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EDITIE: JANUARI 2021



WIJ DOEN HET SAMEN!

BESTE ROOD-WITTERS,

Het zijn vreemde tijden…
We zien er naar uit om iedereen weer te zien voetballen op onze velden! Momenteel is dit echter alleen 
in groepjes van twee en betreft het enkel trainen. We hopen dat deze situatie snel verbeterd. Het 
spelen van wedstrijden is echter hetgeen waar je het allemaal voor doet! Momenteel ook even geen 
biertje, colaatje of broodje in onze kantine. Hetgeen onze vereniging ook laat herenigen… Als bestuur 
zijnde balen we hier ook stevig van... We zitten echter niet stil en zijn momenteel alweer druk met het 
voorbereidingen om straks weer van start te gaan!

Begin januari is ook de contributie inning geweest van de tweede helft van het seizoen. Het is 
fantastisch om te zien dat de contributie trouw wordt betaald door de leden! We hebben namelijk 
allemaal hetzelfde doel. En dat is zo snel mogelijk weer kunnen voetballen en ook blijven voetballen. 
We begrijpen echter ook dat het mensen aan het denken zet. “Ik heb dit seizoen 4 wedstrijden 
gevoetbald en moet nu voor een heel seizoen betalen”. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is. 
We proberen hieronder uit te leggen wat er gebeurt met uw contributie en bieden een compromis aan! 

WAAR GAAT MIJN CONTRIBUTIE NAAR TOE? 
De contributie gelden die alle leden dienen te betalen zijn hard nodig voor alle kosten van de vereniging 
Er dienen zaken van betaald te worden zoals; 
• Huur van de sportvelden aan de Gemeente.
• Belastingen aan Gemeente / Overheden alsmede de personele kosten
• Elektriciteit, vaste kosten gebouw/kantine en denk hierbij aan de lichtmasten op de velden!
• Allerlei verzekeringen omtrent de accommodatie.
• Materialen zoals ballen, goals, pionnen, netten etc.
• Lidmaatschap en bondskosten voor teams en van iedere speler bij de KNVB.
Al deze zaken lopen voor de vereniging ‘gewoon’ door tijdens de coronapandemie. 
Gedurende de covid-periode doen we uiteraard ook een beroep op de beschikbare 
Overheidsregelingen. Deze financiële steun zullen we ook hard nodig hebben zolang onze kantine 
gesloten blijft.

Een groot deel van de contributie is inmiddels geïnd. Maar er zijn ook enkele vragen onze kant op 
gekomen. Dit heeft het bestuur van s.v. Rood-Wit’62 aan het denken gezet en heeft geleid tot de 
volgende actie! 
Onze sportvereniging is verplicht om bovenstaande zaken te betalen en wil ook volgend seizoen weer 
met een gerust hart van start gaan. Het geven van een percentage korting op contributie is op dit 
moment een te groot risico voor de vereniging. Maar er is een alternatief: wanneer u de contributie 
voor de tweede seizoenshelft betaald krijgt u van s.v. Rood-Wit’62 een voucher ter waarde van €20,- die 
u kunt gebruiken in onze kantine! Ieder actief lid kan hier gebruik van maken. Meer informatie hierover 
volgt later. Het bestuur vertrouwd op jullie. Jullie zijn de leden met het vertrouwen in Rood-Wit 62. 
De kracht van Rood-Wit’62 is tenslotte de saamhorigheid ván en dóór al haar leden, 
spelers, donateurs, bestuur, commissies, medewerkers, vrijwilligers! 



KLEDINGPLAN
In de vorige nieuwsbrief stond een aankondiging voor de presentatie omtrent het kledingplan. Deze 
is inmiddels achter de rug en heeft het hoofdbestuur er toe doen besluiten dat het kleding plan 
voorlopig wordt uitgesteld naar volgend seizoen. Hierbij blijft de uitwerking dus even stil liggen. 
Reden hiervoor is dat we momenteel 3 enthousiaste vrijwilligers hebben gevonden die dit plan tot 
uitvoering willen brengen! Dit is helaas niet voldoende om een plan van deze omvang te dragen. 
We zoeken zodoende nog minimaal 2 enthousiaste vrijwilligers die dit plan mee willen dragen! Wil 
je meer informatie en toch aanhaken bij dit initiatief neem dan contact op met Rudy Bressers via  
sponsoring@roodwit62.nl. 

SCHIJT JE RIJK
De loterij die vorig seizoen is gestart is inmniddels al meerder malen verplaatst en dat gaat ook nu 
weer gebeuren. We verplaatsen de loterij van Schijt je rijk naar het seizoen 2021/2022 in verband met 
de huidige maatregelen.

OPROEP!
Er zijn momenteel nog veel loten in omloop binnen de leden. De commissie van Schijt je Rijk vraagt 
aan alle leden die thuis nog geld of loten hebben liggen deze in te leveren bij onze vereniging om de 
balans op te maken zodat de loterij over enkele maanden met succes kan worden afgerond! 

Lever de loten en het geld in op de komende data tussen 19.00 en 20.30 uur:
Dinsdag 02-02-2021
Woensdag: 03-02-2021
Met eventueel donderdag: 04-02-2021
Alle loten die verkocht zijn blijven gewoon geldig. We hopen jullie zo snel mogelijk te verwelkomen bij 
de loterij van Schijt je Rijk in seizoen 2021/2022! 

SMOELEN HERKENNEN!
In deze nieuwsbrief weer een bestuurslid dat zichzelf voorstelt. Wel zo leuk om te weten wie er aan 
het roer staan binnen onze vereniging toch! Dit keer stellen we graag Paul Lucassen aan jullie voor. 

PAUL LUKASSEN
Wanneer ik lid ben is bij mij niet bekend. Daarentegen ben ik wel al 23 jaar actief binnen 
s.v. Roodwit’62 als trainer, leider, bestuurslid Voetbalzaken en nu als Jeugdvoorzitter!
In het dagelijks leven run ik een eigen zaak in de Elzas Passage namelijk, Delifrance 
Helmond, gestart in 1989 samen met mijn vrouw Monique. Ik ben vader van 3 kinderen, 
waarvan er 2 bij s.v.Rood-wit’62 voetballen.

In mijn carriere als voetballer hen ik altijd gevoetbald bij Mulo tot mijn 32ste jaar in een 
geweldig vrienden team waar ik nu nog mooie herinneringen aan heb. Met name de derde 
helft in de kantine en de jaarlijkse uitstapjes, met de vrouwen erbij, in zowel binnen als 
buitenland waren de hoogtepunten! Over het voetbal zelf zullen we het maar niet hebben.



Over de toekomst van onze vereniging ben ik positief, we hebben op dit moment een geweldige club 
vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten! Waarbij er ook tijd is om met elkaar te geinen en te 
lachen.

Hoe kunnen mensen mij ondersteunen in mijn functie? Door op een positieve manier kritisch te zijn 
en daar waar nodig bij te springen indien nodig. Onder het mom van vele handen maken licht werk. 
En als er iets niet goed geregeld is maak het dan kenbaar aan ons en blijf er niet mee rond lopen. Ook 
wij zijn vrijwilligers en staan open voor kritiek want wij beseffen dat ook wij fouten kunnen maken! 

CONDOLEANCE ERELID JAN SMITS SR.
Afgelopen vrijdag nacht is overleden ons Erelid Jan Smits sr. 
Wij herinneren Jan als een lid met een Rood Wit hart. Na ruim 
45 jaar lidmaatschap waarbij hij alle taken/functies zoals 
clubblad, leider, wedstrijdsecretaris, kantine, materialen, 
jubileum- commissie, activiteiten, jeugd en bestuursfuncties in de 
vereniging wel heeft verricht was hij tot op het laatst betrokken en 
geïnteresseerd in de vereniging. Jan was mede ook bedenker van 
de naam van ons complex “Sportpark de Rijpel”, toegekend bij de 
opening in 1983. In 2001 heeft de vereniging aan Jan het Erelidmaatschap toegekend, dit opgevolgd 
in 2002 door het uitreiken van de KNVB zilveren speld, voor zijn tomeloze inzet. De vereniging verliest 
met Jan een Rood Witter waarop de club altijd een beroep kon doen. Wij wensen de familie veel sterke 
toe met het verwerken van dit verlies. 


