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JAARVERSLAG VAN HET ALGEMEEN BESTUUR OVER HET VERENIGINGSJAAR 2019-2020 

 
Inleiding 
Dit seizoen stond in het licht van het COVID- oftewel Corona-virus, de opening van ons geheel 
vernieuwde clubhuis het 90-jarige jubileum en de vernieuwing van de interne organisatiestructuur. 
Waar het COVID-virus een grote negatieve impact had op de vereniging was de opening van de 
kantine juist een enorm groot hoogtepunt. Met medewerking van veel mensen, sponsoren en 
vrijwilligers werd er een enorme prestatie neergezet. De totale investering bleef ruim onder de 
begroting waardoor toekomstige investeringen eerder dan verwacht opgepakt kunnen gaan worden. 
We zijn trost op de neergezette prestatie. 
 
 
Ledenbestand 
Het ledenbestand per 30 juni 2020 en daarbij de vergelijkende cijfers van voorgaande jaren: 
 

  

30-6-
2020 

30-6-
2019 

30-6-
2018 

30-6-
2017 

30-6-
2016 

30-6-
2015 

30-6-
2014 

Ereleden   12 12 13 13 12 13 13 

Senioren  242 220 237 240 256 254 276 

Senioren met bep. comp. rechten  46 43 22     

Junioren  312 303 308 312 328 330 310 

Pupillen  343 374 396 407 402 409 433 

G-voetbal  0 0 0 0 10 11 0 

Wandelvoetbal  20 22 23 0 0 0 0 

Alleen trainende leden  92 99 103 132 119 97 90 

Niet spelende leden  22 23 23 25 25 26 27 

Ondersteunende leden  202 198 198 209 213 226 234 

Totaal  1291 1294 1323 1338 1365 1366 1383 

 
    

   
 

Vrijwilligers, geen lid zijnde  258 284 243 256 246 242 241 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meisjes / dames  
     

per 30 juni (einde seizoen) 
     

 
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Jeugd 79 79 88 99 

Senioren 17 19 19 17 

 96 98 107 116 
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Teams 

per 1 juli (aanvang seizoen) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames 

senioren selectieteams 3   3   3   3   
senioren recreatie teams 10   10   10   11   
senioren alleen trainend 4 1 3 1 3 1 3 1 
wandelvoetbal 1   1   1       

 18 1 17 1 17 1 17 1 

                 
O19 4   4   3   4   
O17 6 1 7 1 8 1 7 1 
O15 9 1 9 2 10 2 11 2 
O13 5 1 5 1 7 1 9 1 
O12 6   6   3       
O11 5   6 1 9 2 14 2 
O10 7 1 7   5       
O9 7   7   7   12   
O8 6   6   6       

 55 4 57 5 58 6 57 6 

                 
F-league 1   1   1   1   

 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur per 30 juni 2020 was: 
 
Functie:   Aftredend: Huidige functionaris: 
Penningmeester  najaar 2020 Erwin Schotman 
Algemeen secretaris  najaar 2021 Rien van der Hooft 
Accommodatiecommissie najaar 2021 Frank van Rossum 
Recreatievoetbal  najaar 2022 Marloes Fuselier 
Voorzitter   najaar 2022 Han Reinders  
 
Jeugdcommissie  najaar 2020 vacant / vervalt 
Technische commissie  najaar 2022 vacant / vervalt 

 
Het schema van aftreden is aan de functie gekoppeld en niet aan de huidige functionaris. 
Inzake de samenstelling van het bestuur verwijzen wij graag naar het kopje “interne organisatiestructuur”. 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
De KNVB is bij voortduring bezig met het aantrekkelijker maken van het voetbal,  
Ook dit seizoen waren er weer de nodige aanpassing in de spelvormen, spelregels en aan te leveren data in 
Sportlink. Al deze zaken vragen de nodige aandacht en concentratie van onze vrijwilligers en leden. 
 
Nadat vorig seizoen is overgestapt op de non-profit variant van Microsoft Teams maken al diverse teams 
(commissies) gebruik van de OneDrive - Cloud omgeving om o.a. documenten en foto’s op te slaan. Ook is 
gestart met de uitrol van de gezamenlijke agenda voor vergaderingen en vergaderruimten. Naast het eerder 
geïntroduceerde gebruik van Flickr Pro (foto’s en films) en Mailchimp (e-mail naar grote groepen) is er dit jaar 
gestart met de uitrol van het spelersvolgsysteem Dotcom.club (opvolger van Talento).  
 
Met de introductie van de vernieuwde kantine zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt het interne verbruik 
nu geheel via de kassa’s geregistreerd, wordt komend seizoen ook bij de entree en koffieverkoop buiten pinnen 
mogelijk, is er een nieuwe snoep en koffieautomaat aangeschaft met pinmogelijkheid en zal er komend seizoen 
een muntautomaat aangeschaft worden. Het gebruik van nieuwe en noodzakelijke software zal ook volgend 
seizoen in beeld zijn. Verder zijn of worden er in de vergaderruimten televisies geïnstalleerd waarop tijdens de 
vergaderingen presentaties en andere documenten gedeeld kunnen worden. 
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Veldvoetbal senioren 
 
Prestatie teams 
 
Rohda Raalte 1 speelde in het seizoen 2019-2020 in de eerste klasse E van het district Oost. Op zondag 8 maart 
2020 werd de laatste competitiewedstrijd gespeeld in en tegen SC Bemmel. De week daarop werd de competitie 
stilgelegd door als gevolg van het COVID-virus en niet meer hervat. 
Tot aan de stillegging van de competitie was Rohda Raalte nog kandidaat in de strijd om het kampioenschap 
en/of promotie.  
De eerste periode werd gewonnen door Orion, In de tweede periode stond Rohda Raalte op de eerste plaats en 
zou, als de uitwedstrijd tegen De Bataven gewonnen zou worden de periodetitel binnenhalen. 
Rohda Raalte eindigde in de afgebroken competitie als derde, na BVC ’12 en Orion.  
 
Rohda Raalte 2 heeft een matig seizoen 2019-2020 gespeeld. 
De eerste periode werd afgesloten met een 10e plaats en in de tweede periode werd het plaats 7.  
In de eindrangschikking van de voortijdig afgebroken competitie van de reserve Hoofdklasse A, eindigde Rohda 
Raalte 2 op de 9e plaats. 
 
Rohda Raalte 3 speelde dit seizoen in de reserve 2e klasse B en had ook nu weer een zwaar seizoen. In de 
eerste periode eindigde Rohda Raalte 3 op de 8e plaats en de tweede periode werd afgesloten als hekkensluiter. 
De competitie werd beëindigd met een 10e plaats. Deze plek betekende dat er nacompetitie gespeeld zou 
moeten worden voor klasse behoud.  
 
Recreatieteams 
 
Naast het prestatiegerichte selectievoetbal hecht onze vereniging ook veel waarde aan het recreatievoetbal, 
waarbij vooral positieve punten als sportiviteit, ontwikkeling, actief bezig zijn en een goede (gezellige) sfeer van 
belang zijn. Het grootste onderdeel van onze vereniging bestaat uit voetbalsport op recreatieniveau, voetbal als 
een sportieve ontspanning, een vrijetijdsbesteding, maar ook een manier om anderen te ontmoeten. Presteren 
behoort uiteraard ook bij de recreatiegroep, maar plezier en lekker voetballen staan voorop. 
 
Halverwege het seizoen is, -vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus- de competitie van de recreatieve 
senioren stil gelegd en kon er even niet worden getraind. Gelukkig konden na een relatief korte periode de 
trainingen weer worden hervat. Veel teams hebben langer gebruik gemaakt van de trainingsfaciliteiten. De 
competities zijn niet uitgespeeld.  
Afgelopen seizoen heeft zich een team aangemeld voor deelname aan een vrijdagavond 35+ competitie (7x7). 
Deze competitie wordt door een aantal buurtverenigingen georganiseerd en wordt gespeeld in toernooi vorm. In 
verband met de maatregelen omtrent het coronavirus is de start van de deelname aan de competitie verschoven 
naar seizoen 2020-2021.   
 
Weekend- en zaterdagvoetbal 
De discussies rondom het weekend- en zaterdagvoetbal hielden ook dit jaar aan.  
Veel clubs maken met hun standaardteam de overstap naar het zaterdagvoetbal. Rohda Raalte heeft besloten dit 
vooralsnog niet te zullen doen. Wel werd samen met andere 1e klassers en de KNVB gediscussieerd over hoe we 
op korte en middellange termijn om moeten gaan met dit verschijnsel. De overstap zou kunnen leiden tot 
uitholling van het zondagvoetbal. Wel werd besloten dat het 2e team regelmatig op de zaterdagavond zal spelen.  
 
Bij de keuzes die gemaakt gaan worden zal er gedacht moeten worden aan de BECO-bezetting; aantal 
kleedkamers en beschikbare velden. Maar ook de eventuele ondermijning van het 1e elftal wanneer de (selectie- 
jeugdleden de mogelijkheid krijgen om op zaterdag te gaan spelen. Binnen de groep van recreatieve senioren 
bestaat op dit moment geen wens om deel te nemen aan een zaterdagcompetitie, de voorkeur wordt gegeven 
aan de zondag.  
 
Komend seizoen zal de onder 8-groep, op 1 selectieteam na, op de vrijdagavond een interne competitie gaan spelen.  
 
Walking Voetbal 
De groep van Walking voetballers traint iedere vrijdagochtend, neemt deel aan toernooien, ontvangt 
uitnodigingen voor internationale toernooien en bestaat uit een gezellige en fanatieke groep heren. Het Rohda 
Raalte Old Stars Salland Cuptoernooi is vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus dit jaar helaas niet 
doorgegaan. Wij zijn erg blij met het bestaan van Walking voetbal binnen onze vereniging, waardoor 55-plussers 
alsnog een balletje kunnen trappen en van hun geliefde sport kunnen genieten.  
 
 



 
 

4 

 

Zaalvoetbal 
In de sporthal van Nieuw Tijenraan wordt door Rohda Raalte een zaal- en een bekercompetitie georganiseerd. 
Aan deze competitie namen dit seizoen 11 teams deel. De spelers en het kader van deze teams zijn geen lid van 
Rohda Raalte. Het reilen en zeilen van het zaalvoetbal wordt geregeld door de zaalcommissie. De zaalcompetitie 
is vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus stil gelegd en niet uitgespeeld. De competitie zal worden 
hervat in seizoen 2020-2021.  
 
Tijdens de winterstop wordt er door de KNVB jaarlijks een zaalcompetitie georganiseerd voor de pupillen 
veldteams. De thuiswedstrijden worden in de sporthallen van nieuw Tijenraan gespeeld. 
 
Arbitrage 
De scheidsrechters en assistent-scheidsrechters nemen een belangrijke plaats in binnen onze vereniging.  
Aansturing geschiedt door de scheidsrechterscommissie. Binnen deze commissie worden ontwikkelingen en 
ervaringen besproken en worden er plannen uitgezet om kwesties met betrekking tot de arbitrage van de grond te 
krijgen. Voorzitter van de scheidsrechterscommissie is sinds seizoen 2019-2020 Stan Smit.  
Binnen de vereniging is een (structureel) tekort aan scheidsrechters. Het voorgaande leidt ertoe dat er -vooral op 
zaterdag bij de jeugd- onvoldoende scheidsrechters zijn voor de thuiswedstrijden, waardoor jeugdteams voor 
eigen leiding dienen te zorgen. Het voorgaande is een uitdaging voor onze vereniging en komt bij veel 
voetbalverenigingen voor. Om het tekort aan scheidsrechters aan te pakken zijn er al enkele stappen gezet. Zo 
fluit iedere week een aantal leden van een recreatievoetbalteam een aantal wedstrijden bij de jeugd.  
Het afgelopen seizoen heeft de scheidsrechterscommissie niet stil gezeten. Zo zijn er meerdere leden tot de 
commissie toegetreden en zijn concrete plannen gemaakt. Deze plannen betreffen onder andere de opleiding van 
(jeugd)scheidsrechters, het verbeteren van de communicatie en het behoud van de scheidsrechters. Met 
betrekking tot de opleiding van jeugdscheidsrechters is aandacht besteed aan de wijze van begeleiding (een 
vaste begeleider) en het plaatsen van de scheidsrechters bij de juiste wedstrijden (niveau). De ontwikkeling van 
de jeugdscheidsrechter staat hierbij centraal. In het aankomende seizoen wordt verdere uitvoering aan de 
plannen gegeven, waarbij aandacht zal worden besteed aan het werven en het behouden van scheidsrechters. 
 
Voetbalontwikkelingsplan 
In navolging van het technisch beleidsplan 2011-2016 is dit seizoen een nieuw voetbalontwikkelingsplan 2020 
afgerond en goedgekeurd door het algemeen bestuur. Geheel volgend de opdracht van het bestuur is dit een 
breed gedragen plan geworden.  
 
Interne organisatiestructuur 
Dit jaar zijn er grote stappen gemaakt in de uitwerking van een vernieuwde organisatiestructuur.  
Hoewel nog niet alle vacatures zijn ingevuld en alle punten 100% zijn uitgewerkt is er al wel besloten om al 
zoveel mogelijk te gaan werken en vergaderen in de nieuwe structuur.  
 
Pijlers in de nieuwe structuur zijn het vervallen van de gesplitste verantwoordelijkheid tussen recreatie en 
prestatieteams en een nieuwe bestuurs- annex teamstructuur.  De eerste organigrammen zullen in de 
eerstkomende Bewaarbult gepresenteerd worden en door een speciaal samengesteld team verder gepresenteerd 
worden.  
Als gevolg van de nieuwe organisatie zullen komend seizoen de jeugdcommissie en de technische commissie 
vervallen. Ook vervallen de bijbehorende algemeen bestuursfuncties. Het verschil in dagelijks en algemeen 
bestuur zal vervallen of vervagen. In de plaats daarvan komen er teamleiders voor de verschillenden 
organisatietakken. Het bestuur gaat om en om onderling en met de teamleiders vergaderen. Zoals gezegd wordt 
de invulling nog nader uitgewerkt.     
 
Vertrouwenspersoon 
Pauline Hoogwater, in het dagelijks leven huisarts in Raalte, is bij onze vereniging in functie als 
vertrouwenspersoon. Zij is aanspreekbaar voor alle leden van de vereniging, maar namens jeugdleden kunnen 
ook ouders een beroep op haar doen. Op de website www.RohdaRaalte.nl zijn nadere informatie en reglement te 
vinden. Doorgaans vinden er geen vermeldenswaardige zaken plaats. Afgelopen seizoen is er één goed verlopen 
gesprek geweest met een bestuurslid, ouders en kaderleden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rohdaraalte.nl/
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Het bestuur vindt de zorg voor een veilige sportomgeving voor iedereen essentieel. Het aanvragen van een VOG 
kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De VOG wordt aangevraagd voor vrijwilligers en betaalde 
krachten, die voor hun functie werken met kwetsbare groepen als minderjarigen en mensen met een beperking, 
of anderszins een functie binnen de vereniging vervullen. De verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Uit de verklaring blijkt dat het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het 
gevraagde doel. De verklaring is 5 jaar geldig en zal daarna ververst moeten worden. Inmiddels hebben ongeveer 
280 leden/vrijwilligers een VOG aangevraagd en verkregen. In toenemende mate worden nu ook 
leden/vrijwilligers in andere verantwoordelijke functies benaderd om een VOG aan te vragen.  
Aangezien er gedurende en aan het begin van een nieuw seizoen kaderleden en/of vrijwilligers bijkomen dan wel 
vertrekken blijft het aanvragen van een VOG een continu proces. 
 
Gedragsregels en de 10 Kernwaarden van Rohda Raalte 
Veel zaken binnen onze vereniging lopen uitstekend, vooral dankzij de positieve instelling van leden en 
vrijwilligers. Het plezier in het voetbal staat centraal. Soms vinden er rondom de voetbalvelden echter ook 
incidenten plaats, die het voetbal in een kwaad daglicht stellen. Denk aan pesten, discriminatie, intimidatie en 
zinloos geweld, zowel verbaal als fysiek. 
Gedragsregels laten zien hoe wij met elkaar om willen gaan en welke normen en waarden binnen onze 
vereniging gelden. Rohda Raalte wil actief werken aan de bewustwording van onze normen en waarden bij allen 
die bij onze club een actieve of passieve rol vervullen, dus ook ouders/verzorgers en bezoekers.  
“De 10 Kernwaarden van Rohda Raalte”, die bij de ingang van ons sportpark zijn geprojecteerd is de 
belangrijkste exponent daarvan.  
De volledige tekst van de gedragsregels en verdere toelichting daarop treft u aan op onze website.  
Voorts staat er iedere zaterdag waarop er jeugdwedstrijden plaatsvinden een bord met spelregels bij de ingang 
van ons clubgebouw, bestemd voor allen die de wedstrijden van de jeugd in het algemeen en van de pupillen in 
het bijzonder komen bekijken. 
 
Privacywetgeving AVG 
De privacywet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) versterkt de positie van de mensen van 
wie persoonsgegevens worden verwerkt. Concreet houdt dit in dat ook verenigingen moeten vastleggen hoe zij 
omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatie-plicht kunnen clubs 
aantonen dat zij voldoen aan de AVG. 
Het Privacy Reglement van Rohda Raalte is op onze website geplaatst onder het tabblad “Organisatie”. Tevens is 
daar de AVG-verklaring opgenomen, waarin Rohda Raalte verklaart het stappenplan te hebben doorlopen en 
waar nodig acties te hebben ondernomen. 
Rohda Raalte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt ervan op aan dat hierbij 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen. In het Privacy Reglement geven wij u hierover 
heldere en transparante informatie. Leden die werken met Rohda Raalte e-mailgegevens en gegevens delen in 
de Cloud omgeving, tekenen een geheimhoudingsverklaring. 
 
Roken 
In toenemende mate wordt vanuit de maatschappij geroepen om rookvrije sportparken. Het bestuur van Rohda 
Raalte heeft uitgesproken dat dit ook bij onze vereniging het uiteindelijke doel is maar dat er vooralsnog een 
overgangsregeling ingesteld wordt. Op het sportcomplex zijn eind dit seizoen drie rookplekken gecreëerd. 
Daarbuiten mag niet worden gerookt. Ook in wedstrijdtenue of andere kleding met Rohda Raalte logo mag niet 
gerookt worden. 
 
Samenwerking met betaald voetbalorganisaties (BVO’s) 
Op het gebied van ontwikkeling en samenwerking zijn er overeenkomsten met de BVO’s FC Twente en PEC 
Zwolle. Rohda Raalte kan profiteren van de kennis en ervaring die daar aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm van 
kaderopleiding en clinics. Daarnaast worden er door PEC Zwolle regelmatig kaarten ter beschikking gesteld 
tegen een gereduceerd tarief of soms geheel gratis.  
 
Inspraak jeugd 
Het algemeen bestuur is van mening dat luisteren naar, en meepraten van jeugdleden erg belangrijk is. Deze 
leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering maar vormen wel de grootste groep binnen 
de vereniging. Bovendien zijn dit vaak de vrijwilligers en bestuursleden van de toekomst. Het instellen van een 
jeugdadviesraad zal kunnen bijdragen aan het clubgevoel.  
Dit seizoen zijn er veel voorbereidende gesprekken geweest met potentiële jeugdige kandidaten maar 
uiteindelijk hebben deze gesprekken nog niet geleid tot het instellen van een functionerende adviesraad. Het 
bestuur beraadt zich momenteel op de te nemen stappen.  
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Nieuwbouw- c.q. verbouwplannen 
Na het gereedkomen van de zeer succesvolle 1e fase van de verbouwplannen bereid het bestuur de 
vervolgplannen voor. Door het intreden van het COVID-virus zijn alle beslissingen en voorstellen rondom 
investeringen uitgesteld. Pas als het virus definitief onder controle is zullen de vervolgstappen een definitievere 
vorm krijgen en aan de leden worden voorgesteld.  Het bestuur heeft een wensenlijstje gemaakt waarop alle 
mogelijke investeringen vermeld staan en zal deze ter zijne tijd op prioriteit sorteren en gaan uitvoeren.  
Ook energiebesparende zaken zoals LED verlichting op de velden en zonnepanelen zijn in beeld. 
 
90-jarig jubileum 
Op 20 mei 2019 bestond Rohda Raalte 90 jaar. 14 september werd er een groot feest gehouden. Lucky Ajax 
bezocht Rohda Raalte, er werd een koe-schijterij annex loterij georganiseerd en QMusic trad op in onze hal. Het 
was een enorm geslaagd feest. Helaas kon een geplande afsluiting van het jubileumjaar niet plaatsvinden door 
de intrede van het COVID-virus.      
 
Accommodatie 
Ook dit jaar heeft in het teken gestaan van de vernieuwde kantine en de nog te renoveren kleedkamers.  
Regulier onderhoud aan de te renoveren kleedkamers is en wordt niet meer uitgevoerd. Ad hoc wordt er 
gereageerd op klachten en storingen omdat wij t.z.t. zaken gaan vervangen. Dat betekent niet dat er nu al 
gesloopt kan gaan worden.  
 
Velden 
Ook dit verenigingsjaar werden 7 velden van de gemeente gehuurd. De velden 4 en 5 zijn in het begin van dit 
seizoen voorzien van een nieuwe toplaag. Na het gereedkomen van het sportcomplex Nieuw Tijenraan en het 
aanleggen van de nieuwe parkeerplaats achter de tribune zal veld 7 in de zomerstop van 2020 opnieuw worden 
aangelegd. De oplevering wordt verwacht na de winterstop van 2020/2021. Het bestuur overweegt om de 
pupillenveldjes dan naar veld 2 te verplaatsen maar doordat de meeste onder8 teams een interne competitie 
gaan spelen op de vrijdagavond zal dit mogelijk niet nodig zijn.    
 
Hal 
Het bestuur is nog steeds aan het bestuderen of de hal een nieuwe bestemming kan krijgen en daarmee in de 
toekomst weer een bijdrage aan het inkomen van de vereniging kan genereren. De gemeente heeft een 
“verkenning” omtrent de mogelijkheden van de hal besproken en gepresenteerd aan het bestuur. Daarbij is 
aangegeven dat het aantal verkeersbewegingen een grote rol zullen spelen bij een mogelijke invulling. Zoals 
bekend zal zijn, mogen er volgens de overeenkomst met de gemeente geen sportactiviteiten die concurreren met 
Nieuw Tijenraan meer plaatsvinden en is een wijziging van het bestemmingsplan dus noodzakelijk. De gemeente 
heeft nog steeds een bedrag gereserveerd voor de sloop van de hal. Het renoveren van het dak van de hal wordt 
een kostbare zaak en zal in de eventuele toekomst- en verhuurplannen een rol spelen. Er wordt doorlopend met 
diverse belangstellende partijen gesproken.  
De kleedkamers in de hal zijn nog in gebruik: op de tribune is een tijdelijke ruimte voor wedstrijdbesprekingen 
gecreëerd en de hal wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van materialen die verkocht, afgevoerd of gebruikt 
worden voor de komende renovatie-fasen. Ad hoc wordt de hal gebruikt voor andere doeleinden. 
 
Staat van onderhoud van onze accommodatie 
Op basis van ouderdom kunnen wij spreken over een “redelijke tot goede staat van onderhoud verkerende 
accommodatie van Rohda Raalte”. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gerenoveerde deel 
(kantine, bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat) met het SCAS-gebouw en het nog te renoveren deel 
(kleedkamers 5 t/m 12, kleedkamers Rohdahal en kleedruimten onder de tribune). 
 
Het dagelijks onderhoud wordt gerealiseerd door de deeltijd personeelsleden en de maandagploeg, soms 
bijgestaan door enkele op afroep beschikbare gepensioneerden. Ook hebben wij een dinsdagploeg die belast is 
met de groenactiviteiten. Specifiek onderhoud voor bijvoorbeeld electra en water (E&W) installaties worden door 
de erkende bedrijven (sponsoren) uitgevoerd waar wij een overeenkomst (SLA) mee hebben. 
          
Nog uit te voeren werkzaamheden in de komende tijd 
• Dak tribune met of zonder zonnepanelen. 
• Bloembakken tussen de terrasschermen (nieuwe stickers op terrasschermen) 
• Sponsorstickers op de deuren van de kleedkamers 
• Displayrek t.b.v. reclame en muntenautomaat 
• Bewegwijzering gehele terrein verbeteren/ vervangen 
• Creëren extra ballenhokken 
• Uitbreiden LED-lichtpunten 
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Uitgevoerde werkzaamheden in het seizoen 2019-2020 op hoofdlijnen 
• Vernieuwde kantine met terras, keuken, toiletgroepen, wedstrijdsecretariaat, kantoor, aparte EHBO-

ruimte en bestuurs- /ontvangstkamer 
• Rookplekken  
• Achterzijde tribune gesausd 
• Straatwerk achterzijde tribune 
• Coronaregels zichtbaar gemaakt rondom hoofdveld, op de tribunes en in het clubhuis 
• Rohdahal tijdelijk ingericht als kantine en later weer ontmanteld 
• Gedeelte tribune Rohdahal ingericht voor vergaderingen en wedstrijdbesprekingen 
• Verkoop oude inventaris 
• Terrasmeubilair geschilderd maar ook de stoeltjes langs de velden 1,2 en 3 geschilderd 
• Nieuwe zonwering bestuurskamer en wedstrijd secretariaat 
• Extra groen in kantine en bestuurskamer 
• Foto LED paneel in bestuurskamer 
• Munten automaat in kantine 
 
Schoonmaakwerkzaamheden wekelijks en dagelijks 
• Alle afvalbakken langs de velden op ons sportpark ledigen 
• Staan- en zittribunes schoonvegen 
• Parkeerplaats, fietsenstalling en kunstgrasvelden ontruimen van afval welke achteloos wordt 

achtergelaten en verwijderen van sigarettenpeuken. 
• Schoonmaken van de kleedkamers 
 
(Alles wordt extra schoongemaakt i.v.m. de Covid maatregelen) 
 
Gebruik accommodatie 
In het algemeen mogen wij niet klagen over het gebruik van onze accommodatie door onze leden. Uiteraard blijft 
dit een punt van aandacht om ervoor te zorgen dat het allemaal netjes blijft. Wij dienen derhalve teams en 
individuele leden erop aan te spreken indien er sprake is van vervuiling of vernielingen. Om het kunstgras goed te 
houden is het van belang dat wij de regels hiervoor goed in acht nemen en met juiste schoeisel de velden 
betreden.  
 
 
Kleding en materialen 
Alle teams maken gebruik van het kledingfonds.  Kleding wordt op individuele basis verstrekt aan onze spelers en 
scheidsrechters. Dit seizoen hebben we, mede door het COVID-virus, alle teams voorzien van eigen 
trainingshoedjes.  
 
Kantine 
Ook dit verenigingsjaar heeft de BECO (beheer-commissie van de kantine) met haar vele vrijwilligers weer een 
belangrijke bijdrage aan de vereniging geleverd. 
Wegens de vernieuwbouw van de kantine werd vanaf december in een noodkantine op de tribune van de hal 
gewerkt. Op 7 maart vierden we de officiële opening van de kantine, bestuurskamer en het wedstrijd-secretariaat. 
Een openingsfeest voor leden zat er, net als andere activiteiten van de activiteitencommissie senioren (ACS), van 
supportersvereniging Rood-Geel en de vrienden van Rohda Raalte (VVRR) door het COVID-virus helaas niet 
meer in.   
Door hetzelfde COVID-virus moest van overheidswege de kantine dicht gedurende de periode 15 maart tot en 
met 30 juni 2020.  Bijzondere evenementen, zoals de Korbeld/Rohdadag, het Zuivelcup toernooi, het 7 tegen 7 
toernooi en het Gé Nijboer meisjestoernooi konden hierdoor niet plaatsvinden.  
 
Enorm veel werk werd er verricht om de vernieuwde kantine, keuken en secretariaten optimaal te laten lopen. 
Veel nieuwe procedures werden geïntroduceerd of aangekondigd. Er werd een nieuwe snoepautomaat en 
koffieautomaten geïnstalleerd. Ook werd besloten om het komend seizoen een nieuwe muntautomaat aan te 
schaffen. Dit alles is met medewerking van het BECO-bestuur, en de vele vrijwilligers uitstekend gelukt. Het 
bestuur heeft veel waardering voor alle inspanningen.   
 
Een prachtige positieve uitschieter was natuurlijk wederom de thuiswedstrijd tegen Heino.  
 
Ingaande medio mei 2020 huurt Interaktcontour (een organisatie die mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
begeleid) gedurende de dag-uren onze kantine. Interaktcontour kon door het COVID-virus geen gebruik meer 
maken van hun normale locaties. Beide partijen hebben aangegeven een langdurige samenwerking te 
overwegen. Het bestuur van Rohda Raalte vindt dat deze ontwikkeling uitstekend aansluit op de sociale 
betrokkenheid van de vereniging. 
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Korbeld-Rohdadag 
Deze feestelijke afsluiting van het verenigingsjaar, die mede bedoeld is om alle vrijwilligers te danken kon voor 
het eerst niet doorgaan. Het bedankje moest helaas in de vorm van een kaartje gebeuren. Via deze weg bedankt 
het bestuur alle vrijwilligers nogmaals voor hun inzet gedurende het afgelopen verenigingsjaar.   
Op de Korbeld-Rohdadag wordt traditioneel de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Het bestuur beraadt zich 
erop of- en wanneer deze uitreiking nu plaats zal gaan vinden.  
 
Extern overleg 
In het kader van het periodiek overleg tussen de Raalter voetbalverenigingen hebben dit verslagjaar twee 
bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij ook de gemeente Raalte, de verenigingsmanager van de KNVB en het 
Sportbedrijf Raalte aanwezig waren.  
 
Daarnaast is er diverse keren met de gemeente overleg geweest over essentiële onderwerpen zoals de nieuwe 
parkeerplaats achter de tribune, de entree en oude parkeerplaats, onderhoud van de accommodatie en de 
invulling van de hal.    
 
Rohda Raalte nam afgelopen jaar samen met veel andere verenigingen uit de gemeente deel aan de bespreking 
en tot stand komen van “het Roalter sportakkoord”.  Dit akkoord sluit aan bij het nationale sportakkoord en brengt 
partijen bij elkaar om sport en bewegen binnen de gemeente te stimuleren. De gemeente Raalte stelde speciaal 
een subsidie ter beschikking en stelde Richard Michielsen voor dit project aan als sportformateur.   
 
Financieel 
De penningmeester zal, zoals altijd, de financiële zaken separaat presenteren en bespreken. Ondanks de impact 
van het COVID-virus werd er toch ook dit jaar een positief resultaat geboekt. Daarnaast bleef de liquiditeitspositie 
gelijk doordat er meer is geïnvesteerd in de kantine, dan er aan lening is ontvangen (zoals begroot). 
Daartegenover stond het positieve resultaat.  
 
ICT 
Ook dit jaar zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van ICT (informatietechnologie). Er werden veel nieuwe 
apparatuur en aansluitpunten voor kassa’s, computers WIFI en beelddragers aangeschaft, aangelegd, verbeterd 
en gedocumenteerd. Verder werd er een alarmsysteem geïnstalleerd en cameratoezicht gerealiseerd.  
Daarnaast was er de verdere uitrol van de CLOUD en agenda omgeving.  
 
Tot slot 
Er staan ons de komende jaren wederom grote uitdagingen te wachten. Het COVID-virus (Corona) zal ons ook 
komend seizoen parten blijven spelen. Ledenbehoud en verbouwingen van o.a. de kleedkamers zijn grote 
aandachtspunten. De maatschappij is voortdurend aan veranderingen onderhevig, en dat blijft veel van het 
aanpassingsvermogen van onze vereniging vergen. Wij zullen proactief moeten reageren op de zich 
aandienende ontwikkelingen, zodat we er met elkaar voor zorgen dat we een dynamische en bloeiende 
vereniging kunnen zijn en blijven. Het bestuur gaat die uitdagingen niet uit de weg en zal daarover graag met de 
leden en vrijwilligers van gedachten blijven wisselen.  
 
Een woord van dank aan allen die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor onze vereniging. Wij zijn ons er 
terdege van bewust, dat niet altijd alles (ver)loopt zoals we dat graag zouden willen, maar dat biedt ook weer 
ruimte voor aanpassing en vernieuwing. Er gaat in onze mooie club gelukkig ook enorm veel goed en daarop 
kunnen we met elkaar terecht trots zijn. 
 
Namens het bestuur,  
Rien van der Hooft. Algemeen secretaris 
 
 
 
Han Reinders, voorzitter    Erwin Schotman, penningmeester 
 
 
 
 
Rien van der Hooft, algemeen secretaris  Marloes Fuselier, recreatie senioren  
 
 
 
 
Frank van Rossum, accommodatie   


