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Op weg naar RKVVM 2.0
Op 18 november 2013 hebben een aantal RKVVM’ers, waaronder spelers, 
trainers, supporters en vrijwilligers, gezamenlijk een spiegel voor onze vereniging 
gehouden. De spiegelbijeenkomst was een eerste stap richting een sterker RKVVM. De resultaten 
worden momenteel nog getest maar wij willen jullie de gemaakte wordcloud op de volgende 
pagina niet onthouden. Wanneer er volgens jou ook maar iets niet klopt of mist dan horen wij 
dat graag. Voor alle op- of aanmerkingen kun je mailen naar noelmingels@hotmail.com.

Zoals aangegeven is deze spiegelbijeenkomst en de wordcloud een eerste stap. Nu we goed naar onszelf 
hebben gekeken willen we ook graag vooruitdenken. Dit gaat gebeuren tijdens een droombijeenkomst. Ook 
hiervoor zijn alle ideeën welkom. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.
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Kort nieuws

Steun onze teams!
Aanstaande zondag staan
zowel bij het 1ste als het 
2de een topper op het 
programma waarbij 
gewonnen moet worden 
om uitzicht te houden 
op het kampioenschap.
Het 2de kan thuis om 
12:00 uur alle steun 
gebruiken tegen 
SV Meerssen 3 en het 
1ste om 14:30 uur uit 
bij Geusselt Sport. 
Het 4de ligt inmiddels goed 
op schema om (opnieuw) 
kampioen te worden.

Wist u dat?
U kunt de nieuwbouw van het 
gemeenschapshuis Oos Heim 
helpen met uw aankoop 
bij Multimate Jan Opreij.

Momenteel krijgt u bij iedere 
besteding van € 20€een 
kortingsbon van € 2€voor de 
volgende bestelling en 
€ 1 klustegoed voor Oos Heim. 

Kijk op www.rkvvm.nl of 
www.oosheimmargraten.nl 
voor meer informatie 
en andere acties!
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Op woensdag 19 en 26 februari zijn er in de kantine van 

RKVVM twee cursussen gegeven voor het gebruik van 

de AED (Automatische Externe Defibrillator). 

e AED zal buiten bij ons sportcomplex komen te hangen. 

Wij willen dan ook alle aangemelde vrijwilligers bedanken 

die hebben deelgenomen. Een speciaal woord van dank gaat uit 

naar Henk Metz die deze cursus gegeven heeft.

AED-cursus 
in de kantine 

D
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Van vrijwilligers voor vrijwilligers.

A
 

chter het voetbalspel binnen RKVVM staat een hele or-

ganisatie van vrijwilligers die steeds weer zorgen voor 

een complete invulling. Veel van die vrijwilligers hebben zelf 

nooit gevoetbald of snappen echt niet hoe dat ‘buitenspel’ 

nu eigenlijk werkt. Wat wel iedere vrijwilliger kan ervaren, 

is dat hun inzet gebeurd, binnen een sportvereniging met 

een hechte groep vrijwilligers, waarbij het sociale aspect 

een grote rol speelt. 

Blijk van  maatschappelijke betrokkenheid  wordt ook dit jaar  

weer onderstreept door een bijdrage van € 500,- aan de stichting 

Tsjernobyl kind te gast.  

Deze jaarlijkse bijdrage aan een goed doel, wordt gerealiseerd 

door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, die tijdens 

de heuvelland 4 daagse, 2 rustplaatsen verzorgen en zo-

doende  RKVVM  in een  heel ander daglicht plaatsen.

  

Namens de stichting Tsjernobyl kind te gast, alle 

vrijwilligers binnen RKVVM heel hartelijk bedankt, voor 

deze belangrijke bijdrage. Een speciaal woord van dank 

gericht aan Sjo Schors, die aan de basis staat van deze 

jaarlijkse bijdrage aan het goede doel.

Maurice Prevoo

RKVVM, méér dan ‘alleen maar’ voetbal

Natuurlijk is voetbal, volks sport nummer 1 bij uitstek. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat RKVVM staat voor meer dan ‘alleen maar’ 

voetbal. Binnen het kader van het voetbalspel algemeen, komt natuurlijk veel meer kijken dan alleen maar op de hoogte zijn van de spelregels. 



rubriek

Naam Kamiel Daemen Vincent Daemen
Team RKVVM 2 / Trainer C1 E1
Positie Centraal middenveld Der neeve
Club Nederland Ajax Ajax
Club Buitenland  Bayern München en FC Barcelona Paris Saint-Germain
Mooiste Tenue Frankrijk Italië
Mooiste stadion Camp Nou De Langeleegte Veendam (vanwege de naam)
Favoriete voetballer Zlatan Ibrahimovic Daley Blind
Bijgebleven wedstrijd Spanje-Nederland (WK-finale 2010) Argentinië – Nederland, Finale WK 1978
Talent RKVVM Stan Doyen Loek Vossen (E1)
Beste voetballer RKVVM Job Brouwers Job Brouwers
Hoogtepunt RKVVM Promotie naar Hoofdklasse A-jeugd 2006 Kunstgrasveld
Trainer RKVVM Cor Hagtingius Jeremy van Wissen 
Ambitie Kampioen worden met RKVVM 2 

(na 6 seizoenen 2e geëindigd te zijn) 
Top 3 in competitie

Sterke punten Zaalvoetbal Ervaring en relativeren  
Verbeterpunten Veldvoetbal Minder Erdingers
Ergernis in het voetbal Vragen om kaarten en onterecht 

afgekeurde doelpunten
Hooligans

Voorstander kunstgras Jazeker Ja
Kampioen Eredivisie Ajax Ajax
Kampioen Jupiler L. Willem II FC Dordrecht
Degradant(en) Eredivsie Ik hoop ADO Den Haag Roda, ADO

Vader en zoon in de picture
Deze editie voetballer Kamiel Daemen en trainer Vincent Daemen.
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