
 

 

 

Seizoen 2022-2023 (Nieuwsbrief) – meer info: www.rvcceleritas.nl  

Editie: 4. Oktober 2022  

Twitter: volg celeritas1907 of Facebook via rvc Cerleritas  en rvc_celeritas Instagram                                                                  

contact via  e- mail info@rvcceleritas.nl  
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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 

Beheerder: Marcel de Wolf     tel: 06-38112263                                                         

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

Hoofdbestuur: 

Voorzitter: Cees Kouwenhoven     voorzitter@rvcceleritas.nl                                                                                       

Penningmeester: Ron van Ravesteijn     penningmeester@rvcceleritas.nl                                                

Secretaris: Raymond de Kruif     raymond@rvcceleritas.nl                                                                                 

Algemene zaken: Martin van Es     algemeen@rvcceleritas.nl                            

Ondersteuning: Hans Boutens    hans@rvcceleritas.nl                                              

Adviseur: Marcel van Heugten    info@rvcceleritas.nl  

Jeugdbestuur: 

Abdullah Rahami:      jeugdzaken@rvcceleritas.nl  

Auti-voetbal 

Iris Huisman      iris@ninaber.com   

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: ………………….  vacant                                     

Coordinator Onderbouw: Prashand Doorga  prashand@rvcceleritas.nl                         

Coordinator Meisjes:  Patrick van Rossem patrick@rvcceleritas.nl                                      

Coordinator Selectie:  Dave Leeuwerke  tcs.rvcceleritas@gmail.com  

Wedstrijd Secretaris:                                                                                                                                                         

Paul Canninga   tel: 06-57614226 p.canninga@live.nl  
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Beste Celeritanen, 

Klaar voor de herfst?                                                                                                                                              

Hopelijk is het tijdens de trainingen en wedstrijden mooi en droog weer.  Mocht het nou te hard 

regenen buiten dan kunt u altijd een lekker bakje koffie halen bij ons in de kantine. We merken dat 

het steeds drukker gaat worden en dat onze leden de weg goed weten te vinden. We maken geen 

gebruik meer van de oude kantine bij veld 1. 

Feestavond 115 jarig bestaan 

Zaterdag 24 september jl. was onze feestdag. In de middag was er een springkussen en konden de 

kinderen mooi geschminkt worden. In de avond was er en DJ en livemuziek.                                                                              

We hebben genoten van de gezellige muziek en optredens. Tijdens deze avond was er een verrassing 

voor Hans Boutens. Het bestuur heeft in samenwerking met de KNVB besloten om Hans de zilveren 

speld toe te reiken. Hans heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan voor diverse clubs en is dat nu aan 

het afbouwen. Om dit niet te vergeten is hij nog 1x in het zonentje gezet. (zie foto voorkant) Ook 

hebben de heren Martin van Es, Ron van Ravesteijn en Cees Kouwenhoven een mooi aandenken 

gehad omdat zij nu behoren tot bijzondere leden van de club. 

Situatie Gemeente en Stichting: 

Na de gehouden B.A.L.V. moest het bestuur naar de gemeente toe om een terugkoppeling te geven 

van onze vergadering. Besloten is door de leden om geen samenwerking meer te zoeken met de 

stichting en zelf de zaken op orde te brengen. De Gemeente is blijven praten met de club en met de 

stichting en wilt een middenweg zoeken. Celeritas zou dan minder veldhuur betalen en heeft de 

kans om bij de stichting kleedkamers te huren. De stichting wilt veld 1 huren op maandag, 

woensdag, vrijdag en zondag na 14 uur. Hierover zijn we nu in gesprek en wachten wij op 

antwoorden. Nadat wij de juiste informatie tot ons hebben gekregen, schrijven wij weer een B.A.L.V. 

uit omdat de leden ons moeten adviseren wat we moeten doen. Deze vergadering heeft dan ook 

maar 1 punt en zullen wij uitschrijven als het voor ons duidelijk is.    

Grote Club Actie: 

De kinderen hebben van het jeugdbestuur een mail ontvangen om loten te verkopen voor onze club. 

Als u een lot koopt steunt u de club en kan u zelf in de prijzen vallen. Met dit extra geld willen wij 

dug outs kopen op veld 4 en veld 5. Het overige deel zou kunnen worden besteed aan investeringen 

van materiaal zoals kleine goaltjes en ballen.   

Trainingspakken 

De nieuwe trainingspakken voor de spelers zijn beschikbaar. Deze Robey trainingspakken kunt u 

kopen in de winkel 11 Teamsports in wateringen. Kosten voor een pak zijn €75,- voor jeugdspelers 

en €80,- voor senioren. De pakken zijn bedrukt met logo Celeritas en je kan (eventueel) je naam op 

de achterkant laten drukken voor deze zelfde prijs. Een klein gedeelte van deze kosten gaat (ook) 

naar de jeugdafdeling toe en daar willen we leuke activiteiten mee betalen. De selectie heeft de 

pakken tijdens de 1e competitiewedstrijd al aangehad maar zijn gesponsord door Corpus Groep en 

Fire Control.  In deze nieuwsbrief een foto van het pak.  

 



Competitie gestart 

Alle competities zijn gestart en de 1e reeks is alweer voorbij. De resultaten worden door de KNVB 

opgemaakt en na de herfstvakantie komen er nieuwe indelingen. Zo is het de bedoeling dat iedereen 

op zijn eigen niveau kan spelen. Een bijzondere vermelding voor de JO09-1 en JO10-1 want zij spelen 

in de Hoofdklasse! Het hoogste niveau voor die leeftijd van Nederland.                                                  

Complimenten voor deze teams in het bijzonder. 

Auti-Voetbal 

Het Auti voetbalteam is gestart!!! Eindelijk kan dit team voetballen in competitieverband en eindelijk 

organiseert de KNVB dit. De indeling is als volgt, De Zwervers, Floreant, Slikkerveer, NOC Kralingen, 

PGS/Vogel en RVC Celeritas. De 1e wedstrijd was bij titelkandidaat Floreant en daar werd helaas met 

10-3 verloren. Zaterdag 5 november a.s. om 13.00 uur spelen zij voor het eerst thuis. PGS/Vogel is 

dan te gast en wij verwachten wel wat toeschouwers uiteraard. Heel veel succes gewest namens het 

bestuur en succes trainer Harald! 

Nieuwe jeugdteams: 

We mogen weer extra teams bijschrijven. Er is sinds kort een MO10-2, een JO07-3 en een JO09-7 bij. 

We komen op een totaal van 31 teams uit + Walking Football zonder KNVB competitie. Hier mogen 

we als club best wel een beetje trots op zijn. Ook staan er 50 kinderen op de wachtlijst. We zoeken 

dus echt nog vrijwilligers die trainingen willen verzorgen of leider willen zijn op zaterdag. 

Keeperstrainer 

Vanaf dit seizoen is er een vaste keeperstrainer aangesteld. Peter Kila zal de jeugd en de selectie 

training geven en ervoor zorgen dat onze keepers steeds beter worden. Elke donderdag vanaf 18-19 

uur op veld 1 mogen de keepers van de onderbouw komen,  van 19-20 uur mogen de keepers van de 

bovenbouw komen, en van 20-21.30 uur zijn de keepers van de selectie aan de beurt.                              

Peter veel succes bij de club en wederom welkom. 

Vrijwilligersbijdrage 

Op de BALV is besproken dat er meer mensen moeten komen om ons te helpen. Wilt u helpen dan 

kunt u kiezen uit diverse taken. U dient per seizoen 4 uur vrijwilligerswerk te doen. Wilt u niks doen 

dan kunt u dit afkopen. Kosten €35,- euro per seizoen. Later meer hierover. 

EHBO / BHV bij Celeritas 

Dankzij onze sponsor Fire Control, kunnen we een BVH / EHBO cursus organiseren in onze kantine.  

19&26 Oktober gaan 16 vrijwilligers deelnemen aan deze cursus zodat zij bij calamiteiten direct 

kunnen handelen. Ook kunnen zij straks goed overweg met de AED bedienen die bij de ingang van 

de kantine hangt. Zeker weer een pluspunt voor onze vereniging. 

 

 

 

 



KNVB opleiding 

We zitten niet stil bij de club en we zijn volop in beweging. Vanaf heden tot eind januari is er een 

KNVB opleiding bij ons op het terrein. De KNVB docent gaat ervoor zorgen dat de cursisten straks 

alles weten en een diploma krijgen van de KNVB. Dus de trainers die nu uw kind trainen zijn straks 

bijna allemaal gediplomeerd en weten waar ze het over hebben. Zo komen we stap voor stap in de 

juiste richting naar hoe we het willen hebben. 

Ooijevaarspas scannen 

Elke zaterdag van 12.00 uur tot 13.30 uur zit Hans Boutens klaar om mensen die de contributie 

willen betalen middels een ooievaarspas te helpen. Hans zit in het kamertje vanuit de kantine 

richting de hal van de kleedkamers. Andere dagen scannen is nu niet meer mogelijk. 

Haaglanden Voetbal Toernooi 

Ons eerste voetbalelftal moet het opnemen tegen sv Zuid West. (oud HMC) Dinsdag 19 oktober was 

de loting bij Sir Winston. Datum wedstrijd is nog niet bekend.  

Vervolg Bekerwedstrijden:  

Omdat Celeritas 1 in de voorrondes eindigde als groepswinnaar moeten zij het in de volgende ronde 

opnemen tegen Rozenburg 1. Datum wedstrijd is dinsdag 25 Oktober om 20.00 uur. 

Aankomende activiteiten: 

- Start trainingen jeugd dinsdag 1 november. 

- 17 december 2022- Kerstborrel – Eindejaarsfeest  

- 7 Januari 2023 - Nieuwjaarsreceptie  

Meer informatie hierover bij de nieuwe nieuwsbrief 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.                                                                                                    

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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Kleding: Trainingspak: 

Leden kunnen nu in Wateringen bij 11 Teamsports een nieuw Celeritas trainingspak kopen. (zie 
afbeelding van Ruben de Kruif speler JO09-5) 

De kosten zijn €80,- voor senioren en €75,- voor jeugdleden. Het pak heeft een Celeritas logo en je 
kan achterop je naam laten zetten. In dit bedrag zit een klein beetje marge voor de club. Van dit 
extra geld kunnen wij materialen of activiteiten organiseren voor de jeugd. 

Adres: 11 Teamsports, Herenstraat 90, Wateringen – email wateringen@11teamsports.nl telefoon: 
0174-422180 – Contactpersoon Frank Krijger. 

De trainers hebben hetzelfde pak maar dan met gele/gouden mouwen.  Langzaam gaat de club over 
van JAKO naar Robey. De shirtjes, broekjes en kousen zijn bij ons in de kantine te koop. Prijs shirt is 
€50,- , broekje €15,- en sokken €10,- 
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Contributie 

Denk aan het betalen van uw contributie. Als het goed is heeft u allemaal een factuur ontvangen via 
de email. Is er niks ontvangen? Dan kloppen uw gegevens niet helemaal. U kunt dan contact 
opnemen met onze 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.                                                         
Contact via 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 / MO12 € 200 

JO11 / MO11 € 150 

JO10 / MO 10   € 150 

JO09 / MO 09 € 150 

JO08 / MO08 € 150 

JO07 (mini’s) € 100 

Niet-spelend lid € 100 

Vrienden van 
RVC Celeritas 

€ 50 

Auti voetbal / 
Sport trainen 

€ 150 

Auti voetbal / 
wedstrijden 

€ 200 
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Vrijwilligerswerk: 

Binnen RVC Celeritas spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zonder de inzet van vrijwilligers is het 
immers onmogelijk om de vereniging draaiend te houden. U kunt zich opgeven voor onderstaande 
taken. Wilt u niks doen? Dat kan ook, maar dan gaan wij een vrijwilligersbijdrage vragen van €35,- 
euro.  

De functies die nu openstaan zijn:  

-Algemeen Secretaris (lid van het Hoofdbestuur, Dagelijks bestuur) vervanger Raymond de Kruif                                                                        
-Wedstrijd Secretaris Jeugd onderbouw, meisjes en bovenbouw                                                                               
-Toernooi organisator. Eigen toernooien organiseren of inschrijven voor uit toernooien (jeugd)                                                             
-Activiteiten commissie – samen met de andere leden goede activiteiten organiseren voor de club                 
-Scheidsrechter zijn op zaterdag bij de jeugd en of senioren                                                                                                
-Deelname aan het jeugdbestuur, meedenken over de jeugdzaken, tevens aanwezig op zaterdag                             
-Materiaal man / vrouw voor de jeugd                                                                                                                            
-Bardienst                                                                                                                                                                                 

Bent u geïnteresseerd in een functie, mail dan naar info@celeritas.nl of vul het contactformulier in. 
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Trainingsschema seizoen 2022-2023: 

Maandag: 

Aanvang: 20-21.30 uur   veld 4 of 5 Frisbee Ultimus Prime                                                             
Aanvang: 20.00-21.30 uur  veld 1  Shell bedrijfsvoetbal 

Dinsdag: 

Aanvang: 15.30-17.45 uur veld 1  Ado Den Haag dames                                                                                      
Aanvang: 18.00-19.00 uur veld 1,4,5 Jeugd RVC Celeritas                                                 
Aanvang: 19.00-20.00 uur veld 1,4,5 Jeugd RVC Celeritas en Walking Football                       
Aanvang: 20.00-21.30 uur  veld 1,4,5 Selectie RVC Celeritas (1,2, en O23)                                     
Aanvang: 20.00-21.00 uur  veld 4   HSV (scheidsrechters) 

Woensdag:                                                                                                                                                                  
Aanvang: 20.00-21.30 uur  veld 4 of 5 Frisbee Ultimus Prime                                                      
Aanvang: 19.00-20.30 uur veld 1  Auti Voetbal 

Donderdag:                                                                                                                                                                  
Aanvang: 15.30-17.45 uur veld 1  Ado Den Haag dames                                                                                      
Aanvang: 18.00-19.00 uur veld 1,4,5 Jeugd RVC Celeritas                                                 
Aanvang: 19.00-20.00 uur veld 1,4,5 Jeugd RVC Celeritas                                                                     
Aanvang: 20.00-21.30 uur  veld 1,4,5 Selectie RVC Celeritas (1,2, en O23)                                    
Aanvang: 20.00-21.00 uur  veld 4   HSV (scheidsrechters) 

Vrijdag:                                                                                                                                                                            
Voetbal School de Burcht (veld 1)                                                                                                                            
KNVB cursus en JO16 teams (veld 4) 

Zaterdag:                                                                                                                                                           
Wedstrijden voor RVC Celeritas geen andere evenementen                                                                            

Zondag:                                                                                                                                                                                   
Aanvang: 11.00-12.00 uur veld 1 of 4 Training Auti Voetbal                                            
Aanvang: 11.00 uur  veld 1 of 4 Training Veteranen of wedstrijden veteranen                     
Ruimte voor voetbalschool Roger n.n.t.b. 

 Alle andere bewoners van het sportpark mogen wel op de velden maar daar moeten we nog 
afspraken mee maken.                                                                                                                                         
Zonder afspraken staan de activiteiten even stil. Meer info via info@rvcceleritas.nl 
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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  / tel: 06-5468727 

 

Wilt u er ook bij komen? Mail ons dan via   algemeen@rvcceleritas.nl  / info@rvcceleritas.nl 
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