
Van de bestuurstafel

Hoe gaat het nu werkelijk?
Door Arjan Griffioen

Deze vraag krijg je misschien niet al te vaak. Meestal wordt er in het loopje 
gevraagd; hoe gaat het? En het klassieke antwoord is dan; goed.
Maar nu de vraag hoe het echt met ons gaat. Dat geeft wel eens verrassende 
antwoorden. 

Binnen onze vereniging lopen veel verschillende mensen rond. Dat kleurt onze vereniging en daar zijn wij als bestuur 
blij mee. Achter elke persoon zit een eigen verhaal. Er is vreugde maar ook wel verdriet. Er is geluk maar ook pijn. Dit 
hoort bij het leven en helaas weten we niet altijd wat er bij iemand leeft. Toch proberen we met elkaar mee te leven 
en elkaar een bemoedigend kaartje te sturen als er problemen zijn met de gezondheid of met bepaalde situaties. Dat 
doet mensen goed en daarom moeten we dit niet vergeten.
Onlangs is Wim v.d. Kraan opgenomen in het ziekenhuis met hart- en ademhalingsklachten. Onze enthousiaste 
barman is zodoende even van het toneel verdwenen. Vergeet hem niet en stuur een kaartje. Daar knapt hij van op 
en dat doet hem goed. 
Wij promoten een sociaal beleid bij onze vereniging en dan is het goed dat mensen naar elkaar om blijven kijken. 
Laten we dit vooral vol blijven houden.

Hoe gaat het binnen het bestuur?
Best wel goed. We bespreken actuele thema’s en proberen problemen op te lossen. De 
ene keer lukt dit beter dan de andere keer maar er zit vooruitgang in. Met elkaar blijven 
praten is de beste manier om beleid te maken en uit te dragen. De bestuursleden hebben 
veel taken en dat kost ook veel tijd. Hierdoor kunnen we niet altijd overal aanwezig zijn 
maar u mag er van uitgaan dat wij betrokken zijn bij alles wat er in de vereniging gebeurt. 
Nieuwe initiatieven worden door ons met enthousiasme ontvangen en we proberen 
deze ideeën in uitvoering te brengen.
24 november is de jaarlijkse ledenvergadering. U bent allen van harte welkom om 20.00 
in de kantine. Tijdens deze vergadering bespreken we de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en kijken we vooruit 
naar het nieuwe jaar. Het gaat goed met Rohda en dat vertellen wij u graag.

Hoe gaat het binnen de selectie?
Er heerst een uitstekende sfeer. De gewenste klik tussen spelers, trainer en staf is goed en dat is af te lezen aan 
de resultaten. Op dit moment een prima 3e plek met voldoende perspectief voor meer. U als supporter en fan krijgt 
regelmatig mooi voetbal te zien en ook een portie ouderwetse strijdlust. Als onze jongens zo doorgaan dan kunnen 
er mooie dingen gebeuren. We zijn erg blij met de huidige gang van zaken.
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In vogelvlucht

De kleedkamers zijn helemaal klaar en vanaf 1 november in 
gebruik. Het ziet er prachtig uit en we hopen op termijn de andere 8 
kleedkamer  op te kunnen knappen in de sfeer en uitstraling van de 
nieuwe kleedkamers. Het terras en de betonnen keerwanden zijn een 
succes. De afgelopen 2 maanden is het terras door velen gebruikt en 
ook de houten tafels zijn erg geliefd. Een hele mooie vooruitgang voor 
onze vereniging. We sparen nog even door voor een mooi passend 
hek langs het terras en dan is het echt af.

Binnen de jeugd blijven het aantal aanmeldingen groeien. Er wordt veel werk verzet om iedereen een plekje te geven 
binnen de teams en om de juiste afstemming te vinden voor het niveau van de competitie. De jeugdcommissie 
verzet ontzettend veel werk. Dit wordt lang niet altijd gezien omdat het vaak in de avonduren gebeurd. Heel veel 
dank voor deze vrijwilligers.

De bar heeft er met Diana Jansen weer een enthousiaste medewerker bij. Samen met de vaste barmedewerkers 
wordt er geprobeerd om extra vrijwilligers aan te trekken voor de vele bardiensten. Lijkt het je leuk om mee te helpen 
dan ben je van harte welkom. Meld je maar aan bij Diana.
Niet alleen bij de bar kunnen we nog extra handjes gebruiken. Eigenlijk overal binnen onze vereniging zijn extra 

vrijwilligers nodig. Dan maken we het elkaar makkelijker en 
kunnen we het nog beter doen. Er is altijd wel iets wat je 
leuk vind of waar je een uitdaging in ziet. De keuze is reuze: 
bar, jeugdtrainer, gasten ontvangen op wedstrijddagen, 
administratie, aller handen klussen, schoonmaken, 
organiseren van feest/activiteit of iets met sociale media. Wil 
je meer informatie vraag het de huidige vrijwilligers (namen 
staan op onze website of in de seizoengids).

Tot slot
Er gebeurt veel bij Rohda. Dat geeft aan dat onze vereniging in beweging is. Veelal positieve dingen gelukkig. Laten we 
er met elkaar voor gaan om de sfeer goed te houden. Fairplay op de velden en goed gedrag naar de scheidsrechters 
toe maar ook gezelligheid langs de lijn. Dat moeten we uitdragen. En is het een keer zo dat je iets ziet gebeuren 
wat niet kan dan mag je mensen daar op aan spreken. Dat versterkt de kracht van onze vereniging. Een club voor 
iedereen.

Hopelijk tot ziens op de algemenen ledenvergadering van 24 november!
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