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RKVVM kort
Agenda:
Sjef Meertens Bokaal
1 juni 2013
Jaarvergadering
5 juli 2013
RKVVM zoekt trainer
G-voetbal
Ter ondersteuning van de
huidige technische staf van
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!
Jeugdleider gezocht!
Ook voor de jeugdafdeling
van RKVVM zijn wij continue
op zoek naar nieuwe
krachten. Vele handen
maken licht werk en met
jullie hulp kunnen we onze
aanstormende talenten een
zo goed mogelijke
begeleiding bieden.

Vrijwilligers voor Heuvelland 4 daagse
Ook dit jaar is RKVVM benaderd om te helpen bij de heuvelland 4 daagse.
Dit jaar is zelfs gevraagd of RKVVM 2 rustplaatsen kan bezetten! Gezien de
behoorlijke inkomsten heeft RKVVM hier volmondig JA tegen gezegd.
Vanzelfsprekend zijn we dan ook op zoek naar dubbel zo veel vrijwilligers.
Wij doen een beroep op alle RKVVM’ers om te kijken of je beschikbaar bent
op 8, 9, 10 of 11 augustus om mee te helpen. Je kan zelf aangeven of
je op één of meerdere data beschikbaar bent. De inkomsten uit deze
inspanning helpen RKVVM enorm de contributie niet teveel te laten stijgen!
Aanmelden kan bij Maurice Prevoo via mp10@home.nl
Opening Kunstgrasveld
Op 1 maart is het Kunstgrasveld
officieel geopend door de gemeente
Eijsden-Margraten. Wethouder Jo
Biischeroux deed dit samen met
Balkunstenaar Nelson voor de
schoolkinderen van basisschool
Maurice Rose. RKVVM zal de komst van
het kunstgrasveld uiteraard niet zomaar
voorbij laten gaan. Ook wij zullen het veld
nog sportief en feestelijk verwelkomen.
Jeugdafdeling RKVVM genomineerd voor Rinus Michels Award
Samen met SV Urk, VV de Meern en VV Meerburg is de jeugdopleiding van
RKVVM in de race voor deze prestigieuze titel. De award is een nationale
stimuleringsprijs voor amateurverenigingen. RKVVM dankt de nominatie aan
de goede accommodatie, gezonde financiën, een duidelijk beleid en
organisatiestructuur en maatschappelijke positie die we nastreven.

Inleveren Trainingspakken
Wanneer je lid wordt van RKVVM als trainer of speler ontvang je een mooi
Vrijwilliger van de maand tenue. Wij vragen iedereen vriendelijke om deze kleren ook weer in te leveren wanneer je niet langer lid bent van RKVVM of stopt met actief voetballen.
januari:
Op die manier kunnen wij onze nieuwe ‘aanwinsten’ ook voorzien van nieuwe
Paul Doyen
kledij. Alvast bedankt!
Vrijwilligers van de
maand februari:
Update Sjo Schors
Jef en Audrey van Wissen
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen in een e-mail die verstuurd is aan
alle leden is onze secretaris Sjo Schors getroffen door een herseninfarct.
Kijk op www.rkvvm.nl
Sjo is inmiddels overgeplaatst van het AZM naar de Adelante
voor het actuele nieuws
revalidatiekliniek in Hoensbroek. Daar zal Sjo beginnen aan zijn herstel. De
van jouw vereniging!
duur van de revalidatie is momenteel nog niet bekend.
Adres: Adelante, Afd. C4 K411, Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek
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Visie op.. G-voetbal
Het begrip G-voetbal is de laatste tijd
vaak naar voren gekomen binnen onze
vereniging RKVVM. In het begin van het
voorjaarsseizoen is de officiële aftrap
geweest van het eerste G-elftal in de
historie van RKVVM. RKVVM vindt het
belangrijk dat iedereen de kans krijgt om
met plezier zijn hobby uit te oefenen,
daarom past het G-elftal zo goed bij onze
vereniging.
Het G-elftal staat voor plezier en
kameraadschap en deze normen staan
ver boven het prestatieve aspect!
Spelers die door hun beperking binnen
het reguliere voetbal vaak niet mee
kunnen doen gaan de sport als negatief
ervaren, en dit is doodzonde! Omdat de
spelers vaak iets trager zijn en meer
moeite hebben om sociale contacten te
leggen worden ze vaak niet begrepen
door medespelers en/of trainers. Bij het
G-elftal is alles aangepast aan deze
beperkingen zodat de spelers weer
succesbeleving kunnen ervaren en niet
meer te horen krijgen dat ze te traag zijn
of een bal niet goed raken. Het is
geweldig dat ook voor deze spelers vanaf
dit seizoen een geschikte plaats is binnen
de RKVVM-familie!
Het G-elftal omvat momenteel 12 spelers
waarvan 6 juniorenleden zijn en 6
seniorenleden. Het is een geweldig
energiek team daat nu al een aantal
maanden samen bezig is. Wat mooi is
om te zien is dat er op korte termijn
vriendschappen zijn ontstaan binnen het
team. Daar waar deze spelers juist veel
moeite mee hebben binnen de
samenleving! Het is dan toch ook alleen
maar mooi om te zien dat kinderen en
volwassenen op deze manier een
aanvulling krijgen op hun sociale wereld.
Boy van de Berg
Initiatiefnemer G-voetbal bij RKVVM

Vader en zoon in de picture!
Deze week voetballer/trainer Stefan
Heuts en trainer Jac Heuts.
Naam:
Stefan Heuts/Jac Heuts
Team:
RKVVM 3/E2
Positie: Laatste man/Jeugdleider,
meestal met lange ij!
Club Nederland:
PSV/Mooi voetbal geeft de doorslag
Club Buitenland:
Manchester United/Snel en
aanvallende voetbal heeft de voorkeur
Mooiste Tenue:
AS Roma/RKVVM Rood-Wit
Mooiste stadion:
Camp Nou/Ajax, blijf je
tenminste droog
Favoriete voetballer: Ibrahimovic/Messi, goed voetballen
en geen capsones
Bijgebleven
Tegen wie was onze laatste wedstrijd?
wedstrijd
/E/jeugd met beide zoons
Talent RKVVM
Oliver van Wissen/Stefan Heuts
Beste voetballer
Kamiel Daemen/Menno Essers
RKVVM
Hoogtepunt RKVVM
Kunstgras!!/75 jarig bestaan met
jeugdactiviteiten
Trainer RKVVM
Ja!/Op termijn Jeremy van
Wissen
Ambitie
Promoveren met RKVVM 3/Ooit
leider A3 worden
Sterke punten
Aanvallende dode
spelmomenten/Kan goed met
jeug en pubers overweg
Verbeterpunten
Voetbalschoenen poetsen/nee
zeggen
Ergernis in het
Partijdigheid en Matchfixing/
Voetbal
Geklets op tv door onderbetaalde
insiders
Voorstander
Dikke JA/Ja, waar blijft dat 2de veld?
Kunstgras
Kampioen Eredivisie PSV/PSV, de platte wagen staat
al klaar voor echte Brabantse
nachten!
Kampioen Jupiler L.
MVV/In godsnaam niet MVV
Degradant(en)
Willem II/Willem II
Eredivsie

