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Sportpark Prinses Irene    (velden)                                                                                                                                

Schaapweg  2                                                                                                                                                                        

2285 PS Rijswijk                                        

Telefoon: 06-11240580                                                                                                                                              

email: info@rvcceleritas.nl                                                              

website: www.rvcceleritas.nl  

Kantine/Club house 1907 

Ingang zwembad de Schilp – Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk (kantine links van de ingang) 

Hoofdbestuur: 

Voorzitter: Cees Kouwenhoven     ceesenank@gmail.com                                                                                      

Penningmeester: Ron van Ravesteijn     penningmeester@rvcceleritas.nl                                                

Secretaris: Raymond de Kruif     raymond@rvcceleritas.nl                                                                                 

Algemene zaken: Martin van Es     algemeen@rvcceleritas.nl  

Jeugdbestuur: 

Abdullah Rahami:      jeugdzaken@rvcceleritas.nl  

Ledenadministratie: 

(jeugd) Abdullah Rahami:    ledenadministratie@rvcceleritas.nl  

(senioren) Eelco Veerkamp:  ledenadministratie@rvcceleritas.nl / eelcoveerkamp@gmail.com  

 

Technisch Coordinator(en): 

Hoofd Coordinator:  Roberto Pavan  jeugdcoordinator@rvcceleritas.nl  

Coordinator Bovenbouw: Deniz Tekin   deniz@rvcceleritas.nl  

Coordinator Onderbouw: Prashand Doorga  prashand@rvcceleritas.nl  

Coordinator Meisjes:  Patrick van Rossem patrick@rvcceleritas.nl  

Coordinator Selectie:  Dave Leeuwerke  tcs.rvcceleritas@gmail.com  
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Beste Celeritanen, 

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief zo midden in de grote zomervakantie! Tijd om de leden te 

informeren over de veranderingen voor seizoen 2022-2023. We blijven in ieder geval in Rijswijk op 

het Prinses Irene Sportpark onze thuiswedstrijden spelen, maar er zijn ook veranderingen.  

We gaan ons 5e jaar in als RVC Cerleritas. Na een geweldig vorig seizoen waar we op onze prachtige 
locatie veel nieuwe leden hebben mogen begroeten en waar mooie resultaten bij de jeugd en 
senioren zijn behaald, is het nu de bedoeling om door te pakken 

De voorbereiding van de seniorenselectie start op 1 augustus. De training van de overige senioren is 
gewoon elke donderdagavond het hele jaar door. De jeugd zal starten op 23 augustus en worden 
middels groep appen op de hoogte gehouden door de desbetreffende coordinator. Ook proberen 
we de website steeds actueler te maken zodat je daar ook alle informatie kan vinden. 

Zoals hierboven geschreven starten de jeugdteams met de training op 23 augustus. In welk team uw 
kind komt te spelen is nog niet bekend. Dit zal spoedig bekend worden gemaakt. De jeugd 
coördinator (Roberto Pavan) zal in overleg met de andere coördinatoren dit in orde maken. Mocht u 
kind straks niet op de lijst staan neem dan spoedig contact op uw Coördinator. 

Dennis Young blijft de hoofdtrainer van onze club na een geweldig vorig seizoen dat net geen 
promotie opleverde. Trainer van ons 2e team zal Yasir Ahmead worden. Yasir komt over van Semper 
Altius (later meer hierover) Nieuw dit jaar is het team onder de 23 jaar, Trainer zal Ali Muradin 
worden. Ali komt over van Tac’90 als assistent-trainer van het eerste zondag elftal. Het oude 4e elftal 
gaat ons 3e team worden en de veteranen blijven op zondag spelen. Ook zal er weer Auti voetbal en 
Wallking Football zijn. Verder is het leuk om te vermelden dat we naar 3 meisjes teams gaan komend 
seizoen en 20 jeugdteams. 

Er blijven nog wel vele functies open staan waar we mensen voor nodig hebben. Op de BALV van 
binnenkort zullen wij dit toelichten en ook op de site en een volgende nieuwsbrief zullen we dit 
kenbaar maken.  

Het is tijd voor een nieuwsbrief vinden wij. Ondanks onze communicatie kanalen zoals de website, 
(www.rvcceleritas.nl), Twitter, Facebook, Instagram en de groeps appen kregen wij toch nog te 
horen dat de communicatie beter kan. Dit kwam ook naar voren uit het tevredenheidsonderzoek bij 
de jeugd. Wij delen deze mening ook wel maar soms kunnen we nog niet alles openbaar maken of 
schrijven zonder mensen of organisaties in het diskrediet te brengen.  

Als laatste puntje wil ik het kort hebben over de verandering. Het bestuur wilt u alvast (voorlopend 
op de BALV) verder informeren over de situatie met de stichting en de hulp/ bemiddeling van de 
gemeente Rijswijk. Uiteraard heb ik het over de nieuwe situatie omtrent ons sportpark.  

Toen wij in 2018 overkwamen vanuit Den Haag naar Rijswijk zijn wij van HSV (Haagse Sport 
Vereniging) een Rijswijkse Voetbal Club geworden. Vandaar de naam RVC Cerleritas. Celeritas is 
natuurlijk al in 1907 opgericht en dat willen we graag zo laten. We zijn na HVV, Quick, HBS en ADO 
de oudste club in de regio. Dit jaar 115 jaar dus!  

In 2018 bij het betreden van dit sportpark was de club klein en was het blij dat wij konden herstarten 

en een kans kregen om hier te komen. In samenwerking met de Gemeente Rijswijk en de stichting 

waren er mooie plannen voor de toekomst.  

 

http://www.rvcceleritas.nl/


Al vrij snel werd de club groter en moesten we goed investeren om naar een nieuwe fase te gaan. 

Materiaal, folders, trainers, nieuwe site, kleding etc. Wel altijd in ons achterhoofd dat wij als enige 

inkomsten contributie en een stukje sponsoring hadden. Al vrij snel hadden we in de gaten dat dit 

lastig zou worden. De stichting stond garant voor onze te korten maar wilde wel een vinger in de pap 

hebben. En terecht! 

Maar de afgelopen periode gaan de leden steeds meer vragen aan ons. Wanneer komen de dug outs 

op veld 4, kunnen er meer kleine goaltjes komen? kunnen we een toernooi organiseren? kan er een 

DJ komen? Kan er een bus komen om de jeugd? of mogen we op trainingskamp. Mogen we eten 

bestellen na de wedstrijd of mogen we trainingspakken? Wanneer is de feestavond? 

Als bestuur wil je overal ja op zeggen maar dat ging gewoon niet. We moeten meer inkomsten 

hebben en we willen meer gezelligheid creëren voor de leden zonder dat het ons altijd geld kost. 

Want de bar inkomsten zijn niet voor ons maar voor de stichting.  

De plannen, die gemaakt zijn door de stichting in 2018 zijn helaas niet uitgekomen. De goede en 

juiste mensen van die stichting zijn uit dit plan gestapt. Mede daarom zijn er gesprekken aangegaan 

met de (overgebleven) stichting.  Daarom vroegen wij om een aanpassing van ons contract uit 2018 

naar de huidige situatie.  

Dit kon wel maar niet op de manier zoals wij dat graag zouden willen zien. Ook de stichting maakt 

verlies (van horen zeggen) dus doen we beide iets niet goed. We wilde daarom praten voor een 

verbeterde samenwerking zodat wij iets meer inkomsten krijgen en waardoor de stichting minder 

verlies zou maken.  Een win win situatie zo leek het ons. 

Op vele punten die wij aangaven (10 punten zoals besproken op de ALV) werd direct 

onbespreekbaar opgeschreven. De vergaderingen met elkaar liepen tot niks uit en er kwam een 

onprettige situatie wat ons vele vrijwilligers heeft gekost. De sfeer in de kantine was niet goed en 

spelers kwamen klagen bij het bestuur dat zij voor de gezelligheid spelen bij Celeritas en dat de sfeer 

ver te zoeken was. Al deze zaken bij elkaar gaf ons steeds het gevoel geen echte club te zijn. We 

moesten uiteraard veldhuur betalen maar altijd rekening houden met andere bewoners die op onze 

dagen ook op het veld moesten. De manier van communiceren ging achteruit en als de sfeer tussen 

bestuur en stichting werd erg onprettig. Daarom besloten wij hulp te vragen bij de Gemeente 

Rijswijk en hun van alles op de hoogte te brengen met als doel om er samen uit te komen. 

Vanaf oktober 2021 zijn we aan het vergaderen geweest maar dat liep uit tot geen verbetering. Wel 

is het zo dat de gemeente de baas is van de velden op het sportpark en de stichting de regie heeft 

over de kantine en kleedkamers. Helaas is dit de waarheid en maakt het extra lastig nu. 

Pas geleden heeft de gemeente besloten dat wij het recht krijgen op de velden. Wij hebben nu de 

velden 24/7 en iedereen die daar gebruik van wilt maken kan contact opnemen met ons. Met de 

meeste bewoners is al contact opgenomen om goede afspraken te maken met ons. Voor de leden 

van Celeritas is er geen verandering. We spelen onze wedstrijden gewoon op veld 1, 4 en 5. Door 

deze maatregel is de stichting niet blij. Zij gaven aan dat wij op zoek moeten naar een nieuwe 

kantine en andere kleedkamers. Wij hebben ook de huur opgezegd bij de stichting per 1-7-2022.  

Het bestuur kon niet anders dan deze maatregel nemen want we kregen al bericht dat de 

energierekening veel duurder ging worden. Hierdoor zou het zo maar kunnen zijn dat wij de 

rekeningen niet meer konden betalen in het nieuwe seizoen. Gezien de vraag en de enthousiasme 



van de spelers en trainers moesten we dit besluit nemen. Middels dit beschrijven willen wij de 

Gemeente Rijswijk nogmaals bedanken voor de bemiddeling en de steun en het vertrouwen aan de 

club. We gaan er wat moois van maken! De rest van het verhaal doen wij tijdens de BALV (bijzonder 

algemene ledenvergadering).  

De situatie is nu: 

-Celeritas moet op zoek naar een nieuwe kantine en dat is gelukt. Ingang zwembad (Schilp, 

zwembad) Marcel en zijn vrouw Ilona gaan dit voor ons beheren. (Zie foto voorkant nieuwsbrief) 

Ilona beschikt over de juiste horecadiploma’s en gaat ervoor zorgen dat we weer een leuke 

clubavond krijgen. Wel zoeken wij dus vrijwilligers die willen helpen! 

-Celeritas moet op zoek naar kleedkamers en daar zijn we nog mee bezig.  

-Celeritas is eigenaar van de velden 1,4 en 5 

-ADO Den Haag (heren) speelt op veld 2 en 3 en het mini veldje. 

-De reclame van veld 1 gaat weg. Celeritas gaat nu eigen sponsoren zoeken om het veld vol te 

hangen waardoor we nu ook op dat gebied extra inkomsten hebben.  De stichting moet de reclame 

voor 1/8/22 verwijderen tenzij er nog een deal kan worden gemaakt over het huren van de huidige 

kleedkamers. Wij wachten op een reactie. 

-Een nieuwe bestuurskamer en ontvangstsruimte moeten we nog in orde maken. Voorlopig doen we 

dit rechts naast de bar in de nieuwe kantine.  

-Voor de Opslag van materiaal is een oplossing d.m.v. containers bij het zandveldje 1 container voor 

de jeugd en 1 container voor de senioren en waarschijnlijk komt er nog een container op korte 

termijn. We zoeken wel mensen die willen helpen hiermee.  (zie oproep in deze nieuwsbrief) 

Tot zover de stand van zaken. Op de BALV zullen wij dit mondeling toelichten we hopen jullie dan 

ook allemaal te zien. Wilt u nu al met ons praten doe dit dan via info@rvcceleritas.nl en we maken 

een afspraak. 

Belangrijke data:                                                                                                                                                                      

- Feestavond 115 jarig bestaan die we niet konden vieren doen we nu op 24 september!                                                                                                                                                                                                  

-Vrijwilligersavond zaterdag 27 augustus (mensen bedanken voor hun inzet afgelopen jaar)                       

-BALV woensdag 7 september aanvang 20.00 uur. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd 

en tot komend seizoen. Geniet van de vakantie. Hou de site in de gaten voor het laatste nieuws!  

Groetjes Raymond de Kruif                                                                                                                        
Secretaris RVC Celeritas     - Email raymond@rvcceleritas.nl                                                                                                                                                                      
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Contributie 

Denk aan het betalen van uw contributie. De komende dagen ontvangt u een factuur via de email. 
Krijgt u dit niet voor 15 september dan gaat er iets mis. U kunt dan contact opnemen met de 
penningmeester. Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen. U moet dan zelf een afspraak 
maken met de penningmeester. Heeft u nog achterstand van vorig seizoen dan moet dit eerst zijn 
betaald voordat u weer kunt komen trainen/ voetballen. Mail naar: penningmeester@rvcceleritas.nl  

IBAN-nummer NL61 INGB 0000 3501 59 t.n.v.  RVC Celeritas (in de omschrijving naam en elftal) 

Leeftijdscategorie Bedrag 

Walking Football € 100 

Senioren € 250 

JO19 / JO18 € 200 

JO17 / JO16 € 200 

JO15 / JO14 € 200 

JO13 € 200 

JO12 € 200 

JO11 / MO11 € 150 

JO10 / MO / JO09 € 150 

JO08 € 150 

JO07 € 100 

Niet-spelend lid € 100 

Vrienden van 
RVC Celeritas 

€ 50 

Auti voetbal / 
Sport trainen 

€ 150 

Auti voetbal / 
wedstrijden 

€ 200 

 

Vrijwilligerswerk: 

Binnen RVC Celeritas spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zonder de inzet van vrijwilligers is het 
immers onmogelijk om de vereniging draaiend te houden. 

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor RVC Celeritas 
een goed beeld kan krijgen van de vrijwilliger die een functie gaat vervullen binnen de 
vereniging. Nadat er een kennismakingsgesprek is gehouden met het Jeugdbestuur worden de 
referenties gecheckt van de vrijwilliger als hij van een andere vereniging komt. Een VOG wordt 
aangevraagd door RVC Celeritas en de vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels 
binnen de vereniging. 

Bent u geïnteresseerd in een functie, mail dan naar info@celeritas.nl of vul het contactformulier in. 
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Voorbereiding Selectie: 

 

Voorbereiding Rvc Celeritas 1, 2 en o23 2022/2023

Dag Datum Activiteit Tijd Aanvulling Veld

Maandag 1-8-2022

Dinsdag 2-8-2022 Training 20.00-21.30 1

Woensdag 3-8-2022

Donderdag 4-8-2022 Training 20.00-21.30 1

Vrijdag 5-8-2022

Zaterdag 6-8-2022 Wedstrijd 13.00 1+2 - o23 1 Kunstgras

Zondag 7-8-2022

Maandag 8-8-2022

Dinsdag 9-8-2022 Pgs Toernooi 20.00 Hvv odb 1 - Celeritas combi 1 Kunstgras

Woensdag 10-8-2022

Donderdag 11-8-2022 Training 20.00-21.30

Donderdag 11-8-2022 Vredenburch toernooi 20.00 Celeritas o23

Vrijdag 12-8-2022

Zaterdag 13-8-2022 PGS Toernooi 12.00 Wik 1 - Celeritas combi 1 Kunstgras

Zaterdag 13-8-2022 Vredenburch toernooi Vanaf 12.00 Celeritas o23

Maandag 15-8-2022

Dinsdag 16-8-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 17-8-2022

Donderdag 18-8-2022 Training 20.00-21.30

Vrijdag 19-8-2022

Zaterdag 20-8-2022 Wedstrijd 12.00 Krsv Vredenburch 1 - Rvc Celeritas 1

Zaterdag 20-8-2022 Wedstrijd o23 tcs

Zondag 21-8-2022

Maandag 22-8-2022

Dinsdag 23-8-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 24-8-2022

Donderdag 25-8-2022 Hvv odb toernooi 19.30 Kmd 1 - Celeritas combi 1

Vrijdag 26-8-2022

Zaterdag 27-8-2022 Wedstrijd o23 12.30 Celeritas o23 - tac'90 o23 1

Zaterdag 27-8-2022 Hvv odb Toernooi 12.00 of14.30 Celeritas Combi - Winnaar ODB - Duindorp 1

Maandag 29-8-2022

Dinsdag 30-8-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 31-8-2022

Donderdag 1-9-2022 Training 20.00-21.30

Vrijdag 2-9-2022

Zaterdag 3-9-2022 Bekerwedstrijden

Zondag 4-9-2022

Maandag 5-9-2022

Dinsdag 6-9-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 7-9-2022

Donderdag 8-9-2022 Training 20.00-21.30

Vrijdag 9-9-2022

Zaterdag 10-9-2022 Bekerwedstrijden

Zondag 11-9-2022

Maandag 12-9-2022

Dinsdag 13-9-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 14-9-2022

Donderdag 15-9-2022 Training 20.00-21.30

Vrijdag 16-9-2022

Zaterdag 17-9-2022 Bekerwedstrijden

Zondag 18-9-2022

Maandag 19-9-2022

Dinsdag 20-9-2022 Training 20.00-21.30

Woensdag 21-9-2022

Donderdag 22-9-2022 Training 20.00-21.30

Vrijdag 23-9-2022

Zaterdag 24-9-2022 Competitie



Indeling RVC Celeritas 1 – seizoen 2022-2023 – 4e klasse D 

01. Bolnes 1                                                                                                                                                                           
02. RVC Celeritas 1                                                                                                                                                              
03. Floreant 1                                                                                                                                                                    
04. Graaf Willem VAC II                                                                                                                                                 
05. Groeneweg 1                                                                                                                                                          
06. Haagse Hout 1                                                                                                                                                           
07. KSD-Marine 1                                                                                                                                                          
08. Moerkapelle 1                                                                                                                                                            
09. NOC Kralingen 1                                                                                                                                                       
10. Ommoord, SV 1                                                                                                                                                          
11. SEV 1                                                                                                                                                                         
12. Zestienhoven 1                                                                                                                                                           
13. FC Zoetermeer 1                                                                                                                                                     
14. Zwervers, IJVV, de 1 

 

Schilders Gevraagd: 

Wie heeft een keertje tijd om de containers mee te helpen schilderen? Als we weten wanneer jullie 
komen, dan zorgen we dat alles klaar staat…. Graag melden bij Cees Kouwenhoven – 06-11240580 

 

 

 



Kantine diensten: 

Zoals jullie nu weten hebben we sinds kort een andere kantine. Een eigen kantine in de Schilp. We 
zijn hartstikke blij dat Marcel de Wolf en Ilona Vegter (foto) deze gaan beheren voor de vereniging, 
waardoor de vereniging er financieel beter voor komt te staan. 

Kantine-diensten draaien kunnen ze uiteraard niet alleen, daar hebben ze hulp bij nodig van alle 
leden. Vandaar hun oproep: 

 Wie komt ons helpen om gezellig af en toe eens achter de bar of in de keuken te assisteren? 

 Wie komt ons meehelpen om de kantine schoon en opgeruimd te houden? 

Meld je aan via: wolf47celeritas@gmail.com, of spreek Ilona of Marcel even persoonlijk aan op 
de vereniging. Dan maken we er met zijn allen een hartstikke gezellige club van… een club van 
ons allemaal!! 

Na je aanmelding gaan we samen overleggen wat je kan betekenen voor de club, want je bepaalt 
zelf wanneer en wat je kan doen. Er is voor iedereen iets passends te vinden. Vele handen maken 
licht werk. We rekenen op iedereen in de club om zich voor de club in te zetten. Tot binnenkort, 
Ilona en Marcel. 
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Ingang nieuwe Kantine hierboven (foto) – ingang bij zwembad de schilp of tussen veld 4 en 5 in. 

 

 

 



Afscheid van oud Lid Frans van der Vlugt – R.I.P. 

 

Lieve Frans, rust zacht en bedankt voor de hulp die je ons altijd hebt geboden.  

 

 

 

 

 



Sponsoren: 

RVC Celeritas kent meerdere mogelijkheden voor Sponsoring. Hierbij kunt u denken aan: 

 Lid worden van de vrienden van RVC Celeritas, waarbij uw naam of bedrijfsnaam naar keuze 

op het sponsorbord in het clubgebouw wordt geplaatst. Uw bijdrage is dan € 50,00 per jaar, 

of een meervoud hiervan 

 Een wedstrijdbal sponseren voor de thuiswedstrijden van RVC Celeritas, uw bijdrage is    € 

75,00 per wedstrijdbal 

 Wedstrijd en/of trainingskleding voor een team sponseren waarbij we samen bespreken wat 

uw mogelijkheden zijn 

 Bordsponsor worden (enkelzijdig of dubbelzijdig) 

Voor een drie-meterbord is de bijdrage € 300,00 per seizoen, voor een zes-meterbord € 

600,00 per seizoen. Voor dubbelzijdige borden is de prijs € 450,00 en € 750,00 per seizoen. 

 Graag contact via Martin van Es – algemeen@rvcceleritas.nl  

 

EET CAFE: DE HALVE MAAN RIJSWIJK 
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