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Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Dit is inmiddels de derde nieuwsbrief en voor dit seizoen de laatste nieuwsbrief die wij jullie aanbieden.  
 
Natuurlijk doen wij ons best om  jullie ook op de hoogte te houden via onze website (www.roodwit62.nl) en 
onze officiële facebookpagina (https://www.facebook.com/roodwit62/). 
 
In de vorige twee nieuwsbrieven konden jullie al lezen dat het optimaal draaiende houden van onze 
voetbalvereniging afhankelijk is en blijft van de welwillendheid van vrijwilligers. Zonder voldoende 
vrijwilligers en  bestuurders blijven zaken die belangrijk zijn voor onze vereniging gewoonweg liggen. 
We komen mensen te kort om de vereniging draaiende te houden.  
Ik blijf daarom namens onze vereniging een beroep doen op leden om zich aan te melden om een 
helpende hand toe te steken. Informeer bij bestuursleden, jeugdcommissieleden of bij onze 
terreinbeheerder Jos Sleegers hoe je op een andere manier een steentje kunt bijdragen. 
 
Namens het bestuur, Mario van Doorne 
 
 
Verder in deze nieuwsbrief …………………… 
 

• Uitnodiging voorjaars ALV maandag 26 juni 2017. 
• Vrijwilligersavond was een groot succes 
• Kay Koolen onderscheiden als vrijwilliger van het seizoen 
• Kunstgras en rubbergranulaatkorrels 
• Nieuw contract Meulendijks/Coca Cola 
• Kantine gesloten tijdens zomerstop 
• Technische staf selecties Heren en Dames voor 2017-2018 
• Hoofdtrainers jeugd seizoen 2017/2018 
• John Quigley & jeugdscheidsrechters bedankt voor jullie inzet  
• Hoofdsponsoren 
• Nieuw convenant met JIBB 
• Zo kan het dus ook…. ‘speler Ryan Lenssen & scheidsrechter Ad Spierings’ 
• Vanuit de jeugdcommissie 
• Rabo Clubkascampagne 2017 
• Bijdrage gemeente Helmond in aanschaf pupillendoelen 
• Waar kun je terecht met vragen met betrekking tot junioren 
• Website s.v. Rood Wit ’62 
• Sponsoren 
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 Uitnodiging voor de voorjaars Algemene Ledenvergadering. 

 
 
Datum: Maandag 26 juni 2017 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Kantine Rood-Wit ‘62 
 
 
Geachte leden, ouders/verzorgers, 
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de voorjaars Algemene Leden Vergadering 2017 die wordt 
gehouden op maandag 26 juni 2017 in de kantine. Door omstandigheden is deze vergadering in tegenstelling tot 
eerdere berichten naar deze datum verplaatst. 
 
Indien je verhinderd bent verzoeken wij je vriendelijk een e-mail te sturen aan: voorzitter@roodwit62.nl met als 
onderwerp ‘Verhindering ALV’  onder vermelding van je naam en adres.  
Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn, als juridische vertegenwoordiger van het jeugdlid, natuurlijk ook welkom op 
deze  ledenvergadering. Zij hebben, conform de statuten, ook -beperkt- stemrecht. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening/Agenda 
2. Mededelingen/afmeldingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen verslag van ALV 13-10-2016. Verslag te downloaden via http://www.roodwit62.nl/alv/  
5. Bestuurssamenstelling en mandaat 

pauze 
6. Begroting 2017-2018 (er zijn geen verhogingen van contributie en kantineprijzen begroot) 
7. Mutatie leden kascommissie sinds ALV 13-10-2017 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit slechts zes leden. Jos van den Heuvel is per 28 oktober 2016 gestopt als 
bestuurslid facilitaire zaken en André van Dinter heeft per 15 mei 2017 zijn functie als secretaris neergelegd. 
André van Dinter heeft aangegeven tot aan de voorjaars ALV nog bestuurslid te blijven.  
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Dit betekent dat na deze voorjaars  ALV het bestuur uit vijf personen bestaat. Onze statuten geven aan dat een 
bestuur van vijf personen weliswaar bevoegd is, maar dat het bestuur uit tenminste zeven personen dient te 
bestaan. Praktisch is besturen met vijf personen sowieso nauwelijks haalbaar. 
  
De navolgende functies zullen daarom vanaf 27 juni 2017 -bestuurlijk-  niet of nog  maar zeer beperkt  vervuld 
kunnen worden: 
 

• Secretariaat 
• Wedstrijdzaken senioren 
• Facilitaire zaken (beheer gebouwen/terreinen/kantine) 
• Communicatie (website & e-mailbeheer/nieuwsbrief) 
• Normen & waarden 

 
Wij doen een dringend beroep op leden om over deze situatie goed en serieus na te denken en te komen met een 
passende oplossing. 
 
Indien leden geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zij contact opnemen met ondergetekende via 
voorzitter@roodwit62.nl voor meer informatie. 
 
 
Leden kunnen natuurlijk ook kandidaten voor een bestuursfunctie voordragen. Voordrachtlijsten voor kandidaten 
voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van naam en handtekeningen van tenminste 10 (tien) leden, dienen 
uiterlijk vrijdag 23 mei 2016 voor 18.00 uur ingediend te zijn bij de voorzitter. 
De kandidaat dient zich bovendien schriftelijk akkoord te verklaren dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 
 
 
Wij zien jullie graag op maandag 26 juni. 
 
Met sportieve groet, 
Namens het bestuur 
 
Mario van Doorne 
voorzitter 
 
 
 
 
 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pagina 4 van 14 

                   

juni 2017 

 Vrijwilligers- & sponsoravond seizoen 2016-2017 
 
Op 29 april jongstleden was het weer gezellig druk in onze kantine. Veel vrijwilligers en een aantal van 
onze gewaardeerde sponsoren waren op die avond aanwezig voor onze jaarlijkse vrijwilligers- & 
sponsorfeestavond. De muziek werd grandioos verzorgd door DJ Nick die zijn hele arsenaal aan licht en 
geluid ingezet had. Het warm en koud buffet werd verzorgd door De Pandoer uit Asten. José en Wilma 
geassisteerd door onder andere Jos Sleegers zorgde ervoor dat niemand ‘droog’ kwam te staan. Iedereen 
heel erg bedankt voor de inzet om ook deze avond weer mogelijk te maken. 
 
 
 
 Kay Koolen vrijwilliger van het seizoen 2016-2017 

 
Tijdens de vrijwilligers- & sponsoravond op 29 april jongstleden is Kay Koolen door het bestuur 
onderscheiden als vrijwilliger van het seizoen 2016-2017. Aan Kay werd een bijbehorende oorkonde en als 
cadeau een originele terreinbeheerdersjas overhandigd.  
 

        
 
Kay is een onmisbare schakel binnen onze terreinbeheerdergroep en wordt zeer gewaardeerd binnen onze 
vereniging. Kay nogmaals van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. 
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 Kunstgras en rubbergranulaatkorrels 
 
Medio 2017 werden de resultaten van het door de EU geïnitieerde onderzoek naar rubber korrels verwacht. 
Tot op heden hebben wij nog niets vernomen. Zodra de onderzoeksresultaten van dit onderzoek bekend 
gemaakt worden informeren wij jullie natuurlijk. 
 
 

 
 Nieuw contract Meulendijks / Coca Cola 

 
Onlangs hebben wij een 3-jarig contract afgesloten met de Meulendijks/Coca Cola. Dit betekent dat wij 
voortaan onze frisdranken vanuit flesjes gaan verkopen. Coca Cola en Meulendijks garanderen hiermee dat 
wij onze frisdranken fris en vers kunnen schenken. Ons assortiment fris- en  sportdranken wordt derhalve 
enigszins aangepast. Natuurlijk stelt Coca Cola op basis van deze samenwerking ook een bonus ter 
beschikking. Daarnaast hebben wij van Coca Cola een 20-tal bidonhouders gekregen voor onze 
jeugdteams. 
 
 
 
 Kantine gesloten tijdens zomerstop 

 
Onze kantine is tijdens de zomerstop gesloten. De laatste clubavond is donderdag 15 juni. 
Vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni vind het jeugdkamp plaats en vanaf maandag 19 juni is de kantine 
gesloten. De kantine is weer geopend vanaf donderdag 24 augustus, tevens weer de eerste clubavond. 
 
 
 
 Technische staf selectie Heren en Dames 2017/2018 
 
 

Tot op dit moment bestaat de technische staf senioren selecties voor het seizoen 2017/2018 uit: 
 
Hoofdtrainer selectie heren 1: Pim Kornuijt Assistent trainer heren 1: Stephan van Raay 
Trainer selectie heren 2: Piet Hoebergen  Assistent trainer heren 2: vacature 
Keepers trainer: Jan Snijders   Verzorger selectie: Pieter v/d Eijnde 
Trainer selectie dames 1: Berry van Veghel 
 
 
Nieuwe trainer heren-2 Piet Hoebergen stelt zich voor ….  
Mijn naam is Piet Hoebergen. Ik ben 58 jaar en woon met mijn vrouw en kinderen in Meijel. Samen met 
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mijn neef run ik een stucadoorsbedrijf. Als trainer heb ik 13 jaar de jeugd van RKMSV (Meijel) getraind en 
2,5 jaar assistent van de selectie. Hierna ben ik 2 jaar hoofdtrainer bij SPORTING ST geweest. Nu ligt er 
een nieuwe uitdaging voor me bij ROOD WIT ’62. Het opleiden en begeleiden van de spelers van het 2e 
elftal, en het assisteren van de hoofdtrainer. Hier heb ik veel zin in. Ik vertrouw op een plezierige 
samenwerking met het technisch kader en de selectie in het komend seizoen 2017-2018. 
 
 
 
 Hoofdtrainers jeugdgroeperingen 2017/2018 

 
Hieronder een overzicht van de hoofdtrainers van de diverse jeugdgroeperingen 2017/2018: 
 
Hoofdtrainer JO19-1: Said Yahia 
Said heeft een hele lang lijst als voetballer doorgemaakt. Op verschillende niveaus gespeeld, met name het 
zaalvoetbal op eredivisie-niveau was uniek. Daarnaast ook als trainer actief geweest.  Said heeft ook een 
aantal jaren bij Rood Wit '62 gespeeld en kent uit die periode al wat mensen bij onze club. Dat is ook een 
van de redenen om bij ons als trainer aan de slag te gaan. Said gaat naast zijn activiteiten als trainer ook 
de cursus TC3 volgen. 
 
Hoofdtrainer JO17-1: Oelse Venhuizen 
Oelse komt uit Someren en speelt ook in zijn dorp voor het vaandelelftal en was daarnaast als assistent-
trainer bij Helmond Sport actief. Vanaf vorig seizoen, mede door het stoppen van de jeugdopleiding van 
Helmond Sport, is Oelse als actief als trainer JO15 bij Rood Wit ‘62. Dat is prima gegaan. Met name plezier 
en technische ontwikkeling kregen onder zijn leiding een positieve impuls. Samen met Thijs van Doorne 
gaat Oelse zich sterk maken voor een mooi seizoen van onze JO17 jeugd. 
 
Hoofdtrainer JO15-1: Teun Helsper 
Al langere tijd is Teun zowel als speler en trainer actief bij Rood Wit ‘62.  De afgelopen anderhalf seizoen 
heeft hij onze  JO13-1 getraind. Komend seizoen schuift hij door naar de JO15 jeugd met als doel 
handhaving in de 3e Divisie te houden. Ook gaat hij deelnemen aan de cursus TC3 jeugd. 
 
Hoofdtrainer JO13-1: Glenda van Lieshout 
Glenda heeft net als Oelse ook veel technische kennis opgedaan bij Helmond Sport via haar stageperiode. 
Als voetbalster gaat het ook prima. Ze is gepromoveerd met FC Eindhoven en Glenda is uitgeroepen als 
beste voetbalster tijdens het ED sportgala. Afgelopen seizoen heeft ze samen met  Oelse de JO15-1 
getraind. Vanaf komend seizoen zal ze al Trainster onze JO13 gaan leiden. Glenda is in bezit van TC2 en 3 
diploma’s. 
 
Hoofdtrainer JO11-1: Edwin Krikke 
Edwin is een echte Roodwitter. Speelt als voetballer al vanaf jongs af aan bij Rood Wit ’62. Hij heeft 
verschillende leeftijdsgroepen binnen de jeugd getraind. Afgelopen seizoen  heeft hij een prima eerste half 
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seizoen gedraaid in de hoofdklasse voor JO9-1 teams. Edwin gaat nu de stap naar JO11 jeugd maken. Het 
plezier en ontwikkeling staat bij de 9 x 9 hoofdklasse komend seizoen centraal. 
 
Hoofdtrainer JO9-1: Mohamed Essanoussi 
Mohamed is bekend als vader van zoontjes die voetballen en voetbalden bij Rood Wit ‘62.  Afgelopen 
seizoen heeft hij als beginnende trainer getraind met de JO9-8 en JO9-6, net zoals veel betrokken vaders 
die op die manier bijdragen als vrijwilliger. Dit ging allemaal heel goed. Balcontrole en (basis)techniek 
stonden centraal. Dit natuurlijk met als basis plezier en beleving. Komend seizoen is Mohamed de trainer 
voor onze JO9. 
 
 
 John Quigley & jeugdscheidsrechters bedankt voor jullie inzet  

 
 
Om de jeugdscheidsrechters te bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen heeft Rood Wit ’62 
samen met jeugdscheidsrechtercoördinator John Quigley zaterdag 3 Juni een bowlingavond geregeld bij 
Fitland Zuidkade in Helmond. De jongens hebben genoten van een gezellig avond met een hapje en 
drankje. Hieronder een aantal foto’s van deze zeer geslaagde avond. John Quigley natuurlijk ook bedankt 
voor je supervisie en geweldige inzet. 
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 Hoofdsponsoren  
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 Nieuw convenant met JIBB 
 
Dinsdag 6 juni jongstleden hebben wij ons samenwerkingsverband met JIBB (jeugd in beweging brengen) 
middels het tekenen van een nieuw convenant tot 2020 verlengd. Wij vertrouwen op een vruchtbare 
samenwerking. 
 
 
 Zo kan het dus ook….. 

 
Zaterdag 29 april jl. was een gedenkwaardige dag op sportpark De Rijpel, thuisbasis van de Helmondse 
amateurvoetbalvereniging s.v. Rood Wit '62. Een vervelend voorval tussen jeugdspeler (JO15-1) Ryan 
Lenssen en KNVB scheidsrechter Ad Spierings in februari, liep positief af met wederzijds respect. 
 

Tijdens de wedstrijd Gemert JO15-1 - Rood Wit '62 JO15-1 van 18 
februari op sportpark Molenbroek te Gemert, was er een klein incident 
tussen beiden. Ryan werd tijdens deze wedstrijd een aantal keren 
'onheus bejegend' door een speler van Gemert. Ryan vroeg de 
scheidsrechter om op te treden, waarop scheidsrechter Spierings liet 
weten dat hij niet zomaar een waarschuwing of kaart kon geven omdat hij 
het voorval zelf niet gehoord had. Omdat nog een aantal keren hetzelfde 
gebeurde, buiten het gehoor van de scheidsrechter, liep Ryan zeer 
gefrustreerd uiteindelijk boos van het veld zonder de scheidsrechter een 
hand te geven. Na een gesprek met zijn trainers Oelse en Glenda besefte 
Ryan dat hij niet goed gereageerd had. Hij besloot door middel van een 
bos bloemen en een persoonlijk briefje zijn excuses aan te bieden. 
Scheidsrechter Spierings kon dit waarderen en vond dit zo ontzettend 
positief dat hij zelf meteen het initiatief nam om hier óók een positieve 
reactie op te geven. Hij vroeg de KNVB of hij nog een wedstrijd van Rood 
Wit 62 JO15-1 mocht fluiten, maar de bond kon hier niet aan meewerken 
om de schijn van bevooroordeling te voorkomen. 
 
Toeval bestaat niet, zegt men weleens. Wat bleek? Scheidsrechter 

Spierings was ingepland voor de wedstrijd van Rood Wit 62 JO17-1 tegen FC Eindhoven JO17-1 op 29 
april. Diezelfde dag speelde ook s.v. Rood Wit JO15-1 thuis.  
 
In de bestuurskamer van Rood Wit '62 vertelde Spierings vooraf zijn verhaal en vroeg of hij na de wedstrijd 
van JO-15-1 Ryan in het zonnetje mocht zetten. Natuurlijk mocht dit en zo kwam het dat na de wedstrijd 
scheidsrechter Ad Spierings Ryan een snoepbloemboeket voor het hele team overhandigde en voor Ryan 
een samengesteld scheidsrechterspakketje met persoonlijke boodschap. 
Ryan Lenssen gaat na deze positieve ervaring volgend jaar ook de interne jeugdscheidsrechterscursus 
volgen bij s.v. Rood Wit '62. 
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 Vanuit de jeugdcommissie 
 
 
Teamindeling 2017-2018 
Op het moment van schrijven is de jeugdcommissie volop bezig met de indelingen van de nieuwe teams. U 
zult begrijpen dat het een hele puzzel is om het circa 400 jeugdleden weer naar de zin te maken en aan alle 
wensen te kunnen voldoen. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat ook wij gebonden zijn aan de regels van 
de KNVB. 
Begin Juni zullen de voorlopige teamindelingen bekend worden gemaakt. 
 
Jeugdtoernooien 
De toernooicommissie legt (ook op het moment van schrijven van dit stukje) de laatste hand aan de 
toernooien. Met trots kunnen we zeggen dat we 50 (!) deelnemende teams hebben. Het beloven weer 
fantastische dagen te worden. Hiermee sluiten we het seizoen 16/17 op een mooie manier af. 
 
Jeugdkamp 16-17-18 juni 
De teams in de categorie JO13-12-11-10 hebben nog de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het Rood 
Wit ’62  jeugdkamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook dit jaar word het weer een fantastisch weekend 
met veel voetbal en andere activiteiten. Het kamp vind plaats van 16 t/m 18 juni. Pupillen die graag willen 
deelnemen maar liever thuis in hun eigen bed slapen zijn ook van harte welkom. 
 
Seizoen 2016-2017 
Afgelopen woensdag 24 mei hebben we de laatste competitie wedstrijd gespeeld. Een lang seizoen waarin 
we een aantal mooie resultaten hebben geboekt.  
Zo heb ik het genoegen gehad om JO11-4 te mogen feliciteren als kampioen na een zeer spannende 
wedstrijd op ons eigen sportpark. JO11-3 is dit seizoen voor de tweede keer kampioen geworden. Beide 
teams een mooie prestatie.  
JO19-1 heeft door winst van de 3e periode de nacompetitie behaald. Ook dit is een mooie prestatie. Helaas 
is het team na de eerste wedstrijd uitgeschakeld.  
JO17-2 wacht nog op de onderlinge resultaten van hun concurrent. Begin juni zal duidelijk worden of ook 
dit team kampioen word. 
 
Jeugdscheidsrechters 
Wat zeker niet vergeten mag worden zijn de stappen die we hebben gemaakt met het opleiden en het 
vergroten van de groep jeugdscheidsrechters. We gaan hier natuurlijk mee door. Voor informatie over deze 
(interne) opleiding kun je e-mailen naar John Quigley jeugdscheidsrechters@roodwit62.nl. 
 
Veranderingen: Pupillenvoetbal & digitaal wedstrijdformulier (KNVB app) 
Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen, staan we voor enkele veranderingen die door de KNVB worden 
ingevoerd; nieuwe opzet pupillencompetitie (n de vorige nieuwsbrief is hier ruim aandacht aan besteed). De 
invoering van het mobiele wedstrijdformulier is ook een ingrijpende verandering. Het wedstrijdformulier zal 
door middel van een app op de telefoon of tablet ingevuld moeten gaan worden. Leiders zullen hier voor 
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het begin van de eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen informatie over ontvangen. Rest mij iedereen te 
bedanken die heeft meegewerkt aan het seizoen 2016/2017 en ik wens iedereen een goede vakantie toe. 
 
Tot in het volgende seizoen! 
 
John Benthem 
voetbalzaken jeugd & voorzitter jeugdcommissie 
 
 
 Rabo Clubkascampagne levert leuk bedrag op. 

 
Vanuit de onlangs door de Rabobank Helmond georganiseerde sponsorcampagne voor o.a. verenigingen 
en stichtingen, is door diverse Rabobank leden op onze club gestemd. Dit leverde het onderstaande bedrag 
op wat door onze penningmeester dankbaar in ontvangst werd genomen. Alle stemmers en Rabobank 
Helmond bedankt. 
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 Pupillenvoetbal: Gemeente draagt bij in deel van de kosten 
 

 
 

 
 
 
Naar aanleiding van een verzoek van onze voorzitter aan de gemeente Helmond van enige maanden 
geleden om bij te dragen in de aanschaf van extra pupillendoelen en diverse andere materialen, 
verwachten wij van de gemeente substantiële bijdrage aan alle Helmondse voetbalvereniging met 
pupillenvoetbal. Wij zijn de gemeente Helmond hier natuurlijk bijzonder dankbaar voor. Op dit moment is 
nog niet bekend hoe groot of in welke vorm de gemeente bijdraagt. 
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 Waar kun je terecht met vragen met betrekking tot junioren 

 
 
NAAM FUNCTIE TELEFOON EMAIL-ADRES 
 
John Benthem 

 
Voorzitter jeugdcommissie 

 
0492-518399 

 
jeugdvoorzitter@roodwit62.nl 

Remon van Neerven Technisch jeugd coördinator 06-11436679 jeugdcoordinator@roodwit62.nl 

Thea van Lieshout Wedstrijdsecretaresse jeugd 0492-544878 jeugdwedstrijdzaken@roodwit62.nl 

Connie Krikke Toernooien Jeugd 0492-543733 toernooien@roodwit62.nl 

 
John Fietelaars 

 
Groepsleider JO19 (A) 

 
0492-320784 

 
gl-jo19@roodwit62.nl 

Harrie Verhofstadt Groepsleider JO17 (B) 06-48655348 gl-jo17@roodwit62.nl 

Henrie Krikke Groepsleider JO15 (C) 0492-543733 gl-jo15@roodwit62.nl 

Sander van de Reek Groepsleider JO13 (D) 06-43497153 gl-jo13@roodwit62.nl 

Harold Vrijken Groepsleider JO11 (E) 06-34555575 gl-jo11@roodwit62.nl 

Anouk van Roij Groepsleider JO9 (F)  gl-jo9@roodwit62.nl 

Connie Krikke Groepsleidster meisjes 0492-543733 groepsleidstermeisjes@roodwit62.nl 

 
Vacature 

 
Coördinator kaboutergroep 

 
----------------- 

 
---------------------------------------- 

Sean O’Sullivan Groepsleider FunPlay 06-46022189 voetbalzaken@roodwit62.nl 

 
 
 
 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. 
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