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RKAVV DOOR EN VOOR DE LEDEN! 

 

HET SEIZOEN TOT NU TOE 

We zijn dit jubileumseizoen goed begonnen, met weer een volwaardige competitie en een groei van 

leden. Plezier, sociale interactie en verbinding staat hierbij centraal. Dit naast de sportieve prestaties 

van al onze teams die ook belangrijk zijn. 

 

De meeste teams hebben al vele wedstrijden gevoetbald, waarbij de COVID-19 impact beperkt kon 

blijven. Met de herfst en de naderende winter lopen helaas de COVID-19 besmettingen weer sterk op 

waarbij er weer beperkende maatregelen worden opgelegd. Voorlopig kunnen we nog wel voetballen, 

maar is een strikte controle op de QR codes een vereiste. We hebben met steun van de gemeente LV 

een extern bedrijf ingehuurd om de controles uit te voeren. De gemeente LV stuurt regelmatig de 

BOA’s op pad om te checken of de sportverenigingen zich aan de regels houden. Ik vraag jullie allen 

met klem je te houden aan de vereisten en bij twijfel niet te komen. Ik wens jullie namens het bestuur 

van RKAVV een sportief een vooral gezellige en sociale voortzetting van het voetbalseizoen toe! 

 

HET 100 JARIG BESTAAN 

Activiteiten 

Dit is tevens het seizoen waarin we ons 100-jarig bestaan vieren. Dit gaat natuurlijk gepaard met 

allerlei activiteiten onder de bezielende leiding van onze jubileumcommissie waar jullie deel van uit 

kunnen maken. Het eerste jubileum toernooi in augustus was een succes en er staat veel meer leuks 

op het programma. Ook hier hebben wij besloten om een aantal festiviteiten naar het einde van het 

seizoen te verplaatsen om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van onze 

jubileumactiviteiten. Ik verwijs daarbij graag naar onze website, waarbij je rechtsboven op deze 

webpagina de link vindt. Je kunt je inschrijven voor de jubileum nieuwsbrieven zodat je tijdig op de 

hoogte bent van al de jubileumactiviteiten die ons te wachten staan. Je kunt ook onderdeel zijn van de 

organisatie van de jubileumactiviteiten en je daarvoor aanmelden bij de jubileumcommissie. 

Het jubileumboek 

Onder de bezielende leiding van ras RKAVV’ers wordt de laatste hand gelegd aan een uniek 

jubileumboek. RKAVV bestaat in januari 2022 100 jaar en dan komt er het jubileumboek uit. Het boek 

is nog in de maak, maar het wordt prachtig. Met onder meer de RKAVV-geschiedenis, markante 

RKAVV'ers, heel veel teamfoto's, onze schitterende hoogtepunten en een heleboel mooie verhalen. 

Dat hoort in je boekenkast. Je kunt het boek nu al aan Sinterklaas of aan de Kerstman vragen. Kijk op 

onze website hoe je het in je bezit kunt krijgen! 

 

HET HUIDIGE BESTUURSMODEL EN DE NOODZAAK VOOR VRIJWILLIGERS – HERHAALDE 

OPROEP! 

Het huidige bestuursmodel gaat uit van een klein bestuur dat binnen de bestuurskolommen 

samenwerkt met vrijwilligers om het voetbal en aanverwante activiteiten mogelijk te maken. Ik wil 

hierbij alle vrijwilligers bij RKAVV bedanken voor hun enthousiaste inzet. Zonder vrijwilligers geen 

RKAVV. Wij als bestuur komen graag in contact met jullie om samen de vereniging te laten draaien, te 

laten bloeien en te laten groeien. Kom ook met jullie eigen ideeën naar het bestuur zodat we met jullie 

hulp het nog gezelliger kunnen maken. Kijk ook op de link naar de vrijwilligers pagina voor zaken 

waarbij je de club kan ondersteunen. We helpen jullie daar graag bij! 

 

Wij zien dat de nieuwe kantine haar rol vervult in de plek waar wij onder het genot van een hapje en 

een drankje met elkaar in contact komen, op het veld (en de aanwezige TV’s) naar het voetbal kijken 

en  spelletjes spelen (sjoelen, tafeltennissen, biljarten, gamen, enzovoorts). Zonder vrijwilligers die de 

kantine ondersteunen, kan het zijn dat de kantine gesloten blijft. Dit willen we natuurlijk voorkomen, 

maar dat kan alleen met jullie hulp, dus meldt je als vrijwilliger aan via het digitale formulier op de 



website pagina “Lid worden en aanmelden als vrijwilliger”. Je kunt ook één van ons bellen, e-mailen of 

aanspreken zodat we met jou kunnen invullen waar je ons bij wilt en kunt helpen! 

 

HET VOETBALSEIZOEN 2021-2022 

Onze teams zijn gelukkig aan het begin van het seizoen zowel gaan trainen als gaan voetballen, dat is 

van toepassing op de senioren en op de jeugd. Dit geldt ook voor de zaal. Hiermee zijn we begonnen 

met het sporten onder het “nieuwe normaal”. De eerste najaarskampioenen zijn al gehuldigd. 

De teams hebben tot nu toe kunnen voetballen tijdens vriendschappelijke wedstrijden, 

bekerwedstrijden en in de reguliere competitie. Wij gaan er nog steeds vanuit dat dit mogelijk zal 

blijven, ondanks de invloed van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen. 

Ik doe een beroep op spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers en supporters om te genieten van wat 

kan en plezier in de sport te hebben die je liefhebt, dan hebben we al veel bereikt! 

 

Gelukkig vinden we elkaar ook weer in de verbouwde kantine die door velen als mooi en functioneel 

wordt ervaren. Een woord van dank aan iedereen die dat mogelijk maakt! 

 

VACTURES BESTUURSKOLOMMEN 

Facilitaire zaken 

In de vorige ALV heeft Henk Damen aangekondigd dat hij zou stoppen als bestuurslid facilitaire zaken. 

Henk houdt zich nu nog bezig met de afwikkeling van de projecten die onder zijn verantwoordelijkheid 

zijn gestart. Er is dringend behoefte aan een nieuw bestuurslid facilitaire zaken. Ben jij een vrouw of 

man die affiniteit heeft met de bouw, project management, goed in teams kan functioneren en een 

visie heeft voor RKAVV op het vlak van de faciliteiten, meld je dan aan bij mij, Alex Wijnen (voorzitter 

RKAVV). Ook als je iemand weet die dit leuk zou vinden dan kom ik graag in gesprek met die persoon. 

Voetbalzaken 

Marcel Riemen hebben wij destijds gevraagd om vanuit zijn strategische rol bij het dames en meisjes 

voetbal bij RKAVV de functie van bestuurslid voetbalzaken op zich te nemen. Marcel heeft zijn 

bestuursfunctie met verve vervuld en onder zijn bezielende leiding het lange termijn plan op RKAVV 

voetbalgebied ontwikkeld. Daarnaast heeft hij de diverse rollen binnen het voetbal verder vorm 

gegeven. Dit is een enorme klus en dat kon alleen maar omdat Marcel in zijn sabbatical daar tijd voor 

kon vrijmaken. Marcel heeft een invulling gevonden voor zijn vrije tijd en dat betekent onvoldoende tijd 

om als bestuurslid voetbalzaken verder te kunnen. Hij blijft wel betrokken bij RKAVV. Namens het 

bestuur dank ik Marcel voor zijn belangrijke rol die hij heeft vervuld en wens ik hem veel plezier en 

succes in de volgende carrièrestap.  

Dat betekent wel dat we per direct op zoek zijn naar een bestuurslid voetbalzaken. Heb je (man of 

vrouw) een sterke band met voetbal en met RKAVV en wil je mede het beleid bepalen bij RKAVV, dan 

vraag ik je om je bij mij, Alex Wijnen (voorzitter RKAVV) te melden. Ook als je iemand weet die dit leuk 

zou vinden dan kom ik graag in gesprek met die persoon. 

 

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN: WIJZIJNRKAVV EN STICHTING RKAVV 

FOUNDATION 

RKAVV is sinds de oprichting in 1922 een sociaal maatschappelijk betrokken vereniging en is daar 

actief mee bezig.  

 

Wij komen graag in contact met mensen, bedrijven, instellingen en subsidieverstrekkers, die de 

doelstellingen van WIJZIJNRKAVV en Stichting RKAVV Foundation structureel of éénmalig willen 

ondersteunen. We kunnen dan ook specifieke afspraken maken over de te steunen sociaal 

maatschappelijke activiteit en de besteding van de ter beschikking gestelde gelden. 

 

WIJZIJNRKAVV organiseert al vele jaren sociaal maatschappelijke activiteiten zoals het buurtresto en 

festival unlimited. We zijn inmiddels weer begonnen met het buurtresto en dat draagt mede bij aan het 

verbinden van mensen via onze sociaal maatschappelijke activiteiten. Festival unlimited was de 



laatste keer digitaal en een groot succes. Het streven is om het dit seizoen weer op locatie te kunnen 

organiseren.  

 

Stichting RKAVV Foundation is vorig jaar opgericht om een verdere invulling te geven aan de sociaal 

maatschappelijke activiteiten en daarbij WIJZIJNRKAVV organisatorisch en financieel te 

ondersteunen. Je kunt periodiek doneren of specifiek bijdragen aan de invulling van de doelstellingen 

van de stichting. 

 

Ik verwijs jullie daarbij naar de websites wijzijnrkavv.nl en naar rkavvfoundation.nl voor meer 

informatie. Ook daar kunnen jullie een rol als partner, financier of vrijwilliger vervullen, dus meld je 

aan!  

 

Buurtresto 

Het buurtrestaurant is een initiatief van WIJWIJRKAVV om de verbinding tussen ouderen tot stand te 

brengen in de kantine van RKAVV. We hebben in het nieuwe seizoen in oktober en november met 

succes het buurtresto kunnen draaien. Door het succes van het buurtresto is er een wachtlijst voor 

deelnemers. Het bestuur zal met de betrokken vrijwilligers verkennen of de frequentie van het 

buurtresto omhoog kan en wat voor voorwaarden daarbij moeten worden ingevuld.  

Klaverjasclub 

De klaverjasclub is in dit seizoen haar activiteiten weer begonnen. Wilt u klaverjassen en uw 

medemens ontmoeten, kijk dan op onze website voor het volgende evenement. 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie ten behoeve van de jeugd is weer van start gegaan! Je persoonlijke 

verkooppagina als jeugdlid kun je op de RKAVV website vinden. 

Als je toch met een boekje langs de deur wilt of een boekje handiger is bij familie, kun je die ophalen 

in de commissiekamer. 

Je mag direct starten met de verkoop, de actie is gestart. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te 

beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let erop dat de lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! 

De opbrengst van de Grote Clubactie zal volledig ten goede komen aan onze jeugdactiviteiten. 

Sterk voor Noord 

Inwoners en organisaties in Leidschendam-Noord gaan de komende jaren samen aan de slag om de 

achterstanden op het gebied van jeugd, financiële zelfredzaamheid en wonen in te lopen en werken 

aan een kansrijke toekomst. 

Opgroeien in Leidschendam-Noord betekent dat je minder kansen hebt, ook later op de arbeidsmarkt. 

Wethouder Juliette Bouw: “Wij willen dit tij keren en bouwen aan een toekomst met gelijke kansen. 

Elke inwoner van Leidschendam-Voorburg moet goed en veilig op kunnen groeien, ongeacht waar je 

vandaan komt.” 

De betrokkenheid van organisaties die midden in de wijk staan is nodig. In het programma Sterk voor 

Noord werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, 

het bedrijfsleven en politie samen.  

Het bestuur van RKAVV heeft zich aangemeld als maatschappelijk partner om samen met genoemde 

partijen sociaal maatschappelijke sportieve projecten te gaan ontwikkelen en uitvoeren die een win-

win situatie zullen opleveren. Bij RKAVV willen we verbinden en het project Sterk voor Noord 

(Leidschendam) biedt daar een structurele samenwerking in aan. 

We houden jullie op de hoogte van onze betrokkenheid bij dit mooie langjarige sociaal 

maatschappelijke project. 

Expat groep RKAVV 

Door mensen te spreken, in dit geval via een trainersvoorlichtingsavond bij RKAVV, ontstaan er 

mogelijkheden tot verdere verbinding, nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, nieuwe sponsors en nieuwe 

activiteiten.  

Er is een grote groep expats (buitenlandse managers) die in de omgeving van Leidschendam woont 

en werkt en die Engelstalig is. Voor hen zijn er geen gerichte activiteiten waar men elkaar op sportief 

gebied op een georganiseerde manier kan ontmoeten. RKAVV is gevraagd om hier met hen invulling 



aan te geven. Wij hebben op onze website nu een Engelstalige pagina opgenomen met RKAVV 

informatie. Daarnaast ontwikkelen we met hen activiteiten op ons complex die voor beide partijen een 

positief effect zullen hebben. Kijk op onze website voor aankondigingen en activiteiten op dit gebied. 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN RKAVV  

Op 10 juni 2021 hebben we na de COVID-19 versoepelingen onze algemene ledenvergadering  (ALV) 

kunnen houden. De mensen die zich  hadden aangemeld, hebben vooraf de stukken ontvangen die 

tijdens de ALV zijn besproken en waarover is gestemd.  

Een volgende ALV werd aangekondigd voor donderdag 25 november 2021. Deze ALV wordt 

uitgesteld. Het hoofdonderwerp zou de financiële stukken en de bijbehorende financiële 

verantwoording zijn met betrekking tot het afgelopen seizoen 2020-2021. Zoals eerder gemeld en 

jullie hebben kunnen vernemen, heeft RKAVV gebruik kunnen maken van financiële lokale en 

nationale regelingen om ons te ondersteunen in de COVID-19 tijd met al zijn beperkingen. 

Omdat de definitieve afrekening van deze regelingen nog onduidelijk is, zijn de financiële stukken nog 

niet definitief. Zodra wij een duidelijk beeld krijgen van de lokale regelingen (COVID-19 bijdrage 

gemeente LV, impact van een gesloten kantine en restitutie veldhuur) en de nationale regelingen 

(onder andere NOW en TVL), kunnen wij de stukken definitief maken en door de kascommissie laten 

checken. Dan zullen wij ook een nieuwe datum prikken voor deze ALV.  

Vóór het eind van het jubileum seizoen zal ook een tweede ALV plaatsvinden, waarbij het seizoen 

wordt geëvalueerd en waarbij de begroting voor seizoen 2022/2023 zal worden gepresenteerd. 

 

ONTWIKKELINGEN OP EN ROND HET SPORTPARK KASTELENRING 

Eerste partijtje voetbal in Nederland hier vlakbij 

Het eerste partijtje voetbal in Nederland was in 1854 op kostschool Noorthey. Dit is op loopafstand van 

ons eigen sportpark. De appel valt dus niet ver van de boom. Ga eens kijken bij de plaquette waarop 

je de historie kunt vinden. 

Bezoek nieuwe burgemeester en nieuwe wethouder 

Ik heb namens RKAVV contact opgenomen met wethouder Astrid van Eekelen, die de portefeuille 

sport heeft sinds het vertrek van wethouder Nadine Stemerdink (nu burgemeester in Voorschoten) en 

met waarnemend burgemeester Jules Bijl, sinds het vertrek van burgemeester Klaas Tigelaar.  

Het kennismakingsgesprek werd op hun verzoek gehouden in onze mooie kantine. Het voltallige 

bestuur van RKAVV was aanwezig en er was ruim aandacht voor onze rol binnen de samenleving en 

de mogelijkheden op ons sportpark. Ik kan jullie melden dat de gemeente LV RKAVV als een partner 

steunt in onze initiatieven als voetbalvereniging en als sportief sociaal maatschappelijk bolwerk in de 

gemeente. In dit verband ondersteunt de gemeente LV RKAVV en andere sportverenigingen in de 

impact van COVID-19 op velerlei manieren. Ik verwijs hierbij ook naar het project Sterk voor Noord 

eerder in mijn nieuwsbrief. 

Video-opnamen hoofdveld 

Recentelijk is begonnen met de USportTV infrastructuur om in de 2e helft van de competitie, rekening 

houdend met de AVG vereisten, video-opnamen van wedstrijden en trainingen te kunnen maken. 

Hierdoor is live-streaming mogelijk en analyse achteraf door de trainers en spelers. 

Tifosi huisje 

Het lang verwachte tifosi huisje is met grote inspanning van ons klusteam en onze sponsors tot stand 

gekomen. Consumpties kunnen hier met de supporters worden genuttigd. Rond het huisje zullen op 

wedstrijddagen afzettingen staan zodat andere supporters niet worden gehinderd. Daarnaast vragen 

wij jullie met respect om te gaan met de tegenstanders en hun supporters en hen niet te provoceren, 

maar te laten delen in de faciliteiten van het huisje. 

LED boarding 

Begin november is er interactieve LED boarding geïnstalleerd, die interactieve reclame en 

boodschappen tijdens de wedstrijden mogelijk maakt. Jullie gaan hier binnenkort meer van horen via 

de RKAVV website. 

De RKAVV onderhoudsgroep 



De RKAVV onderhoudsgroep heeft ook dit seizoen weer veel klussen geklaard die nodig aan 

onderhoud en/of vervanging toe waren. De mensen in deze groep hebben een schat aan ervaring en 

helpen RKAVV wekelijks om goed te kunnen functioneren. Zij hebben tijdens de verbouwing van de 

kantine en de verdere inrichting van de kantine uitstekend werk verricht. Ook voor de 

jubileumactiviteiten worden er allerlei zaken door hen opgepakt. Hierbij namens mij, het bestuur en de 

leden van RKAVV bedankt voor alles wat jullie doen! 

De kantinecommissie 

Iedereen die de kantine bezoekt voor een hapje, drankje en gezelligheid zal zien dat de kantine 

bemenst wordt door bevlogen vrijwilligers. De kantinecommissie stuurt deze mensen aan en zorgt 

tevens ervoor dat het hapje en drankje aanwezig zijn en dat de sfeer (tafels, stoelen, planten, TV 

schermen) ondersteunt wordt door een functionele inrichting. 

 

COVID-19 

Zoals gebleken zal COVID-19 niet verdwijnen en moeten we als samenleving een manier vinden om 

daarmee om te gaan. Wij respecteren ieders individuele beslissing rond COVID-19.  

Bij RKAVV volgen we de richtlijnen die door de overheid worden opgelegd. Ik wil dat een ieder zich 

realiseert dat de maatregelen die wij moeten uitvoeren gericht zijn op de bescherming van de 

bevolking als geheel en dat we daar solidariteit en naleving bij verwachten. Op onze website zullen we 

jullie regelmatig op de hoogte houden van de toe te passen maatregelen en wat daarbij van jullie 

wordt verwacht. Je kunt je ook hierbij inzetten als vrijwilliger, dus meld je aan! 

 

GA MET ONZE EIGENDOMMEN OM ZOALS JE ZELF WILT DAT ANDEREN MET JOUW 

EIGENDOMMEN OMGAAN 

Ik weet dat dit een provocerend kopje is, maar bij RKAVV ondervinden we elke dag dat dIt blijkbaar 

niet voor de eigendommen van RKAVV hoeft te gelden. Weet dat die eigendommen ook indirect van 

jullie zijn. Hoe zou jij het vinden als iemand bij je aanbelt, naar binnen loopt en je eigendommen kapot 

maakt?  

Dus als je mensen ziet die spullen meenemen of kapot maken zonder dat het hun eigendom is, spreek 

hen daarop aan en laat het ons ook als bestuur weten. Wij zullen deze mensen dan benaderen en 

indien nodig disciplinair straffen en waar nodig aangifte bij de politie van doen. Een overzicht van de 

incidenten van het laatste halfjaar: 

• Kleding en ballen die verdwijnen; 

• Elektronische apparatuur meegenomen; 

• Ballenpompen die verdwijnen en van de muur worden gerukt; 

• Bezems, trekkers en stoffer & blik die kapot gemaakt worden of worden meegenomen; 

• Kleedkamers worden vervuild achtergelaten, inclusief kratten bier, bierdopjes, vuilnis, bagger 

en andere rotzooi; Ruim elke kleedkamer op voordat je met je team eruit gaat! 

• Theedoeken en andere keukengerei die worden meegenomen; 

• Telefoons die uit kleedkamers worden gestolen en waar ondanks videobewijs buiten, de politie 

niets mee kan; 

• Kleding en schoenen die uit kleedkamers worden gestolen; 

• Containers met vuil die worden omgegooid en soms weer in de kleedkamers gegooid; 

Het hier op het sportpark aanwezig mogen zijn, is geen vrijbrief om RKAVV te benadelen. Ik verwacht 

van jou dat je goed met de spullen van RKAVV omgaat en dat je er met ons allen op toeziet dat 

anderen dat ook doen. Wij zullen bij vernieling of diefstal streng op treden, met als uiterste middel 

schadevergoeding, aangifte bij de politie, een RKAVV sportpark verbod en royement als lid. 

 

FINANCIËLE ZAKEN 

Contributie:  

Om de contributie inning efficiënter en effectiever te kunnen doen en problemen hierbij te voorkomen, 

werd de ALV gevraagd om de inning 2 x per jaar te laten plaatsvinden. De insteek was inning in 

augustus en in januari of februari. Dit voorstel werd door de ALV aangenomen. Voortschrijdend inzicht 

heeft geleid tot volledige contributie in september of in termijnen tot het einde van het seizoen. 



Wij hebben een professioneel bedrijf gevonden dat het innen van de contributie heeft overgenomen. 

Dit bedrijf is NIKKI.nl. Zij zijn bekend met het wel en wee van voetbalclubs.  

NIKKI zoekt contact met leden via e-mail, telefoongesprekken, brieven per post, sms-berichten en 

WhatsApp-berichten.  

Check uw e-mailbox of mogelijk eventuele betaalverzoeken in de spam zijn beland. 

 

In het geheel geen bericht ontvangen, dan heeft u wellicht een ander e-mailadres dan bij ons bekend. 

Stuur dan een e-mailbericht naar contributie@nikki.nl en geef uw naam, lidnummer en het juiste e-

mailadres door. 

 

Mocht u de betaling van de contributie via de ooievaarspas regeling laten betalen, dan verzoeken wij u 

spoedig de ooievaarspas af te geven in de commissiekamer of in het laadje van R. Zuiderwijk te 

plaatsen. Na het scannen kunt u de pas de week erna weer ophalen. 

Voor betaling via stichting Leergeld, geldt dat de schriftelijke toekenning van het jaar 2021 van deze 

stichting in het laadje kan worden gelegd 

 

Vrijwilligersbijdrage:  

In het verleden werd de toets voor de vrijwilligersbijdrage aan het eind van het seizoen uitgevoerd. In 

verband met het grote tekort aan vrijwilligers en het stimuleren om zich als vrijwilliger tijdig aan te 

melden is de ALV gevraagd om de toets of iemand vrijwilligerstaken uitvoert te doen per 30 november 

van het seizoen. De ALV ging hiermee akkoord. Je kunt je vrijwilligerswerk melden via de website van 

RKAVV. Na je invoer ontvangt de verantwoordelijke binnen RKAVV jouw aanmelding. 

NIKKI zal ook de inning van de vrijwilligersbijdrage verzorgen. Deze inning zal in december 2021 

plaatsvinden 

 

STATUS KLEDINGPLAN 

Het vorig seizoen is een project gestart en afgerond om te voorzien in het aflopende kleding contract. 

Wij hebben jullie daarover vorig jaar regelmatig geïnformeerd en bij de kleding keuzes betrokken. Het 

kledingplan werd tijdens de ALV gepresenteerd, inclusief ontwerpen van de shirts voor het 

jubileumseizoen. Het 3-jarig kledingplan voorziet in een jaarlijkse eigen bijdrage van € 30 of in een 

éénmalige afkoop van € 75. De ALV ging akkoord met het kledingplan, inclusief de financiële invulling 

daarvan naar de leden toe. 

We zijn nu in de afrondende fase van het passen en bestellen van de kleding. Robey, ons gekozen 

sportmerk, heeft net zoals vele andere bedrijven problemen met de grondstoffen, productie en 

leverantie van hun kleding waardoor het kunnen verstrekken van de kleding aan de RKAVV spelers en 

vrijwilligers vertraging heeft opgelopen. De laatste stand van zaken is dat nu vanaf januari 2022 de 

kleding ter beschikking komt. 

 

ROOKVRIJ BELEID 

Als we om ons heen kijken dan zien we dat een rookvrij beleid steeds meer wordt uitgedragen. In de 

gemeente Den Haag is dit al verplicht. RKAVV is nu ook een rookvrije vereniging, zie de borden op 

onze kant van het sportpark. We verzoeken de rokers alleen buiten het sportpark te roken zodat het 

juiste voorbeeld wordt gegeven aan onze jeugd en zij op het sportpark aan de RKAVV kant niet 

blootgesteld worden aan de schadelijke effecten van het roken. Ik dank jullie voor je medewerking en 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

GEEN GLAS OP HET TERRAS / GEEN ALCOHOL OP DE TRIBUNE 

Te vaak constateren wij dat er toch tijdens wedstrijden met glas op het terras wordt plaatsgenomen. 

Dit is echt niet toegestaan. Op de tribune bij het hoofdveld is alcohol in het geheel verboden. Het 

gebeurd nog te vaak dat wij anderen hierop moeten wijzen. Wij zullen ook borden laten maken en 

deze plaatsen op de diverse locaties op het terrein zodat het voor iedereen kenbaar is. 

 

ONE LOVE 



Geen andere sport dan voetbal kan zoveel miljoenen uiteenlopende mensen met dezelfde passie 

verbinden. De KNVB benadrukt deze gezamenlijke liefde met de OneLove-campagne. Je hebt dit al 

langs kunnen zien komen bij onder andere het Nederlands elftal en de Oranje Leeuwinnen. 

Half oktober speelden alle aanvoerders in het Nederlandse betaald voetbal met de OneLove-

aanvoerdersband om zo ook gezamenlijk uit te dragen dat iedereen welkom is en zichzelf moet 

kunnen zijn in het voetbal. 

Op elk niveau geeft de aanvoerder richting aan het team. Daarom vind de KNVB dat niet alleen 

aanvoerders in het betaald voetbal, maar dat elke aanvoerder in Nederland met een OneLove-

aanvoerdersband moet kunnen spelen. 

RKAVV staat achter deze boodschap en heeft vanaf komend weekend enkele OneLove-

aanvoerdersbanden ter beschikking. Deze zullen aan verschillende teams uitgedeeld worden. De 

aanvoerdersbanden zullen komende weken rouleren tussen de verschillende teams. 

Verder kan je de OneLove-campagne op verschillende plekken binnen RKAVV terugvinden door 

middel van posters, stickers en speldjes. Want zeker bij RKAVV geldt: Ons voetbal is van iedereen en 

iedereen is welkom! 

 

SLOTWOORD 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun inzet in dit seizoen waar we hebben leren leven met de 

impact van COVID-19. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe en wens jullie veel plezier tijdens 

de activiteiten in dit mooie jubileumseizoen.  

 

Alex Wijnen 

Voorzitter RKAVV 

 


