EVALUATIEVERSLAG
Projectorganisatie RVVH 100 Jaar
10 augustus 2019
Op 10 augustus a.s. bestond RVVH al weer 101 jaar. En dat betekent dat het Jubileumjaar
voor de viering van het 100 jarig bestaan formeel al achter ons ligt. De Projectgroep RVVH
100 jaar is donderdag 4 juli jl. bij elkaar geweest om de activiteiten en gebeurtenissen te
evalueren. Hiervan is een verslag opgemaakt om met alle leden te delen.
Aftrap
De ledenvergadering van 17 november 2017 is min of meer
de aftrap geweest voor het organiseren van activiteiten ter
viering van het 100 jarig bestaan. Vanuit het bestuur was er
bereidheid om deze mijlpaal te vieren maar niet verwacht
mocht worden dat het bestuur de organisatie op zou pakken
naast de dagdagelijkse activiteiten. Een aantal leden hebben
zich vervolgens verenigd met als eerste opdracht een
Projectplan uit te werken en voor te leggen aan het Bestuur.

Projectplan
Het Projectplan heeft als basis gediend voor de viering
van het Jubileum met alle kaders en voorwaarden om het
Jubileum verantwoord voor te bereiden en uit te voeren.
Eén van de kaders was dat het Jubileum zou worden gevierd
met activiteiten in de periode van 10 augustus 2018 tot
10 augustus 2019. Nadat het Bestuur akkoord was met
het Projectplan heeft een gedetailleerde
uitwerking plaatsgevonden van
activiteiten en van daaruit is
het Jubileumplan ontstaan.
Genoemde
activiteiten
waren tot stand gekomen
d.m.v. een uitgebreide
enquête onder de leden.
Het Jubileumplan is
vervolgens aan de
leden gepresenteerd
tijdens een goed
bezochte bijeenkomst
d.d. 23 maart 2018
in ons clubhuis en
waarin tevens het
ontwerp
van
een
nieuwe verenigingsvlag
is gepresenteerd. Het
Jubileumplan werd breed
gesteund door de aanwezige
leden waarna het Bestuur d.d.
5 april 2018 het plan definitief
heeft vastgesteld. Aansluitend heeft
een interne- en externe communicatie van
het Jubileumplan plaatsgevonden.

Jubileumplan
Het Jubileumplan bevatte 8 activiteiten die verspreid over
een heel jaar zouden gaan plaatsvinden . Twee activiteiten,
t.w. Rad van Avontuur en Historie RVVH 100 Jaar, hebben
plaatsgevonden gedurende de gehele periode van het
Jubileumjaar. Alle activiteiten werden georganiseerd
door een Projectorganisatie bestaande uit Stuurgroep,
Klankbordgroep en een Projectgroep met daaronder per
activiteit een uitvoerende Commissie. Door te kiezen voor
deze organisatievorm is het gelukt om de organisatiedruk
te spreiden waardoor de belasting per persoon enigszins
aanvaardbaar is gebleven.
Activiteiten
Rad van Avontuur
Het rad van avontuur is een activiteit
geweest die gedurende het gehele
Jubileumjaar heeft plaatsgevonden. Na
iedere competitie thuiswedstrijd van
ons 1e elftal heren draaide het rad
in ons clubhuis. Een enthousiaste
Commissie is er in geslaagd om
deze activiteit zeer succesvol te
laten verlopen. Door de goede
voorbereiding en fraaie prijzen was
de animo steeds hoog waardoor
het voor de dames niet moeilijk was
om de loten snel te verkopen. Ook
is opgemerkt dat de mensen van de
Commissie plezier hebben beleefd aan
deze activiteit en dat er plannen zijn om het
rad van avontuur voort te zetten. Het zou geweldig
zijn als dit lukt.

Historie RVVH 100 Jaar
Zij die de website van RVVH volgen zullen inmiddels
wel op de hoogte zijn van de wijze waarop de historie
van RVVH over de afgelopen 100 jaar in beeld is en

Reünie
Zaterdag 25 mei 2019 was
het zover. Een Reünie/
feestavond om leden en
oud-leden weer bij elkaar te
brengen. Deze avond heeft ook
weer vele positieve reacties
opgeleverd. Rond de 300 mensen
hadden de uitnodiging aanvaard
en waren naar Theater Het Plein
toe gekomen voor een ontmoeting
met oude bekenden en vrienden. Guus
Bok en zijn band en een DJ zorgden in de
theaterzaal voor de muzikale omlijsting.
Ook het RVVH clublied was door Guus
Bok in een modern jasje gehesen en
werd uit volle borst meegezongen.
In de aansluitende foyer kon men in
een meer rustige omgeving en onder
het genot van een hapje en een
drankje vele mooie herinneringen
ophalen. De Commissie kreeg tijdens
en na afloop uitgebreide waardering
voor de organisatie.

nog wordt gebracht.
De Commissie die zich
hier mee bezig houdt
is vorig jaar enthousiast
aan de slag gegaan en
heeft geconstateerd dat
het leuk maar wel heel
veel werk is. Meer dan
in eerste instantie werd
verondersteld. Inmiddels zijn
er al wel 5 hoofdstukken af en
zijn er ook nog 5 te gaan. Daarom
wordt er gewoon verder gegaan met
de uitvoering met nu als doel om eind
november a.s. alle hoofdstukken af te hebben.
Iedereen die geïnteresseerd is kan vanaf dat moment
het volledige historische verhaal van RVVH digitaal
opslaan vanaf de website of de digitale bestanden in
boekvorm af laten drukken bij een drukkerij.

Jubileumreceptie
Zaterdag 22 september 2018 vond de eerste
eenmalige activiteit plaats. Dit was een Jubileumreceptie
speciaal voor leden van RVVH, Vrienden van RVVH
en genodigden. De Jubileumreceptie werd vooraf
gegaan door een middagprogramma voorafgaande
aan de 1e competitiewedstrijd van het 1e heren elftal.
Helaas werkten de weergoden niet mee en moest er
hier en daar wat geïmproviseerd worden. Zo moest de
Harmonie Slikkerveer haar optreden uitvoeren vanaf de
hoofdtribune. Wethouder Dhr. H. van Os wist toch, ondanks
het herfstachtige weer, de nieuwe verenigingsvlag in top
te hijsen. De receptie, die avond in ons clubhuis, verliep
boven alle gestelde verwachtingen en kan worden
beschouwd als zeer geslaagd. Vele positieve reacties
mochten tijdens en na afloop van de Jubileumreceptie in
ontvangst mochten worden genomen. De receptie werd
bezocht door 180 personen.
Scheidsrechteravond
Op vrijdagavond 2 november 2018 de tweede activiteit van
ons Jubileum. Een scheidsrechter- en spelregelavond met
als gastheer Kevin Blom, de welbekende scheidsrechter
uit het betaalde voetbal. Met een interactieve
presentatie werden de 45 aanwezigen vermaakt.
Die complimenteerden na afloop niet alleen
Kevin Blom maar ook de Commissie voor het
organiseren van deze activiteit.

Jeugd Voetbaltoernooi
De reconstructie van ons Sportpark,
in verband met de bouw van
scholencomplex GEMINI, heeft parten
gespeeld bij het organiseren van een
voetbaltoernooi voor de jeugd. Daar
tot begin dit jaar nog werd verwacht dat
de reconstructie doorgang zou vinden
en er alleen nog werd gewacht op
een concrete planning vanuit de
gemeente, vormde het prikken van
een datum voor het toernooi een
probleem. Toen uiteindelijk duidelijk
werd dat de reconstructie werd
uitgesteld, bleken de meeste
voetbalverenigingen met hun
teams al bezet te zijn waarna de
Projectgroep heeft besloten het
Jeugdtoernooi als activiteit voor
het Jubileum niet te organiseren.

FIFA Playstation + Event
Een andere activiteit bedoeld voor
de jeugd moest helaas ook worden
afgelast. Dit betrof een FIFA Playstation Event. Tijdens de voorbereiding werd
namelijk al snel duidelijk dat de animo onder
de jeugdleden zeer minimaal was. De commissie
heeft toen nog snel een alternatieve activiteit bedacht
en die werd gevonden in een Voetbalquiz bedoeld voor
alle leden van onze vereniging. Ook hiervoor was helaas
sterk onvoldoende animo.

Combi voetbaltoernooi
Alweer de laatste activiteit van ons Jubileum was op vrijdag
14 juni 2019. De Commissie was er in geslaagd om 10 teams
van 7/8 personen samen te stellen in een mix van dames en
heren. Het weer werkte perfect mee zodat het een heerlijke
voetbalavond werd. Na het toernooi was er feest in de kantine.
De muziek werd daarbij verzorgd door een DJ. Ook nu weer
vele positieve reacties tijdens en na afloop van deze activiteit
en dus mag worden geconcludeerd dat ook deze activiteit zeer
geslaagd is geweest.
Ondersteunende middelen
Voor de uitstraling en ter ondersteuning van
Jubileumactiviteiten zijn er gedurende het Jubileumjaar ook
allerlei middelen aangeschaft. Zo zijn er spandoeken geplaatst
bij de ingang van ons Sportpark en aan de zijde die grenst aan
de Koninginneweg. Ook zijn er nieuwe (vereniging)vlaggen,
banners en vaantjes gemaakt met het Jubileumlogo van RVVH.
Tevens is er in ons clubhuis een beamer opgehangen
voor eventuele presentaties maar ook voor het
volgen van voetbalwedstrijden etc. op een
groot scherm. Deze middelen zullen ook na
het Jubileumjaar nog waardevol zijn.

Resumé
Op 4 juli 2019 is de Projectgroep RVVH
100 Jaar bij elkaar geweest om het
Jubileum als project te evalueren. De
algemene conclusie van de projectleden
is dat het een mooi en passend Jubileum
is geweest waar de gehele vereniging trots
op mag zijn. Twee activiteiten hebben helaas
geen doorgang kunnen vinden. Eén door
planningsproblemen met de gemeente rondom
de reconstructie van het sportpark en een tweede
door gebrek aan animo. Het gebrek aan animo is onderwerp van
gesprek geweest en de oorzaak wordt gezien in de verandering
van de maatschappij waarbij het verenigingsleven door vooral
de jeugd maar ook door de opvoeders, anders wordt beleefd.
RVVH bestaat nog steeds omdat het jaren in staat is geweest om
steeds weer mee te gaan in de koers van de samenleving waar
voetbal als sport nog steeds prominent is. De uitdaging wordt wel
steeds groter. Het werk op de achtergrond moet door een steeds
kleinere en vergrijzende groep van verenigingsmensen worden
uitgevoerd en dat vormt voor iedere vereniging een uitdaging
en dus ook voor RVVH. Toch is gedurende het Jubileumjaar ook
gebleken dat de diverse activiteiten verbindend hebben gewerkt
en hebben bijgedragen aan meer saamhorigheid. Als Projectleider
wil ik het Bestuur feliciteren met het succes van het Jubileum en
tevens bedanken voor het verkregen vertrouwen en de vrijheid
om samen met de enthousiaste leden in de diverse Groepen en
Commissies het Jubileum vorm te geven. Uiteraard ook dank aan
alle sponsoren voor hun/haar bijdragen om het Jubileumjaar te
ondersteunen en tot een succes te maken.
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