
Van de bestuurstafel: positieve flow bij Rohda’76 
Het gaat goed met Rohda’76. Zowel op sportief gebied als de zaken er omheen. 
Regelmatig krijgen wij, als bestuursleden, positieve reacties van mensen binnen en 
buiten de vereniging. Een dag zoals zaterdag 13 april draagt daar zeker aan bij. Alle 
ingrediënten waren aanwezig voor een top middag en dat werd het ook. Goed weer, 
een overwinning op V.V. Zwammerdam en een uitstekend georganiseerd programma, 
met dank aan de vele vrijwilligers! En een mooie bijdrage van € 3.100,-. 
 
Hoe actief is onze vereniging? 
In het kader van ‘Draag je steentje bij’ is er vaak reuring op Sportpark Broekvelden. Hier 
zijn veel leden/vrijwilligers verantwoordelijk voor. We zien dat steeds meer leden een 
bijdrage leveren, onder andere bij de activiteitencommissie. Vele handen maken licht 
werk, ook hier dus een positieve ontwikkeling.  
 
Vrijwillgersenquete  
De vele ingevulde vrijwilligersenquêtes die terugkomen helpen ons hier enorm bij en 
geven een goed beeld waar leden de vereniging bij kunnen ondersteunen. Er zijn nog 
(ouders van) leden waar wij nog geen enquête van ontvingen. Heeft u deze nog niet 
ingevuld? Vraag ons naar het formulier en lever hem in bij de commissiekamer. Wij en 
onze vrijwilligers kunnen uw hulp goed gebruiken.  
 
Volg jij Rohda al?  
Open je Facebook of Twitter pagina en je ziet wel een bericht of tweet van Rohda’76 
voorbij komen. Met 175 ‘likes’ op Facebook en 341 volgers op Twitter wordt ons bereik 
ook steeds groter. Maar liefst 319 gasten hadden de wedstrijd tegen Zwammerdam in 
hun virtuele agenda staan. We zoeken nog wel iemand die de berichtgeving rond de 
jeugd op Twitter wil vastleggen.  
 
Rohda Business Club groeit 
Ook op sponsorvlak zitten we niet stil. De Rohda Business Club (RBC) groeit en neemt 
haar leden regelmatig mee om te netwerken. Zo brachten ze een bezoek aan Oranje en 
kregen ze een kijkje achter de schermen bij de NOS. Samen met de sponsorcommissie is 
de verantwoordelijk voor de sponsoravond op maandag 22 april, waar Kevin Blom, Jan 
Wegereef en Tom van Sichem te gast zijn. 
 
Draag je steentje bij 
Afgelopen week kon u het al lezen op de website. Meer dan de helft van de benodigde € 
50.000,- is binnen. De Club van Honderd zorgde voor een geweldige start. En daar komt 
steeds meer bij. Het Black&White feest (€ 500,-), een cheque van de RBC (€ 2.000,-) en 
de opbrengsten (€ 3.100,-) van zaterdag 13 april kunnen we nog bijschrijven in de 
‘bouwthermometer’.  
 
Wat gaat er nog gebeuren? 
Rohda A1 en het zesde elftal zijn achter de schermen bezig met een ‘vlaaienactie’, of die 
met of zonder vlaaien is? We horen het zo snel mogelijk.  

http://www.facebook.com/rohda76
http://www.twitter.com/rohda76


Rohda 4 wil het sponsortoernooi (zaterdag 8 juni) aangrijpen om een ‘kleedkamer 
concert’ te organiseren met Bodegraafse artiesten. En er zijn ideeën voor een 
sponsorloop, onder andere Rohda 7 wil hier mee aan de slag.  
 
Hoe kun jij een bijdrage leveren? 
Er zijn nog vele handjes nodig om geld in te zamelen en tijdens de bouw. Wat wil jij 
doen om de bouw van de kleedkamers voor elkaar te krijgen? Laat het ons weten via 
bouw@rohda76.nl  of spreek één van ons aan.  
 
Bericht van de bouwcommissie 
Naast de zeer positieve ontwikkelingen binnen de actie #DJSB zit ook de bouwcommissie 
zelf niet stil. Inmiddels zijn diverse tekeningen gemaakt, en zijn we de voorbereiding 
gestart met het aanvragen van offertes voor diverse ‘specialistische’ onderdelen. 
Wij zijn erg blij in de fa. Van den Oudenrijn een partner te hebben gevonden die ons 
gaat ondersteunen en kijken uit naar deze samenwerking!  
Er zijn ook al een aantal seniorenteams die hun medewerking hebben toegezegd om 
hun steentje bij te dragen, klasse!  Volg jij hun voorbeeld? 
 
 
Cindy Lourens treedt af 
Helaas is Cindy gestopt met haar bestuursfunctie. Zij kan haar werkzaamheden en 
opleiding niet meer combineren met haar bestuurlijke activiteiten. Binnenkort wordt 
haar kruisband weer aan elkaar gezet, waarna ze via een andere sport weer aan 
voldoende beweging wil gaan komen. 
Formeel treedt Cindy bij de volgende algemene ledenvergadering af. Totdat er een 
opvolger voor haar gevonden is, neemt Eddie Plomp ad interim haar taken van 
secretaris en barzaken op zich. Zie voor deze en overige vacatures de website.  
 
Sinds lange tijd weer thuistoernooien voor de jeugd 
Sinds lange tijd zijn er weer jeugdtoernooien bij Rohda’76. Dankzij de inzet van de 
jeugdcommissie zijn er op zaterdag 25 mei en zaterdag 1 juni thuistoernooien voor de D, 
E, en F-pupillen. Een week later is het traditionele sponsortoernooi (7 tegen 7 op half 
veld), gevolgd door het Rabo Straatvoetbaltoernooi voor E en F pupillen op het 
Raadhuisplein op 15 juni. Inschrijven voor het sponsortoernooi nog mogelijk via 
info@rohda76.nl.  
 
Bar belangrijke bron van inkomsten 
In het algemeen gaat het goed met de barbezetting. De barcommissie is nog wel op zoek 
naar een aantal nieuwe barmedewerkers die met enige regelmaat of als invalkracht het 
barteam willen versterken. Daarnaast komt het helaas nog steeds voor dat een team 
niet de gevraagde één of twee personen voor de bardienst levert. We moeten de 
vereniging met elkaar draaiende houden, 
de barinkomsten zijn een groot deel van onze inkomsten, dus hier moeten we met z’n  
allen aan mee helpen. Dus word je gevraagd door de leider om een bardienst te draaien 
…………… Je doet er Rohda’76 een groot plezier mee.  
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Trainers volgend seizoen. 
De afgelopen maanden is er druk gewerkt om alle teams komend seizoen weer van een 
trainer te voorzien. We zijn verheugd dat voor bijna alle teams dit inmiddels gelukt is en 
dat we de meeste huidige trainers ook komend seizoen weer op ons trainingsveld gaan 
zien. Ed Kluivers gaat het 1e trainen en Peter Verweij en Ton Schuddemat blijven het 2e 
trainen en begeleiden. Ook onze medische staf, Fred en Jacques, gaan nog een jaar 
door. Marcel Dijkzeul neemt de keepers van de selectie en A,B en C jeugd onder zijn 
hoede. De hoofdtrainers bij de vrouwen en jeugd zijn komend seizoen rond. Bojan  Lazic 
(vrouwen), Arjan Blom (A jeugd), Bjorn Remmerswaal (B jeugd), Roy Vane (MB jeugd), 
Lucas Gans (C jeugd), Daisy Schuddemat (MC jeugd), Hans Lipsius (D, E, F jeugd) en 
Marcel Jansen (keepers D,E,F jeugd) worden geassisteerd door vele andere trainers om 
onze sportieve toekomst een stapje verder te helpen.     
 
Vragen of suggesties? 
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’.  
 
Sportieve groet namens het bestuur,  
 
 
Arjan Griffioen 
Voorzitter 
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