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Dit is de 1e editie van de nieuwsbrief voor het seizoen
2016-2017. Achter ons ligt een bewogen zomer. Na
het afgelopen seizoen hebben we samen het 80 jarig
bestaan van RKVVM gevierd. Met een druk bezochte
jeugddag en een mooie feestavond werd teruggekeken
op vele jaren RKVVM historie.
Achter de schermen werd er ook hard gewerkt aan de voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Er werd ook een nieuwe voorzitter en een nieuwe
hoofdtrainer gepresenteerd, waardoor de toekomst van RKVVM op bestuurlijk
en voetbaltechnisch niveau ook weer goed in elkaar steekt. Inmiddels zijn
de meeste mensen weer terug van vakantie en zijn de trainingen weer volop
begonnen.
De senioren zijn reeds begonnen met hun competitie en hebben de eerste
succesjes al geboekt. De jeugd begint aan zijn samenwerking met onze
voetbalvrienden uit Gulpen. Tevens staat de Grote Club Actie in oktober weer
voor de deur. Wij wensen iedereen heel veel plezier in het nieuwe seizoen.
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Milan
Gaber
Beste RKVVM-ers, via deze nieuwsbrief wil ik mij
graag even aan jullie voorstellen. Sommigen weten
het al, anderen niet. De een herkent het gezicht, de
ander alleen de naam. Misschien is er wel helemaal
geen herkenning. Dus de hoogste tijd om mijzelf
langs deze weg even digitaal aan iedereen voor te
stellen.
Op 15 juli jl. heeft zich een kleine bestuurswisseling binnen RKVVM voorgedaan.
Vanaf deze datum ben ik Marcel Lousberg formeel opgevolgd als voorzitter van
RKVVM.

Milan
Gaber
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Wie ben ik?
Laat ik maar meteen beginnen. Mijn naam is Milan Gaber, woonachtig
aan de President Kennedystraat in Margraten. Ik ben 46 jaar jong,
getrouwd met Tascha en vader van onze zonen Max en Philip die bij
de A en B van RKVVM voetballen, maar ik moet tegenwoordig zeggen
U19 en U17 heb ik inmiddels geleerd. Daarmee geef ik meteen aan
dat mijn voetbalverstand nogal beperkt is. Vraag mij niet wat bedoeld
is met de punt naar achter of naar voren, want dan haak ik af. Maar ik
geniet wel van het spelletje en heb als vader van 2 voetballende zonen
natuurlijk ook flink wat (jeugd)wedstrijden gezien.

Wat doe ik in het dagelijks leven en wat zijn
mijn hobby’s?
Nou, ik werk in het dagelijks leven als bedrijfsjurist bij André Rieu
Productions BV (hiervoor ben ik zo’n 13 jaar advocaat geweest) en
mijn hobby’s zijn mijn Vespa scooter, koken en vervolgens opeten,
en lezen. Ik ben geboren in Heerlen en vanaf mijn 11e opgegroeid
in Bovenkarspel en Grootebroek (zoek het maar op in Google-maps).
Vervolgens ben ik op mijn 19e rechten gaan studeren in Maastricht en

heb ik Tascha leren kennen. Na eerst een aantal jaren in Maastricht te
hebben gewoond, zijn we in 2003 geemigreerd naar Margraten waar
we met veel plezier wonen.

Weet je wel wat een voorzitterschap inhoudt
en heb je enige bestuurlijke ervaring?
Het is natuurlijk totaal niet met elkaar te vergelijken, maar ik ben
enkele jaren voorzitter geweest van Stichting Oos Heim, dus ik heb
enige bestuurlijke ervaring. Natuurlijk heb ik ook affiniteit met RKVVM.
Die is begonnen met een paar jaar leider zijn van de mini F en
F-pupillen van RKVVM (onder de vleugels van Lou Wijngaard) en later
op de achtergrond af en toe verlenen van wat hand en spandiensten.

Heb je zelf ook een sportieve achtergrond?
Ja, die achtergrond heb ik , alleen wel in een andere tak van sport.
Ik kom uit de atletiekwereld en heb op nationaal niveau (dat moet ik
niet overdrijven, het is beperkt gebleven tot finale wedstrijden op een
NK) op sub-top niveau meegelopen in 400m wedstrijden. Daar moest
ik wel 4 keer in de week hard voor trainen, maar ik ben er wel trots

Milan
Gaber
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op dat het estafetterecord 4x400 m van de B en A-junioren van mijn
toenmalige club (waar ik startloper van was) nog steeds als clubrecord
staat (hoewel dat natuurlijke verbroken moet worden na 30 jaar).

Hoe zie ik mijn taak als voorzitter van RKVVM?
Dat moet ik nog gaan ondervinden, maar voorlopig wil ik eerst luisteren
naar leden, trainers, leiders en vrijwilligers van RKVVM: luisteren naar
wat men doet, hoe men dingen ervaart, wat goed is, wat misschien
verbeterd zou kunnen worden. Natuurlijk worden lopende zaken ook
opgepakt en waar dat kan ook meteen afgehandeld. Maar wat ik
persoonlijk heel belangrijk vind is dat een vereniging gedragen wordt
door alle geledingen, daarmee bedoel ik door ons allemaal samen, van
mini-F tot veteraan om het zo maar eens te zeggen.
Tot zover een kort woordje over mijzelf en wie ik ben. We zullen elkaar
wel gaan ontmoeten en nader kennismaken op de velden.
Met sportieve groeten,
Milan
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Marcel
Lousberg
Aan alles komt een einde. Dat weet je als je eraan
begint. Maar er waren nog zoveel ideeën, alleen de
tijd hiervoor ontbrak. Ruim 10 jaar geleden was er bij
onze toenmalige hoofdsponsor Cafe Weustenraad
de nog druk bezochte nieuwjaarsreceptie, waarin de
toenmalige voorzitter de oproep deed voor nieuwe
bestuursleden. Maurice Prevoo en ik (we waren
beiden leider van de A jeugd) zeiden toen tegen
elkaar: “Als jij erbij gaat, dan ga ik ook”.
Zo gezegd, zo gedaan.
In die 10 jaar die hierop volgende als bestuurder, eerst als penningmeester en
mijn laatste periode als voorzitter, is er veel gebeurd met RKVVM.

Marcel
Lousberg
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Van gras naar kunstgras, van jeugdafdeling RKVVM naar RKVVM/
Sibbe en nu zelfs RKVVM/Sibbe/Gulpen. Een nieuwe keuken in de
kantine, promotie naar de 3e klasse, een nieuwe hoofdsponsor (de
1e niet horeca-hoofdsponsor na ruim 70 jaar!), een verandering van
clubbeleving, de opkomst van het individualisme vs de verenigingsman.
Een kleine greep uit een dynamische ontwikkeling die zijn weerga niet
kent. Maar schitterend om te mogen meemaken.
De afgelopen 10 jaar heb ik binnen de club vele hoogtepunten mogen
beleven. Bijvoorbeeld de 2 promoties van het 1e elftal van zowel de
5e naar de 4e klasse met de beslissingswedstrijd in Nyswiller, als
ook de promotie naar de 3e klasse op het veld van RVU met ook op
dezelfde dag de promotie van het 2e elftal naar de 3e klasse reserve
(waarschijnlijk de meest succesvolle dag uit de RKVVM-historie tot
nu toe), de realisatie van het jubileumboek, het mogen werken met
zoveel mensen die een RKVVM-hart hebben. Van deze en nog heel veel
meer herinneringen heb ik ontzettend veel energie gekregen om je
bestuurstaak maximaal in te vullen.
Maar ook dieptepunten kenmerkten de periode. Het overlijden van Jan
Maassen, Bert Kienhuis en René Boersma, 3 mensen waarmee ik heel
nauw samenwerkte, raakte me diep. Het noodlottig ongeval van Anja

Simons, onderweg met onze jeugdspelers naar een wedstrijd in Gulpen,
was een donkere bladzijde uit mijn periode.
In december 2015 heb ik voor mezelf de beslissing genomen dat ik
mijn rol als voorzitter niet meer kon invullen zoals ik dat wilde door
onder andere tijdgebrek. Het bestuur is toen op zoek gegaan naar een
vervanger.
Achteraf gezien heb ik genoten van iedere dag als bestuurslid, al was
het op sommige momenten niet altijd even makkelijk. Je wilt het voor
zoveel mogelijk mensen goed doen, want we werken immers met
vrijwilligers, spelers, ouders en supporters die ook hun best proberen te
doen, ieder op hun eigen manier.
Maar ik had het voor geen goud willen missen.
Dank je wel aan iedereen die mij heeft gesteund en geholpen in
de afgelopen jaren. En RKVVM zal altijd verder gaan met nieuwe
enthousiaste mensen die ook de steun verdienen, zoals ik deze
heb mogen ervaren. Ik wens Milan minimaal zoveel plezier aan zijn
voorzitterstijd, als dat ik deze heb mogen ervaren. Succes Milan!
Met sportieve groeten,
Marcel
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De leden van RKVVM starten op zaterdag 1
oktober met de lotenverkoop van de Grote
Clubactie. Lotenkopers betalen voor één lot
€ 3,-. Maar liefst 80% van de verkoop
(€ 2,40 per lot) gaat direct naar de clubkas
van de vereniging. Mensen die de loten
kopen, maken kans op mooie prijzen.
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Presentatie
nieuwe
sponsoren
jeugdafdeling
RKVVM

Afgelopen seizoen besloten Cafe Tinus
Noorbeek, Marion Mode, Betonboren John
Duijsengs en Avia Shop Margraten te stoppen
als sponsor van de jeugdafdeling van RKVVM.
Het bestuur van RKVVM bedankt deze sponsoren
voor hun trouwe en jarenlange steun aan RKVVM
en wenst hen allen heel veel succes in de
toekomst.
Vrijdag 2 september vond in de kantine van RKVVM de presentatie van
de nieuwe sponsoren van de jeugdafdeling plaats. Na een kopje koffie en
stukje vlaai werden de contracten ondertekend. De nieuwe outfits werden
mede mogelijk gemaakt door de medewerking en financiële steun van de
volgende sponsoren: Klinkers Zoetwaren (A-jeugd), Eijkerbouw (D-jeugd),
Vakantiewereld (E-jeugd), Lukoil Margraten (F en MP-jeugd) en Vaillant
(reserveshirts). Bovendien verlengde Souren Montage het kledingcontract
voor de C-jeugd en samen met RC-Scooters (B-jeugd) zorgen al deze
sponsoren ervoor dat de RKVVM-jeugd de komende jaren als een goed
verzorgde en representatieve eenheid voor de dag komt.
De nieuwe Hummel-kleding werd overigens snel en goed aangeleverd
door sportshop Relax uit Heer. Het bestuur van RKVVM bedankt alle
sponsoren voor hun financiële ondersteuning en hoopt op een langdurige
samenwerking.
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Opbrengst
Rabobank
Clubkas
Campagne
Rabobank
Clubkas
Campagne

Stem van
3 t/m 30 juni
op onze club!

Kom in actie. Breng uw stem uit!
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt €100.000,- beschikbaar voor de Rabobank
Clubkas Campagne. Bent u lid* van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op
onze club! Stemmen kan van 3 t/m 30 juni 2016. Alvast bedankt voor uw stem.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Een aandeel in elkaar

In de maand juni heeft RKVVM meegedaan aan
Clubkas Campagne van de Rabobank. Ieder
lid van de Rabobank Centraal Zuid Limburg
kon zijn stem uitbrengen op zijn/haar club. Wij
willen iedereen bedanken die op RKVVM heeft
gestemd. RKVVM heeft met deze actie het
geweldige bedrag van € 852,- verdiend!
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Heuvelland 4 Daagse
wederom groot
succes voor RKVVM
Ook dit jaar weer mocht RKVVM zijn steentje bijdragen
aan de Heuvelland 4 Daagse. Dit jaar kon RKVVM de
rustplaatsen in Margraten en Yzeren voor zijn rekening
nemen. Met vele vrijwilligers en ook partners van
vrijwilligers werden de 4 dagen wederom met veel
plezier, maar ook met hard werken, volbracht.
De vele complimenten van de wandelaars bevestigde
wederom het feit dat RKVVM heel goed bezig is.
De opbrengsten van deze dagen zorgen ervoor
dat we de contributie voor iedereen
betaalbaar kunnen houden.
Een groot dank je wel voor de vele vrijwilligers die deze dagen hebben
geholpen en een speciaal dank je wel voor het organiserende comité die al
enkele maanden van te voren aan de slag waren om ook dit jaar weer een
voortreffelijke organisatie neer te zetten.

• veteranen •

De eeuwig
talenten v e
veteranenan de
a
het woordan

“ Een voetbalclub moet
		Veteranen hebben, anders
		 heb je geen verleden
		 in de vereniging! ”
Op een mooie zomeravond in juli van dit jaar zit ik aan tafel met 2 naamgenoten, welke
al heel wat jaartjes in het shirt van RKVVM spelen. Iedere week zijn ze te bewonderen
op de zaterdagnamiddag om 17 uur in een wedstrijd van de Veteranen van RKVVM. Voor
wie nog niet weet over wie ik het heb; het zijn Jo Canisius en Jo Lousberg. Jo Canisius
opent met de woorden: “ik ben volgens mij de enige voetballer die geen trainingspak
heeft. Dat heb ik nl niet nodig, want ik sta toch nooit reserve….”
Er wordt door beide heren gelachen en de toon is gezet. Door Marcel Lousberg

• veteranen •
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Jo Canisius (foto links), 64 jaar
jong, is afkomstig uit Bocholtz. Hij kwam
naar Margraten, omdat hij un maedje van
mergroate trof. Hij is in 1970 begonnen bij
RKVVM en voetbalt dus inmiddels al 46 jaar
bij RKVVM.
Jo Lousberg (foto rechts), 66 jaar
jong, is afkomstig uit Simpelveld. Hij kwam
naar Margraten, omdat hij korter bij zijn werk in Maastricht wilde wonen. Hij
is in 1976 begonnen bij RKVVM en voetbalt dus al 40 jaar bij RKVVM.
Beide heren zijn dus de langst actieve voetballers binnen RKVVM.
Jo Canisius is van het begin van het ontstaan van de Veteranen erbij. “Het
zal september 1984 zijn geweest. RKVVM had destijds 6 seniorenteams.
Een deel van de spelers van het 5e en 6e hadden kinderen en wilde
eigenlijk niet meer op de zondag voetballen. O.a. Jacques van Laar,
Ernest Gilissen, Piet Vaessens, Chrit Pinckers en ik zijn toen met de
Veteranen begonnen. Ik weet nog goed dat we in het begin geen keeper
hadden. Naderhand hebben goede RKVVM keepers ook het Veteranendoel
verdedigd, zoals Frans Willems en John Kruijntjens.”

Jo Canisius voetbalt dus al vanaf 1984 bij
de Veteranen, Jo Lousberg stroomde later
in. Beiden speelden al 16 jaar samen in
het zaalvoetbalteam van de Eijkerdel. Jo
Canisius vertelt “Ik speelde eerst met de
Veteranen een wedstrijd en daarna ging
ik snel door naar de zaal om nog een
helft daar mee te doen”. Toen dit team in
1998 uit elkaar viel is Jo Lousberg mee
gaan doen bij de Veteranen. “Ja, maar je
moet wel weten…. De een voetbalt, de ander doet gewoon
mee….!” Wie van de 2 Jo’s deze opmerking maakte is me enigszins
ontgaan.
Je merkt aan beide heren dat het plezier in het spelletje er nog volop
in zit en dat dit na al die jaren voetballen nog niet veranderd is. Jo
Lousberg traint zelfs nog zeer regelmatig mee met de lagere elftallen
op dinsdag. Jo Canisius: “Je speelt het spelletje, omdat je het nog altijd
niet goed genoeg kunt.”
Op de vraag hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om deze
respectabele leeftijd nog wekelijks een topprestatie op de mat te leggen
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zijn beide heren duidelijk in: “Rust, beleid en senioriteit en met je kopje
voetballen. Weet wat je kunt en accepteer ook vooral wat je niet kunt. Ze
houdt je je lichaam fit en heb je de dag erna ook totaal geen moeite om je
bed uit te komen.” Ondank deze wijze woorden staat het plezier voorop,
maar is de wil om te winnen nog veel groter. Als wordt geroepen van de
kant “Jo, je kunt er niets van, kom er maar uit! , dan kijken beide Jo’s
naar elkaar en zeggen ze “ze bedoelen jou” en wijzen dan naar elkaar.
Jo en Jo hopen nog enkele jaren te kunnen voetballen op de Veteranen.
Het hoogtepunt voor allebei is als het op zaterdag richting 17 uur gaat.
“Daar verheug je je op. Met een gezellig team een leuke pot voetballen.
Een weekend missen doet pijn, daar plan je je activiteiten omheen!
Zaterdagmiddag is heilig!
En trouwens, onze tijd is nog lang niet gekomen, want er spelen nog
altijd jongens op het team die niet zo goed zijn als wij. Ze geven ons
ook altijd de bal, want dan weten ze dat er tenminste iets goed mee
gebeurd.”
De veteranen van nu zijn een gezellige groep spelers bij elkaar, waar
plezier, humor en prestatie hand in hand gaan. “Respect onderling

voor ieders niveau is heel belangrijk. Fouten mag je maken, deze
wordt met humor afgedaan. De omgang onderling is geweldig. De
kleedkamerhumor is stevig, maar daar moet je tegen kunnen.” 3e helft
is minimaal zo belangrijk als de wedstrijd. De veteranen hebben ieder
jaar een eigen jaarvergadering. Dit kenmerkt misschien ook wel de
sfeer. “Een voetbalclub moet Veteranen hebben. Je moet namelijk een
stuk verleden hebben in de club!”
Ondanks dat de Veteranen op dit moment een mooi stelletje bij elkaar
zijn, zal er ook nu nieuwe “jonge” aanwas moeten komen. Met een vaste
selectie van 14 tot 16 man kom je niet het hele seizoen door. De oproep
van onder andere Jo en Jo voor nieuwe aanmeldingen, wordt door hen
beide ondersteund met een mooie extra reden: “Wil je nog ooit met ons
samen spelen, of beter gezegd, iets van ons geleerd krijgen, bedenk
je dan niet en meldt je nu aan. Wij hebben ondanks alles ook niet het
eeuwig leven!”
Ga gerust eens kijken naar de Veteranen op zaterdag om 17 uur. In de
Riestepot staat wekelijks het programma en een kort wedstrijdverslag.
Of kijk eens op de site van RKVVM bij de Veteranen.
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Nieuwe benamingen
jeugdteams
De KNVB heeft onlangs een wijziging doorgevoerd
in de benaming van de jeugdteams. Achterliggende
reden is om de benaming in het amateurvoetbal
gelijk te trekken met de jeugdteams in het betaald
voetbal en wat internationaal gebruikelijk is.
Bijvoorbeeld de oude A1 heet nu JO19:1
De nieuwe benaming van de jeugdteams bij RKVVM is als volgt:
Nieuw		Oud				Nieuw		Oud
JO19-1		A1				JO13-2		D2
JO17-1		B1				JO13-3		D3
JO17-2		B2				JO11-1		E1
JO17-3		B3				JO11-2		E2
JO15-1		C1				JO11-3		E3
JO15-2		C2				JO9-1			F1
JO15-3		C3				JO9-2			F2
JO13-1		D1				JO9-3			F3
							JO7			MP

J = jonge
ns
O = onde
r
19 = leef
tijd
1 = eerst
e team
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Aftrap

Seizoen

De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden
genomen. Dat komt de snelheid van het spel ten goede,
omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit
wordt gespeeld om een aanval te starten.

2016
2017

De belangrijkste
spelregelveranderingen

Minimum aantal spelers
Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag
niet aan de wedstrijd worden begonnen. Ook
wanneer een team tijdens een wedstrijd met
minder dan 7 spelers komt te staan, mag het
duel niet worden voortgezet.

4

Triple punishment
Als de verdediger in het strafschopgebied een
poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om
de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is
het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te
zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode
kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen
of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene
tackles van achteren blijven wel bestraft met een
rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er
überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een
strafschop.

2

5

Strafschoppenserie
Trainers krijgen de keuzevrijheid
om tijdens de strafschoppenserie
de volgorde te wisselen. Zo
kan bij een vierde beslissende
strafschop, de trainer besluiten
die door nummer 5 te laten
nemen.

Gele kaart en verzorging voor
geblesseerde speler
Een speler die een blessure oploopt door een overtreding
waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op
het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er
anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure
en met tien man verder spelen.
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Patrick Dohmen
nieuwe trainer RKVVM 1
Contractverlenging Jeremy van Wissen

Onder het goedkeurend oog van de kersverse
voorzitter Milan Gaber hebben Patrick Dohmen
en Jeremy van Wissen hun contract getekend dat
hen als trainer verbind aan RKVVM.
Voor Jeremy betekend dit een verlenging van zijn
contract, nadat hij vorig jaar succesvol RKVVM 2
met een kampioenschap naar de 2e klasse leidde
en tevens RKVVM 1 op de allerlaatste speeldag in
de 3e klasse behield.
Voor Patrick betekend dit een nieuwe uitdaging,
nadat hij de afgelopen jaren trainer van BMR is
geweest en met dit team promotie naar de 3e
klasse wist af te dwingen.

• samenwerking •

Samenwerking
RKVVM, FC Gulpen
en sv Sibbe
De jeugdafdelingen van FC Gulpen, RKVVM en
Sibbe hebben de laatste jaren te maken met een
teruglopend ledenaantal: er worden steeds minder
kinderen geboren en kinderen hebben tegenwoordig
ook meer sporten en hobby’s om uit te kiezen. De
jeugdcommissies van de verenigingen proberen door
gerichte acties zoveel mogelijk kinderen enthousiast te
maken om lid te worden van de voetbal verenigingen.

• samenwerking •

Desondanks is het door het teruglopend ledenaantal de afgelopen
jaren bij enkele leeftijdscategorieën steeds moeilijker geworden om
volwaardige teams te formeren waarbij we voldoende speeltijd voor
onze jeugdleden kunnen garanderen. Soms kan het doorschuiven van
spelers naar een hogere en/of lagere leeftijdscategorie tot een tijdelijke
oplossing leiden. Deze oplossing is echter niet altijd mogelijk en heeft
ook niet de voorkeur van de jeugdcommissies.
Een andere mogelijkheid om dit probleem aan te pakken is het
vormen van combinatieteams met andere verenigingen. Dit soort
samenwerkingsverbanden zien we overigens ook steeds vaker bij veel
clubs in onze regio die met dezelfde problemen kampen. FC Gulpen
en RKVVM/Sibbe hebben de afgelopen periode gesproken over een
samenwerking van beide jeugdafdelingen. Enerzijds met als doel om
ervoor te zorgen dat de jeugd van Gulpen, Margraten en Sibbe ook in de
toekomst kunnen blijven voetballen in de directe omgeving. Anderzijds
om ook de mogelijkheid te kunnen bieden kwalitatief stappen te maken.
De verenigingen bleken veel overeenkomsten te hebben op het gebied
van voetbalzienswijze, maar ook op het gebied van organisatie en beleid.
Dit zijn belangrijke ingrediënten voor een langdurige en structurele
samenwerking.

Samenwerking
RKVVM, FC Gulpen
en sv Sibbe

Maandag 31 mei j.l. hebben de jeugdcommissies van de drie
verenigingen met steun van de hoofdbesturen dan ook besloten om
vanaf seizoen 2016/2017 de bestaande samenwerking tussen RKVVM
en Sibbe uit te breiden met FC Gulpen. Het voornemen is om deze
samenwerking ook in de jaren daarna voort te zetten.
Het nieuwe seizoen zullen we op de Onder 19 tot en met onder 13
gaan samenwerken en afhankelijk van de behoeften en het aantal
beschikbare spelers combinatieteams vormen. Alle deze teams zullen in
de competitie uitkomen onder de naam RKVVM/FC Gulpen/Sibbe.
Op alle O11, O9 en O7 teams zal er alleen een samenwerking zijn met
sv Sibbe, zoals dit de afgelopen jaren ook al het geval was.
De trainingen en thuiswedstrijden van de combiteams zullen over de
accommodaties van de verenigingen verdeeld worden. Dit zal per elftal
verschillen en de leiders van de betreffende elftallen zullen spelers en
ouders hier verder over informeren.
De jeugdcommissies denken met deze samenwerking jeugdvoetbal
binnen de kernen van Margraten, Gulpen en Sibbe te hebben
gewaarborgd voor de lange termijn en rekenen op uw begrip en
medewerking om deze samenwerking succesvol te laten verlopen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een
van de leden van de jeugdcommissies.

• volg RKVVM •

RKVVM heeft
een eigen
facebookpagina!
Volg jij ons ook?
9:41 AM

9:41 AM

100%

100%

Er zijn meerdere RKVVM-facebookpagina’s
aangemaakt. Diverse leden volgen echter de verkeerde
pagina, welke niet meer actief zijn.
De link naar de juiste pagina is:
www.facebook.com/rkvvmargraten/

• uit de oude doos •
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