
Van de bestuurstafel 
De laatste ‘Van de bestuurstafel’ dateert alweer van februari 2012. Het bestuur  wil 
minimaal één keer per twee maanden de belangrijkste berichtgeving rond onze mooie 
voetbalvereniging bundelden in deze rubriek.  
 
Vrijwilligersenquête  
Aan het begin van het seizoen ontvingen alle leden de seizoensgids 2012-2013. Het 
compacte exemplaar ging vergezeld met een vrijwilligersenquête. Ook voor Rohda blijft 
het behoud en vinden van vrijwilligers een uitdaging. Van 25 leden kregen wij het 
formulier ingevuld retour. Een aantal personen is al enthousiast aan de slag gegaan bij 
onze club. Vrijwilligerswerk bij Rohda is leuk, geeft je energie en je leert mensen bij de 
club op een andere manier kennen. Vul de <enquête>(link) digitaal in en e-mail ‘m naar 
info@rohda76.nl  
 
Scheidsrechtercoördinator 
Per september zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe scheidsrechtercoördinator. 
Arjan van Veen en Rolf Kerkman waren hier al geruime tijd verantwoordelijk voor, maar 
willen zich meer richten op het fluiten van wedstrijden. Onze dank is groot voor de tijd 
en energie die zij in het regelen van arbiters hebben gestopt.  
Hun enquête van vorig jaar heeft, naast de vaste groep scheidsrechters, ook een aantal 
nieuwe fluitisten opgeleverd die met een bepaalde frequentie een wedstrijd tot een 
goed einde willen brengen. Dat is een mooie stap voorwaarts, maar het inplannen en 
regelen van scheidsrechters heeft een coördinator nodig. Wie kan Rohda hierbij helpen 
en grijpt de uitdaging met beide handen aan?  
Heb je interesse of wil je er meer over weten neem contact op met Eddie Plomp of via 
info@rohda76.nl 
 
Jeugdcommissie  
Een geweldige ontwikkeling bij de jeugd. De jeugdcommissie bestaat momenteel uit 7 
leden. Naast de bekende gezichten, verwelkomde de commissie onlangs ook nieuwe 
vrijwilligers. Evelyn Valk, Diana Jansen en Ehrhard van Dijk zijn de nieuwe namen. 
Andere leden van de jeugdcommissie zijn Wijno Verweij, Ard Hoogendoorn, Arjan van 
Veen en Nelleke Hoogendoorn. Ton Böhmer is gestopt met zijn taken binnen de 
jeugdcommissie, zijn taken van bestuursgedelegeerde worden overgenomen door 
Nelleke zodra de algemene ledenvergadering hier mee instemt op 19 november. Ton 
blijft fluiten en gaat zijn energie stoppen in het verfraaien van onze accommodatie. 
Woensdag 17 oktober maakte de ’nieuwe’ jeugdcommissie kennis met het bestuur en is 
de basis gelegd voor een enthousiaste samenwerking.  
 
Opheffing damescommissie 
Afgelopen seizoenen zag Rohda een enorme groei in het dames- en meisjes voetbal. 
Daaruit ontstond het idee voor een damescommissie. Naast de ondersteuning en 
vertegenwoordiging van het dames- en meisjesvoetbal organiseerde deze enthousiaste 
groep o.a. ‘De Nacht van Rohda’ voor de jeugd.  
De damescommissie bestond uit 10 leden waarvan Cindy Lourens en Patrick Piket het 



meeste werk deden. Beide willen een stapje terug doen, maar de animo bij de overige 
leden om deze taken op te pakken is zeer gering. Daarom is in goed onderling overleg 
besloten de damescommissie op te heffen. De taken zijn herverdeeld bij 
jeugdcommissie (meisjes) en bestuur (vrouwen). Cindy en Linda Verkerk blijven 
beschikbaar om ad hoc zaken op te pakken.  
 

Ledenadministratie naar hoger niveau 
Met ingang van dit seizoen regelt Bianca Hart het financiële deel van de 
ledenadministratie. Bianca heeft het financiële deel van alle leden in Sportlink 
(applicatie die gekoppeld is met de KNVB database) gezet. Dit is een hele klus geweest, 
maar nu werken we nog met één administratie, wat de kans op fouten aanzienlijk 
vermindert. Een aantal van jullie zal het al gemerkt hebben. De leden krijgen een e-mail 
met de aankondiging dat er binnenkort contributie wordt geïncasseerd. Dit is een mooie 
stap voorwaarts. 
Daarnaast zijn alle aparte formulieren gebundeld. Er was een inschrijfformulier, één 
voor het incasso en een overschrijvingsformulier. Hierdoor verdween regelmatig een 
document, waardoor de informatie niet volledig was. Met het nieuwe inschrijfformulier 
staat alle informatie bij elkaar, incl. mogelijke vrijwilligerstaken. Alleen voor 
overschrijving is een apart formulier nodig.  
 
Helaas heeft nog niet iedereen een automatisch incasso formulier ingevuld, dit betekent 
extra werk voor Bianca. Ook worden regelmatig incasso’s gestorneerd. Ook dit levert 
weer extra werk op. 
Op extra werk wat eigenlijk niet nodig is zit niemand te wachten, dus vul een 
automatisch incasso formulier in en storneer niet.  
 
Overig nieuws 
Onze selectie elftallen presteren bijzonder goed. Naast Rohda 1, die momenteel 2e 
staat, bivakkeert ook het 2e elftal bovenin de reserve derde klasse. Rohda 3 bezet de 
vierde plek.  
 
Noteer alvast in je agenda! Maandag 19 november is de Algemene Ledenvergadering, 
waarin o.a. gestemd kan worden op één van de twee opties rondom de nieuwe 
kleedkamers! 
 
Wil je reageren op een bericht of heb je vragen? Laat het ons weten. Dat kan bij Rohda 
zelf of via info@rohda76.nl. Kijk voor onze contactgegevens op www.rohda76.nl bij 
‘Club’ en dan ‘Bestuur en commissies’.  
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