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RKVVM kort

RKVVM heeft eindelijk kunstgras
Het heeft even geduurd en de aanleg is verre van vlekkeloos verlopen,
maar het nieuwe kunstgrasveld van RKVVM ligt er prachtig bij. Vlak voor de
winterstop zijn er al de eerste trainingen en wedstrijden afgewerkt.

Ledenvergadering en
nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt alle
leden uit voor de
Nieuwjaarsreceptie en de
halfjaarlijkse
ledenvergadering. De
ledenvergadering zal
plaatsvinden op zondag 6
januari 2013 aanvang 13.30
u in de kantine van ons
sportcomplex. Aansluitend is
René Hofman verlengt contract
er de nieuwjaarsreceptie.
Hoofdtrainer René Hofman heeft zijn contract met één jaar verlengd. Na
een positief eerste half jaar bij RKVVM hebben zowel het bestuur als de
RKVVM zoekt trainer
hoofdtrainer het vertrouwen in elkaar uitgesproken. René Hofman
G-voetbal
blijft door deze contractverlenging tenminste hoofdtrainer van RKVVM tot
Ter ondersteuning van de
huidige technische staf van en met het seizoen 2013-2014.
het G-voetbal bij RKVVM
zijn we nog op zoek naar
een trainer. Werk jij graag
met mensen met een extra
uitdaging en kun je zelf ook
een aardig balletje trappen.
Neem dan contact op met
RKVVM en meld je aan!

Geslaagde Sinterklaasmiddag voor de
RKVVM jeugd
Het is alweer een tijdje geleden dat de goedheiligman ons
landje heeft bezocht. Tijdens zijn bezoek heeft hij
gelukkig wel nog de tijd gehad om ook onze club te
bezoeken. Ieder jeugdspelertje werd apart toegesproken
door de Sint en kreeg vervolgens een RKVVM-bidon en iets
lekkers. De sint had zelfs nog tijd om een balletje te
trappen op het nieuwe kunstgrasveld. RKVVM dankt de
Vrijwilliger van de maand Sint en zijn Piet voor hun bezoek!
oktober:
Kunstgrasschoenen met korting bij vakantiewereld in de Fremme
Jean Conjarts
Leden van RKVVM krijgen bij aankoop 10% korting op de niet afgeprijsde
Vrijwilligers van de
voetbalartikelen, maar dan moet je wel zelf ook even aangeven dat je lid
maand november:
bent van RKVVM. Door je voetbalspullen bij Vakantiewereld te kopen steun
Jo Heusschen en Nico
je tevens RKVVM, want bij iedere aankoop ontvang je op aanvraag een
Mulleners
verenigingsbon ter waarde van 5% van het aankoopbedrag. Deze bon kun
je
inleveren in de kantine, waarna RKVVM deze kan gebruiken voor de
Kijk op www.rkvvm.nl
aankoop van materialen. Met de komst van het nieuwe kunstgrasveld wil
voor het actuele nieuws
je misschien wel ook de juiste schoenen hiervoor aanschaffen. Ook deze
van jouw vereniging!
kunstgrasvoetbalschoenen zijn verkrijgbaar bij Vakantiewereld. Vraag ook
naar de verenigingsbon en geef deze af in de kantine!
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Nieuwsbrief is uitgebreid
Vanaf nu is de nieuwsbrief van RKVVM uitgebreid. Op de eerste pagina
‘Bij de buren is het gras
blijft nog steeds het verenigingsnieuws te lezen. Op de deze tweede pagina
altijd groener’. Mooi groen.
willen wij u graag voorstellen aan onze club. Dat doen wij door u voor te
Nooit meer geklaag van
tegenstanders dat de velden stellen aan onze leden en daarnaast onze leden de kans te geven om hun
visie te geven op actuele thema’s binnen de club.
in Mergroate zo slecht zijn.
Wat zal voetballend
Vader en zoon in de picture!
Mergroate opgelucht zijn!
Maakt u kennis met verschillende vaders en zoHet heeft even geduurd,
nen binnen RKVVM. Is je favoriete club erfelijk
maar het kunstgras ligt er
bepaald? Of blijkt papa helemaal geen verstand
uitstekend bij. Net op tijd,
van voetballen te hebben? U leest het in ‘vader
net voor de winterstop. Na
en zoon in de picture’. Deze week zoon Nik
de winterstop kan het
Vleugels en vader Ron Vleugels.
seizoen dan eindelijk
beginnen. Er kan bijna altijd
Naam
Nik Vleugels/Ron vleugels
getraind worden, behalve
Team
E1/”Ut Veerde”
met sneeuw en extreme
Positie
Middenveld/Laatste man
temperaturen boven de 35
Club Nederland
Roda Jc/Roda Jc
graden. De
Club Buitenland
Real Madrid/Barcelona
techniektrainingen op
Mooiste Tenue
Reijmerstokse Boys/Reijmerstokse Boys
vrijdag zullen hun resultaat
Mooiste stadion
Arsenal/Roda JC
hebben voor RKVVM. Ouders
Favoriete voetballer
Van Persie/Dick Nanninga
zullen blij zijn. Er kan
Bijgebleven wedstrijd
SVME-uit najaar 2012/
nagedacht worden of men
Banholtia-Reijmerstokse Boys:3-7 jaren ‘90
stopt met roken. Sigaretten
Talent RKVVM
Chrit Faarts/Het hele “Veerde”
en kunstgras gaan niet
Beste voetballer RKVVM
Weet niet/Ik zeker niet
samen. En Moeder des HuiHoogtepunt RKVVM
Het kunstgrasveld/Oprichten van G-voetbal
zes wordt niet meer
Trainer RKVVM
Bert Stassen & Vincent Daemen/
belast met vieze
Frans Janssen - de enige trainer die ziet dat
voetbalkleren.
alleen “partijtje” je nog iets kan bijbrengen
Ambitie
Prof worden/Elke week niet geblesseerd
De bal rolt in Mergroate. Een
van het veld lopen
lust voor het oog.
Sterke punten
Fanatisme/Uitstapjes regelen
Buurtbewoners zullen
Verbeterpunten
Op de voeten blijven staan, niet alleen
minder last hebben van de
maar slidingen maken/Misschien eens over
trekker die het gras komt
stoppen nadenken
maaien. Of hiermee de
Ergernis in het voetbal
Dat de wedstrijd voorbij is/Geen of weinig
zondagsrust gedaan is, is de
clubliefde meer
vraag…
Voorstander Kunstgras
Weet nog niet/Nee
Kampioen Eredivisie
Roda Jc/Roda Jc
Kamiel Daemen
Kampioen Jupiler League Weet niet/In godsnaam niet MVV
Speler RKVVM 3
Degradant(en) Eredivsie
Willem II/Willem II

Visie op.. Kunstgras

