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EDITIE: NOVEMBER 2020



WIJ DOEN HET SAMEN!

BESTE ROOD-WITTERS,

Hier volgt de derde editie van onze nieuwsbrief. Belangrijk om in ieder geval door te nemen zijn de 
corona-maatregelen op de laatste pagina’s. 

ONLINE BESTUURSUPDATE: NIEUW KLEDINGPLAN 
Op 26 november 20.00 uur staat er een online bestuurs update gepland. LET OP! Dit is een speciale 
update hieronder wordt uitgelegd waarom!

In het hedendaagse voetbal is een mooi clubtenue met een trainingspak en een tas niet meer weg te 
denken. Allemaal in hetzelfde trainingspak op zaterdag naar de wedstrijd en je staat al met 1-0 voor! 
Momenteel is dit helaas niet altijd het geval. Hier willen we verandering in gaan brengen. Hoe? Dat 
willen we alle leden voor leggen tijdens de online bestuursupdate. 
Zorg dat je je aanmeld voor deze digitale bijeenkomst via: secretariaat@roodwit62.nl 

Na de aanmelding krijg je van ons een link. Via deze link kan de vergadering gevolgd worden en zal 
Rudy Bressers vertellen wat het kleding plan in gaat houden! Ook wordt er op deze avond gepeild of we 
dit plan gaan doortrekken of niet.

DRINGEND KANTINEPERSONEEL GEZOCHT
Voor werkzaamheden in de keuken zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste personen die ons team 
willen komen versterken.

• Jouw hulp is zeer gewenst op zondag en waar nodig op zaterdag
• Je werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 10.00 uur en 18.00 uur
• De uren kunnen per weekend variëren i.v.m. het aantal te spelen thuiswedstrijden
• Tevens indien gewenst op dagen wanneer er activiteiten plaatsvinden
• De werkzaamheden kunnen indien mogelijk per dagdeel gerouleerd worden

Werkzaamheden waar je voor verantwoordelijk bent:
• De uitvoerende werkzaamheden hygiënisch 

verrichten
• Het bereiden van friet en snacks
• Het bereiden en verkopen van een broodje 

gezond, worstenbroodje enz.
• Verkoop van ijs ( in de zomermaanden 
• De financiële huishouding/kas opmaken         

betreft keuken
• Na sluiting de keuken netjes achterlaten
• Indien de werkzaamheden het toelaten je 

helpende hand bieden betreft bar/kantine   
werkzaamheden



NIEUW: SMOELEN HERKENNEN!
In de nieuwsbrief hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd, namelijk: ‘smoelen herkennen’. In de 
aankomende nieuwsbrieven lichten we steeds twee bestuursleden uit die hunzelf voorstellen. Wel zo 
leuk om te weten wie er aan het roer staan binnen onze vereniging toch!

Allereest stellen we graag onze voorzitter Sean O’Sullivan aan jullie voor: 

SEAN O’SULLIVAN
Lid sinds:                    1976
Dagelijks leven:         Werkzaam bij de KUHN Group in geldrop
Zelf gevoetbald:        Bij s.v. Rood-Wit’62  
Taak in het hoofdbestuur:    Voorzitter
Hoe zie je de toekomst van onze vereniging voor je:  
“Als een vereniging die midden in de samenleving staat. 
Waar op een veilige en verantwoorde manier gesport kan worden. 
En waar normen en waarden leidend zijn.”
Hoe kunnen mensen jou ondersteunen in je functie bij rood-wit’62?                                                                 
“In mijn ideaal beeld zouden alle commissies gevuld zijn onder het motto vele handen maken licht 
werk!” 

Ook bestuurslid Rudy Bressers stelt zichzelf graag via een persoonlijk verhaal aan jullie voor:

RUDY BRESSERS
Lid sinds: 1988
Dagelijks leven:
Ik ben samen met mijn dochter Anne woonachtig in Dierdonk, Helmond. Hier 
wonen we met zijn tweeën nadat ik na een zware periode mijn vrouw Heidi 
ben verloren aan de ziekte PSMA (een dodelijke en snellere variant van ALS). 
De wereld stortte op dat moment compleet in. Inmiddels is Heidi bijna 2,5  jaar 
geleden overleden. In deze zware periode, hebben we veel steun gehad vanuit 
vrienden/ kennissen maar ook mensen binnen onze club. Hierdoor zijn we toch 
weer gaan genieten van het leven en ik moet ook eerlijk zeggen dat dit redelijk 
goed gaat! Ik heb een lieve dochter waar ik super trots op ben en die ook nog 
voetbalt bij s.v. Rood-wit 62. Dus je ziet me naast m’n bestuurlijke taken binnen 
de vereniging ook vaak langs de lijn staan als supporter bij Dames 1.

Naast mijn activiteiten bij s.v. Rood-wit’62 ben ik ook al ruim 36 jaar werkzaam bij DAF Trucks N.V 
hiervoor reis ik door geheel Europa, bezoek grote DAF dealers en Key accounts op After sales gebied. 

Zelf gevoetbald                                                                                                                   
Op voetbalgebied, ik was degene die het doel verdedigde. Ik ben begonnen bij Mulo waarna ik naar 
PVV gegaan en vervolgens richting Mifano. Na een aantal jaren niets begon het weer te kriebelen 
en ben ik naar s.v. Rood-wit’62 verkast. Uiteindelijk ben ik gestopt als actief lid en 
scheidrechter geworden wat ik tot op vandaag nog met heel veel plezier doe.



Wat is je taak in het hoofdbestuur?    
Bestuurslid – Sponsoring 
Veel mijn tijd zijn gesprekken voeren met Sponsoren en interne vergaderingen, nu ook bezig met de 
opzet van een kledingplan voor de gehele vereniging waar ik jullie steun als leden keihard bij nodig 
heb! Daarnaast ben ik ook nog coördinator voor het meiden voetbal binnen onze vereniging, club 
scheidsrechter en ondersteun ik daar waar nodig andere bestuursleden.

Hoe zie je de toekomst van onze vereniging voor je? :
Ik ben een  positief ingesteld persoon, ook nu met Corona. Natuurlijk moeten we alle zeilen bijzetten 
binnen onze vereniging, maar met de huidige enthousiaste vrijwilligers die binnen de club hun 
steentje bijdragen ben ik ervan overtuigd dat we hier als club sterker uitkomen!

Hoe kunnen mensen jou ondersteunen in je functie bij s.v. Rood-wit’62? 
Vrijwilligers en sponsoren zijn er altijd te weinig binnen de club.
Dus heb je tijd en vooral zin om  samen aan een MOOIER s.v. Rood-wit 62 te werken meld je aan, zeg 
wat je leuk vind om te doen binnen onze vereniging. Heb je in je kennissen/vriendenkring mensen 
die deze MOOIE SV willen ondersteunen zowel financieel of op een andere manier laat ’t mij weten, ik 
maak graag de tijd voor een persoonlijk gesprek!

Wat wil ik nog kwijt  
Ik begrijp dat we in een rare tijd leven. Geen wedstrijden, aangepast trainen, maar ook hier gaan we 
samen sterker uitkomen als club dat beloof ik jullie. Verder hoop ik dat iedereen in goede gezondheid 
blijft en ondanks alles toch een mooi kerst kan vieren met het gezin en de familie!

ONZE JEUGD BLIJFT ZOVEEL MOGELIJK VOETBALLEN!
Het is natuurlijk voor iedereen balen dat we tijdelijk geen wedstrijden meer mogen voetballen. We 
willen graag binnen onze vereniging kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 
Dit heeft ertoe geleid dat we, drie weken geleden, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers 
begonnen zijn om op zaterdag verschillende voetbalactiviteiten te verzorgen voor onze jeugdleden. 
Op deze manier is de zaterdag van onze jeugd toch nog gevuld met hun favoriete hobby: voetbal!

Zolang we geen wedstrijden mogen voetballen blijven we deze toffe voetbalactiviteiten op zaterdag 
aanbieden! Houd onze Facebookpagina in de gaten voor leuke updates en foto’s hiervan.



SPONSOR STELT ZICHZELF VOOR
Hallo sportievelingen,
Wij zijn gevraagd om ons als nieuwe sponsor van jullie club voor te stellen,
Voor wie ons dus nog niet kent, of ons beter wil leren kennen…..bij deze:

VAN HEUGTEN CV TECHNIEK EN SANITAIR
AL JAREN LANG EEN TROTS FAMILIE BEDRIJF
Ons familie bedrijf werd opgericht in 1982 door Jos van Heugten en heeft in de loop der jaren de 
nodige kennis, ervaring en expertise verworven. In 2002 is Rudi van Heugten in dienst gekomen, en 
in 2005 is hij mede-eigenaar geworden, hij is van allround service monteur gegroeid tot veelzijdige 
vennoot. In 2017 is de scepter volledig van vader op zoon over gegaan. 

Inmiddels wordt er door de nieuwe generatie in de vorm van Rudi van Heugten en zijn partner Nicole 
van de Bogaart hard gewerkt om het bedrijf door te ontwikkelen, op het gebied van duurzaamheid 
kwaliteit en service. 

Tot de diensten van ons bedrijf behoren onder andere het installeren, onderhouden en repareren van 
centrale verwarmingssystemen en vloerverwarmingssystemen.

Waterontharders, en mechanische ventilatiesystemen. 
Ook hebben wij ons inmiddels geprofileerd als deskundige op het gebied van stadsverwarming, heeft 
u storingen of is uw unit toe aan vervanging wij zijn u graag van dienst.

Ook hebben we inmiddels ruime ervaring met de warmtepomp.   
Van Heugten cv techniek & sanitair kan tevens de installatie van uw badkamer verzorgen, inclusief 
alle bijbehorende werkzaamheden. Ook voor vervangen van uw toilet of kraan  bent u bij ons aan het 
juiste adres. 

Wij hebben vele soorten en maten designradiatoren op voorraad. 
Van Heugten cv techniek & sanitair richt zich met name op de particuliere sector. Mede door deze 
aanpak zijn wij in staat maatwerk te leveren. U kunt bij ons terecht voor een deskundig advies. 
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie, of bezoek onze showroom met diverse 
badkameropstellingen, tegels en radiatoren.

Met ons team van kanjers van medewerkers staan we graag voor jullie klaar!
 
Van Heugten cv techniek en sanitair
Horstlandenpark 4 
5709 MB Helmond (Dierdonk)
0492-386100
Kijk ook eens op onze website www.vanheugtencv.nl of volg ons via facebook

http://www.vanheugtencv.nl
https://www.facebook.com/Van-Heugten-cv-techniek-sanitair-1779718838975383


CORONA-MAATREGELEN (UPDATE 17 NOV.)
De afgelopen twee weken hebben we te maken gehad met verscherpte maatregelen. Afgelopen 
dinsdag (17 nov.) heeft het kabinet aangekondigd dat we weer terug gaan naar de maatregelen van 
twee weken geleden. 

s.v. Rood-Wit’62 blijft de protocollen en adviezen volgen van de KNVB, het RIVM en NOC*NSF. De 
belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige nieuwsbrief zijn;
• Alle amateurcompetities zijn tijdelijk stilgelegd 
• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter 

afstand
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de 

training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging
• Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten
• Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie

Specifiek en aanvullend voor de jeugd van s.v. Rood-Wit’62;
• Alle jeugdteams, kabouters tot en met JO19, kunnen blijven trainen en onderlinge 

trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging. (In afstemming met 
NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m JO19), mogen 
sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de 
eigen vereniging op de eigen club).

De KNVB heeft een duidelijke vraag en antwoord pagina met adviezen welke wij volgen;

De KNVB adviseert de verenigingen en haar leden het protocol verantwoord sporten van het NOCNSF 
op te volgen;

Als er sprake is van een coronabesmetting, meld dit z.s.m. aan de trainer/leider en het hoofd- en 
jeugdbestuur, dan gaat het stappenplan in werking.

Tips nog om trainingen op 1,5 meter afstand uit te zetten? Bekijk ze hier.                                                                                                      

Aanvullend op de door de overheid vastgestelde coronamaatregelen willen we het volgende met 
iedereen afspreken:
• Alleen de spelers/speelsters en de vaste (bij het hoofd- en jeugdbestuur bekende) trainers/

leiders van de teams samen met de door het hoofd- en jeugdbestuur aangewezen 
wedstrijdcoördinatoren hebben toegang tot het sportpark tijdens trainingen en onderlinge 
wedstrijden bij de jeugd.

• Overige vrijwilligers hebben toegang tot het sportpark wanneer hier toestemming voor is van het 
hoofd- en jeugdbestuur en corona commissie.

Sportieve groet namens het hoofd- en jeugdbestuur en corona commissie

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/61517/coronabesmetting-op-de-club
https://rinus.knvb.nl/informatie/coronavirus/seniorenteams               

