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Voorwoord van de voorzitter
Beste voetbalvrienden,
Het nieuwe seizoen is al weer in aantocht, de voorbereidingen zijn begonnen, we proberen
er samen met jullie een mooi en sportief seizoen van te maken.
Voor de aanvang van de competitie op 27 augustus vieren wij het 40-jarig bestaan van de
Gesta-dames, (programma staat op de website) laten we er met z’n allen een mooi feest van
maken.
We starten de trainingen in tegenstelling tot de afgelopen 2 seizoenen op onze eigen
accommodatie in Galder, we moeten dan wel bepaalde stroken ontzien omdat deze nog niet
zijn volgroeid. Op het kleine veldje naast de Leeuwerik hebben we ook verlichting gekregen,
ideaal voor loop en keeperstrainingen. Wij vragen iedereen zuinig om te gaan met de
energie bij Gesta, de verlichting vraagt veel stroom. Mogelijk kan er op een half veld getraind
worden en besparen we onnodige kosten.
Bij de selectie zijn een paar nieuwe gezichten, waaronder een nieuwe trainer/leider die het
Gesta 2 onder zijn hoede neemt en de hoofdtrainer assisteert tijdens trainingen. Bij Gesta 4
is een overtal aan spelers waardoor het niet uitgesloten is dat er af en toe een paar spelers
“verhuurd” moeten worden aan het Gesta 2 en/ of 3.
Een hoge klassering voor de Gesta-dames in hun jubileum jaar zou natuurlijk helemaal
fantastisch zijn, als je ziet hoe hecht deze groep is moet dit mogelijk zijn.
Wij wensen jullie een geweldig voetbalseizoen!
Namens het bestuur,
Han van den Wijngaart
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CONTRIBUTIE
Voor het seizoen 2016-2017 is de contributie vastgesteld tijdens de jaarvergadering.
Contributie JO11, JO9 JO7, MO11 JO9 en MO7 bedraagt de contributie € 80,00 per jaar.
Contributie JO17, JO15, JO13, MO17, MO15 en MO13 bedraagt de contributie €. 90.00
per jaar.
Contributie voor de senioren bedraagt € 120,00 per jaar.
In september / oktober volgt vanzelf een factuur, wij vragen u bij het betalen van de
contributie het KNVB registratienummer te vermelden.
Bij de contributie voor de jeugd wordt € 6.00 extra in rekening gebracht voor de Grote
Club Actie loten. Ieder lid krijgt 2 loten om te verkopen.
Bij de contributie van de senioren zal wasgeld in rekening gebracht worden.
Tevens zal er bij te late betalers een boete in rekening worden gebracht van € 10,00.
AAN- EN AFMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN






Aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.
U bent lid gedurende een seizoen dat loopt van 1 juni 2016 tot en met 31 mei 2017.
Afmelden voor het seizoen 2017-2018 dient schriftelijk te geschieden voor 1 mei 2017!
Na deze datum is RKVV GESTA aan de KNVB contributie verschuldigd en wordt dit aan
het desbetreffende lid doorberekend!
Als men naar een andere club wil overstappen is een overschrijving noodzakelijk welke
voor 15 juni 2017 aangevraagd kan worden. Hierna duurt het langer voordat de
overschrijving gerealiseerd kan worden.
Indien u een wijziging heeft van uw adres, telefoonnummer, mobielnummer en of
mailadres graag zo snel mogelijk doorgeven aan het secretariaat, via mailadres:
info@rkvvgesta.nl of postadres St. Jacobsstraat 1 b-1, 4855 AK te Galder.
AFGELASTINGEN
CONSUL
De consul voor Gesta is Arwin Gooijers, Via de afgelastingen APP geeft hij door of en wel
of niet getraind en/of gespeeld kan worden.
Afgelastingen van wedstrijden moet door de leden zelf in de gaten worden gehouden.
Algehele afgelasting, door de KNVB wordt bekendgemaakt op radio, TV en Teletekst
pagina 603 en via de website (www.voetbal.nl) op deze site is ook alle informatie te
verkrijgen over programma’s, standen enz. In dit geval worden de spelers niet door de
wedstrijdsecretaris of leider ingelicht.
GESTA ressorteert onder het district ZUID 1 categorie B (m.u.v. GESTA 1=categorie
A).
Indien een vereniging zelf een competitie of bekerwedstrijd afgelast dan wordt dit via je
leider bekendgemaakt en zal de telefoonlijst worden ingeschakeld. Alleen de
bestuursleden van RKVV GESTA hebben contact met de KNVB.
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SCHEIDSRECHTERS
In het komende seizoen doen wij weer een beroep op mensen die bereid zijn een
wedstrijd te fluiten. Voor deze vrijwilliger is het niet altijd eenvoudig om scheidsrechter te
zijn. Spelers moeten hier heel goed rekening mee houden en hun best doen om zo min
mogelijk problemen te maken voor de scheidsrechters. Uiteraard geldt dit ook bij
uitwedstrijden! Zonder medewerking van deze vrijwilligers zou het voor de teams van
RKVV GESTA onmogelijk zijn om iedere week een wedstrijd te spelen. Realiseer je dat
een scheidsrechter weleens een fout kan maken net als jijzelf iedere wedstrijd wel eens
fouten maakt. Respecteer de scheidsrechters altijd en zorg dat wij ook het volgende
seizoen weer een beroep op hen kunnen doen.
Heb je zin om zelf een keer een wedstrijd te fluiten, laat het dan weten aan een van de
bestuursleden. RKVV GESTA kan iedereen de gelegenheid geven op kosten van de club
een scheidsrechtercursus te volgen. Als je hiervoor ambitie hebt, geef dit dan ook zo snel
mogelijk door aan een van de bestuursleden.
Als een scheidsrechter niet komt opdagen of er geen scheidsrechter is aangewezen dan
dient de thuis spelende vereniging voor een scheidsrechter te zorgen. De thuis spelende
club is verantwoordelijk voor doorgang van de wedstrijd. In de praktijk betekent dit vaak
dat één van de leiders (bij jeugdwedstrijden) de taak van scheidsrechter op zich neemt en
zodoende extra wordt belast. Het zou prettig zijn als leider(s) in dit soort situaties steun
krijgen van ouders of seniorenleden die op dat moment aanwezig zijn.
VRIJWILLIGERS
Ook binnen onze vereniging hebben wij te maken met vele vrijwilligers.
Zo hebben wij een vrijdagteam, deze personen zorgen iedere vrijdag voor het onderhoud
van velden en alle bijkomende werkzaamheden rondom het sportpark. Het ziet er daarom
altijd heel verzorgd uit.
Voor het wassen van de tenues van de seniorenteams staan ook iedere week een aantal
dames gereed om er voor te zorgen dat alles weer netjes en schoon is voor de volgende
wedstrijd.
Tevens zijn er nog diverse vrijwilligers die hand en span diensten verlenen aan onze
vereniging bij het onderhoud van onze accommodatie, bij het versturen van een
bloemetje en een kaartje aan onze leden en bij de organisatie van aktiviteiten zoals het
verkopen van Kerststerren, Bingo, GFW e.d.
Heeft iemand nog ideeën voor nieuwe acties / activiteiten voor zowel jeugd als
senioren of iets om onze kas te spekken, laat het dan even weten aan het bestuur.
Misschien vind jij het leuk om bepaalde acties te steunen, zelf mee te helpen of
deze te organiseren, alle ideeën zijn van harte welkom!
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Voorwoord voorzitter Jeugd
We zijn het voetbalseizoen 2015-2016 begonnen met 124 jeugdleden.
* 1x B elftal

1 x E meisjes 7-tal

* 1x C gemengd elftal

1 x E elftal

* 1x D meisjes elftal

2 x F 7- tal waarvan 1 gemengd

* 1x D elftal

1 x minipupillen 5-tal

Na de winterstop zijn we met een extra minipupillen 5 tal begonnen en zitten we op 10
jeugdteams.
Sommige elftallen trainden afgelopen seizoen 2x per week wat wij als jeugdbestuur zeer
toejuichen.
Ook dit seizoen zijn er weer diverse kampioenschappen gevierd. In het najaar werden zowel
de F1 als de F2 kampioen. De F1 deed dit in het voorjaar nogmaals (proficiat). Kampioen
worden is natuurlijk voor iedereen het leukste, maar niet het belangrijkste. Het belangrijkste
is natuurlijk plezier hebben in voetbal.
Afgelopen jaar zijn er natuurlijk buiten onze pieten- en zaalvoetbal welke weer zeer geslaagd
waren, ook extra trainingen gegeven door onze hoofdtrainer Karel Damen en een aantal
1ste elftal spelers. Dit was een groot succes. De jeugdspelers waren erg onder de indruk
van deze grootheden van Gesta, en gingen moe maar tevreden naar huis. Ook het kamp
was dit jaar weer een succes, het weer werkte hier zeker aan mee. Maar ook het
enthousiasme van de 84 jeugdleden is zeer aanstekelijk. Activiteitencommissie bedankt voor
jullie geweldige inzet en inspanning afgelopen seizoen. Een extra vermelding voor Chiel
Vaarten, Lilian van de Laar en Anita Maas die na respectievelijk 12, 8 en 6 jaar afscheid
nemen van deze commissie. Ook Lauran van de Wijngaart en Stefanie Snoeijs bedankt.
Wat ons wel zorgen baart is de waardering voor onze vrijwilligers (leiders/trainers). Deze
leiders en trainers steken veel tijd in het naar de zin maken van onze jeugdleden. Dit is voor
hun niet altijd even makkelijk. Dit zou meer gewaardeerd moeten worden, zowel door ouders
als door de kinderen. Er zijn na dit seizoen 9 leiders/trainers gestopt. Een aantal heeft
aangegeven dat zij hun motivatie kwijt zijn doordat de inzet/motivatie van de
spelers/speelsters nogal eens te wensen overliet (niet luisteren; doen wat ze zelf willen) en
door bemoeienissen van ouders. Het invullen van deze vacatures zal heel moeilijk worden.
Dit vinden wij als bestuur erg jammer en we hopen dan ook dat zowel de spelers als de
ouders wat meer respect en waardering richting de vrijwilligers kunnen opbrengen. Alvast
bedankt.
Daarnaast wil ik iedereen hartelijk bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet
voor onze Gesta jeugd, en wens ik iedereen weer een sportief en gezellig voetbalseizoen
2016-2017 toe.
Christ Voeten
Voorzitter jeugdbestuur.
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ALGEMENE JEUGDMEDEDELINGEN
Aan- en afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Afmelden voor het
nieuwe seizoen dient te gebeuren vóór 1 mei 2017.
Na deze datum ben je contributie verschuldigd aan de KNVB. Je bent lid gedurende een
seizoen dat loopt van 1 juni 2016 t/m 31 mei 2017.
Voetbal is een teamsport, dus als je bij een elftal bent ingedeeld verwachten wij ook dat je
komt voetballen. Kinderen die lid worden van RKVV GESTA verplichten zich te komen
trainen en aanwezig te zijn bij wedstrijden (ziekte en uitzonderingen daargelaten).
Wij vragen aan iedereen tijdig aanwezig te zijn bij wedstrijden en trainingen
Afmelden training : bij de trainer van je team.
Afmelden wedstrijd: bij leider van je team.
Alle teams ontvangen bij aanvang van het nieuwe seizoen een lijst met spelers, trainer en
leiders met bijbehorende telefoonnummers, deze lijst dient ook als telefoonlijst om door te
geven als er een wedstrijd of training niet doorgaat. Nummer 1 belt nummer 2 enzovoorts.
Alleen leiders of trainers zetten de telefooncirkel in werking en de laatste van de lijst belt
terug naar leider of trainer ter controle. Bij algehele afgelastingen geldt dit niet. Algehele
afgelastingen zijn te zien op Teletekst, pagina 603, wij vallen onder zuid 1 categorie B voor
de jeugd.
Wedstrijd gegevens worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website :
www.rkvvgesta.nl echter wij krijgen pas 2 weken van te voren gegevens door van de
KNVB. Ria van Dun verzorgt het wedstrijdsecretariaat voor de jeugdelftallen.
Wat verwachten wij van de ouders
- zij rijden om de beurt naar uitwedstrijden;
- zij wassen om de beurt de shirts (zie wasvoorschrift);
- ouders die moeten rijden vragen wij aanwezig te blijven tijdens de wedstrijd, zodat de
leiders er niet alleen voor staan als er iets gebeurt.
Indien een ouder niet kan rijden dient men zelf voor vervanging te zorgen. Ouders laat je van
je beste kant zien en hanteer ook eens de grensrechtervlag of scheidsrechters-fluit als dat
van jou gevraagd wordt. Als je supportert doe dit dan op een sportieve manier!
Indien een scheidsrechter niet komt opdagen of er geen scheidsrechter aangewezen is, dan
dient de thuis- spelende vereniging voor de scheidsrechter te zorgen. De thuis spelende
vereniging is verantwoordelijk voor doorgang vinden van de wedstrijd. Dit betekent in de
praktijk vaak dat de leiders (bij de jeugdwedstrijden) de taak van scheidsrechter over
moeten nemen en zodoende extra worden belast. Het zou dan ook plezierig zijn dat de
leiders in dit soort situaties gesteund zouden worden door ouders of seniorenleden die op
dat moment aanwezig zijn.
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Wat verwachten wij van de kinderen
- gedraag je netjes in de auto van een ander en maak geen rommel;
- voetbalschoenen pas aan in de kleedkamer;
- bij wedstrijden scheenbeschermers, witte sportbroek en rode voetbalkousen aan;
- douchen na trainingen en wedstrijden is verplicht;
- bij de pupillen(E,F en MP) wordt aan ouders gevraagd te assisteren bij schoenen
aandoen en dergelijke.
Let erop dat je alle spullen weer mee naar huis neemt. Er blijft nogal eens kleding, schoenen
en dergelijke achter in de kleedkamers. Deze gevonden spullen blijven maar een beperkte
tijd bewaard, dus als je iets mist, informeer dan even bij het bestuur of je leider.
Wij verwachten van jeugdspelers en speelsters dat zij:
- zich onthouden van crimineel gedrag;
- respect hebben voor anderen en andermans eigendom;
- discriminatie, pesterijen, vandalisme en diefstal achterwege laten;
- zich onthouden van commentaar op begeleiding en arbitrage;
- ongewenst taalgebruik achterwege laten;
- controlerend en corrigerend optreden naar medespelers;
- zich tijdig afmelden voor wedstrijden en trainingen;
- op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen.
Indien nodig wordt er gekeken naar gepaste maatregelen als jij je niet aan de regels houdt.
Eventuele schade toegebracht aan de club, eigendommen van de club of tegenstander
worden ten allen tijde verhaald op de ouders. Wegsturen op een training of wedstrijd wordt
aan de ouder gemeld.

GESTA nieuws seizoen 2016/2017

pagina 7

-8-

SEIZOEN 2016-2017

Trainer(s)

Leider(s)

B1(JO17)

Dennis Stad
Aries Vermeeren

C1(JO15)

D1(JO13)

trainingsdag

Trainingstijd

Dennis Stad
Aries Vermeeren

maandag
woensdag

19.15-20.45 uur
19.15-20.45 uur

Francois Elst
??

Francois Elst
Stefan van Riel

dinsdag

19.00-20.30 uur

Joost Foesenek

Joost Foesenek
Arwin Gooijers

donderdag

18.30-20.00 uur

dinsdag

18.30-20.00 uur

Dennis Oomen
Corne van
Alphen

veld

E1(JO11)

Arco Ruedisueli

Frank Dieleman

woensdag

18.00-19.30 uur

F1(JO9)

Bjarne vd
Wijngaart

Patricia Gooijers

woensdag

18.00-19.30 uur

Wim van Putten
MP1(O7)

Colinda Leijten

Levi Antonissen
Ries v/d Biggelaar

maandag

18.15-19.15 uur

MC1
(MO15)

Kim Vermeeren
Malissa
Foesenek

Maurice van Beek
Joeri Janssen

woensdag

18.15-19.45 uur

MD1
(MO13)

Monique Voeten

Margot Mathijssen
Sylvana vd Hijden

donderdag

18.30-20.00 uur

ME1
(MO11)

????

?????
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