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Beste leden, 

Het bestuur heeft de afgelopen weken veelvuldig vergadert om zoveel mogelijk zaken binnen Real te 

regelen. We willen u graag op de hoogte houden van de vorderingen. 

We hebben met organogrammen de structuur binnen de vereniging bekend gemaakt. Hiervan zijn nu 

een aantal functies besproken en verder ingevuld. Er zijn ook wat organogrammen uitgebreid met 

functies. Wij hebben gemerkt dat wij onder de leden veel vrijwilligers hebben die zich actief inzetten 

voor onze vereniging. De betrokkenheid is erg groot, hier zijn wij erg blij mee. 

Onze nieuwe kantine beheerder is Layla Ayal geworden. Haar zoon voetbalt in JO12 als keeper. Het 

bestuur heeft haar al voorgesteld aan de vrijwilligers en zij heeft op 1 december de werkzaamheden 

over genomen van Louise van Nistelrooij. Louise hebben we namens de club en bestuur bedankt met 

een bloemetjes voor haar waarneming na Henri’s plotselinge vertrek. Wij wensen Layla veel succes. 

Haar taken zijn beheren van de kantine, vrijwilligers, planning, inkoop/verkoop etc. Waarbij de 

agenda en nieuwe plannen en financiële zaken in samenspraak gaan met Dagelijks bestuur. 

We hebben een nieuwe jeugd coördinator benoemd. Dit is Jos van Herpen, hij heeft ook zijn 

voetbalschool op ons sportpark en wil ons graag helpen met de vooruitgang en groei van de jeugd. 

Zijn taken zijn gericht op het opstellen van een jeugdplan, begeleiden van c.q. adviseren  m.b.t. 

trainingen, wedstrijden, ondersteunen van  jeugdcoaches en jeugdleden. 

De werkgroep 50 jarig bestaan is samengesteld met Patrick Fernald (50 jaar Real), Chris van der 

Veeken (senioren activiteiten), Inge Kivit (jeugd activiteiten),  Monique de Wit (ondersteuning 

organisatie) en Andy Parinussa (namens het bestuur). Het coördineren en opzetten van activiteiten 

rondom het 50 jarig bestaan wordt verzorgd door onze activiteiten coördinator Vincent de Fretes. 

De activiteiten zijn gericht op de leden van de afgelopen 50 jaar en onze huidige leden. Het 

feestweekend zal plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019 en zaterdag 18 mei 2019. Vincent 

organiseert ook activiteiten gericht op mogelijk toekomstige leden. Mocht u graag iets willen 

betekenen voor deze werkgroep; meehelpen, meedenken of uitwerken dan kunt u zich aanmelden 

bij Vincent: activiteiten@reallunet.nl 

De komende weken gaan wij in gesprek met een aantal vrijwilligers  om de taken en werkzaamheden 

te bespreken. Als u uw taken en verantwoordelijkheden met ons wilt bespreken, maar u heeft van 

ons nog geen bericht gehad, meldt dit dan via bestuur@reallunet.nl zodat wij contact op kunnen 

nemen. 

Vanaf heden zijn er ook een aantal nieuwe email adressen bij de club: 

bestuur@reallunet.nl = voor belangrijke bestuurszaken komen uit bij het Dagelijks bestuur 

activiteiten@reallunet.nl = voor activiteiten jeugd, senioren, 50 jaar bestaan, komt uit bij activiteiten 

coördinator 
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administratie@reallunet.nl = voor alle financiële of contributie zaken, komt uit bij de 

penningmeester 

info@reallunet.nl = algemeen contact, komt uit bij de secretaris 

wedstrijdzaken@reallunet.nl = voor alles omtrent wedstrijden, komt uit bij wedstrijd secretaris 

jeugd@reallunet.nl = voor zaken die betrekking hebben op de jeugdcommissie  

 

Voor alle uitgaven, bestellingen, betalingsverplichtingen en inkopen geldt dat zonder voorafgaande 

afspraken met de penningmeester er niets door Real Lunet wordt betaald! Mocht er in het belang 

van de vereniging of activiteiten iets nodig zijn, meldt dit dan via de mail administratie@reallunet.nl 

het bestuur kan kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Op alle systemen binnen Real zijn nieuwe wachtwoorden aangemaakt. Schroom niet als u het 

wachtwoord nodig hebt om even contact op te nemen met de secretaris. 

 

Het special team zal behartigd worden door de voorzitter (Philip) en secretaris (Jacqueline), ook 

zullen we in samenwerking met MOVE kijken of we in de komende tijd een jeugd team op de been 

kunnen krijgen. (zie informatie op de website) 

    

Voetbalafsluiting voor de jeugd: dit keer i.v.m. 50 jarig bestaan is er een voetbalweekend gepland 

van vrijdag 31 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019. 

 

Onze activiteiten zijn binnenkort ook te volgen op Instagram en facebook. 

 

Wij denken als bestuur dat het belangrijk is om u op de hoogte te houden van onze vorderingen.  

Mocht u zelf vragen hebben dan kunt u deze altijd aan het bestuur voorleggen. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 

J. de Kroon 

Secretaris 
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