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WIJ DOEN HET SAMEN!

BESTE ROOD-WITTERS,

De zomervakantie is voor onze jeugdleden inmiddels al begonnen en staat voor de rest van onze leden 
voor de deur! Voordat we gaan vooruitblikken op wat komen gaat willen wij jullie allemaal een heerlijke 
zomervakantie wensen! Voor actieve leden betekent een zomervakantie ook dat het loopschema weer 
van internet wordt getrokken en het stof van de hardloopschoentjes wordt gepoetst en op die manier 
de conditie enigszins op peil wordt gehouden. Wij hopen jullie in goede conditie te kunnen begroeten in 
het nieuwe seizoen 2021-2022! Een bijzonder seizoen…. We bestaan namelijk in 2022 60 JAAR! Hierover 
meer onderaan de nieuwsbrief. 

Een seizoen na het meest merkwaardige seizoen tot nu toe…. Met enkel bekerwedstrijden en enkele 
competitie wedstrijden heeft heel voetballend Nederland 2020-2021 afgesloten. Dit bracht niet altijd 
alleen maar gezelligheid met zich mee. Zo stelde wij ons de vraag hoe wij onze leden tegemoet konden 
komen. Door middel van extra activiteiten voor de jeugd of mede een financiële tegemoetkoming. 25 
weken lang stond er een vaste groep vrijwilligers klaar om voor de gehele jeugd een voetbalactiviteit te 
organiseren op de zaterdag ochtend. Onze dank hiervoor aan eenieder die daar een bijdrage aan heeft 
geleverd. Voor leuke foto’s hiervan kunt u nog altijd een kijkje nemen op onze social media accounts!

TEGEMOETKOMING
De tegemoetkoming op financieel vlak was voor het bestuur een vraag die moeilijker te beantwoorden 
was. Hierbij was de communicatie ook niet altijd op het juiste moment. Waarvoor onze excuses. In 
de nieuwsbrief van januari werd medegedeeld dat de actieve leden een waardebon van €20,- kon 
verwachten in het nieuwe seizoen. Een financiële tegemoetkoming dmv korting op de contributie 
was op dat moment financieel gezien geen haalbare zaak. Echter heeft het bestuur de manier van 
tegemoetkoming opnieuw bekeken. Wij zijn ons er van bewust dat we niet iedereen van onze actieve 
leden tevreden stellen met een waardebon voor onze kantine. Dit heeft het bestuur doen besluiten dat 
we de waardebon niet gaan uitreiken en over te gaan op een korting van 25% op de contributie. Dit 
betekent dat de run die in de 1e week van augustus wordt gedraaid er direct 25% minder contributie 
wordt geïnd op de contributie van de actieve leden.

We hopen op deze manier onze Rood-Witters op een passende manier tegemoet te komen. En dat we 
het na bijzonder seizoen op deze manier af kunnen sluiten en op naar het volgende seizoen! 

HET NIEUWE SEIZOEN 2021 - 2022
Man wat hebben we er allemaal zin in! Wij hopen in ieder geval dat de velden, kleedlokalen, kantine en 
de tribune komend seizoen weer goed gevuld is. Doordeweeks lekker trainen en op de zaterdag en de 
zondag hetgeen doen wat wij zo graag willen. Wedstrijden voetballen! Zo ook onze Dames 1. 
Na het vertrek van wel gewaardeerde trainer Edwin Krikke, die zijn voetbalschoenen weer oppakt en 
gaat voetballen bij s.v. Rood-wit’62 5, is er een nieuwe trainer aangesteld. Namelijk Jeroen Vervoort. Hij 
is afkomstig van VV Helvoirt en is in ieder geval komend seizoen de trainer van onze dames 1. 
Jeroen en dames, ontzettend veel succes in het nieuwe seizoen! 



JEUGD
De indeling van het seizoen 2021-2022 is inmiddels geruime tijd te zien op onze site. De jeugdteams 
zijn weer ingedeeld en de trainers/ leiders aangesteld voor het nieuwe seizoen. Voor enkele teams zijn 
wij echter nog op zoek naar begeleiding om met een gerust hart te gaan voetballen. Lijkt dit iets voor 
jou? Meld je dan bij de bestuurskamer en dan gaan we kijken welke kinderen we blij kunnen maken 
met een nieuwe trainer of leider voor hun team. 

Het trainingsschema is daarnaast weer in orde en up to date gemaakt en is hier te vinden.

De selectieteams zijn ook weer voorzien van trainers en het technisch kader krijgt hierdoor ook weer 
meer vorm. Met Stephan van den Eijnde als kartrekker gaan Peter van Dongen (JO19), Rens Sanders 
(JO17) en Gerald van Veghel (JO13) komend seizoen weer aan de slag in het technisch kader. Heb jij 
het in je om op voetbaltechnisch vlak deze mannen te ondersteunen? Dan horen wij het graag, want 
het technisch kader wil graag uitbreiden met extra expertise! 

Voor de overige vragen betreft de jeugd kunt u terecht bij hoofdleiders. 
Kabouters, JO7, JO8, JO9, JO10, JO11: Remo Geenen & Jeffrey Aben.
JO13, JO15, JO17, JO19: John Braat
Jeugdvoorzitter: Paul Lukassen

THIJS VAN DOORNE GAAT NIEUWE UITDAGING AAN BIJ HELMOND SPORT
Na 12 jaar trainer te zijn geweest van o.a. kabouters, F1, E1 & JO13 van onze club 
heeft Thijs een nieuwe uitdaging gevonden. Aankomend seizoen zal hij assistent-
trainer worden van de JO16 van Helmond Sport. Thijs zal nog actief blijven als speler 
van s.v. Rood-Wit’62 5 en als bestuurslid. Wij wensen Thijs veel succes met zijn 
nieuwe uitdaging. Gerald van Veghel zal zijn opvolger zijn als trainer van de JO13.

KLEDINGPLAN UPDATE 
Dit plan is zoals ze dat noemen nog steeds ‘under construction’. Ons bestuurslid Rudy Bressers is 
op de achtergrond druk bezig met dit plan. Het doel is om vanaf seizoen 2022-2023 met dit plan van 
start te gaan. Met als uitgangspunt dat de gehele club in dezelfde kleding te bewonderen is op ons 
sportpark de Rijpel.

60-JARIG BESTAAN S.V. ROOD-WIT’62
s.v.Rood-Wit’62 bestaat in het seizoen 2021-2022 alweer 60 jaar. Dit gaan we dan ook het komende 
seizoen vieren. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een feestweekend te organiseren. 
Hierover zal in de loop van tijd steeds meer over bekend worden op onze socials. Wel kunnen we 
verklappen dat u 18,19 en 20 maart vast moet leggen.

 

https://www.roodwit62.nl/jeugd/trainingsindeling/


SCHIJT JE RIJK
De loterij die vanwege corona voor een groot deel in het water is gevallen wordt alsnog afgerond. 
Tijdens het 60 jarig jubileum zijn de loten van het schijt je rijk van waarde. Er zal aan de hand van de 
verkochte loten een loterij worden georganiseerd met verschillende prijzen! 
De elftallen die de loten hebben verkocht krijgen hiervoor ook nog steeds een bijdrage van €0,50 
per verkocht lot. Dit totale geldbedrag kan op een nader te bepalen datum worden geint door de 
desbetreffende leider van het elftal. Ben alert op nieuws rondom deze uitgaven! 

SMOELEN HERKENNEN 

Han v Lierop 
Lid sinds 1983

Dagelijks leven:        
Technisch specialist/afdelingsbegeleider, getrouwd en 2 kinderen.
Werk en gezin en verder de benodigde tijd aan rood-wit’62 besteden.
Zelf gevoetbald?                                                                                                                   
Heb zelf gevoetbald zowel in de jeugd als senioren, verder trainer/ leider van diverse teams in de 
jeugd geweest.  Mede door blessure in 2005 gestopt en is gevraagd of ik bestuursfunctie sponsoring 
wilde bekleden.
Wat is je taak in het hoofdbestuur?
Bestuurslid - Facilitaire zaken
Van 2005 tot 2019 als bestuurslid sponsoring  en deze portefeuille in 2019 aan een waardig nieuw 
bestuurslid heb overgedragen. 
Hoe zie je de toekomst van onze vereniging voor je?
Een gezonde en sportieve vereniging waarbij we allen een steentje aan bij moeten dragen zowel in 
goede en slechte tijden. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg en zijn de steunpilaren voor onze vereniging. 
Of het nu een bestuursfunctie, trainer of de handen uit de mouwen wil steken als kantinemedewerker 
of als klusjesman.  Iedereen is van harte welkom.  Kom eens binnen gewandeld en laat je informeren 
onder een bakje koffie door een van onze bestuursleden. Je bent van harte welkom.  
Hoe kunnen mensen jou ondersteunen in je functie bij rood-wit’62? 
Graag zou ik zien dat er meer mensen opstaan om mogelijk in zijn eigen vakgebied onze vereniging 
de helpende hand te bieden. Denk aan hulp in de kantine of bied je hulp aan bij onze poetsploeg 
welke iedere week ons clubgebouw weer spik en span maakt of een  club mensen die samen met 
onze mensen van terreinbeheer zaken mee willen aanpakken. Denk hierbij aan onderhoud van ons 
clubgebouw zowel buiten als binnen en werkzaamheden op ons Sportcomplex. Kort samengevat een 
onderhoudsclub, welke waar nodig samen werkzaamheden verrichten en op zijn tijd natuurlijk samen 
een kop koffie drinken.
Wat wil ik nog kwijt:     
Onze vereniging waar mogelijk uzelf of uw zoon/dochter actief is, is ook uw vereniging. De vereniging 
waarbij u en uw gezin zich veilig en thuis voelen en waarmee u hopelijk een goede binding heeft 
gekregen. Dus kom eens binnen gelopen, drink een kop koffie met een van ons en u zult ervaren dat 
de beruchte muur tussen u en ons helemaal niet aanwezig is. 


