
Van de bestuurstafel: terugblik en vooruitkijken 
Zaterdag 15 juni was de afsluiting van een mooi seizoen met vele hoogtepunten. Twee 
goed bezochte jeugdtoernooien, de derby tegen Zwammerdam met alle festiviteiten er 
omheen, kampioenschappen, Rabo Straatvoetbaltoernooi, feesten en ga zo maar door. 
Als dank voor ieders inzet was de BBQ een prima aangelegenheid om onze waardering 
en trots uit te spreken naar onze vrijwilligers. In deze laatste ‘Van de bestuurstafel’ van 
dit seizoen blikken we niet alleen terug, maar nemen we ook alvast een voorschot op 
wat er komen gaat.  
 
Strategie 2013-2016 
Aan het einde van dit seizoen is het tijd om eens goed te kijken of onze strategie nog wel 
actueel is. Het huidige visiedocument liep van 2010-2013. In de afgelopen maanden 
hielden we als bestuur een aantal strategiesessies waarin we de nieuwe strategie 
beschreven voor 2013-2016. Een aantal punten houden we aan en er komen een aantal 
punten bij. De 4 belangrijkste punten voor de komende drie jaar zijn: 
- Met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk voetballen; 
- Vrijwilligersparticipatie verhogen: het aantal vrijwilligers vergroten, waardoor zaken 

makkelijker te organiseren zijn en mensen meer binding krijgen met Rohda’76; 
- Financiële positie versterken; 
- Accommodatie verbeteren.  
 
De nieuwe strategie vormt samen met het huidige beleid de basis voor het dagelijks 
bestuur. Op de site volgt een korte vermelding van deze nieuwe strategie. Als u 
geïnteresseerd bent naar de inhoud van het document dan kunt u dit melden via de mail 
of vragen aan één van de bestuursleden. Er wordt dan een afspraak gemaakt om het 
document in te zien. 
 
Vrijwilligersavond 
Zoals eerder al genoemd organiseerde de activiteitencommissie een gezellige BBQ voor 
alle vrijwilligers. Het bestuur riep Yvonne Koelewijn uit tot ‘vrijwilliger van het jaar’ en er 
werd o.a. afscheid genomen van Koos Disseldorp. Hij zet zijn trainerscarrière voort bij 
V.V. Moerkapelle.  
 
Jeugdtoernooien 
Zaterdag 25 mei en 1 juni organiseerde Rohda’76 voor het eerst sinds jaren weer 
jeugdtoernooien. En hoe? Mede dankzij de inzet van Ehrhard van Dijk en andere 
vrijwilligers kunnen we terugkijken op twee schitterende dagen. Rohda’76 heeft zich 
hiermee weer op de kaart gezet als sociale, gezellige vereniging waar de jeugd de 
toekomst heeft. Er zijn al plannen om dit volgend te herhalen.   
 
Zonnig sponsortoernooi 
Net als voorgaande edities wist de organisatie zich gesteund door het schitterende 
weer. Zestien teams zetten hun beste beentje voor om na een ‘voorronde’ de finale 
poule te halen. De Mooiweer voetballers, Gekke Joël, BBM Glas en Driestar College 
haalden de finale poule. De overige teams moesten genoegen nemen met een bijrol in 
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de andere poules. Gekke Joël ging met de hoofdprijs aan de haal, de Mooiweer 
voetballers werden verrassend tweede. Nadat alle wedstrijden erop zaten genoten alle 
spelers van het zonnetje en een overheerlijke BBQ, verzorgd door slagerij Gelderblom. 
 
Draag je steentje bij 
Net als het heerlijke zomerweer, zit onze ‘bouwthermometer’ ook in de lift. Het 
benodigde bedrag van € 50.000,- is nog niet in zicht, maar aan het einde van dit seizoen 
kwam er toch nog het een en ander aan geld binnen.  
De bolusactie, van Rohda’76 6 en de A1 leverde een bedrag van € 1.088,- op. Het 
kleedkamerconcert, aansluitend op het sponsortoernooi, bracht € 600,- in het laatje. 
Rohda’76 4 was verantwoordelijk voor deze actie. En ook de, door Rabobank Rijn en 
Veenstromen gesponsorde, voetbalsjaals zorgen tot nu toe voor € 770,- opbrengst. Een 
bijzondere geste van € 400,- haalde Yvonne Koelewijn op bij de ‘klaverjassers’ 
De financiële commissie gaat in overleg met de bouwcommissie voor 2 à 3 grote acties 
begin komend seizoen om z.s.m. te starten met de bouw, maar daar is jouw hulp ook bij 
nodig.  
 
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.  
 
Voorbereiding seizoen 2013-2014 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang:  De velden krijgen het 
nodige onderhoud, het samenstellen van de nieuwe teams, het zoeken van trainers en 
leiders en het uitzoeken en innemen van kleding en materiaal. 
Voor de schoolvakantie willen wij de seizoensgids 2013-2014 opleveren. De gids 
verspreiden wij dit jaar digitaal via e-mail. Het wordt een printbare versie, zodat 
iedereen die daar behoefte aan heeft er een papieren exemplaar van kan maken. 
 
Zaterdag 13 juli ‘Klusjesdag’ 
Komende zaterdag staat de jaarlijkse klusjesdag gepland. Naast de bossages zijn er 
verschillende kleine klusjes die gedaan moeten worden. Wil je een handje helpen? Dat 
kan ook een voor een paar uurtjes. Laat het weten via coenvanmeijeren@hotmail.com.  
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Vacatures 
Ook dit seizoen stoppen, om diverse redenen, een aantal vrijwilligers hun 
werkzaamheden. We zijn dus dringend op zoek naar nieuw bloed. Een aantal van de 
vacatures willen we nadrukkelijk bij jullie onder de aandacht brengen: 
 Penningmeester: De debiteuren & crediteuren en ledenadministratie wordt gedaan 

door Maarten en Bianca. De penningmeester is eindverantwoordelijk en de 
belangrijkste taken zijn: opstellen begroting, jaarrekening en financieel beleid. 
Bijwonen bestuursvergaderingen (1x per maand) aangifte BTW en loonbelasting. 
 

 Coördinator barrooster: Belangrijkste taak is om te zorgen dat de vrijwilligers en 
teams die bardienst draaien op tijd worden geïnformeerd en aanwezig zijn.    
 

 Schoonmakers: Bij het schoonmaken van kantine op maandag (overdag of ’s 
avonds) is hulp van harte welkom. 
 

 Vaste barmedewerker: 1x per 4,6 of 8 weken een bardienst draaien op zaterdag. Dit 
is leuk, gezellig en je leert snel andere Rohda leden kennen. 

 
Heb je interesse, laat het ons dat weten of via info@rohda76.nl. 
 
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 en iedereen een hele fijne vakantie! 
namens het bestuur,  
 
 
Arjan Griffioen 
Voorzitter 
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