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Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Het bestuur van s.v. Rood Wit ’62 is voornemens om jullie middels nieuwsbrieven op regelmatige basis 
te informeren over het wel en wee binnen en rondom onze vereniging. In het verleden gebeurde dit 
onder andere via het clubblad “de Kolpinger”. Doordat er onvoldoende vrijwilligers bereid bleken om het 
clubblad in stand te houden en er nauwelijks nog kopij aangeleverd werd, heeft het toenmalige bestuur 
in 2014 besloten geen clubblad meer uit te brengen. 
 
Reeds eerder zijn wij begonnen om jullie te informeren over actuele zaken via onze website 
(www.roodwit62.nl) en facebook (https://www.facebook.com/roodwit62/). 
Voor zover mogelijk gaan we daar ook mee door. Maar ook dat is weer afhankelijk van de bereidheid 
van vrijwilligers om daaraan mee te werken.  
 
Alles draait bij onze vereniging om vrijwilligers. 
 
Activiteiten, beheer sportpark, gebouwen en onderhoud, kantine, schoonhouden accommodatie, 
trainers, teambegeleiding, jeugdcommissie, opleiden spelers, normen en waarden, besturen etc. etc.. 
 
Je zult denken ja en ….? Ik ben lid, betaal keurig de contributie en verder zal alles wel geregeld worden. 
Dat is natuurlijk niet zo.  
 
Elk weldenkend lid (actief of rustend) en ouder/verzorger weet natuurlijk dat het geen 
vanzelfsprekendheid is dat er elke week getraind en gevoetbald kan worden. Dat de kleedlokalen 
schoongehouden worden, dat er materialen voorhanden zijn, dat de kantine open is, dat er activiteiten 
georganiseerd worden en dat ons sportpark voor wat betreft onderhoud op peil blijft en ga zo maar door. 
 
Wij hebben echt dringend meer vrijwilligers of helpende handen nodig! 
Kijk eens op onze website (http://www.roodwit62.nl/vrijwilligers/vacatures/) en meld je aan. Of informeer 
bij de bestuursleden of onze terreinbeheerder Jos Sleegers of je op een andere wijze een steentje kunt 
bijdragen. 
 
Samen kunnen we er voor zorgen dat s.v. Rood Wit ’62 een leuke club blijft voor jong én oud. Niet alleen 
nu maar ook in de komende jaren! 
 
Wij zien jullie graag op zondag 8 januari 2017 tijdens onze winterloop en onze aansluitende  
nieuwjaarsreceptie. Iedereen is van harte welkom. 
 
Het bestuur wenst jullie allemaal hele fijne feestdagen en een bijzonder, gezond en sportief 2017. 
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 Pim Kornuyt hoofdtrainer selectie heren 2017-2018 
 
Het is ons een genoegen jullie te kunnen melden dat deze week een éénjarige contract is 
overeengekomen met Pim Kornuyt als hoofdtrainer selectie heren voor het seizoen 2017-2018.  
Al enkele jaren actief als trainer van onze A-jeugd (nu JO19),  is Pim geen onbekende binnen onze 
vereniging. Wij wensen Pim veel succes. 
 
 
 
 Kunstgrasvelden: Onderzoeksresultaten RIVM 20 december 2017 

 
20 december 2016 heeft het RIVM haar bevindingen inzake het onderzoek naar sporten op 
kunstgrasvelden, ingestrooid met rubbergranulaat, gepubliceerd. Volgens het RIVM is sporten op 
kunstgrasvelden verantwoord. Klik op onderstaande link voor de pagina van het RIVM en de betreffende 
publicatie. http://www.rivm.nl/ 
 
 
De gemeente Helmond wacht nog op de onderzoeksresultaten van de VACO voor wat betreft de 
Helmondse kunstgrasvelden en geeft verder aan in een bericht van 21 december dat zij het hele rapport 
van het RIVM de komende tijd zorgvuldig zullen doornemen. 
 
 

 
 Sportpark & kantine gesloten in verband met Kerst & Nieuw! 

 
In verband met de Kerstdagen en Nieuwjaar zijn ons sportpark en de kantine gesloten vanaf vrijdag 23 
december t/m donderdag 5 januari. 
De laatste clubavond dit jaar is daarom op donderdag 22 december 2016.  
 
De wekelijkse seniorenmiddag (vrijdagsmiddags) start weer op vrijdag 6 januari 2017. Informeer 
hiervoor ook even bij Gerrie van der Linden. 
 
 
 
 Winterstop & aanvang trainingen 

 
Vanaf maandag 9 januari 2017 beginnen wij weer met de trainingen voor junioren en senioren. In 
verband met vakanties etc. kun je voor alle zekerheid hiervoor ook nog even contact opnemen met je 
trainer of de betreffende  groepsleider. 
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 Winterloop en nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2017 
 
Op zondag 8 januari 2017 organiseert Rood Wit ’62 weer de traditionele winter/nieuwjaarsloop voor 
junioren en senioren. Het programma (onder voorbehoud) is als volgt: 
 
- 12.00 uur: Kabouters, FunPlay en JO9-JO10 jeugd 
- 12.45 uur: JO11 jeugd 
- 13.30 uur: JO13 jeugd 
- 14.15 uur JO15 en MO15 jeugd 
- 15.15 uur JO17 en JO19 jeugd en senioren (D/H) 
 
 
Aansluitend, vanaf ca. 16.30 uur, is onze nieuwjaarsreceptie gepland. Iedereen is hiervoor natuurlijk van 
harte uitgenodigd. 
 
 

 
 
 
 
 



         s.v. ROOD-WIT  ’62  HELMOND 
                                                             Opgericht 16 maart 1962 – Koninklijk goedgekeurd 29 augustus 1963 nr. 124 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pagina 4 van 7 

                   

December 2016 

 Winter Mix-Toernooi senioren (D/H) op zaterdag 14 januari 2017 
 

Op zaterdag 14 januari 2017 wordt op ons sportpark een intern Rood Wit ‘62 - 7 tegen 7 mix-toernooi 
georganiseerd. Dit is een gezelligheidstoernooi voor senioren dames en heren. 
 
De organisatie hiervan is in handen van o.a. Rick van Lieshout en Rens Sanders, beide selectiespelers. 
Ons sportpark is open vanaf 15.00 uur, aanvang toernooi 16.00 uur. Natuurlijk verwachten wij veel 
supporters langs het veld. 
 
Prijsuitreiking ca. 19.15 uur.  
 

 
 
 
Aansluitend aan dit toernooi is er in onze kantine een gezellige feestavond. 
Voor de gehele dag en feestavond gelden de aangepaste clubavond kantineprijzen. 
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 Contributie 2e gedeelte seizoen 2016-2017 
 
Op 12 januari 2017 incasseren wij het 2e gedeelte van de contributie voor het lopende seizoen 2016-
2017. Wilt u hier, in verband met voldoende saldo, rekening mee houden. Leden aan wie wij een factuur 
sturen dienen deze factuur binnen 14 dagen zelf over te maken.  
N.B. Leden die hun contributie niet voldaan hebben op 15 februari 2017 worden uitgesloten van 
trainingen en wedstrijden! 
 
 
 
 Mededelingen van de jeugdcommissie 

 
De eerste helft van het seizoen 2016-2017 hebben we inmiddels afgesloten. Tijd om terug te kijken maar 
ook vooral weer vooruit kijken. Terugkijkend zijn we tevreden over dit deel van het seizoen.  
 
Anouk van Roij (JO9) en Harry Harry Verhofstadt (JO17) hebben we mogen verwelkomen in de 
jeugdcommissie, twee nieuwe groepsleiders die inmiddels helemaal hun draai hebben gevonden. Rode 
draad was het gebruik van ons kunstgrasveld. Door flexibiliteit van de diverse teams hebben we 
nagenoeg geen problemen gehad met de indelingen van de velden. 
Helaas hebben we wel moeten constateren dat we qua aantal met minder teams zijn gestart. Oorzaak 
hiervan is het teruglopend aantal jeugdleden. Ook waren we genoodzaakt om teams terug te trekken 
doordat er geen trainer/leider voor een aantal teams beschikbaar was. 
 
De najaarscompetitie hebben we afgesloten met een tweetal kampioenschappen.  
 

JO17- 4 en JO11- 3 nogmaals gefeliciteerd! 

 

Onder leiding van John Quigley zijn er weer een aantal pupillenscheidsrechters opgeleid.  
Deze jeugdige scheidsrechters zijn inmiddels te herkennen aan hun Rood-Wit ’62 scheidsrechters tenue. 
 

Vooruitkijkend zijn we inmiddels begonnen met voorbereidingen voor het seizoen 2017-2018. Maar ook 
de voorbereidingen voor de toernooien met Pasen en in mei.  
Ook wordt er volop gewerkt aan het JO-10/11/12/13 (ook wel E-D) kamp dat in juni 2017 zal plaats 
vinden. Ook wil ik alle jeugdleden attenderen op de Voetbalschool die volgend seizoen van start zal 
gaan. Denk er wel aan om zo spoedig mogelijk hiervoor aan te melden. Aanmeldformulieren zijn 
verspreid.  

Namens de jeugdcommissie wens ik iedereen fijne feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar 
toe. John Benthem (voorzitter jeugdcommissie). 
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 Normen en waarden, een veilige sportomgeving & VOG 
 
Als bestuurders streef je ernaar om zaken binnen je sportvereniging goed op orde te hebben. Normen 
en waarden zijn de basis als het gaat over hoe we met elkaar omgaan en hoe ons volgens de meest 
normale fatsoensnormen zouden moeten gedragen. Dit geldt niet alleen voor onze leden, maar ook voor 
ouders/verzorgers en bezoekers. Dit geldt niet alleen op ons sportpark maar vanzelfsprekend ook als we 
bij andere verenigingen op bezoek zijn. Hoe je het ook bekijkt, wij zijn Rood Wit uit Helmond en daar 
mogen we trots op zijn. Die trots mogen we natuurlijk op een enthousiaste wijze uitdragen. Geen 
probleem zolang het op een fatsoenlijke manier met respect voor anderen en andermans spullen 
gebeurt. 
 
De zorg voor een prettige maar vooral veilige sportomgeving voor jong en oud is essentieel. 
Je wilt als bestuur samen met leden en ouders/verzorgers een omgeving scheppen waarin sporters zich 
veilig voelen in de breedste zin van het woord. Daarbij hoort dat je beleid maakt en waar nodig 
maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele Intimidatie, pesten, discriminatie, 
geweldpleging of overmatig drankgebruik, gebruik van doping en drugs, te voorkomen. Beleid waarmee 
je als vereniging zo goed mogelijk voorbereid bent om adequaat om te gaan met de gevolgen als 
grensoverschrijdend gedrag onverhoopt toch gebeurt binnen je vereniging.  
 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk in het nieuws 
geweest. Maar veel zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend. Het 
behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak 
groot en verstrekkend zijn.  
NOC*NSF merkt uit toenemende adviesaanvragen dat zowel het voorkomen als bestrijden van alle 
vormen van Grensoverschrijdend Gedrag, bij steeds meer sportbonden én sportverenigingen hoog op 
de agenda staat. Voor de sport geldt dat iedere zaak van Grensoverschrijdend Gedrag er een teveel is!  
Verenigingen moeten dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.  
 
Komend seizoen wordt met de diverse Helmondse verenigingen samen opgetrokken om de veilige 
sportomgeving te bevorderen.  Als Rood Wit ‘62 willen wij onze gedragsregels en het veiligheidsplan 
verder uitwerken en optimaliseren, met als beoogd doel dat alle vrijwilligers van de vereniging tegen het 
einde van dit seizoen een ‘verklaring omtrent gedrag’ kunnen overleggen, het zogenaamde VOG. 
 
Wij hebben Piet Verlijsdonk en Wilfried Mansvelders bereid gevonden om dit proces in gang te 
zetten, te begeleiden en in te voegen in ons beleid inzake normen & waarden en een veilige 
sportomgeving.  
 
Wij en zij stellen het op prijs als nog een aantal vrijwilligers zich aan zouden melden om deze werkgroep 
te versterken om op die manier ook toe te komen aan de handhaving van ons normen- en 
waardenbeleid. Binnenkort volgt er meer aanvullende informatie inzake het VOG en gedragsregels om 
te komen tot een veiligere sportomgeving. 
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 Website s.v. Rood Wit ’62 www.roodwit62.nl 
 
Bezoek onze website regelmatig. Hier vinden jullie informatie over wedstrijden, trainingen, contact 
bestuur en jeugdcommissie, onze sponsoren etc.. Ook plaatsen wij hier alle nieuwtjes en 
wetenswaardigheden. 
 
Wil je iets geplaatst hebben op onze website, bijvoorbeeld een leuk stukje over een team of foto’s van 
een kampioenschap, stuur dan een mail met de tekst en/of foto’s naar: communicatie@roodwit62.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


