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In elke nieuwsbrief zetten we een vrijwilliger in het 
zonnetje. Deze keer is dat Ruud Vorstenbosch.

“Inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar lid van Nooit 
Gedacht. De piek van mijn voetbalcarrière heb ik al 
ruimschoots achter me liggen met een paar wed-
strijden in het vaandelteam. Nu speel ik alweer 
enkele jaren op een iets lager (maar niet te onder-
schatten) niveau in het zevende.

Sinds mijn overstap naar de senioren ben ik ook 
actief als vrijwilliger bij Nooit Gedacht. In het begin 
vooral meehelpen bij activiteiten. Daarna het rege-
len van oefenwedstrijden voor de jeugd tot in de 
hoofdtaak die ik nu doe: jeugd wedstrijdsecretaris,. 
Daarvoor zit ik bij de vergaderingen van de jeugd-
commissie, regel ik de competitiezaken met de KNVB 
en zorg er voor dat alle teams van Nooit Gedacht 
weten wie hun tegenstander gaat zijn het komend 
weekend. Daarnaast ben ik één van de kartrekkers 
voor het jaarlijks terugkomend Ruud van Nistelrooy 
E/F-toernooi. Het zijn vooral taken waarbij ik lekker 
op de achtergrond kan blijven en mijn eigen tijd kan 
indelen. Dat vind ik wel zo fijn.

De mooiste momenten voor een vrijwilliger zijn de 
dagen dat je samen met spelers, trainers, ouders 
en medevrijwilligers iets moois neerzet bij Nooit Ge-
dacht en de gezelligheid van de club uitstraalt. Leuk 
is dan dat je naderhand vaak ook de complimenten 
en positieve verhalen terug hoort. Daarmee blijf je je 
als vrijwilliger graag inzetten voor de club.”
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AAN DE SLAG MET MEIDEN- EN  
VROUWENVOETBAL
Nooit Gedacht doet dit jaar mee aan het ontwikkelingsprogramma 
meiden- en vrouwenvoetbal van de KNVB. Dat betekent dat we de 
komende jaren aan de slag gaan met de ontwikkeling van meiden- 
en vrouwenvoetbal in onze vereniging. Centrale thema’s zijn de 
positionering van het vrouwenvoetbal binnen onze club, de kwaliteit 
van het meiden- en vrouwenvoetbal en een verenigingsorganisatie die 
ook is afgestemd op vrouwenvoetbal.   

Vorig seizoen zijn we door de KNVB benaderd deel te nemen aan 
het ontwikkelingsprogramma. Na onze instemming volgde er een 
intakegesprek waarin we meer informatie over het programma kregen 
en onze ambitie hebben toegelicht. Met behulp van een analysegesprek 
hebben we rapportage ontvangen met een goed beeld van de thema’s 
waarop onze vereniging zich kan ontwikkelen. Daar gaan we nu mee 
aan de slag, onder begeleiding van onder andere procesbegeleiders, 
KNVB-medewerkers voetbalontwikkeling en overige experts.

In de regio is Nooit Gedacht de enige die aan het programma deelneemt. 
In heel Nederland doen er in totaal ongeveer 30 verenigingen mee 
aan het ontwikkelingsprogramma. Een mooie en unieke kans dus. De 
deelnemende verenigingen ontwikkelen en versterken zichzelf, maar 
inspireren óók andere clubs door het delen van kennis en inzichten. 
Zo wordt gezamenlijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
volledige breedte van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Vanuit de vereniging is Rik Hoeben programmaleider. Wil jij ook 
meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Rik. 
Want de sleutel voor succes is natuurlijk de betrokkenheid en het 
commitment van alle betrokkenen binnen de vereniging! Kijk voor 
meer informatie op de website van de KNVB.

De redactie kan altijd input gebruiken. Mocht je leuke 
weetjes, nieuwtjes of grappige foto’s hebben, laat het 
vooral weten.

communicatie@nooitgedachtgeffen.nl

Redactie
Sanne van Roosmalen, Jessica van Iersel, Yann van der Pas,
Mirjam Krijnen en Temmie van Uden.

Vormgeving  Drukwerk
Creativos Reclame  Drukkerij Perqa, Oss

www.nooitgedachtgeffen.nl

NIEUWS VAN DE COMMISSIES
Vernieuwd bestuur
Afgelopen bestuursvergadering zijn Bart Hoeben en Mirjam 
Krijnen als kandidaat-bestuursleden aangeschoven bij de 
bestuursvergadering. Zij willen zich de komende tijd graag 
inzetten als bestuurslid. Uiteraard moet dit door de leden in 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd.  
De ALV vindt plaats voor het einde van dit jaar. Een 
uitnodiging hiervoor volgt nog. 

De Supportersvereniging 2.0 van Nooit Gedacht 
heeft weer een leuke activiteit op de agenda staan: 
een BEERPONG Toernooi op zondag 11 november. 
Doe ook mee, bedenk een teamnaam en schrijf je 
uiterlijk 1 november in op het inschrijfformulier in 
de kantine of mail naar toonbijveld@home.nl 

Het inschrijfgeld bedraagt €5 per koppel (betalen 
op toernooidag). Het toernooi begint op zondag 
11 november om 14.00 uur. Alle deelnemende 
koppels dienen rond de klok van 13.15 uur 
aanwezig te zijn.

VOOR IN DE AGENDA
12 oktober 2018 Herfstactiviteit

31 oktober 2018 Sponsoroverleg

1 november 2018 Rikken

4 november 2018 Sponsormiddag

8 november 2018 Rikken

15 november 2018 Rikken

16 november 2018 Jaarfeest
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BEERPONG TOERNOOI

BEER PONG
TOERNOOI

ZONDAG 11 NOVEMBER

Bedenk een teamnaam en schrijf je uiterlijk 1 november  
in op het inschrijfformulier in de kantine

of mail naar toonbijveld@home.nl 

Inschrijfgeld: €5 per koppel  (betalen op toernooidag)
 

Aanwezig: 13.15 uur   /   Aanvang:  14.00 uur

Secretariaat
Nog altijd zijn er leden waarvan geen of een foutief 
e-mailadres in de ledenadministratie staat. Deze is 
gekoppeld aan KNVB Sportlink en daardoor ontvangen zij 
dus geen interne berichten en kunnen ook geen account 
aanmaken op de App Voetbal.nl. Door de AVG mogen we 
de namen van deze leden niet publiceren. Net voordat deze 
nieuwsbrief uit kwam is er een testmail verstuurd via de 
ledenadministratie in Sportlink. Degenen die deze mail niet 
hebben ontvangen staan niet of niet juist geregistreerd. We 
verzoeken degenen die dit betreft daarom om een mail te 
sturen naar: secretariaat.senioren@nooitgedachtgeffen.nl.

Nieuwe website
De nieuwe website van Nooit Gedacht staat online. Helemaal 
gevuld met nieuwsberichten, alle belangrijke informatie en 
een overzicht van alle activiteiten. Uiteraard ontbreken ook 
alle programma’s, uitslagen en standen niet. Deze gegevens 
zijn ook per team terug te vinden en worden automatisch 
bijgewerkt door een samenwerking met Sportlink.

De website is al online, maar nog zeker niet compleet. Achter 
de schermen blijven we de komende weken werken om 
alle informatie nog beter in beeld te brengen. Heb je op- of 
aanmerkingen, suggesties of zie je een fout? Laat het weten 
door een mail te sturen naar mail@nooitgedachtgeffen.nl.

In deze gids staat alle relevante informatie 
over onze voetbalvereniging en het seizoen 
2018/2019.  De vereniging heeft gemerkt dat 
er behoefte is aan het delen van informatie. 
Nooit Gedacht heeft goede communicatie 
hoog in het vaandel staan en hoopt dat een 
ieder op deze manier gemakkelijker zijn of 
haar weg vindt binnen de vereniging. De 
seizoensgids is zowel in de kantine als online 
op de website te vinden. Veel leesplezier 
alvast!
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Komende week wordt de allereerste editie van de seizoensgids van 
voetbalvereniging Nooit Gedacht uitgebracht.


