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Het afgelopen seizoen werd al snel een bestuursmutatie aangekondigd. Meie, die zich jarenlang in 
het bestuur voor de binnensporten ingezet heeft, kondigde aan naar Friesland te gaan verhuizen. 
Ook nam zij Ferdi met zich mee, die zich al die tijd verdienstelijk had gemaakt achter de bar en in 
het olympiadecomité. Beiden hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de club, en wij hebben 
ze in de tweede helft van dit seizoen ook zeker al gemist. 
 
Een andere zaak die afgelopen is, is het alcoholconvenant. ROAC is hier goed doorheen gekomen, en 
inmiddels zijn ook alle zaken rondom dit convenant afgerond. Door middel van dit convenant heeft 
de gemeente geprobeerd om iedereen bewuster te maken van de gevolgen van alcohol, en het 
gebruik van alcohol door minderjarigen terug te dringen. Het bestuur blijft van mening dat dit een 
lastige zaak is, en dat het nog jaren zal duren voordat hier echt goed gehoor aan gegeven wordt. 
Tot die tijd zullen we scherp moeten blijven bij de verkoop en het nuttigen van drank. Daarnaast 
speelt in deze tijd ook het drugsgebruik een rol. Juist doordat dit vaak nog onder de radar gebeurt 
kunnen wij hier slecht vat op krijgen. Wij blijven ons er van bewust dat hier ook de komende jaren 
nog de nodige aandacht aan besteed moet worden. 
 
Op het sportpark zijn wij aangevangen met diverse verbouwingen. Al in een vroeg stadium van het 
seizoen is er gestart met het tekenen van een nieuwe indeling voor de kleedkamers 3, 4 
(fysioruimte) en 5. Hierdoor zal er in de loop van volgend seizoen meer ruimte ontstaan in de 
fysioruimte, en zal ook de bereikbaarheid van deze ruimte verbeterd worden. Ook wordt er bij deze 
verbouwingen al goed rekening gehouden met de verduurzaming van de accommodatie, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de verlichting en de juiste douches. Voor het verduurzamen van de kleedkamers 
heeft ROAC daarom ook een donatie van de Rabobank mogen ontvangen. 
 
Wij willen niet alleen de kleedkamers verduurzamen, maar willen dit verder trekken over de gehele 
accommodatie. Wij hebben ROAC bij “De Groene Club” aangesloten. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende bonden (waaronder de KNVB) die de verenigingen willen 
helpen om duurzame energie op te wekken, maar ook om duurzaam om te gaan met de energie die 
beschikbaar is. Hierin hebben zij advies gegeven voor vervanging van de verlichting in de sporthal, 
maar ook op de velden (kunstgras-, trainings- en handbalvelden). Daarnaast wordt het gasverbruik 
onder de loep genomen en wordt uiteindelijk ook gekeken of de vereniging haar eigen energie op 
kan wekken, bijvoorbeeld met zonne- of windenergie. In deze discussie gaan wij komend seizoen 
ook in overleg met de Rabobank en de gemeente om te kijken wat zij hierin voor ons, en wellicht 
voor de dorpen, kunnen betekenen. 
 
Afgelopen jaar is er in de Algemene Ledenvergadering al over de overdracht van het 
maatschappelijk vastgoed gesproken. Hiervoor is inmiddels een werkgroep opgericht die zich 
bezighoudt met de diverse kanten van deze kwestie. Vooral juridisch moet men er af en toe goed 
naar kijken om niet achteraf nog voor verrassingen te komen te staan. Maar ook praktisch zijn er 
een aantal zaken die hierin goed afgesproken moeten worden. 
 
De vereniging is benaderd om zich in te zetten voor het “sportakkoord”. Dit is een akkoord waar de 
overheid de komende 4 jaar €75.000,- voor uittrekt. Hiervoor komt jaarlijks €15.000,- vrij voor de 
verenigingen die zich bij dit akkoord aansluiten, en de overige €15.000,- is voor de formateur die 
ervoor gaat zorgen dat dit allemaal goed verloopt. Met dit akkoord wordt getracht om mensen die 
zich niet gemakkelijk ergens bij aan kunnen sluiten, onder de mensen te brengen door middel van 
de aangeboden sporten. Hoe dit allemaal gaat aflopen is nog onzeker. 
 
Voor ons staat de komende jaren nog een mooie taak te wachten, waarin sporten, en dan vooral het 
plezier in sporten, voorop staan. Daarnaast willen wij als vereniging ook een verbindende factor 
blijven tussen de dorpen, en daarbij de gehele gemeenschap van Rijpwetering en Oud-Ade. 
 
Als laatst, maar zeker niet als minst, zijn wij tevreden over de sportieve prestaties die door de 
verscheidene takken van sport behaald zijn.  
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