergadering bijwonen 

om te ervaren of het bij je past 

dan bent welkom!  We kijken uit 

naar jullie reacties! 

 

 

 

 

Op pagina 6 & 7 vind je beide 

vacatures uitgelegd. 

Start van het 
nieuwe seizoen

Op dinsdag 16 augustus zal 

de selectie weer beginnen 

met trainen voor het nieuwe 

seizoen 22/23. De jeugd start op 

dinsdag 30 augustus om 18.30u. 

Nadere info volgt via de app.  

 

De eerste competitie wedstrijden 

zullen zijn op zaterdag 10 

september.

Kampioenen 
senioren
Zowel Rivalen 1 als Rivalen 

2 zijn het afgelopen 

veldseizoen kampioen geworden! 

Allemaal van harte gefeliciteerd 

en veel succes gewenst voor 

komend seizoen.
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Sportlink
Koop je wel eens iets online? Vergeet dan volgende keer niet om 

eerst sponsorkliks te bezoeken. Je betaalt hetzelfde en Rivalen 

ontvangt een commissie bij elke transactie. Je sponsort Rivalen dus 

gratis en het is anoniem! Je kunt de bestelknop voor sponsorkliks 

ook in je browser installeren, kijk dit filmpje voor meer uitleg. 

Bestel bijvoorbeeld online een pizza via Thuisbezorgd. Ook doen 

grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een 

percentage van het aankoopbedrag gaat naar Rivalen. En nogmaals, 

het kost je niets extra! Samen houden we onze club financieel 

gezond!

 
        Agenda  Bestuursvergadering:   25 augustus 2022

Opening nieuw seizoen:   11 september 2022

E v e n  v o o r s t e l l e n . . .
Peter Beenen

Thuiskomen! En dan wordt er gevraagd een stukje over jezelf te 

schrijven… Altijd lastig. 

 

Mijn naam is Peter Beenen en was heeeeel lang geleden actief als 

speler bij Oost Arnhem en E.K.C.A.. Na die tijd -rond mijn dertigste- 

ben ik als trainer/coach verder gegaan bij Sios Velp, twee keer 

Rivalen, drie keer E.K.C.A., Duko en Zwaluwen en nu voor de derde 

keer Rivalen.  

hoofdtrainer seizoen 22/23

 

Tijdens mijn bezoek in de zaal (februari) was het alsof ik weer thuis kwam, warm onthaal, 

oude herinneringen ophalen. Leden die ik toen heb getraind waarvan nu de zoon of dochter 

in de selectie speelt, mag ik nu ook weer gaan trainen, geweldig toch... En bijna met iedereen 

kennis gemaakt en gesproken!  

 

Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar de komende competitie en hoop dat we er met z’n 

allen een sportief en gezellig seizoen van gaan maken.
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Juli

06 -   Tessa Aalderink
08 -   Mauritz Boegman
11 -   Hans Smit 
13 -  Jasper Lindner
14 - Gerbert Bloemendaal
17 - Mylo Mundhenke 
 Daniël Snieder
20 -  Roan Willemsen
24 -  Patrick Holkamp
29 -  Andre Alsemgeest

Augustus

03 -   Ron van Duren
10 - Truus Tjooitink
11 - Ole Versteeg
12 - Bauke Beertema
14 -  Peter Bruchem
24 -  Natasja Beverdam
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Functiebeschrijving voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van voorzitter: 
Het leiden van een groep is eerder een kwestie van organiseren dan het hebben van 
speciale eigenschappen. Uiteindelijk is leiderschap de kunst alle mogelijkheden die 
in de mensen zitten zo goed mogelijk te gebruiken. Leidinggeven betekent niet dat 
je altijd alles voor een groep moet doen. Het kan ook zijn dat je je op de 
achtergrond moet houden om de groep zelf te laten werken. De voorzitter is eerder 
de spin in het web dan de baas van de organisatie. 

Taken van een voorzitter: 

Coördineren en leiding geven 

• De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen 
de organisatie op elkaar af. Houdt samen met de andere bestuursleden ‘voeling’ 
met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid. 

• Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het 
Verenigingsbeleid  

• De voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij/zij is op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen.  

• De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.  

Bemiddelen  

• Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn 
te krijgen.  

• Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de 
vereniging van leden, ouders en externen.  

Communiceren  

• Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap.  

Representatie  

• De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van 
de club. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie.  

• Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter samen met de 
penningmeester de contacten met andere organisaties en de gemeente.  

Vergaderen  

• Het leiden van de bestuursvergadering. De bespreking en de 
verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de voorzitter.  

• Het leiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
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Functieomschrijving secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van secretaris: 
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging. Zij zorgt 
voor alle communicatie vanuit het bestuur naar de leden. 
 

Taken van een secretaris: 

• Brieven en andere stukken schrijven namens de vereniging  
• Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering  
• Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen  
• Notuleert bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen  
• Behandelt in-en uitgaande post/e-mails  
• Bewaakt dat toernooiaanvragen, oefenwedstrijdenbevestiging/afzeggen 

toernooiaanvragen, bondsstrafzaken bij de (jeugd (technische commissie beland 
en wordt afgehandeld  

• Verzorgt bestellingen bij de bond (te denken aan kleding etc.)  
• Contactpersoon van verschillende commissies binnen de vereniging voor vragen 
• Draagt zorg voor de coördinatie rondom het versturen van de nieuwsbrief 
• Draagt er zorg voor dat mutaties die via de mail binnenkomen doorgezet 

worden naar de ledenadministratie 
• Behandeld aanvragen rondom verhuur van de accommodatie 


