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Inleiding 
 

In dit boekje staan nagenoeg alle belangrijke gegevens over r.k.s.v. 
Rohda Raalte, die voor jou als nieuw lid van deze vereniging belangrijk 
zijn om te weten. Niet opgenomen zijn namen en adressen, aantallen 
en getallen, omdat die aan verandering onderhevig zijn. Voor dat soort 
gegevens komt er jaarlijks, voor aanvang van de competitie een 
"Bewaarbult" uit; een extra uitgave van het clubblad De Bult van 
Rohda Raalte. Informatie over statuten, huishoudelijk reglement  en 
dergelijke zijn helder en duidelijk, maar zijn hierin niet volledig 
opgenomen. Wie daar interesse in heeft, kan bij de algemeen 
secretaris deze informatie krijgen. 
 
Het bestuur van Rohda Raalte heet je tot slot van deze inleiding van 
harte welkom als nieuw lid. Een prettige en sportieve voetbalperiode 
toegewenst. 

Organisatiemodel 
 

Rooms Katholieke Sport Vereniging Rohda Raalte is de volledige 
naam van de in 1929 opgerichte vereniging. Daarbij staan de letters 
Rohda voor Recht op het doel af. 
 
Rohda Raalte kent als elke andere vereniging uiteraard een bestuur, 
gewoonlijk aangeduid als het algemeen bestuur. Ten minste één keer 
per jaar is er een ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording 
aan de leden aflegt voor het gevoerde beleid. De aanwezige leden 
kunnen zich ook uitspreken over het voor het komende jaar te voeren 
financieel en organisatorisch beleid. De ledenvergadering kiest verder 
ook de bestuursleden. 
 
Rohda Raalte is een vereniging waarvan de organisatiestructuur zich 
kenmerkt door een sterk doorgevoerd commissiesysteem. Dat 
betekent dat de uitvoering van bepaalde takenpakketten is 
ondergebracht bij commissies. 
 
Zo zijn er de volgende commissies: 
 

• De Accommodatiecommissie. 
Voor het beheer van de accommodatie. 
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• De Beco. 
Voor het beheer van de kantine 

• De Jeugdcommissie. 
Om leiding te geven aan het jeugdvoetbal. 

• De Technische Commissie. 
Om leiding te geven aan voetbaltechnische zaken. 

• De Zaalcommissie. 
Voor het leiding geven aan het zaalvoetbal en het beheer van de 
eigen hal. 

• De Recreatiecommissie. 
Voor het leiding geven aan de recreatieve seniorenteams 

• De Communicatiecommissie. 
Voor het behartigen van de public relations, teneinde de 
voetbalvereniging Rohda Raalte en het product voetbal zo goed 
mogelijk te verkopen. 

 

Ledenmutaties 
 

Mutatieformulieren (t.b.v. aan- en afmelden en het wijzigen van 
gegevens) zijn te verkrijgen in de winkel van Annie Schulten, op het 
Rohda-complex en op de website van Rohda Raalte. 
Aanmeldingsformulieren inleveren in de winkel van Annie Schulten of 
deponeren in de postbus van de ledenadministrateur (tegenover de 
toegangsdeur vergaderruimte/spelershome). 
Afmeldingsformulieren en wijzigingsformulieren kunnen daar ook 
ingeleverd worden maar mogen ook digitaal verzonden worden naar 
ledenadministratie@rohdaraalte.nl. 

Contributie-inning 
 

Twee keer per jaar dient de contributie bij vooruitbetaling te worden 
voldaan, te weten eind december (t.b.v. het 1

e
 halfjaar) en eind juli 

(t.b.v. het 2
e
 halfjaar). 

 
De seizoenhelften lopen van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 1 
januari. Wie zich later in een seizoenhelft aanmeldt als lid hoeft 
gedurende de desbetreffende seizoenhelft geen contributie te 
betalen of slechts een gedeelte daarvan. 

• Meldt men zich aan in de periode van 1 mei tot 1 juli, of van 1 
december tot 1 januari, dan is men in die desbetreffende 
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seizoenhelft (resp. tot 1 juli of tot 1 januari) geen contributie 
verschuldigd. 

• Meldt men zich aan in de periode van 1 april tot 1 mei, of van 1 
november tot 1 december, dan is men voor die desbetreffende 
seizoenhelft (resp. tot 1 juli of tot 1 januari) 25% van het 
contributiebedrag verschuldigd. 

• Meldt men zich aan in de periode van 1 maart tot 1 april, of van 1 
oktober tot 1 november, dan is men voor die desbetreffende 
seizoenhelft (resp. tot 1 juli of tot 1 januari) 50% van het 
contributiebedrag verschuldigd. 

• Meldt men zich aan in de periode van 1 februari tot 1 maart, of van 
1 september tot 1 oktober, dan is men voor die desbetreffende 
seizoenhelft (resp. tot 1 juli of tot 1 januari) 75% van het 
contributiebedrag verschuldigd. 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
 

In de contributie die wordt betaald is een deel opgenomen (voor de 
senioren is dat bijv. momenteel ± 10 Euro per jaar), dat wordt 
afgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 
voor o.m. een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. 
De verzekering geldt tijdens alle club-activiteiten, dus bijvoorbeeld ook 
bij deelname aan activiteiten die het algemeen belang van de 
vereniging dienen, zoals het bezoek aan vergaderingen en cursussen 
en als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden. 
De verzekering geldt ook tijdens trainingen en wedstrijden van 
vertegenwoordigende elftallen van de KNVB; tijdens deelname aan 
KNVB-jeugdsportkampen en tijdens de reis van en naar dergelijke 
evenementen. 
De dekking van de verzekering is 'subsidiair'; dat betekent dat als de 
schade via een andere verzekering al gedekt is, de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB dan niet daarvoor kan 
worden aangesproken. 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
 

Rohda Raalte heeft ook een WA-verzekering afgesloten voor haar 
leden. Dit geld ook voor bestuurders, vrijwilligers en dergelijke. 
Eventuele door leden tijdens activiteiten voor de vereniging 
veroorzaakte schade, anders dan in wedstrijdverband, waarvoor 
derden deze leden aansprakelijk stellen, valt onder deze verzekering 
met uitzondering van een aantal in de polis genoemde uitsluitingen. 
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Voor meer gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot het 
algemeen bestuur. 
 

Verenigingsinformatie 
 

Rohda Raalte - TV 

 
Rohda Raalte heeft een eigen informatiekanaal op teletekstpagina 
676 van RTV Oost. Op die pagina (met 10 sub-pagina's) worden 
wedstrijdprogramma's, afgelastingen, vacatures en ander actueel 
nieuws uit de vereniging getoond. De pagina's worden zo actueel 
mogelijk gehouden. 
 
Supportersvereniging Rood-Geel geeft overige informatie door over 
Rohda Raalte-activiteiten als kaartavonden, bingo, reizen naar 
uitwedstrijden, enz. via teletekstpagina 677 van RTV Oost. 

Clubblad De Bult 

 
De Bult is het clubblad van Rohda Raalte. Het verschijnt 4 keer per 
seizoen. De Bult wordt op basis van sponsoring gedrukt door 
Sonodruk. Het eerste nummer van ieder seizoen is de 'Bewaarbult', 
een extra dikke editie van het clubblad waarin alle informatie over de 
vereniging te vinden is. Met daarin ook actuele namen en adressen, 
elftalindelingen, trainingstijden, enz.. 
Kopij voor De Bult kan worden ingeleverd bij de redactie (voor namen 
en adressen zie de Bewaarbult of de colofon van elke editie) of in de 
postbus van de redactie op het Rohda-complex (tegenover de 
toegangsdeur vergaderruimte/spelershome). 
Kopij aangeleverd via e-mailadres debult@rohdaraalte.nl scheelt 
extra typewerk en is dus van harte welkom. 

Internet 

 
De website van Rohda Raalte is sinds februari 2000 online. Rohda 
Raalte wil met haar site een open communicatie met haar leden en 
andere belangstellenden creëren. 
Na clubblad De Bult, Rohda Raalte Tekst TV (teletekstinformatie in het 
clubhuis) en de tekstpagina's 676 en 677 achter RTV Oost is 
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'www.rohdaraalte.nl' een vijfde mogelijkheid voor geïnteresseerden om 
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
Verder is er ook de mogelijkheid om middels het e-mailadres (te 
vinden op teletekstpagina 676 van RTV Oost) te reageren. 

Interactieve toekomst 

 
Uiteraard is dit een eerste fase, waarin met name statische pagina's te 
zien zijn. Wel is er bij het onderdeel sponsors, bij die sponsors die al 
over een eigen site beschikken, een link gelegd naar de site van de 
sponsor (surft u ook eens bij hen langs). Ook is er een link gelegd naar 
de uitslagen- en standensite van de KNVB. Verder is het de bedoeling 
dat het vooral een site wordt van en voor de Rohda Raalte-familie. 
Tot slot kan hier nog worden vermeld dat het de bedoeling is dat de 
site op den duur ook interactieve gedeeltes gaat bevatten. Wellicht kan 
een bezoeker op termijn zelfs een wedstrijd van het eerste team 
volgen op de site. Maar dat is nu nog toekomstmuziek. 

Wedstrijdprogramma's 

 
Wedstrijdprogramma´s voor alle teams van Rohda Raalte worden 
wekelijks bekend gemaakt op de website www.rohdaraalte.nl en op 
teletekst van RTV Oost, pagina 676. 
Tevens worden deze wedstrijdprogramma´s via email verzonden naar 
alle leiders en trainers van de jeugd- en seniorenteams van Rohda 
Raalte. 

Gedragsregels 

 
Rohda Raalte kent voor al haar leden een aantal gedragsregels. 
Samengevat komt het er op neer dat iedereen zich op een normale 
manier moet gedragen op het voetbalveld en om moet gaan met de 
accommodatie en het materiaal als ware het van hem of haar zelf. 
Uitgebreide gedragsregels zijn opgenomen in het Orde-convenant en 
in het Fair Play-beleidsplan van Rohda Raalte. 

Boetes 

 
Spelers, trainers en leiders die een boete oplopen, moeten die zelf 
betalen. Het bestuur kan bij wangedragingen aan leden straffen 
opleggen ( zie ook het Fair Play-beleidsplan van Rohda Raalte). 
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Clubhuis 

 
In de kantine zijn koffie, frisdranken, zwak-alcoholische dranken en 
diverse snoep- en etenswaren te koop. Voor jeugdleden tot 16 jaar 
geldt dat geen alcoholische dranken gebruikt mogen worden. 

Afgifte-regeling geld en waardevolle goederen 

 
Ter voorkoming van diefstal is de leider/aanvoerder van ieder team 
verplicht zowel voor trainingen als voor thuiswedstrijden geld en/of 
waardevolle spullen van de spelers te verzamelen en mee te nemen 
uit de kleedkamer. Op wedstrijddagen is er de mogelijkheid deze 
spullen voor bewaring af te geven aan een in het clubhuis dienstdoend 
Beco-lid. 

Kleedkamers 

 
Spelers van jeugdteams mogen uitsluitend onder begeleiding van hun 
leiders/trainers voor aanvang van de wedstrijd of training de 
kleedkamer in gaan. Na wedstrijd of training doucht iedereen zich in de 
doucheruimte van de eigen kleedkamer. Jeugdspelers zijn verplicht 
zich direct na afloop van wedstrijd of training te douchen. 
In de kleedkamers mogen geen vernielingen worden aangericht. Onze 
leiders zijn er voor verantwoordelijk dat de eigen kleedkamer en die 
van de tegenstander steeds bezemschoon en opgeruimd worden 
achtergelaten na afloop van wedstrijden of trainingen. Dat geldt ook als 
er later nog ander teams in de kleedkamer komen. 
Diegene die als laatste de kleedkamers 1 t/m 4 verlaat dient de 
verlichting uit te doen en te controleren of alle douches en kranen zijn 
dichtgedraaid, indien dit niet automatisch gebeurt 
Na afloop van jeugdwedstrijden/trainingen dient er altijd 1 
jeugdleider/trainer in de kleedkamer aanwezig te zijn. Onze leiders 
dienen er ook voor te zorgen dat de kleedkamer na afloop van 
uitwedstrijden netjes worden achtergelaten.  

Materiaal 

 
Hiermee wordt zorgvuldig omgegaan. Iedereen zorgt ervoor dat al het 
materiaal weer terugkomt na wedstrijd of training. Na de laatste 
wedstrijden op zaterdag en zondag dienen de doelnetten vrij van de 
grond te hangen en de hoekvlaggen te worden opgeruimd in de 
materialenberging. De leider/trainer is daarvoor verantwoordelijk. 
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Roken 

 
In de Rohda-hal, kantine, kleedkamers, hallen en gangen, toiletten, 
trappenhuizen, keuken, spelershome, secretariaat en bestuurskamer 
mag niet worden gerookt. 

Tenue 

 
Ieder Rohda Raalte-lid behoort bij het spelen van wedstrijden het 
officiële Rohda Raalte-tenue te dragen. Afwijkende tenues zijn tijdens 
de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011 nog toegestaan, tenzij 
daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door het algemeen 
bestuur. Het Rohda Raalte-tenue met logo wordt via het kledingfonds 
verstrekt. Daarvoor betaalt men een bepaald bedrag per jaar. 
 
Aan het einde van het seizoen wordt door de jeugdcommissie een 
kledingbeurs georganiseerd in de kantine. Informatie te verkrijgen via 
de jeugdcommissie. 

Training/Wedstrijd 

 
Ieder spelend lid dient een half uur voor de wedstrijd of training 
aanwezig te zijn op het Rohda Raalte-terrein, tenzij een andere tijd is 
afgesproken met de leider of trainer. Naar uitwedstrijden wordt 
gezamenlijk vertrokken op het door de leider bepaalde tijdstip. 
Spelers die voor een wedstrijd of training verhinderd zijn, moeten zich 
op tijd bij de leider of trainer afmelden. 
Het kan zijn dat op het moment van aanmelding als lid er geen plaats 
is in een team voor het spelen van wedstrijden. Wel kan er normaal 
meegetraind worden. Indien er op enig moment weer een plaats in een 
team vrijkomt, dan wordt deze ingevuld door het eerst nieuw 
aangemeld lid. 
 
M.i.v. het seizoen 2006-2007 kan men alleen deelnemen aan 
competitiewedstrijden indien men in het bezit is van een spelerspas, 
welke 5 jaar geldig is. Dit is niet van toepassing voor E-pupillen en de 
F-pupilllen. 
De kosten van een pasfoto voor de spelerspas zijn voor eigen rekening 
en de kosten voor de aanmaak van de spelerspas zijn in de contributie 
opgenomen.   
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Velden 

 
Iedereen streeft naar behoorlijk gedrag op de velden. 
Veldmeubilair (reclameborden, omheiningen, doelen vangnetten, etc.) 
wordt niet moedwillig vernield. 
De warming-up dient zoveel mogelijk op het trainingsveld plaats te 
vinden. 
Het trainen op speelvelden is niet toegestaan, tenzij daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming is verleend door het algemeen bestuur 
(voorzitter accommodatiecommissie). 

 Senioren, veteranen en dames 
 

Rohda Raalte heeft een groot aantal seniorenteams die uitkomen in de 
verschillende KNVB-competities. Daarnaast stelt Rohda Raalte ook 
meisjes en dames in de gelegenheid te voetballen.   

Selectie 

 
Het eerste elftal van Rohda Raalte is uiteraard een selectieteam. Dit 
geldt ook voor het tweede en indien mogelijk ook voor het derde elftal. 
Omdat het selectieteams betreft wordt er op voetbalkwaliteiten 
geselecteerd en geldt er een trainingsplicht voor deze spelers. De 
selecties worden getraind door gediplomeerde trainers die door Rohda 
Raalte worden aangesteld. Gedurende het seizoen is het binnen de 
regels van de KNVB mogelijk met spelers te schuiven tussen de 
selectieteams. 
De selectieteams vallen onder verantwoording en coördinatie van de 
Technische Commissie, waarvan de voorzitter in het algemeen bestuur 
van Rohda Raalte zitting heeft. 

Recreatief 

 
De overige seniorenteams zijn recreatief. De vereniging verzorgt voor 
die teams geen trainer of training. Wel krijgt ieder team iedere week 
een uur de beschikking over een trainingsveld. In de meeste gevallen 
verzorgt een speler of leider de training of wordt er een onderling 
partijtje gespeeld. 
Bij Rohda Raalte is het ook mogelijk een trainingsabonnement te 
nemen, waarbij de helft van de contributie dient te worden betaald. 
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De recreatieteams vallen onder verantwoording en coördinatie van de 
Recreatiecommissie, waarvan de voorzitter in het algemeen bestuur 
van Rohda Raalte zitting heeft. 
 

Jong Rohda 

 
Hoofddoelstelling: versnellen van de ontwikkeling van jonge en 
talentvolle spelers en/of bevorderen van de doorstroming van eigen 
jeugd naar het eerste elftal. 
Nevendoelstellingen: 

• Jong Rohda is een opleidingselftal. Het ontwikkelingsproces van de 
individuele spelers staan hierbij voorop, de teamprestatie is hier 
aan ondergeschikt. 

• Jong Rohda vervult een brugfunctie tussen jeugd en eerste elftal. 
Jonge junioren kunnen via Jong Rohda geleidelijk wennen aan het 
spelen onder druk en kunnen hun fysieke weerstand verhogen. 

• De hoogst spelende jonge seniorenspelers confronteren met een 
centrale en meer dominante rol in plaats van een dienende rol, 
zodat ze op het gebied van coaching zelf progressie kunnen 
boeken en de jongere talenten voorthelpen door hen op een goede  
manier te begeleiden. 

• Jeugdspelers uit junioren in aanraking brengen met spelers uit de 
eigen opleiding die al wel de stap naar het eerste gemaakt hebben. 
Van dat perspectief kan een enorme stimulerende werking uitgaan. 

De jeugdafdeling 
 

De jeugdafdeling van Rohda Raalte is verdeeld naar leeftijd en naar 
prestatieniveau. Vanaf 5 jaar kunnen jongens en meisjes lid worden. 
Rond het negentiende jaar wordt de overstap gemaakt naar de 
senioren. In die tussenliggende periode doorloopt een speler twee F-, 
E-, D-, C-, B- en A-teams. Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen 
coördinator die allerlei zaken tussen de elftallen onderling coördineert. 
Deze is eventueel ook het aanspreekpunt voor ouders als het over de 
elftalbegeleiding gaat of voor zaken die de elftalbegeleiding niet kan 
oplossen. 

Selectie en recreatie 

 
Per leeftijdscategorie is er een aantal selectie-teams. Ze worden 
zoveel mogelijk getraind door gediplomeerde trainers. De rest van de 

11 
 

teams speelt recreatief. De structuur van de vereniging is er op 
gebaseerd dat zoveel mogelijk selectiespelers uiteindelijk doorstromen 
naar het eerste elftal. 
De eigen technische coördinatoren speuren daarvoor de Rohdavelden 
af op zoek naar de beste spelers. Rohda Raalte heeft een eigen 
opleiding voor voetballers. De trainers worden doorlopend van nieuwe 
oefenstof voorzien, o.m. door het hoofd jeugdopleiding. 
Meisjes die gaan voetballen mogen in een jongensteam ingedeeld 
worden. Alle spelers zijn in pincipe verplicht om minimaal één maal per 
week te trainen. Selectiespelers trainer vaker. 

Selectiebijdrage 

 
Spelers van A1, B1,C1,D1 en seniorenselectieteams betalen een extra 
bedrag bovenop de normale contributie voor het spelen in een 
selectieteam. 

Vervoer 

 
Het team gaat gezamenlijk naar uitwedstrijden. Chauffeurs dienen ook 
onderweg zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. 
Van ouders of verzorgers wordt verwacht dat zij bij toerbeurt ( gedacht 
wordt aan 1 à 2 maal per seizoen) voor het team van hun pupil rijden. 

Meer dan alleen voetballen 

 
Naast de KNVB-competitie zorgt Rohda Raalte ervoor dat spelers ook 
aan andere activiteiten kunnen deelnemen. Op voetballend gebied 
doet ieder team jaarlijks mee aan meerdere toernooien, zowel op het 
Rohdacomplex als bij andere verenigingen. 
Een enthousiaste ontspanningscommissie zorgt er voor dat er naast 
het voetballen nog meer te doen is. Zo is er ieder jaar een St. 
Nicolaasfeest voor de pupillen, een vossenjacht en aan het eind van 
het voetbalseizoen een zwemfestijn voor de pupillen. Ook wordt er na 
afloop van het seizoen een jeugdkamp georganiseerd. 

Zaalvoetbalafdeling 
 

De zaalvoetbalafdeling vormt een groot onderdeel van Rohda Raalte. 
De zaalvoetballers worden geleid door een eigen commissie en is via 
hun voorzitter vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 'Wild-
zaalvoetballen' is bij Rohda Raalte uit den boze. Alle gespeelde 
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wedstrijden moeten voldoen aan de officiële zaalvoetbalregels van de 
KNVB. Rohda Raalte heeft daarom eigen opgeleide 
zaalvoetbalscheidsrechters. De club beschikt over een eigen hal. 

Zaalcommissie 

 
De zaalvoetbalafdeling is voor technische zaken, 
scheidsrechtersbegeleiding, beheer en onderhoud van eigen 
materiaal, promotie en public relations mede-vertegenwoordigd in de 
daarvoor bestaande commissies. In al die commissies is de 
zaalvoetbalafdeling  vertegenwoordigd om gehoor te vinden voor de 
belangen van de zaalvoetballers binnen de vereniging. 

Recreantenteams 

 
Rohda Raalte organiseert zelf een recreantencompetitie. 
Deelnemende recreanten zijn ook lid van Rohda Raalte. Er zijn op dit 
moment twee vaste speelavonden, en wel de maandag- en 
dinsdagavond. Met de competitieleiding zijn voorkeurstijden en 
afwijkende speelavonden bespreekbaar. Het is een competitie met 
naast een kampioen, ook periodekampioenen. Alle teams kunnen 
tevens meedoen aan een eigen bekertoernooi.  

Rohdahal 

 
Rohda Raalte is in het bezit van een eigen sporthal, de Rohdahal. Dat 
biedt de eigen zaalvoetbalafdeling goede en gunstige 
competitiemogelijkheden. Zaalvoetbalteams die voor Rohda Raalte 
uitkomen kunnen, mits de hal overigens niet bezet is, gratis gebruik 
maken van de hal als ze een onderlinge wedstrijd houden. 
Ook de veldvoetballers uit alle leeftijdscategorieën doen er hun 
voordeel mee. Zo is er een regeling voor gratis gebruik door 
seniorenleden in de winter en maakt ook de jeugd in dat jaargetijde 
volop gebruik van de hal d.m.v. eigen opgezette competities als 
deelnemen in de KNVB-zaalvoetbalcompetitie. 

Vrijwilligers 
 

Deze groep is de basis van Rohda Raalte. 
 
Een grote amateurvereniging als Rohda Raalte kan alleen bestaan 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. We gaan er vanuit dat ook 
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nieuwe leden- of hun ouders/verzorgers- zich op gezette tijden inzetten 
als vrijwilliger voor onze- en ook uw- vereniging. 
Zo wordt van ieder lid c.q. hun ouders/verzorgers verwacht dat zij 
periodiek het vervoer van een jeugdelftal naar uitwedstrijden voor hun 
rekening nemen. 
Maar er zijn binnen onze vereniging meer zaken die we samen zullen 
moeten regelen. 
Daarom hebben we binnen onze vereniging honderden vrijwilligers die 
zich inzetten om het voor iedereen mogelijk maken om bij Rohda 
Raalte te voetballen. 
Hierbij doen we daarom ook op u, als nieuw lid of als 
ouders/verzorgers van een nieuw jeugdlid, een dringend beroep om 
als vrijwilliger mee te werken binnen onze vereniging door bijv: 
- de training van één van de jeugdelftallen te verzorgen; 
- samen met andere ouders een jeugdelftal te begeleiden; 
- periodiek mee te helpen in de kantine van Rohda Raalte; 
- zitting te nemen in de ontspanningscommissie jeugd. 
 
Indien u op het aanmeldingsformulier de rubriek "Vrijwilligerswerk" 
invult, dan zal onze vrijwilligerscoördinator u binnenkort bezoeken om 
samen met u de mogelijkheden tot het verrichten van vrijwilligerswerk 
door te nemen. 
 
Alleen dankzij de inzet van alle vrijwilligers, en dus ook van u, kan 
Rohda Raalte een bloeiende vereniging blijven. 
  


