




Redactiewoord
De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel 
de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de 
“peptalk” van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, 
kennelijk zijn werk gedaan. Immers de laatste wedstrijd 
voor het moment van dit schrijven  werd overtuigend 
met 3-1 gewonnen van Barbaros en werd er verdienstelijk 
gelijkgespeeld tegen N.E.O..
In het jaar waarin we ons 90 jarig bestaan hopen te 
vieren zal promotie naar de derde klasse niet misstaan. De 
kansen daarvoor zijn dit seizoen ook nog groter vanwege 
extra promotieplaatsen door de herstructurering van de 
competitie indeling. Met een blijvend goede instelling en 
het feit dat er nog enkele ervaren spelers terug komen van 
blessures, moet dit toch mogelijk zijn.
Ook wil ik nog even iedereen helpen herinneren aan de 
komende jaarvergadering, maar gezien de goede opkomst 
van de laatste jaren is dit wellicht overbodig. Natuurlijk 
zijn we allemaal benieuwd naar de verdere ontwikkelingen 
van de “Sportpark-Plus” plannen. Het feit dat er bij de 
afgelopen Open Dag weer een kleine vijftig nieuwe leden 
zijn bij gekomen zorgt alleen al voor een versterking van 
de noodzaak tot uitvoering van deze plannen. Alle steun 
daarbij voor onze bestuurders is daarom welkom. Zet u 
daarom op welke wijze dan ook in voor onze prachtige 
vereniging.

Louis Bouwmeester. 

Inhoudsopgave:
Deze uitgave van ons clubblad bestaat grotendeels 
uit stukken voor de jaarvergadering van maandag 29 
oktober a.s. Dit zijn de agenda, de notulen van de vorige 
jaarvergaderingen en het jaarverslag 2011/2012. 
Neem de tijd en lees ze aandachtig door, zodat u goed 
geïnformeerd de jaarvergadering kunt bezoeken.
Naast al deze bestuurlijke teksten valt er natuurlijk nog veel 
meer te lezen, zoals de bekende rubrieken:  Geef de pen 
door, Mijmeringen en de  Ouwe doos.
In het vorige clubblad zijn twee verslagen abusievelijk niet 
meegenomen, te weten:  
Richtlijnen voor ereleden en het 50 jarig scheidsrechter 
jubileum van Herman Efftink. 
Daar we u deze verslagen niet willen onthouden kunt u ze 
alsnog in deze uitgave lezen.
Een verslag van de zeer geslaagde open dag mag natuurlijk 
ook niet ontbreken, evenals een vooruitblik op het 90 
jarige bestaan van Rood-Zwart in 2013.
Als vanouds sluit “linkspoot”  weer af met informatie die u 
waarschijnlijk nog niet wist.

Veel leesplezier,
Rudy Visschedijk
(Eindredactie clubblad)
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UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit 
voor het bijwonen van de

 89e algemene ledenvergadering 
van v.v. Rood Zwart

te houden op :

Maandag 29 oktober 2012, 
aanvang 20.00 uur

in het clubgebouw van v.v. Rood Zwart 
aan de Langestraat te Delden

Agenda, jaarverslagen, notulen 2011, 
zijn te lezen in het clubblad.

Toon betrokkenheid en zorg dat je erbij 
bent!

Namens het bestuur v.v. Rood Zwart
Mark Ros, secretaris.
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89e Jaarvergadering v.v. 
Rood Zwart
Maandag 29 oktober 2012

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie

Aanvang vergadering: 20.00 uur

1. Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  750-ste Rood Zwart lid
4.  Mededelingen
5.  Notulen 88e jaarvergadering
6.  Jaarverslag van de secretaris
7.  Jaarverslag van de penningmeester
 a. Begroting 2012/2013 
 b. Vaststelling contributie
8.  Verslag kascommissie
 a. Vaststelling jaarrekening
9.   (Her-)benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing
 a. Aftredend en herkiesbaar: Han Blanke
 b. Aftredend en herkiesbaar: Harold Pepers
 c. Aftredend en herkiesbaar: Peter Volmer
	 Nieuwe	en	tegenkandidaten	kunnen	zich	melden	tot		
	 uiterlijk	één	dag	voor	de	vergadering	bij	de	secretaris.

PAUZE

11. Stand van zaken diverse commissies
12. Stand van zaken Sportpark+
13. Fair play onderscheiding
14. Rondvraag
15. Sluiting

Notulen algemene 
ledenvergadering 
d.d. 24 oktober 2011
Aanwezig: 83 leden, incl. 8 bestuursleden.

1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezigen van harte welkom 
en opent de vergadering om 20:10. Ondanks dat er minder 
leden aanwezig zijn dan we de laatste jaren gewent zijn, is 
er nog steeds een goede opkomst. In zijn openingswoord 
geeft Robert aan dat dit één van de tekenen is dat het 
goed gaat met Rood Zwart, de prestaties zijn zowel op- als 
buiten het veld zijn goed. Er wordt aan het einde van het 
openingswoord een minuut stilte in acht gehouden, ter 
nagedachtenis aan de overleden leden.

2. Vaststelling agenda
Onder agendapunt 3 wordt punt 3B blijken van waardering 
ingebracht, verder geen op- of aanmerkingen waarmee de 
agenda is vastgesteld.

3. Mededelingen
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Erik 
Karnebeek, Frans Exterkate, Henk ten Voorde, Peter 
Schalkwijk, Judith Ros, Jan Pepers, Rob Straver, Jan Averdijk, 
Frank Dijkmans, Marco de Ruiter, Alwie Oude Nijhuis, Hans 
Slaghekke, Bart de Ruiter, Frank Lovink, Jeroen Vos, Arie 
Mulder, Jose Blanke, Vincent Braakhuis, Joost Braakhuis, Bas 
Franke en Hennie Keizer.

3B. Blijken van waardering
De voorzitter geeft aan dat er een aantal leden zijn die al 
héél lang lid zijn en actief deel uitmaken van de Rood Zwart 
familie. Speciaal voor deze mensen is de “orde van trouwe 
Rood Zwarters” opgericht! De eerste mensen die hiervoor in 
aanmerking komen worden door de voorzitter even in het 
zonnetje gezet en krijgen een bloemetje. 2 Van de 4 heren die 
als eerste in aanmerking komen voor toetreding tot deze orde 
zijn helaas niet aanwezig, dus die nemen het bloemetje later 
in ontvangst. Het gaat hierbij om Henk ten Voorde en Hennie 
Keizer. De andere heren zijn Gerard Bebseler die in 1941 zijn 
eerste paar voetbalschoenen kreeg voor boter en eieren en 
Johan “groot’n schoon” ten Brummelhuis.
Tevens doet Robert aan alle leden de oproep om mee te 
denken wie er binnen onze vereniging al in aanmerking 
komen voor de order van trouwe Rood Zwarters.
Iemand die nog niet zo lang lid is als de hiervoor genoemde 
heren, maar wel een vermelding en bloemetje verdient is 
Herman Efftink die al 50 jaar KNVB scheidsrechter is geweest 
eerder dit jaar!
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4. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee de notulen 
zijn vastgesteld.

5. Jaarverslag van de secretaris
Geen opmerkingen van de aanwezigen, waarmee het 
jaarverslag van de secretaris is vastgesteld.

6. Financieel jaarverslag
Penningmeester Harold Pepers brengt verslag uit over het 
financiële reilen en zeilen van de vereniging en kan ook dit 
jaar melden dat het goed gaat met de vereniging.
Het financieel beleid is gericht op zuinigheid (niet ten 
koste van..) en dat blijft volgens Harold ongewijzigd, ook 
het komende seizoen. Wij hebben ambities en willen deze 
verwezenlijken, daar is geld voor nodig en dus moet er 
gespaard worden. Ook afgelopen seizoen is het resultaat 
toegevoegd aan de spaarpot.
De aandachtspunten van afgelopen seizoen zijn het wegvallen 
van gemeentesubsidies met daarnaast een verhoging van 
de kosten voor veldhuur ed. Ook zijn er bij de gemeente 
voornemens om te bezuinigen op het inzamelen van oud 
papier. Hierbij is door Rood Zwart aan de bel getrokken en 
wordt deze bezuiniging voorlopig even “geparkeerd”.
Ook dit jaar geeft de penningmeester aan het werk niet 
alleen te doen en bedankt allen die een ondersteunende taak 
hebben hartelijk voor hun inzet. Dit wordt door de zaal met 
applaus ondersteund.
Naast enkele tegenvallers zijn ook enkele meevallers te 
melden, zo zijn de opbrengsten uit verhuur van onze 
accommodatie gestegen, in het bijzonder door 1 partij 
die vaker gebruik maakt van de velden en kleedkamers. 
Daarnaast zijn de opbrengsten uit oud papier flink gestegen, 
door het toewijzen van de “nieuwe wijk” Braak West 
aan Rood Zwart is er inmiddels al een 2e wagen op de 
inzamelavonden.
De kosten voor energie waren vorig jaar behoorlijk aan de 
hoge kant. Dit jaar kwam daar een leuke meevaller achteraan, 
de meterstanden waren op een of andere manier verkeerd 
opgenomen door de energiemaatschappij waardoor en flink 
terugbetaald moest worden. Inmiddels zijn we overgestapt 
op een nieuwe leverancier van stroom waar we goedkoper uit 
zijn, dit scheelt natuurlijk ook enigszins in de kosten.
Aan de hand van de presentatie op het grote scherm in de 
kantine loopt Harold stap voor stap door de cijfers en sluit af 
door te zeggen dat we een goed resultaat hebben gedraaid 
waarvoor diverse commissies en personen een belangrijk 
steentje hebben bijgedragen. Ook de begroting voor komend 
seizoen wordt op deze manier doorlopen. 
Namens het bestuur bedankt hij alle vrijwilligers en leden voor 
al het werk dat aan dit resultaat heeft bijgedragen. Dit wordt 
uiteraard met applaus uit de zaal beantwoord.
 

7. Verslag kascommissie
7A Vaststelling jaarrekening
De kascommissie geeft aan de stukken steekproefsgewijs te 
hebben gecontroleerd en geen onregelmatigheden te hebben 
geconstateerd. Daarom stellen zij de vergadering voor de 
penningmeester decharge te verlenen. Hier wordt middels 
een luid applaus door de aanwezige leden mee ingestemd.

7B Vaststelling contributie
Het voorstel wordt gedaan om de contributie niet te 
verhogen waar de vergadering mee instemt.

8. (Her)benoeming kascommissie
Dit jaar keer is er niemand aftredend.

9. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan dat er door het bestuur een schema is 
opgesteld voor het aftreden van de bestuursleden. Secretaris 
Mark Ros is statutair aftredend na zijn eerste termijn van 3 
jaar en daarnaast zijn Arjan Dijkmans (technische zaken) en 
Ferry van Sluijters (commerciële zaken) ook aftredend. Allen 
stellen zich opnieuw verkiesbaar waarmee door een luid 
applaus van de vergadering mee wordt ingestemd.

PAUZE

10. Goedkeuring huurovereenkomst kunstgrasveld
Robert Ros geeft een korte toelichting op het verzoek van 
de gemeente om mee te werken aan een huurconstructie 
waardoor de gemeente van de rijksoverheid de BTW van de 
investering in het kunstgrasveld kan terugvorderen.
Voor Rood Zwart heeft het verder geen andere consequenties 
dan dat wij op papier 2 kleedkamers aan de gemeente 
verhuren en zij Rood Zwart in de gelegenheid stellen tot het 
uitoefenen van sport, in ons geval voetbal. Er zijn hiervoor 
verschillende afspraken gemaakt die enerzijds vastliggen in de 
huurovereenkomst en anderzijds in een aparte overeenkomst 
tussen de gemeente hof van Twente en Rood Zwart, waarbij 
de belangrijkste eis van Rood Zwart instemming van de leden 
is.
Deze overeenkomst ligt vast in 3 delen, te weten een 
verhuurovereenkomst (kleedkamers van RZ verhuurt aan 
gemeente), een gebruiksovereenkomst (RZ mag kunstgras en 
kleedkamers gebruiken van gemeente voor sportuitoefening) 
en de commissionairovereenkomst (hierin liggen afspraken 
over opbrengsten verhuur kunstgrasveld vast).
 
De vergadering stemt met het voorstel in dat Rood Zwart 
haar medewerking verleent en de huurovereenkomst tekent.

11. Statutenwijziging
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de aanleiding 
tot wijziging van de statuten en benoemt de belangrijkste 
wijzigingen evenals de werkwijze om de vernieuwde statuten 
vast te leggen. 
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De belangrijkste wijzigingen van de statuten zijn de periode 
van het boekjaar, het duidelijk benoemen van de sociaal-
maatschappelijke functie van de vereniging, straffen opgelegd 
door de KNVB worden voortaan door de individuele leden 
zelf betaald, verhuren en huren van onroerende goederen en 
het doen van investeringen is vergemakkelijkt, het bestuur is 
bevoegd om anderen een volmacht te verlenen, stemrecht 
geven aan steunende leden, one (wo)man = one vote, 
eenvoudiger maken van statutenwijzigingen.
Deze vernieuwde statuten zijn in overleg met KNVB en 
juridisch adviseurs van het NKS opgesteld en worden nu ter 
goedkeuring aan de leden gelegd, na instemming van de 
leden wordt het aan de KNVB ter goedkeuring voorgelegd 
en als laatste moeten de statuten bij de notaris worden 
vastgelegd.
Aangezien niet de statutair benodigde 2/3 van de leden 
aanwezig is, kunnen de vernieuwde statuten op deze 
ledenvergadering niet worden geaccordeerd. Hiervoor zal een 
extra vergadering op 7 november a.s. worden belegd.
Wel is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt de 
ledenvergadering gevraagd of zij met deze statuten kunnen 
instemmen.
Een vraag uit de zaal is wat er precies onder steunende 
leden wordt verstaan. Robert geeft aan dat dit als donateurs 
wordt bedoeld, in de nieuwe statuten wordt er onderscheid 
gemaakt tussen steunende leden met- en zonder stemrecht. 
Het verschil is dat steunende leden met stemrecht bij de 
KNVB als “spelend lid” moeten worden aangemeld en dat er 
contributie aan de KNVB afgedragen moet worden.
Alex Braakhuis geeft aan het een goede zaak te vinden dat de 
statuten aangepast worden aan de huidige tijd en situatie en 
spreekt zijn complimenten uit voor de wijze waarop dit wordt 
aangepakt. Hij geeft aan toch graag een maximum bedrag 
op te nemen tot waar het bestuur zonder goedkeuring van 
de ledenvergadering mag beslissen tot het aangaan van 
verplichtingen. Het voorstel wordt gedaan een maximum op 
te nemen van € 50.000,- en dit wordt in stemming gebracht. 
De meerheid van de aanwezige leden stemt hiermee in (25 
voor en 14 tegen stemmen). Deze wijziging zal worden 
meegenomen in de statuten, die op 7 november 2011 
officieel in een 2e ledenvergadering opnieuw ter goedkeuring 
aan de leden worden voorgelegd.

12. Stand van zaken diverse commissies
12 A Seniorencommissie
Peter Volmer geeft aan de hand van een PowerPoint 
presentatie een korte terugblik op de prognoses van vorige 
ledenvergadering en een korte evaluatie van de resultaten tot 
nu toe.
Rood Zwart is nog steeds groeiende qua ledenaantal en dus 
ook qua elftallen. Dit geeft de nodige drukte op de velden 
met name voor trainingen, helemaal in combinatie met de 
ambities qua speelniveau als vereniging omhoog te gaan wat 
betekend dat nagenoeg alle jeugd 2 keer per week traint!!
Als extra aandachtspunten voor dit seizoen benoemt 

Peter het (opnieuw) beoordelen van de trainingscapaciteit, 
mogelijkheden voor 7 tegen 7 competitie, fair play en 
scheidsrechters. Voor het laatstgenoemde aandachtspunt 
is inmiddels nieuws te melden, Marcel Visschedijk en Rene 
van Norel hebben de functie van scheidsrechterscoördinator 
op zich genomen, Marcel voor de senioren en Rene voor de 
junioren. 

12B Technische Commissie
Arjan benoemt kort de nieuwe samenstelling van de 
technische commissie, er zijn recentelijk wat nieuwe mensen 
aangeschoven. Daarnaast zijn Erik Karnebeek en Geert 
Dewulf gestopt.
Arjan geeft even kort een evaluatie van de resultaten 
van het afgelopen seizoen, zoals ook in het jaarverslag 
en de clubbladen afgelopen seizoen te lezen viel, zijn de 
resultaten over de gehele linie goed. Arjan memoreert nog 
even aan de vorige ledenvergadering, waar hij voorzichtige 
“jaloezie” uitsprak richting de penningmeester vanwege 
zijn goede resultaten. Op dit moment is deze jaloezie op 
de penningmeester een heel stuk minder, ondanks dat zijn 
resultaten wederom erg goed zijn! M.a.w. op technisch vlak 
doet Rood Zwart het ook gewoon goed.
Er zijn wat ontwikkelingen sinds begin dit seizoen die Arjan 
even benoemt, Mark Averdijk is “terug bij Rood Zwart” en 
fanatiek aan de slag als keeperstrainer en begeleider van het 
1e. de selectie (1e, 2e en 3e) traint nu in 2 groepen, waarbij 
de 1e selectie op vrijdagavond traint en zo de studenten 
op kamers onder de spelers ook makkelijker en vaker 
aanwezig kunnen zijn en er tevens wat extra ruimte in het 
trainingsschema staat op de drukke donderdagavond.

12C Jeugdcommissie
Ook jeugdvoorzitter Erik Fransen geeft een korte terugblik 
op de vorige ledenvergadering en kijkt naar de huidige 
situatie waaruit de aandachtspunten voor komend seizoen 
voortvloeien.
Er zijn op alle fronten die in de vergadering van 2010 zijn 
genoemd, diverse acties ondernomen en lijntjes uitgezet. 
Sommige resultaten zijn al merkbaar, anderen vergen meer 
tijd voor je tastbaar resultaat ziet geeft Erik aan.
Als voorbeeld geeft hij een overzicht van alle niet-
voetbalactiviteiten van de jeugd in de winterstop, voor een 
juiste verhouding prestatie-recreatie werkt de jeugdcommissie 
nauwer samen met de technische commissie. Dit seizoen kent 
helaas een wat stroeve start, omdat de KNVB programma’s 
voor beker en competitie niet goed op de schoolvakanties 
zijn afgestemd. Dit zal volgend jaar met de late vakanties ook 
problemen kunnen geven, vandaar dat er van dit jaar geleerd 
is en er volgend jaar meer van tevoren geregeld kan worden 
om e.e.a. beter af te stemmen.

12D Tussenevaluatie kledingspaarplan
Bestuurslid commerciële zaken ferry van Sluijters geeft 
een korte evaluatie van het kledingspaarplan. Omdat we 
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Han heeft ook een aantal mededelingen, namelijk dat op 
vrijdag 4 november a.s. het jaarlijkse vrijwilligersfeest is en 
dat het bestuur wederom achter de tap staat (aan de reacties 
van de bestuurstafel te merken was dit van tevoren niet 
overlegd…) en op donderdag 24 november is de pakjesbingo.
Han geeft aan dat in zijn algemeenheid binnen de vereniging 
meer aandacht moet zijn voor normen en waarden en dat 
wij elkaar op ons gedrag moeten aanspreken. Als voorbeeld 
noemt hij hierbij het schoonhouden van de kleedkamers 
door de spelers na trainingen en wedstrijden, dat helaas nog 
steeds wel te wensen overlaat…
De speerpunten voor komend seizoen zijn wat Han betreft 
de voorbereidingen op het 90 jarig bestaan van Rood Zwart 
in 2013. Hiervoor is al een aparte commissie in formatie om 
e.e.a. te regelen. Suggesties zijn echter van alle leden meer 
dan welkom!
Een volgend speerpunt is al een langgekoesterde wens, het in 
kaart brengen van hoe lang onze leden al lid zijn en hoe lang 
onze vrijwilligers al hun vrijwilligerswerk doen. Han roept de 
vergadering op hierin mee te denken en dat er iemand wordt 
gezocht die hier iets in kan en wil betekenen.

13. Stand van zaken Sportpark+
Wim Koning ter Heege geeft als voorzitter van de Sportpark+ 
commissie een korte herhaling van de totstandkoming van 
de commissie en de acties en resultaten tot nu toe. Tijdens 
de algemene ledenvergadering in 2010 is het zogenaamde 
vlekkenplan van het Rood Zwart sportcomplex van de 
toekomst getoond en zijn de plannen gedetailleerd uiteen 
gezet. Sinds die ledenvergadering is er een inloopavond 
geweest voor zowel buren als leden, is er gecommuniceerd 
over de voortgang en ontwikkeling van de plannen via 
clubblad en website en hebben diegene die zich gemeld 
hebben de informatie incl. tekeningen via de post of email 
ontvangen. Er is door de commissie in overleg met bestuur en 
kantinecommissie een programma van eisen voor een nieuw 
clubgebouw opgesteld en is het volledige terrein ingemeten 
door Witteveen en Bos. In overleg met gemeente hof van 
Twente en Stichting Twickel is een landschap inpassingsplan 
uitgewerkt en hebben Jos en Robert Snippert een ontwerp 
voor een clubgebouw gemaakt. 
Wim doorloopt de PowerPoint presentatie waarin hij aan 
de hand van diverse plaatjes en 3D ontwerptekeningen van 
terrein t/m clubgebouw alle acties en resultaten van het 
afgelopen jaar in detail toelicht. Hij spreekt een bijzonder 
woord van dank uit voor Marcel Linderman die vanuit zijn 
werk bij Witteveen en Bos de terreininmeting en bijbehorende 
“plaatjes” heeft verzorgd en daarnaast voor Jos en Robert 
Snippert voor het ontwerp van het clubgebouw.
De vergadering zet Wim’s woorden kracht bij door met 
applaus in te stemmen met de complimenten. 
Wim sluit het verhaal af met het benoemen van de 
aandachtspunten en vervolgstappen. Iedereen die 
geïnteresseerd is in de tekeningen en daar in detail naar wil 
kijken, kan een intekenlijst invullen om de bestanden per post 

“slechts” 1 seizoen met dit plan werken, is het een kleine 
tussenevaluatie. Ferry geeft een korte terugblik op de stappen 
in de realisatie van dit plan en staat hierbij even stil bij de 
destijds benoemde “valkuilen”. Dit zijn met name de inname 
van kleding aan het einde van het seizoen en de uitgifte 
aan het begin van het volgende seizoen. Beide hebben we 
inmiddels een keer meegemaakt en daar is extra aandacht 
voor geweest. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, 
want qua vermissing en nodige vervanging zijn we onder de 
gestelde norm gebleven! Ook volgend jaar zal een evaluatie 
worden gedaan en naar 3 seizoenen is de definitieve evaluatie 
te doen.
Gerard Bekker merkt op dat bij D jeugd momenteel geen 
goed passende kleding is. Ferry geeft aan dat ze dit even 
nader kunnen bekijken buiten deze vergadering om.

12E PR-commissie
Secretaris Mark Ros benoemt de totstandkoming van deze 
commissie 2 jaar geleden als samenvoeging van website- en 
clubbladcommissie, aangevuld met de PR rond het 1e elftal 
(wedstrijdverslagen). Deze samenvoeging is gedaan om 
efficiënter te kunnen samenwerken en de leden een duidelijk 
aanspreekpunt te geven voor input van nieuws en informatie.
De conclusie die Mark trekt is dat er na die 2 jaar de input 
vanuit de vereniging helaas nog achterblijft en roept de leden 
nogmaals op om verslagen, stukjes, foto’s, enz. aan te leveren 
voor clubblad en website!
Tevens benoemt hij dat er binnen het schrijversgroepje dat de 
wedstrijdverslagen van het 1e verzorgt, extra schrijvers nodig 
zijn. Het streven is een groep van 5 personen die bij toerbeurt 
een verslag schrijven, er zijn momenteel slechts 2 schrijvers. 
Een oproep aan alle leden om de overige 3 posities z.s.m. in 
te vullen! Mensen kunnen zich hiervoor melden bij Mark Ros 
of Han Blanke.
Als belangrijkste onderwerp voor de website benoemt Mark 
het KNVB programma en de uitslagen en standen. Voor de 
websitecommissie is het ieder jaar een enorme klus om via 
de KNVB de juiste links en informatie op een overzichtelijke 
manier op onze eigen site te krijgen. Dit seizoen is er een 
nieuw programma verwerkt in de site waarop dit beter en 
makkelijker in te zien is voor de leden. Mark laat aan de hand 
van de PowerPoint presentatie kort zien waar het op de Rood 
Zwart site staat en hoe het schema is opgebouwd.

12F Vrijwilligerszaken
Bestuurslid vrijwilligerszaken Han Blanke geeft aan dat de 
kantinecommissie inmiddels een bredere bezetting heeft, de 
commissie is met een aantal nieuwe mensen aangevuld tot 
10 personen! Gezien de enorme hoeveelheid werk die er te 
verzetten is, geen overbodige luxe.
De activiteitencommissie heeft het afgelopen seizoen al 
geprobeerd om buiten de voetbal om leuke dingen te 
organiseren tijdens wedstrijden van het 1e en zal deze Rood 
Zwart familiedagen ook in het komende seizoen een vervolg 
geven!
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of mail te ontvangen. Vervolgens kunnen ideeën ed. aan de 
Sportpark+ commissie worden gestuurd. Dan zal er uiterlijk 
begin 2012 opnieuw een inloopavond zijn.
De aandachtspunten die Wim benoemt zijn de financiële 
situatie van de gemeente, een nieuw clubgebouw is mede 
afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en gezien de 
bezuinigingen is de situatie bij de gemeente niet rooskleurig 
voor Rood Zwart!
Daarnaast zal er een bestemmingsplanwijziging moeten 
worden gerealiseerd om het clubgebouw op een andere plek 
te bouwen en de te bebouwen oppervlakte en bouwhoogte 
te kunnen realiseren. Dan is de erfpachtconstructie van het 
gehele terrein tussen Twickel en de gemeente een punt 
van aandacht, de huidige overeenkomst zal waarschijnlijk 
opengebroken moeten worden en opnieuw verlengt om 
een dergelijke grote investering als een nieuw clubgebouw 
te kunnen realiseren. Twickel is overigens zelf met dit punt 
gekomen en heeft evenals de gemeente de goede intenties 
om dit netjes te regelen.
Daarnaast zal er een aanvraag voor investeringssubsidie bij 
de gemeente worden gedaan, maar de kans van slagen lijkt 
momenteel zeer klein.

Dan stelt Wim de vergadering de gelegenheid om met vragen 
te komen.
Gerrit Pepers merkt op dat hij in de plattegronden en 
tekeningen veel groen in de vorm van beplanting en bomen 
ziet. Hij wil graag meegeven als aandachtspunt dat het 
onderhoud hiervan niet te onderschatten is en dat hier wel 
terdege rekening gehouden wordt. Wim reageert dat het 
groene karakter een speerpunt is voor Twickel, maar dat 
onderhoud inderdaad een goed punt is om rekening mee te 
houden.
Louis Bouwmeester vraagt of er buiten de BSO/KDV ook nog 
wordt gedacht aan ander multifunctioneel (mede)gebruik 
wordt gedacht. Wim geeft aan dat op dit moment het 
hoofdpunt de BSO is, omdat deze reeds in het clubgebouw 
zit gevestigd naar ieders tevredenheid, maar dat een 
kinderdagverblijf praktisch gezien al lastig wordt gezien de 
strengere regels en extra eisen die er aan het gebouw worden 
gesteld. De basis is een gebouw dat voldoet aan de eisen 
van Rood Zwart, maar met oog voor gebruik door derden. 
Het medegebruik moet echter wel passend zijn, bijvoorbeeld 
horeca is om meerdere redenen geen optie.
Harry Dessens geeft aan dat dit een behoorlijk belangrijk 
onderdeel van de vergadering is, maar dat het inmiddels al 
laat is en een lange zit geweest voor wat betreft scherpte en 
concentratie. Kan dit punt volgend jaar eerder op de agenda? 
Wim: goed voorstel.

Dan is er de vraag hoe nu verder, Wim geeft aan dat het 
bestuur de leden 2 voorstellen doet:
 1.  De plannen voor een nieuw clubgebouw   
  verder uitwerken, met name op gebied van 
  financiën en benodigde voorwaarden   

  (bestemmingsplan, pachtovereenkomst, ed.)
 2.  Het starten met de aanpassing van de entree  
  in 2012: in samenwerking met gemeente (i.v.m.  
  plannen aanpak Langestraat - Europalaan), met  
  inzet van vrijwilligers/sponsoren en een maximale  
  eigen bijdrage van € 25.000,- uit eigen middelen.

Wim geeft nog een nadere toelichting op beide voorstellen. 
Op dit moment is een nieuw clubgebouw financieel niet 
haalbaar en zijn er eerst een paar “drempels” te nemen 
voordat de schop de grond ingaat, het gaan voor realisatie 
van de nieuwbouw in 2012 is dus niet realistisch. Ook 
zijn de plannen nog niet zover uitgewerkt dat er meteen 
bouwtekeningen gemaakt kunnen worden. Vandaar het 
voorstel om de plannen verder in detail uit te werken.
Wat naar mening van het bestuur wel een prioriteit heeft, is 
de veiligheid van de toegang van ons sportpark vergroten. De 
huidige situatie levert niet zelden zeer gevaarlijke situaties op 
voor met name fietsers en voetgangers, het is dan ook een 
wonder te noemen dat er nog geen grote incidenten hebben 
plaatsgevonden. Deze noodzaak tot aanpassen van de entree 
in combinatie met de huidige plannen van gemeente en 
provincie om de Langestraat en Europalaan aan te pakken, 
geeft ons de mogelijkheid “op deze plannen mee te liften” 
en misschien aanspraak te kunnen maken op potjes voor 
veiligheid zolang die nog gevuld zijn. Er is een duidelijk kader 
gesteld waarbinnen deze plannen realiseerbaar moeten zijn, 
anders wordt er niet aan begonnen.

 De vergadering wordt punt voor punt om goedkeuring 
gevraagd van de voorstellen en stemt met beide in d.m.v. 
applaus.

14. Fair play onderscheiding
Peter Volmer geeft aan dat de fair play cup dit keer naar een 
elftal bestaande uit wat oudere spelers die al heel wat jaren 
samen voetballen gaat: het 7e! 
Afgelopen seizoen hebben ze geen enkele gele of rode kaart 
gehad (overigens hebben het 5e en 6e dit afgelopen jaar ook 
niet gehad!) en vindt het bestuur mede belangrijk de inzet van 
dit elftal voor de vele taken die wij bij de vereniging hebben.

15. Rondvraag
De “pater familias” van onze Rood Zwart familie Gerard 
Bebseler spreekt zoals gebruikelijk de vergadering en het 
bestuur op geheel eigen wijze toe en dankt namens de 
vergadering het bestuur. Tevens wenst hij met name het 1e 
elftal erg veel succes dit seizoen.

16. Sluiting
Robert dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng en sluit de vergadering om 23:10.
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Notulen extra 
ledenvergadering 
d.d. 7 november 2011
Aanwezig: 18 leden, incl. 7 bestuursleden.

1. Opening en welkom
Voorzitter Robert Ros heet alle aanwezigen van harte 
welkom en opent de vergadering om 19:35. 

2. Vaststelling agenda
Als enige agendapunt staat de vaststelling van de 
vernieuwde statuten, er zijn geen op- of aanmerkingen 
waarmee de agenda is vastgesteld.

3. Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Arjan Dijkmans, 
hij kan pas later aanwezig zijn.

4. Vaststelling vernieuwde statuten
Robert vraagt de aanwezige leden in te stemmen met 
de vernieuwde statuten zoals deze op de algemene 
ledenvergadering d.d. 24 oktober 2011 zijn besproken 
en naar aanleiding van hetgeen tijdens die vergadering 
besloten als enige wijziging op te nemen een maximum 
bedrag van € 50.000,- (zegge vijftigduizend euro) tot 
welk bedrag het bestuur zonder goedkeuring van de 
ledenvergadering mag beslissen tot het aangaan van 
verplichtingen.
Alle aanwezige leden stemmen in met het voorstel, waarna 
voorzitter Robert Ros dit besluit bekrachtigd met dezelfde 
voorzittershamer als in 1979 de vorige statuten zijn 
bekrachtigd!

5. Rondvraag
Er wordt door niemand gebruik gemaakt van de rondvraag.

6. Sluiting
Robert dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng, en sluit de vergadering om 19:54.

Jaarverslag v.v. ROOD ZWART 
seizoen 2011 - 2012
Inleiding
Het seizoen 2011-2012 is weer ten einde. Voor Rood Zwart 
was het een seizoen met wisselende successen, maar ook 
teleurstellingen. Eigenlijk een “normaal”seizoen dus! 
Het is gebruikelijk dat de secretaris van de vereniging aan 
het einde van het seizoen een algemeen verslag opstelt van 
het reilen en zeilen binnen de vereniging, zo ben ik er ook 
dit jaar weer voor gaan zitten. Als ik dan na het einde van 
het seizoen begin met het verhaal, maak ik eerst voor mijzelf 
een overzicht van alle zaken die het afgelopen seizoen de 
revue hebben gepasseerd. Het wordt dan vervolgens echt 
strepen in deze punten wat er wel en niet relevant (genoeg) 
is, om zo het verslag niet onnodig groot te laten worden en/
of zijn doel voorbij te schieten. De conclusie die ik dan ook 
elk jaar weer kan trekken is: Rood Zwart? Je kunt er wel een 
boek over schrijven!
Vandaar dat u hier “slechts” een samenvatting aantreft 
van wat er zoal het afgelopen seizoen op en rond de 
Scheetheuvel is gebeurd. 

Voetbal resultaten
We zijn en blijven natuurlijk een voetbalvereniging, het 
is dat spelletje dat ons als leden bindt! Vandaar dat ik dit 
jaarverslag wil beginnen met de resultaten op voetbalgebied 
van het afgelopen seizoen.
Met name de jeugd heeft het dit seizoen erg goed gedaan 
met verschillende kampioenschappen en promoties. A1, C1, 
D2 en meisjes D werden onlangs kampioen en E3 deed het 
helemaal voortreffelijk door de “triple” binnen te halen.
Bij de senioren wist het tweede elftal zich prima te 
handhaven. De dames deden het eveneens voortreffelijk 
door in de top mee te draaien. Voor het derde elftal bleek 
de derde klasse toch iets te hoog gegrepen en van het 
eerste (ons vlaggenschip) hadden we aan het begin van het 
seizoen toch iets meer verwacht. Gelukkig wist ons zesde 
nog wel een kampioenschap bij de senioren binnen te halen.
Volgend jaar zijn er weer nieuwe kansen en voor ons eerste 
elftal ook méér kansen. Want ten gevolge van de nieuwe 
competitie indeling zijn er in het volgend seizoen meer 
promotieplaatsen te vergeven.

Er waren ook ontwikkelingen op andere fronten. In de 2e 
helft van de competitie gaf hoofdtrainer Rene Woesthuis 
te kennen niet verder te willen bij Rood Zwart en moest 
er in alle haast gedacht worden aan- en gezocht worden 
naar een geschikte opvolger… Gelukkig is er vrij snel een 
tijdelijke oplossing gevonden in de persoon van Peter 
Oude Veldhuis. Hij heeft de taken van Woesthuis voor de 
resterende trainingen en wedstrijden op een voortreffelijke 
manier overgenomen, waarvoor wij hem als club veel dank 
verschuldigd zijn! 



De zaak die u de meeste service geeft
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 - Diverse commissies binnen Rood Zwart
 - Sponsoren
 - Contacten in de buurt, Enz.
 
Uitgangspunt in de bestuurlijke agenda was elke 3 weken 
vergaderen met het voltallige bestuur. Daarnaast is er naar 
behoefte wekelijks/dagelijks overleg in de wandelgangen 
en telefonisch contact. Het afgelopen verenigingsjaar 
is het bestuur totaal ca. 15 keer in een reguliere 
bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben de 
diverse commissie naar behoefte, maar op regelmatige basis 
vergadert. 

De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging en 
hebben daar waar nodig overleg gehad met het bestuur: 
 - activiteitencommissie
 - commissie club van 100 
 - jeugdcommissie
 - kantinecommissie
 - kledingcommissie
 - onderhoudscommissie/vrijdagmorgenploeg
 - oud papiercommissie
 - PR commissie
 - seniorencommissie
 - sponsorcommissie
 - technische commissie
 - toernooicommissie
 - commissie Rood Zwart 90 jaar
 - Sportpark+ commissie

Jaarvergadering seizoen 2010 - 2011
De algemene ledenvergadering, in de volksmond 
jaarvergadering genoemd, is gehouden op maandag 24 
oktober 2011. Dit was alweer de 88e in het bestaan van onze 
vereniging. 
Een avond met een goed opkomst en sfeer waar, na het 
aanhoren van de diverse agendapunten maar één conclusie 
mogelijk is: “het gaat goed met Rood Zwart!” 
In ieder geval is één punt wel een opmerkelijke en belangrijke, 
om deze hier toch maar even te noemen. Tijdens de 
algemene ledenvergadering in 2010 is reeds aangegeven 
dat onze statuten erg verouderd waren en dat het bestuur 
deze daarom een “update” wilde geven. Na een zorgvuldig 
proces van opstellen van de vernieuwde statuten in overleg 
met KNVB en juridisch adviseurs van o.a. het NKS, zijn deze 
voorgelegd ter goedkeuring aan onze leden. Aangezien er 
op de algemene ledenvergadering in 2011 niet werd voldaan 
aan de statutair vereiste aantal aanwezige leden, is op 7 
november 2011 een extra ledenvergadering t.b.v. vaststelling 
van de statuten gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de 
statuten door de leden geaccordeerd en later ook door de 
KNVB. De laatste stap was vastlegging bij de notaris dat op 
1 december 2011, wat onder toeziend oog van voorzitter 
Robert Ros en ondergetekende plaats heeft gevonden bij 
notaris Rouwenhorst te Delden. 
Het uitgebreide verslag van deze vergaderingen zijn elders in 
dit clubblad te lezen.

Ondanks het late tijdstip waarop een nieuwe trainer gezocht 
moest worden, is de technische commissie er toch in geslaagd 
een prima opvolger vast te leggen voor het komende 
seizoen. Deze trainer is Bert Jan Heins, die vanaf seizoen 
2012-2013 als hoofdtrainer bij Rood Zwart aan de slag zal 
gaan. Eenzelfde situatie ontstond er ook bij dames 1, waar 
voortijdig afscheid werd genomen van de trainer en gelukkig 
vrij snel een opvolger gevonden kon worden. Deze trainer 
luistert naar de naam Robert Woudstra en was bereid om net 
over de helft van het seizoen de klus van zijn voorganger af te 
maken. 
Ik wens hen vanaf hier veel succes het komende seizoen en 
hoop volgend jaar rond deze tijd een hoop mooie resultaten 
te kunnen melden!

Jeugdafdeling Rood Zwart
Zoals hiervoor reeds gemeld was het sportief gezien een goed 
seizoen voor de jeugd! Vele kinderen uit en om Delden wisten 
hun weg weer naar de Scheetheuvel te vinden voor hun 
wekelijks sportplezier!
Naast de vele uurtjes zweten op het trainingsschema om dit 
rond te krijgen (je kunt het nooit voor iedereen goed doen, 
maar dat is wel het streven…) moeten de teams ook allemaal 
de nodige trainers en leiders hebben. En dat is elk jaar nog 
wel de grootste klus. De jeugdcommissie steekt jaarlijks vele 
uurtjes in het zoeken naar jeugdkader, wat helaas niet altijd 
tijdig lukt. 
Ook afgelopen seizoen is het wederom wel gelukt om alles in 
de steigers te zetten, maar het verkrijgen en behouden van 
jeugdkader blijft een zorgenkindje!
Gelukkig is er ook dit seizoen weer héél veel geregeld en 
voorzien van de nodige vrijwilligers, zodat we naast de 
voetbalactiviteiten ook de nodige andere zaken kunnen 
aanbieden! Het sociaal maatschappelijke aspect van een 
sportvereniging komt bij Rood Zwart tot uiting in de diverse 
activiteiten gericht op teamwork en gezelligheid. Voorbeelden 
hiervoor zijn de smokkeltocht, Sinterklaas bezoek, 
carnavalsoptocht, paaseieren zoeken, zwemmen in de Wilder, 
enz. Daarnaast zijn er op sportief gebied ook de nodige 
extra’s in de vorm van diverse voetbaltoernooien.
Rood Zwart heeft de Deldense jeugd dus nog altijd voldoende 
vertier te bieden!

Bestuur / diverse commissies
Het bestuur en de diverse commissies die actief zijn binnen 
onze vereniging, hebben er weer wat afvergaderd en overlegd 
het afgelopen jaar! Er is dan ook weer veel gebeurd op allerlei 
fronten en er zijn ook nieuwe- of bundelingen van bestaande 
commissies ontstaan om Rood Zwart op organisatorisch vlak 
soepel te laten verlopen.

Het bestuur is (al dan niet met afvaardigingen) betrokken 
geweest bij diverse besprekingen en bijeenkomsten met: 
 - Gemeente Hof van Twente
 - KNVB
 - Hofvoetbalverenigingen
 - Stichting Twickel
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89e Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2012
Traditiegetrouw op de 6e januari, deze keer op een dinsdag, 
is de 89e nieuwjaarsreceptie gehouden.
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak stond voorzitter Robert Ros 
allereerst stil bij de ons in 2011 ontvallen leden. Vervolgens 
blikte hij terug op de sportieve prestaties van de diverse 
elftallen, met als uitschieters de prachtige resultaten van ons 
eerste damesteam in zowel de competitie alsook de beker; 
“Met nog enkele bekerronden te gaan zouden we zomaar de 
nationale bekerwinnaar in ons midden kunnen hebben”, waren 
z’n bemoedigende woorden voor de dames. Dit is uiteindelijk 
helaas niet bereikt, maar wat waren ze dichtbij…
Ook roemde Robert het verenigingwerk binnen Rood Zwart. 
Alleen door de geweldige inzet van allerlei vrijwilligers binnen 
de vereniging zijn wij steeds weer in staat tot het neerzetten 
van mooie dingen. Een opsomming van de vele commissies 
maakte duidelijk wat de voorzitter bedoelde. En aangezien 
Rood Zwart in 2013 haar 90-jarig bestaan viert, is er een 
jubileumcommissie in het leven geroepen, die alle hierbij 
behorende activiteiten in goede banen zal moeten gaan leiden.
De voorzitter sprak zijn vertrouwen uit voor de toekomst 
van Rood Zwart in zowel sportief als ook maatschappelijk 
opzicht. 

In memoriam:
Vrijwel ieder jaar nemen wij noodgedwongen afscheid van 
één of meerdere leden, ook dit seizoen hebben wij afscheid 
moeten nemen van een aantal leden.
Op 10 oktober 2011 overleed ons lid Willy Sueters na een 
langdurig ziekbed. In zijn jonge jaren is Willy erg actief bij 
Rood Zwart geweest en niet alleen als voetballer, ook als 
vrijwilliger heeft hij jaren zijn steentje bijgedragen.
24 Januari 2012 overleed na een ernstige ziekte ons lid en 
trouwe vrijwilliger Gerrit Oude Veldhuis. Hoewel Gerrit bij 
mijn weten nooit als voetballer actief is geweest, is hij dit als 
o.a. bestuurslid en kantinemedewerker (veel samen met zijn 
vrouw Tine) zeer zeker wel geweest!

Moge zij rusten in vrede. De herinneringen aan hen zullen 
blijvend zijn! 

Contacten met gemeente Hof van Twente
Van alle contacten buiten de vereniging zijn met name die 
met de gemeente Hof van Twente erg “intensief” geweest 
het afgelopen seizoen! Naast het onderhoud aan de velden 
(wat aan het einde van het seizoen de nodige hoofdbrekens 
opleverde bij menigeen…), is er ook veelvuldig contact 
geweest in het kader van de Sportpark+ met diverse 
afdelingen en personen binnen de gemeente. Ook Stichting 
Twickel is hierin een belangrijke gesprekspartner geweest. 

Sportpark+
Op het moment van schrijven van dit verslag, is er nog niet 
veel te melden anders dan u in het clubblad al hebt kunnen 
lezen, de plannen zijn in fases opgeknipt waarbij voorrang 

wordt gegeven aan aanpassing van de entree. Tijdens de 
vorige algemene ledenvergadering werd al duidelijk gemaakt 
dat het scheiden van fietsers/voetgangers en auto’s heeft 
grotere prioriteit en vooral haalbaarheid dan bijvoorbeeld 
een nieuw clubgebouw. Ongetwijfeld zult u binnenkort de 
resultaten hiervan kunnen zien!

Daarnaast blijven de andere plannen voor aankleding van 
het sportcomplex, het nieuwe clubgebouw en een nieuw, 
extra kunstgrasveld ook nog bestaan. Hoofdzakelijk achter de 
schermen is er ook afgelopen jaar hard gewerkt aan uitwerken 
en realisatie van deze plannen. Via clubblad en website 
bent u hier regelmatig van op de hoogte gebracht. O.a. 
een bestemmingsplanwijziging en afspraken met gemeente 
Hof van Twente en Stichting Twickel over verlenging van 
de pachtovereenkomst zijn daarin belangrijke stappen die 
genomen moeten worden, voordat er definitief een schop 
de grond in zou kunnen. Deze zaken kosten allemaal veel tijd 
en energie, maar zullen zeer zeker hun vruchten afwerpen. 
Wellicht dat er op de komende algemene ledenvergadering in 
het najaar van 2012 wat meer over te vertellen valt!?

Sponsoring
In het streven om de contributie zo laag mogelijk te houden, 
maar toch voldoende te kunnen bieden aan de leden is 
sponsoring een belangrijke troef voor Rood Zwart. 
De belangrijkste peiler voor het afgelopen seizoen was het 
vol krijgen van de bestaande sponsorpakketten en uitbreiding 
met enkele nieuwe pakketten/sponsoropties. Omdat er reeds 
veel contracten met bestaande sponsoren afgelopen waren 
of er zelfs nooit zijn geweest, is de sponsorcommissie vorig 
en dit seizoen alle sponsoren opnieuw gaan benaderen. 
De mogelijkheden zijn besproken met de sponsor en 
diverse contracten zijn verlengt en/of zelfs uitgebreid! En 
het resultaat van al deze uren inzet van de mensen van de 
sponsorcommissie? Als u kijkt naar het aantal reclameborden 
langs het hoofdveld, de advertenties op de website en in het 
clubblad hoef ik u over het resultaat verder niets te melden 
lijkt me! Hulde voor de mensen van de sponsorcommissie!

Vrijdagmorgenploeg:
Als vanouds heeft de club van veelal heren op leeftijd, ook 
dit seizoen weer de nodige arbeid verzet. Het valt meestal 
niet op en is allemaal zo vanzelfsprekend, maar wat zou 
ons prachtige sportpark er minder mooi uitzien als deze 
heren dat werk niet meer uit zouden voeren… Ook in dit 
jaarverslag is het benoemen van de vrijdagmorgenploeg en 
het complimenteren van deze vrijwilligers iets wat ze dubbel 
en dwars verdienen. Immers, het vele werk dat zij verzetten 
resulteert in een prachtig onderhouden sportcomplex waar 
wij als Rood Zwarters trots op kunnen zijn en een prima 
visitekaartje is voor onze gasten! 

Kantinecommissie:
Deze commissie regelt het reilen en zeilen van de kantine, van 
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de planning voor bardiensten tot de schoonmaak en inkoop 
alles wat er bij komt kijken! Ook onderhouden zij contacten 
met het bestuur en overleggen waar nodig. Aangezien de 
kantine voor de club een belangrijke bron van inkomsten is, is 
het van belang dat deze commissie goed functioneert en de 
touwtjes strak in handen heeft. 
Er zijn binnen deze commissie altijd nieuwe vrijwilligers nodig, 
voor een bardienst, in de keuken of schoonmaak van de 
kantine. Het blijkt echter de laatste jaren steeds lastiger te zijn 
om een structurele invulling aan de benodigde vrijwilligers 
voor het draaien van bardiensten te geven. Hiervoor zijn op 
de zondag al de seniorenteams ingeroepen die de vaste crew 
achter de bar met extra mensen ondersteunen. Dit geeft een 
stuk verlichting, maar geen (structurele) oplossing voor het 
tekort aan vrijwilligers… Met name op de doordeweekse 
trainingsavonden is het niet ondenkbaar dat in de toekomst 
de deuren van onze kantine gesloten blijven!
Dit is toch echt zonde, dat er na een lekkere trainingspot geen 
mogelijkheid is om gezellig samen wat na te kletsen onder 
het genot van een drankje en daarmee te werken aan de 
teambuilding. Een vereniging met ruim 700 leden moet toch 
voldoende vrijwilligers hiervoor kunnen vinden!?
Daarom hierbij nogmaals een oproep aan eenieder die 
zich geroepen voelt om zich aan te melden voor een 
vrijwilligersfunctie bij Han Blanke. Het is bij Rood Zwart 
immers met elkaar, voor elkaar!!!

Tot slot
Alweer een seizoen voorbij, een seizoen waarin Rood Zwart 
verder heeft gebouwd aan de toekomst en tevens veel terug 
heeft gekeken naar het verleden. Dit laatste met name 
vanwege de voorbereidingen op ons 90 jarig bestaan in 2013. 
Wat staat ons allemaal nog te wachten in het jubileumjaar? 
Geen idee nog, maar we maken ons op voor een jaar met tal 
van leuke activiteiten en ongetwijfeld kan ik u daar volgend 
najaar een samenvatting van geven!
Hoewel het met Rood Zwart erg goed gaat, zoals ik in mijn 
inleiding al kon melden en wij ons daarnaast opmaken voor 
een hoop festiviteiten in het kader van ons 90 jarig bestaan, 
is het niet alleen rozengeur en maneschijn… Er is en blijft veel 
werk aan de winkel om onze prachtige club in  de benen te 
houden en verder te kunnen uitbouwen. Dit werk rust in ons 
geval op de schouders van vrijwilligers, vele vrijwilligers kan 
ik gelukkig nog melden! Maar er is steeds meer werk voor 
dezelfde of zelfs minder mensen, de last op de schouders 
wordt zwaarder… 
Daarom wil ik ook hier van de gelegenheid gebruik maken 
een oproep te doen aan alle leden om met elkaar en voor 
elkaar een steentje bij te dragen en samen de schouders 
onder Rood Zwart te zetten!!! Hopelijk is deze oproep niet aan 
dovemansoren gericht.

Bedankt voor uw aandacht.
Mark Ros
Secretaris

90 Jarig bestaan Rood Zwart
In het vorige clubblad hebben we de commissie 90 jarig 
bestaan voorgesteld en al een tipje van de sluier opgelicht. 
Het doel is dat we voor alle leden, naast de bestaande 
activiteiten, iets leuks gaan doen. Vandaar ook dat alle 
geledingen van de vereniging vertegenwoordigd zijn.
Die extra’s zijn in veel gevallen heel moeilijk te plannen. 
Natuurlijk zit je met vakanties, maar wat het minstens 
zo lastig maakt zijn de activiteiten die we elk jaar al 
organiseren. Als je dat allemaal op een rijtje zet merk je pas 
hoeveel activiteiten we naast het voetbal organiseren. Denk 
bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, boerenkooltoernooi, 
playbackshow, zwemmen in de Wilder en natuurlijk 
de afsluitende toernooien; Gerrit ten Brummelhuis- 
en Bevertoernooi. Daar mogen we de betreffende 
organisatoren wel dankbaar voor zijn.

Nieuwjaarsreceptie:
Natuurlijk houden we de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 
zoals we dat elk jaar doen. Maar dit jaar wordt wel 
een “special one” om maar een uitspraak van Steve te 
gebruiken. We gaan letterlijk wat tipjes van de lakens 
optillen. Wat daar onder zit blijft nog even onder dat 
zelfde laken, maar het is de moeite waard. Omdat we een 
vol programma hebben (en ook nog een borreltje willen 
drinken) gaan we om 14:30 aftrappen. Mooie tijd op 
zondag, doen we wel vaker. 

Reünie;
Niet echt origineel, een open deur, waar we met een Club 
van 100 bal doorheen trappen, maar het hoort er gewoon 
bij. Wat is een jubileum zonder een reünie? Als je 18 
bent denk je daar niet zo over na, maar als de jaren gaan 
tellen en je verschillende personen waar je jaren mee hebt 
gevoetbald uit het oog bent verloren, is het wel lekker om 
een paar oude koeien uit de sloot te halen en een aantal 
successen weer van het stof te ontdoen. Jaren later lijken 
die successen nog groter dan toen ze gevierd werden. De 
datum van de reünie kunnen jullie alvast noteren; zaterdag 
8 juni 2013. De kunst is natuurlijk om zoveel mogelijk 
mensen (van buiten Delden) te bereiken. Daarvoor hebben 
we jullie hulp nodig. De aankondiging komt natuurlijk 
op de website, maar een beetje ondersteuning is altijd 
welkom. Dus nodig alvast mensen uit als je ze (per toeval) 
spreekt.

Officiële receptie; 
Gaan we ook houden, vanzelfsprekend, en wel op dezelfde 
datum, zaterdag 8 juni. Dat heeft er een beetje mee te 
maken dat we nog een feesttent hebben staan van het 
Bevertoernooi (zaterdag 1 juni). Bovendien hebben we 
dan wel alle voetbalactiviteiten afgerond, zodat iedereen 
die op welke manier dan ook betrokken is bij het voetbal 
aanwezig kan zijn. 
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Wat doen we nog meer?
Natuurlijk hebben we nog meer plannen. Maar voor 
sommige activiteiten zijn meerdere partijen nodig. Ben 
je afhankelijk van andere agenda’s. Nu iets vermelden 
terwijl het nog niet definitief is moeten we niet willen. 
Daarom is het handig om het clubblad en website in de 
gaten te houden. Moet natuurlijk altijd al, maar zeker in de 
komende periode………

Onderstaand	artikel	is	door	omstandigheden	abusievelijk	
niet	geplaatst	in	de	vorige	uitgave	van	dit	clubblad.	
Onze	excuses	hiervoor.	
(redactie)

Ereleden, leden van 
verdiensten en de orde van 
trouwe Rood Zwarters
1. Inleiding
Een heel bijzondere manier om de waardering voor een 
lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging 
verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:

-  De toekenning van een erelidmaatschap of
-  De benoeming tot lid van verdienste of
-  De benoeming tot lid in de orde van trouwe Rood  
 Zwarters

2. Voorwaarden
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van 
een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste, 
spelen de volgende elementen een rol:

-  De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft   
 uitgevoerd;
-  De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
-  Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
-  Het al dan niet aanwezig zijn van een    
 vergoedingsregeling voor die activiteiten;
-  De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens  
 deze activiteiten had.

Ereleden kunnen alleen worden benoemd met instemming 
van de algemene ledenvergadering, leden van verdienste 
en de orde van trouwe Rood Zwarters kunnen door het 
bestuur worden benoemd.

Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden 
gezien:

Lid van verdienste
- Bestuurslid met bijzondere verdiensten; 
- Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd  
 over een periode van meer dan 10 jaar.

Erelid
- Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere  
 verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 10  
 jaar)
- Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten,  
 uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.

Lid van de orde van trouwe Rood Zwarters
- Lidmaatschap van minimaal 60 jaar.

3. Werkwijze
De werkwijze voor toekenning van een erelidmaatschap, 
benoeming tot lid van verdienste of lid in de orde van 
trouwe Rood Zwarters is als volgt:

Erelidmaatschap:

-  Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het  
 bestuur (bijvoorbeeld via info@roodzwart.nl of op  
 papier) en kan door elk lid van de vereniging worden  
 gedaan;

-  De voordracht bevat een opsomming van relevante  
 activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn  
 beschreven;

-  In het geval van instemming van het bestuur wordt  
 dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de  
 notulen van de betreffende bestuursvergadering;

-  Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt  
 het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;

-  In het geval van instemming wordt de betreffende  
 oorkonde en plaquette door het bestuur uitgereikt.

Lid van verdienste:

-  Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur  
 (bijvoorbeeld via info@roodzwart.nl of op papier) en  
 kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;

-  De voordracht bevat een opsomming van relevante  
 activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn  
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 beschreven;

-  In het geval van instemming van het bestuur   
 wordt dit vastgelegd in de notulen van de betreffende  
 bestuursvergadering. Het bestuur kan ook zelf een  
 voorstel doen en beslist uiteindelijk over toekenning  
 van de onderscheiding;

-  Op de eerstvolgende officiële gelegenheid wordt de  
 benoeming kenbaar gemaakt en de speld uitgereikt.

Lid in de orde van trouwe Rood Zwarters:

-  Leden die voldoen aan de lidmaatschapseis kunnen  
 zich melden bij het bestuur of door anderen worden  
 aangemeld.

-  In het geval van instemming van het bestuur   
 wordt dit vastgelegd in de notulen van de betreffende  
 bestuursvergadering. Het bestuur kan ook zelf een  
 voorstel doen en beslist uiteindelijk over toekenning  
 van de onderscheiding;

-  Op de eerstvolgende officiële gelegenheid zal het  
 betreffende lid worden benoemd tot lid van de orde

Aldus	vastgesteld	door	het	bestuur	d.d.	14-02-2012

Record aantal nieuwe leden 
Bij Open Dag
Op zaterdag 1 september werd de jaarlijkse Open Dag 
georganiseerd. Het werd, mede door het prachtige weer, 
een zeer geslaagd en erg druk bezocht evenement. De 
organisatie was er wederom in geslaagd een mooi en 
gevarieerd programma in elkaar te zetten. Er was een 
4x4 toernooi voor de gehele E-groep, een 5x5 toernooi 
voor de gehele F-groep, een welpentraining, een 
demonstratietraining onder de bezielende leiding van onze 
nieuwe hoofdtrainer Bert Jan Heins, een penalty-shoot 
out tegen de keepers van de 1e selectie en het grote 
springkussen was aanwezig. 

Uiteraard mochten ook alle (potentiële) nieuwe leden 
mee doen met alle activiteiten. De Open Dag werd om 
13.00 uur afgesloten met een prijsuitreiking. Onder de 
strakke leiding van onze vaste spreekstalmeester Herman 
Weijenborg werd het hele programma keurig volgens strak 
schema afgewerkt. Verder was er de gehele dag gratis 
koffie en limonade en een zakje chips en een ijsje voor alle 
aanwezige kinderen.
Er waren ook diverse stands aanwezig, waaronder 1 
voor het inschrijven van nieuwe leden. Hier was het erg 
druk: er werden erg veel inschrijfformulieren uitgereikt én 
ingevuld. Ieder nieuwe lid kreeg bij inschrijving de enige, 
echte en unieke Rood-Zwart lederen bal. Aan het eind 
van de Open Dag stond de teller op 41 (!) nieuwe leden, 
voornamelijk welpjes en F-jeugd. Dit is een nieuw record 
in de geschiedenis van Rood-Zwart! De teller kan overigens 
nog oplopen, want er zijn ook nog een aantal formulieren 
meegenomen, die wellicht op een later tijdstip nog worden 
ingeleverd. Ook was er voor het eerst een stand met een 
overzicht van veel vrijwilligervacatures bij Rood-Zwart. Ook 
deze werd druk bezocht, en aan het eind van de Open Dag 
kon v.v. Rood-Zwart weer een aantal nieuwe vrijwilligers 
toevoegen hun bestand, van bar/keukenpersoneel tot aan 
leider tot aan medewerkers PR-commissie. 

UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur haar leden uit 
voor het bijwonen van de

 89e algemene ledenvergadering 
van v.v. Rood Zwart

te houden op :

Maandag 29 oktober 2012, 
aanvang 20.00 uur

in het clubgebouw van v.v. Rood Zwart 
aan de Langestraat te Delden

Agenda, jaarverslagen, notulen 2011, 
zijn te lezen in het clubblad.

Toon betrokkenheid en zorg dat je erbij 
bent!

Namens het bestuur v.v. Rood Zwart
Mark Ros, secretaris.
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Zodoende werd er prima gehoor gegeven aan het gezegde 
van de vrijwilligerscommissie: met elkaar, voor elkaar !
Als afsluiting van de Open Dag werd om 18:30 uur de 
eerste competitiewedstrijd van Rood Zwart 1 tegen 
Hector 1 gespeeld. Het was gezellig druk op sportpark de 
Scheetheuvel.

Voor de kinderen stond het grote springkussen er nog en 
er was gezellige muziek. Rood-Zwart 1 kon helaas de Open 
Dag niet op gepaste wijze afsluiten en verloor, na een 
1-0 voorsprong, uiteindelijk met 1-2 van Hector 1, onze 
Hofgenoot uit Goor. Kijkt u voor alle foto’s en o.a. 2 you 
tube filmpjes op: www.roodzwart.nl.

MIJMERINGEN LII.
Op de dag dat Observer weer zijn bijdrage voor het clubblad 
gaat leveren is de voorbereiding voor het nieuwe seizoen in 
volle gang. Tijdens de eerste vriendschappelijke wedstrijden 
waren veel spelers nog met vakantie. Het leek er op dat de 

man, die al dan niet bewust zijn voetbalschoenen naar het 
veld had meegenomen, tevens de garantie hiervoor mee kreeg 
de wedstrijd ook te mogen meespelen. Maar de ernst van 
het voetballeven heeft ook weer zijn intrede gedaan en dat 
aanvankelijk met resultaat. Zijn we al verkozen tot de meest 
leuke vereniging in de Hof van Twente, nu heeft ons 1e elftal 
ook nog de jaarlijks door die gemeente te vergeven bokaal, 
in een pracht finalewedstrijd tegen de jongens van WVV uit 
Hengevelde, binnengesleept. Juichen doet Observer pas als ook 
in competitieverband goede prestaties worden geleverd. De 
gang naar een nieuw en strak technisch beleid zal op termijn 
tot resultaat moeten leiden. Die gedachte heeft Observer al 
vast in zijn brein opgenomen. Maar…… wie het weet mag 
het zeggen. Als we het dan toch over het 1e elftal hebben 
kan Observer er niet onderuit even te melden dat Theo Oude 
Meijers tot leider van dat team is benoemd. Een al in zijn 
Bornerbroekse voetbaljaren goed geschoolde voetbalman met 
een ruimhartig karakter. Dit is naar de mening van velen  een 
goede keuze en een proficiat waard. Succes Theo!
Dat ook onze oud - 1e elftalspeler Bart Klaver zich als leider bij 
het 1e elftal heeft gevoegd was voor  Observer een complete 
verrassing. Verheugd hem weer terug te zien. 
Observer had ook even contact met de nieuwe trainer van het 
1e elftal. Dit omdat laatstgenoemde geen navraag hoeft te 
doen wie die oude en enigszins kritische supporter is. De man 
had een luisterend oor en wat ook belangrijk is een vriendelijk 
en soms geslepen weerwoord.. We houden vertrouwen 
ook al begon de competitie met twee toch niet verwachte 
nederlagen. De echte supporter denkt een team aan te treffen 
met spelers die door een intensieve training de pannen van 
het dak spelen. De teleurstelling van Observer, vooral na 
de wedstrijd tegen Eilermark, is niet te meten. Volgens een 
deel van de trouwe supportersschare zou de viering van 
het schuttersfeest, door sommige spelers, hiervan mede 
de oorzaak zijn. Daar gelooft Observer niet in. Dat ook bij 
mindere prestaties de moed niet verloren dient te gaan is hem 
overigens ettelijke jaren geleden al op het hart gedrukt. Maar 
wat kost het hem nu moeite. Het was een drukte van belang 
op ons sportcomplex tijdens de open dag van 1 september 
j.l. Goede sfeer en een prima organisatie. Zo langzamerhand 
gaan we denken dat al de jongeren,  die Delden rijk is, zijn of 
gaan voerballen. Het is niet niks 41 nieuwe leden. Resultaat 
van het feit dat het bij Rood- Zwart goed vertoeven is. Ons 
jeugdbestuur mag hierop best even trots gaan.
Dat zich ook nog vrijwilligers voor allerlei functies bij 
onze vereniging hebben gemeld werd met veel genoegen 
geconstateerd. Zo hebben wij de nieuwe leden ook nog eens 
veel te bieden. Observer zet ook zijn pet af voor alle resultaten 
die op diverse fronten zijn bereikt. Denk maar eens aan de 
voorbereiding voor de nieuwe competitie met de aanstelling 
van trainers en leiders voor elk team. Observer is, evenals u 
geachte lezers, weer eens trots op Rood – Zwart.
Haal Thomas over de streep! Aan insiders hoeft Observer niet 
uit te leggen waarvoor hij deze soort strijdkreet bezigt. Hij 
hoopt dat op de dag dat dit clubblad onder uw ogen komt, 
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Thomas bij zijn vrienden van Rood – Zwart weer zijn partijtje 
meespeelt.  We gaan ons zo zachtjes aan opmaken voor een 
boeiend feest t.g.v. het 90 jarig bestaan van onze vereniging. 
Meerdere schrijvers van een jubileumuitgave hebben zich 
met hart en ziel ingezet dit tot een succes te maken. Als de 
oprichters van destijds nog even hun ogen zouden mogen 
opslaan en richten naar het heden , dan zou hun verbazing 
wel erg groot zijn. Deze pioniers verdienen dat thans hulde 
wordt gebracht voor hun initiatieven van destijds en het 
doorzettingsvermogen. Nu allemaal maar vast de feestmuts 
opgezet. Het is het vermelden waard. De vrijdagmorgenploeg 
heeft een nieuwe medewerker gestrikt. Het is Harry Averdijk, 
inderdaad een broer van onze alleskunner Jan. Harry is enkele 
maanden geleden vanuit Hengevelde in Delden komen wonen. 
Het overschakelen van groengele naar roodzwarte kleuren is, 
voor zover bekend, probleemloos verlopen. Welkom Harry!
Tot slot wenst Observer alle elftallen veel succes voor het 
komende seizoen. Dit met de de nadrukkelijke wens dat 
sportiviteit op de 1e plaats komt.                                                 

                                             OBSERVER.

IN MEMORIAM 
GERRIT WENSINK
Op 23 september j.l. overleed, na een vrij langdurige ziekte, het 
lid van onze vereniging en oud – 1e elftalspeler Gerrit Wensink.
Gerrit was al vanaf zijn prille jeugdjaren lid van onze vereniging 
en een fanatieke beoefenaar van de voetbalsport. Dit laatste 
was een kolfje naar de hand van onze trainer van destijds Jan 
de Kok, die een speler van zijn kaliber best kon gebruiken voor 
zijn ideologie om te trachten het spelniveau bij onze vereniging 
op een hoger plan te brengen. Met o..a. Gerrit in de gelederen 
lukte dat voor een deel. Op 13 maart 1960 behaalde ons 1e 
elftal n.l. het kampioenschap van de toenmalige 1e klasse TVB 
en promoveerde hierdoor, voor het eerst in het bestaan van 
onze vereniging, naar de 4e klasse van de KNVB.
Gerrit was niet in de gelegenheid zich, na het einde van zijn 
voetbalcarrière, beschikbaar te stellen voor een functie bij onze 
club. Het sportgebeuren vindt immers voor het merendeel in 
het weekend plaats en juist dan vormde zijn werkkring in de 
horeca een belemmering om zich als vrijwilliger voor onze 
vereniging in te zetten.
Het blijvende lidmaatschap en daardoor de geldelijke 
ondersteuning  van onze vereniging, gedurende een reeks van 
vele jaren, vormde het bewijs van zijn betrokkenheid voor het 
werk bij onze club. Dit zullen we zeker niet licht vergeten.
Namens het bestuur en (ere)leden van Rood – Zwart wensen 
wij zijn echtgenote Gerda, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Dat Gerrit mag rusten in vrede.
                                                                                                       

Gerard Bebseler.

Vijftig jaar fluiten
Herman Efftink is onlangs in het zonnetje gezet omdat hij 
een halve eeuw actief is als scheidsrechter. Hieronder enkele 
reacties van mensen die tijdens zijn carrière met hem van doen 
hadden. 

Gerard en Nicole Efftink (zoon en schoondochter) over 
Herman Efftink 
‘Ik ga me weer anderhalf uur laten uitschelden’, dat is wat 
Herman vaak grappend zegt wanneer hij vanaf huis vertrekt 
richting het voetbalveld. Gerard Efftink, de zoon van Herman, 
weet niet anders dan dat zijn vader scheidsrechter is. Gerard 
zelf heeft nooit de ambitie gehad om te fluiten en verder is er 
in de familie ook niemand met wie Herman deze passie deelt. 
‘Hij heeft het niet veel over het fluiten, waarschijnlijk omdat er 
verder in het gezin niemand veel met voetbal heeft,’ beaamt 
ook Hermans schoondochter Nicole.
Gerard en Nicole zijn het er over eens dat hij het waarschijnlijk 
zo leuk vindt omdat hij dan onder de mensen is, vooral bij de 
jeugd geniet hij ervan.
Een verschil tussen Herman als scheids en Herman als (schoon)
vader is er niet echt: ‘Hij is overal de grappenmaker’.

Johan Freriksen (scheidsrechter bij Roodzwart) over 
Herman Efftink
Johan ziet Herman regelmatig op zondagochtend bij Rood 
Zwart op de velden. Eerder als keeper, maar sinds lange tijd 
als scheidsrechter. Johan fluit zelf nu zo’n twintig jaar en heeft 
bewondering voor het vijftig jaar fluiten van Herman. Hij denkt 
dat Herman het zolang volhoudt omdat hij er ontzettend veel 
plezier in heeft: ‘Hij trekt zich nergens wat van aan en maakt 
overal een lolletje van’.
Uitspraken van Herman die bij de andere scheids, maar ook bij 
menig Roodzwarter bekend in de oren klinken zijn: ‘Wil je mijn 
bril even lenen?’ of ‘Als jij nou fluit, ga ik voetballen’.
Volgens Johan is het altijd gezellig met Herman, of het nou 
op het veld of bij Efftink in de winkel is: ‘We nemen een kopje 
koffie en kletsen gezellig over de voetbal’.
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Sinterklaas (Bisschop uit Mira) over zijn hulpsinterklaas
“Ik ken lang niet alle hulpsinterklazen, maar deze is toch 
wel een speciale”, zegt de Sint vanaf zijn vakantieadres in 
Oekraïne waar hij wedstrijden op het EK bezoekt.  “Sint 
Herman is iemand waar je altijd een beroep op kon doen als 
hulpsinterklaas. Of het nu een intocht was of een bezoekje aan 
een paar kinderen. Alleen als Sint Herman een wedstrijd moest 
fluiten, dan was het wel eens lastig. Dan moest coördinatiepiet 
echt zijn best doen om bij Sint Herman de mijter op zijn hoofd 
te krijgen.” De Goedheiligman is vol lof over Sint Herman als 
scheidsrechter. “Ik heb niet het idee dat Herman vaak voor 
Sinterklaas speelde tijdens het fluiten.”

Wim Hellemons (coördinator scheidsrechterzaken bij de 
KNVB) over Herman Efftink
“Het is niet gemakkelijk om iets te vertellen over Herman; de 
meeste opmerkingen zijn al zo vaak door hem zelf gemaakt. 
Dat zijn tandarts trekt met zijn rechterbeen, zijn schoonmoeder 
die elk jaar 47 wordt en uiteraard dé bril. 
Voor de KNVB was Herman niet altijd de gemakkelijkste. Toen 
hij moest stoppen met fluiten op zijn 70e hebben we door 
een communicatiefout bloemen naar het verkeerde sportpark 
gestuurd. Herman was hier, op z’n zachtst gezegd, niet erg blij 
mee en liet dat in de media ook weten. Maar het is allemaal 
goed gekomen tussen Herman en de KNVB. 
Herman is altijd een goed en trouw lid geweest en afzeggen 
deed hij nauwelijks. Herman laat op eengezegende leeftijd 
zien dat sport en met mensen omgaan je jong van geest en lijf 
houdt. Dit soort mensen zijn voor de voetbalclubs en de KNVB 
van grote waarde.”

Harold en Oranka bedankt…..
Wij als spelers en begeleiders van Rood-Zwart E5 willen 
Harold oude Veldhuis en de fa.Oranka bedanken voor de 
rondleiding door de Grolsch Veste. Ook brachten we een 
bezoek aan hun skybox in het F.C. Twente stadion. 
Het was allemaal heel erg mooi. 
Nogmaals bedankt namens Rood Zwart E5 (2011-2012)

Materiaalman Jan Averdijk en 
opvolger Jos Freriksen

Jos Freriksen:        06 - 28598900

Geef de pen door……… 
(door René Holtkamp)
Herman dank je voor de pen en de hele leuke vragen.

Allereerst wil ik natuurlijk Willy bedanken voor pen!! 
Het is natuurlijk een hele eer om voor de tweede keer, in 
mijn korte periode als lid van Rood Zwart, de pen te mogen 
hanteren.

De eerste vraag van Willy was: “hoe was de overgang 
van SV Delden naar Rood Zwart?
Aan het einde van seizoen 2008-2009 heb ik besloten om 
weg te gaan bij SV Delden en te gaan voetballen bij Rood 
Zwart. Het laatste seizoen bij SV Delden was ik het plezier 
in het voetballen / trainen verloren. Ik ging met tegenzin 
trainen en ook de wedstrijden vond ik steeds minder leuk. 
Dit leidde tot irritatie en frustratie en van voetballen kwam 
weinig meer terecht. Ik had niet het idee dat dit op korte 
termijn zou verbeteren en dus heb ik voor mezelf gekozen 
en de overstap gemaakt. Dat dit voor mij een extra 
moeilijke keuze was mag duidelijk zijn, ik heb vanaf mijn 5e 
tot mijn 28e bij SV Delden gespeeld en zelfs meer dan 250 
wedstrijden in het eerste van SV Delden. Ik ben dus een 
Delden-man, al ben ik van mening dat beide clubs zouden 
moeten fuseren. Maar dat was niet de vraag van Willy, dus 
ik zal nu even terugkomen op de issue van Willy.
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De tweede vraag: “Hoe denk je er over om trainer te 
worden na zo’n zware blessure”
Eerst even over mijn blessure. In november 2011 heb ik het 
besluit genomen om te stoppen met voetballen. In 2010 
ben ik voor het eerst door mijn knie gegaan en heb ik mijn 
voorste kruisband en meniscus ingescheurd. Na een lange 
revalidatie ben ik begin 2011 weer gaan voetballen in het 
3e (hiermee ben ik zelfs nog kampioen geworden) en in 
juli van dat jaar ben ik weer aangesloten bij het 2e. In het 
tweede heb ik nog 4 maanden gevoetbald totdat ik in 
november 2011 wederom door mijn knie ging en daarbij 
mijn kruisband geheel afgescheurd heb. Voor mezelf had 
ik na de eerste knieblessure al besloten dat ik zou stoppen 
met voetballen als ik mijn kruisband af zou scheuren, dus 
betekende dit het einde van mijn actieve voetbalcarrière. 
Inmiddels ben ik geopereerd en ben ik ongeveer op de 
helft van de revalidatie.

Zoals Willy al aan gaf ben ik dit seizoen assistent-trainer bij 
de B1. Dit houdt in dat ik op woensdag samen met Willy 
de trainingen verzorg en natuurlijk ben ik op zaterdag 
aanwezig bij de wedstrijden. Zodoende leer ik veel van 
Willy en daarnaast is het ook erg leuk om te doen. Of ik 
zelf ooit de trainingscursus ga volgen weet ik eigenlijk nog 
niet. Er gaat veel tijd in zitten en als je zo’n cursus gaat 
doen moet je er voor de volle 100% achter staan en dat 
doe ik tot op heden nog niet. Hoewel ik het dus leuk vind 
om te doen, ben ik nog niet overtuigd dat ik dit écht wil. 
Het voetbalseizoen is echter nog lang en misschien ben ik 
volgend jaar wel overtuigd en ga ik een cursus volgen.

Dan nu de volgende persoon die de pen overhandigd 
krijgt. Hij is een half jaar mijn trainer / coach bij het 3e 
geweest en onder hem is het 3e kampioen geworden 
en gepromoveerd naar de 3e klasse. Ik heb het dan over 
Ramon Kuiper. Tegenwoordig is hij trainer / coach van het 
2e en ook bij de jeugd is hij nog actief.

Mijn vragen aan Ramon: “Waar en op welk niveau ben je 
zelf actief geweest als speler? En “hoe is het om trainer van 
het 2e te zijn en dan vooral het feit dat je qua spelersgroep 
toch veelal afhankelijk bent van het eerste en dus vaak in 
een andere formatie moet spelen?” En als laatste:  “wat is 
je doelstelling met het 2e voor dit seizoen?”

Rest mij nog iedereen heel veel succes en plezier te wensen 
voor dit seizoen.

René Holtkamp

UIT DE OUWE DOOS
Gelezen in clubblad van juni 1994
en brief d.d. 1-2-1995 gericht aan ereleden.

Hilter 850 jaar.
De uitnodiging van het gemeentebestuur om op vrijdag 3 
juni j.l. de opening van de festiviteiten t.g.v. het 850 jarig 
bestaan van de Duitse partnerstad Hilter mee te maken, 
werd uiteraard in dank aanvaard. 
Het eerste contact met deze stad werd rond 1962 door 
de toenmalige sportfederatie gelegd. Dit leidde eveneens 
tot contact tussen de respectievelijke gemeentebesturen 
hetgeen geleidelijk aan dermate intensief werd dat officieel 
tot partnerschap werd besloten.
Naast het gemeentebestuur en gemeenteraad waren 
ook de bestuurders van de sportfederatie van destijds 
uitgenodigd. Dat beloofde veel.
Vastgesteld kan worden dat de begroeting in ieder geval 
zeer hartelijk was en de meegenomen D – Marken van pas 
kwamen teneinde een toast op het veeljarig bestaan te 
kunnen uitbrengen. 
De inhoud van hetgeen de diverse sprekers naar voren 
brachten ging aan onze oren voorbij. We waren nogal in 
een uithoek van een grote feesttent geplaatst. De stemmen 
van de diverse sprekers waren vaak van een te gering 
volume. Ook onze burgemeester Mr. J.Drost behoorde 
tot de sprekers. Zijn woorden oogsten, gelet op het vele 
applaus, waardering en het meegebrachte geschenk ( 
maquette met de gemeentewapens van de twee steden) 
werd in dank aanvaard.
Na het officiële gedeelte werd de feesttent voor een ieder 
geopend. Een grote showband gaf de feestavond veel 
allure. Het leek er op dat bijna alle leden van Rood – Zwart 
aanwezig waren. Er werd zo uitbundig met elkaar gefeest 
dat de daar gevormde eensgezindheid de basis kan zijn 
voor nog meer betrokkenheid bij het wel en wee van onze 
vereniging. Dat is mooi meegenomen.
De hiervoor genoemde bestuurders en oud 
sportfederatieleden hielden het rond het middennachtelijke 
uur voor gezien en togen in de beste stemming per 
bus weer huiswaarts. Met o.a. de sportbestuurders van 
destijds werd de afspraak gemaakt het feest t.z.t. nog 
eens dunnetjes over te doen. Het zal geen moeite kosten 
hiervoor een reden te vinden.

T.a.v. ereleden v.v. Rood – Zwart.
Via ons clubblad houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen de v.v. Rood – Zwart,   de 
vereniging waaraan u in het verleden zoveel energie 
besteedde dat u het erelidmaatschap werd toegekend.
Die ontwikkelingen gaan in hoog tempo door. De overheid, 
die in het verleden middels subsidiering of anderszins, 
mede de belangen van een sportvereniging  behartigde, 
trekt zich zo geleidelijk aan terug. Dit betekent grotere 
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lasten voor de sportverenigingen zelf. Die zijn, indien wij 
geen activiteiten op stapel zetten, haast niet meer op te 
brengen. Vandaar dat zich binnen onze vereniging een 
commissie heeft gevormd, die tracht gelden bijeen te 
krijgen voor de uitbreiding en het in stand houden van de 
accommodatie. Het is de club van 100.
Diverse oud – leden van Rood – Zwart hebben zich 
inmiddels al bij die club aangesloten. Het betekent een 
jaarlijkse subsidiering van f. 100.= (het bedrag mag 
uiteraard ook hoger zijn) ten behoeve van onze vereniging.
Vanzelfsprekend doet genoemde commissie ook gaarne 
een beroep op de ereleden. Zij zullen wellicht, gelet 
op de betrokkenheid bij onze vereniging, gaarne een 
bijdrage leveren. Mocht dit om welke reden dan ook 
niet kunnen, dan blijven wij uiteraard goede vrienden en 
blijft de waardering voor uw in het verleden geleverde 
inspanningen onverkort van kracht.
Hierbij treft u aan een formulier hetwelk u ingevuld en 
ondertekend kunt inzenden aan voormeld adres, dit gaarne 
voor 15 februari a.s.
U bij voorbaat dank zeggend voor uw medewerking 
tekent, met vriendelijke groeten.
Namens de club van 100.                         

Gerard Bebseler.
 

WIST U DAT……………………
-   Eric E. na een blessure weer terug is bij Rood Zwart 4
- Hij het daarom nog een beetje rustig aan doet
-  Hij in de wedstrijd tegen sv Delden 3 de bal op eigen 

veld kreeg aangespeeld
- Hij geen zin had in een lange rush
-  Hij dus maar besloot de bal vanaf eigen helft over de 

keeper te leggen
- Zijn rechterbeen het nog steeds kan dus
- Ondergetekende trainer en leider is van F-3
-  Hij bij een bekerwedstrijd tegen W.V.V. F-3 niet 

aanwezig kon zijn i.v.m. studie
-  Hij vervangen werd door een van de opa’s van een F-3 

speler
-  Deze wedstrijd door F3 gewonnen werd met 8-0, met 

prima voetbal
-  Er direct een extra vergadering van de Technische 

Commissie is uitgeschreven
-  Wist u dat u van de ontwikkelingen op de hoogte zal 

houden
-  U wel begrijpt dat bovenstaande w-u-datjes zijn 

aangeleverd door opa zelf
-  Ik geen namen noem, maar de betreffende F-3 speler 

Maarten vd B. is
-  De vader van deze Maarten ene Jan van de B. is en 

broer Pim in het 4e speelt
-  Er tijdens de Schutterfeesten 2 foto’s rondgingen van 

nectarines (of toch perziken?)

-  Chef groente-afdeling C-1000 Bas F. dacht dat het om 
nectarines ging

-   het iets anders bleek te zijn toen hij de 2e foto zag u 
voor details hierover bij Bas F. of Jeroen L. langs kunt 
gaan

-  sommige mensen nog moeite hebben met hun 
balgevoel na de zomerstop

-  een actie de 1e  training na de zomerstop van Peter V. 
het noemen waard is

-  hij in de 1e minuut de bal door de lucht kreeg 
aangespeeld

-  bij het aannemen geen bal raakte maar, maar wel een 
mooie pirouette maakte

- dit een 9,4 zou opleveren bij het turnen
-  jeugdvoorzitter Erik F. voor de 1e training nog even 

ging mountainbiken
-  het gevaar van mountainbiken is dat je soms een 

boomstronkje niet ziet
-  hij hierdoor over de kop sloeg en zijn schouder had 

ontwricht
-  hij de 1e weken vd competitie met zijn arm in een 

mitella liep
-  de concurrentie in RZ 5 moordend is en alle posities 3 

dubbel zijn bezet 
-  “zijn” rechtsback positie dus tot nu toe goed is ingevuld 

door Marco B of Nico S.
-  Keeper Marco B. nu speler is i.v.m. een luxe probleem 

aan keepers
-  De 1e 5 seniorenteams nml beschikken over 6 prima 

keepers
- RZ 6, 7 en 8 al prima keepers hebben
-  De zwarte panter bij RZ 7 weer onder de lat staat na 5 

wedstrijden schorsing
-  Lange Joop P. dus weer zijn plek als laatste man kan 

innemen
-  De Activiteitencommissie weer bij elkaar is geweest
-  U weer een paar mooie activiteiten in uw agenda kunt 

noteren
-  Vrijdag 9 november  het Vrijwilligersfeest is, voor ALLE 

vrijwilligers
-  Donderdag 29 november de befaamde Pakjesbingo 

wordt georganiseerd
-  Zaterdag 22 december er een Kerstmiddag is in het 

clubgebouw
-  Er dan o.a. Bingo, kaarten en pokeren wordt 

georganiseerd
-  Zondag 6 januari de nieuwjaarsreceptie is
-  Dit tevens de officiële aftrap is van het 90 jarig bestaan 

van de v.v. Rood-Zwart
-  Zondag 13 januari het jaarlijkse Boerenkooltoernooi 

wordt gespeeld
-  De jaarlijkse Play-back shows op vrijdag 25 en zaterdag 

26 januari plaatsvinden
-  De 1e 4 aanmeldingen voor de PB show alweer binnen 

zijn
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-  U zich kunt opgeven bij Han Blanke of Jeroen Vos voor 
de “grote” PB show

-  U voor meer agenda-info en het laatste nieuws www.
roodzwart.nl kunt raadplegen

-  nieuwe wist-u-datjes van harte welkom zijn bij 
ondergetekende

Linkspoot RZ 5





HEKWERK AUTOMATISERING

De Dennen 11a
7491 HH  Delden

Tel:        074 - 376 52 05
Fax:      084 - 736 75 58

Email:   info@maribri.eu
Www:    www.maribri.eu
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v.v. Rood Zwart opgericht  januari 1923

Clubgebouw Langestraat 155 074 3762145
Correspondentie M.G.J. Ros, Postbus 53, 7490 AB Delden 06-20422459
 info@roodzwart.nl
Opgave senioren- en juniorenleden T. Dijkmans, Benteloseweg 169, 7491 XA Delden 06-13482064  
 ledenadministratie@roodzwart.nl       
Banknummer contributie 31.33.18.824 (Rabobank)
Contributie  Junioren Senioren Steunend lid
 kwartaal: €  21,25 €   36,00
 half jaar: €  42,50 €   72,00
 jaar: €  85,00 € 144,00 €  24,50

Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 31 mei. Indien te laat wordt opgezegd, 
blijft het lidmaatschap nog een jaar geldig en dient de overeenkomstige contributie te worden voldaan.  
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.  

Bestuur:
Robert Ros Voorzitter 3764506
Harold Pepers Penningmeester 3764848
Mark Ros Secretaris 06-20422459 
Peter Volmer Algemene zaken, Veld- en wedstrijdzaken en seniorencomm. 3764766
Arjan Dijkmans Technische zaken 3767046
Ferry van Sluijters Commerciële zaken 3764676
Han Blanke Vrijwilligerszaken en Kantinecommissie 3761189
Erik Fransen Voorzitter jeugdcommissie 3767353

Jeugdcommissie:
Erik Fransen Voorzitter 3767353
Egbert Klein Horsman Secretaris 2567890
Rene Nijhuis Voetbalzaken 2592186
Jan Ros Wedstrijdsecretaris 3763252
Conny Kemerink op Schiphorst Coördinator dames- en meisjesvoetbal 3762486
Frank Dijkmans Coördinator activiteiten 06-51988828        
Saskia Ros Coördinator vrijwilligers jeugd 3764506

Wedstrijdsecretarissen:
Hennie ten Brummelhuis Senioren 3762654
Jan Ros Junioren: A-B-C-junioren 3763252
Gerard Bekker Junioren: D-E-F-junioren 06-23789033
Consul:  
Herman Weijenborg Consul zaterdags en zondags 3761351 

Club van 100:
Herbert ten Brummelhuis Ledenadministratie 3766401

P.R.-commissie: 
Clubblad clubblad@roodzwart.nl
Frans Keizer Eindredactie 06-38308514
Rudy Visschedijk Eindredactie & Distributie 06-48463681

Opmaak: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad

Website: webmaster@roodzwart.nl
Herman Ensink webmaster 3763983
Nico Bloem Commissielid 3766900
Jeroen Vos Commissielid 06-30420200






