
Beste	  leden	  van	  de	  Arnhemse	  Boys,	  

Het	  bestuur	  heeft	  mij	  aangesteld	  als	  interim-‐voorzitter	  van	  de	  Arnhemse	  Boys	  en	  ik	  wil	  mij	  daarom	  
graag	  aan	  u	  voorstellen.	  

Mijn	  naam	  is	  Rick	  Schonis,	  42	  jaar,	  en	  woon	  samen	  met	  mijn	  vrouw	  Leonie,	  dochter	  Emma	  en	  zoon	  
Ricky	  al	  ruim	  10	  jaar	  in	  de	  wijk	  Vestingstad	  in	  Schuytgraaf.	  Ik	  ben	  eigenaar	  van	  een	  civieltechnisch	  
ingenieurs-‐	  en	  adviesbureau,	  gevestigd	  in	  Arnhem.	  

Nog	  maar	  35	  jaar	  geleden	  woonde	  ik	  in	  Elderveld	  en	  struinde	  ik	  in	  mijn	  kinderjaren	  al	  in	  het	  gebied	  
Schuytgraaf	  om	  kwajongensstreken	  uit	  te	  halen.	  Nu,	  35	  jaar	  ouder	  en	  wijzer,	  loop	  ik	  er	  nog	  steeds	  
rond	  om	  weer	  een	  “kwajongensstreek”	  uit	  te	  halen,	  maar	  nu	  als	  interim-‐voorzitter	  van	  de	  Arnhemse	  
Boys-‐Schuytgraaf!	  

Ik	  ben	  bij	  de	  club	  betrokken	  geraakt	  omdat	  mijn	  zoontje	  Ricky	  graag	  wilde	  voetballen.	  Uit	  eigen	  
ervaring	  weet	  ik	  dat	  een	  club	  nooit	  kan	  bestaan	  uit	  louter	  spelende	  leden.	  Een	  kader	  van	  
bereidwillige	  verenigingsmensen	  zijn	  nodig	  om	  voetbal	  te	  kunnen	  spelen,	  waar	  dan	  ook.	  Dus	  bij	  de	  
aanmelding	  van	  mijn	  zoon,	  heb	  ik	  mij	  direct	  beschikbaar	  gesteld	  als	  trainer	  van	  zijn	  team.	  Bij	  de	  
eerste	  training	  word	  je	  meteen	  beloond,	  want	  wat	  blijkt:	  niet	  alleen	  mijn	  zoontje	  maar	  ook	  negen	  
andere	  kinderen	  heb	  je	  blij	  gemaakt	  om	  het	  voetbalspel	  te	  kunnen	  spelen!	  

Op	  dit	  moment	  ben	  ik	  trainer	  van	  de	  F3	  en	  de	  A1.	  

Ik	  ben	  iemand	  die	  graag	  wil	  meedenken	  met	  veranderingen	  en	  verbeteringen	  binnen	  de	  club.	  Een	  
club	  besturen	  kan	  en	  mag	  je	  niet	  alleen	  doen,	  daar	  hebben	  we	  mensen	  voor	  nodig	  die	  positief	  willen	  
meedenken.	  Mensen	  die	  niet	  alleen	  maar	  klagen	  over	  hoe	  slecht	  iets	  geregeld	  is,	  maar	  die	  vervolgens	  
ook	  zelf	  oplossingen	  aandragen	  en	  uitvoeren	  met	  respect	  voor	  de	  mensen	  die	  tot	  op	  dit	  moment	  de	  
kar	  hebben	  getrokken	  en	  de	  club	  draaiende	  houden.	  

Met	  die	  instelling	  ben	  ik	  ook	  betrokken	  geraakt	  als	  lid	  van	  het	  jeugdbestuur,	  de	  materialencommissie	  
en	  de	  BCA.	  En	  nu	  dus	  als	  interim-‐voorzitter...	  

De	  club	  Arnhemse	  Boys-‐Schuytgraaf	  heeft	  een	  bewogen	  en	  emotionele	  tijd	  achter	  de	  rug.	  Het	  voelde	  
voor	  mij	  als	  een	  boot	  in	  een	  zware	  storm	  met	  onrust	  onder	  de	  bemanningsleden,	  een	  aanstaande	  
muiterij	  en	  klagende	  passagiers.	  Een	  kapitein	  die	  zijn	  functie	  ter	  beschikking	  stelde,	  onderofficieren	  
die	  het	  werk	  neerlegden.	  Voor	  mijn	  gevoel	  heeft	  de	  kapitein	  het	  schip	  veilig,	  maar	  wel	  geschonden	  
naar	  een	  haven	  in	  rustiger	  water	  gebracht.	  Voor	  de	  club	  Arnhemse	  Boys	  is	  het	  goed	  geweest	  om	  deze	  
storm	  mee	  te	  maken,	  geluiden	  te	  horen	  van	  kritische	  leden,	  dit	  heeft	  geleid	  tot	  nieuwe	  inzichten	  en	  
gewenste	  veranderingen.	  

Ik	  heb	  deze	  tijd	  zelf	  van	  dichtbij	  binnen	  de	  club	  mee	  gemaakt	  en	  dan	  word	  je,	  nadat	  de	  storm	  is	  gaan	  
liggen,	  gevraagd	  om	  interim-‐voorzitter	  te	  willen	  worden.	  Zo	  trots	  en	  gevleid	  dat	  je	  dan	  bent,	  vraag	  je	  
toch	  ook	  wel	  even	  wat	  bedenktijd.	  

Ik	  heb	  nagedacht	  over	  de	  kernwaarden	  (wat	  willen	  we	  behouden)	  en	  over	  de	  missie	  (wie	  willen	  we	  
zijn	  en	  wat	  willen	  we	  verbeteren)	  binnen	  de	  club	  Arnhemse	  Boys.	  Mijn	  eerste	  indruk	  uit	  de	  
gesprekken	  die	  ik	  heb	  gevoerd	  is	  dat	  het	  huidige	  bestuur	  open	  staat	  voor	  eventuele	  veranderingen	  
en	  verbeteringen,	  eerlijk	  en	  oprecht	  is	  zonder	  eigenbelang	  en	  met	  hart	  voor	  de	  club.	  Ook	  ik	  ben	  



kritisch	  geweest	  de	  afgelopen	  tijd	  en	  heb	  mijn	  vraagtekens	  geplaatst	  bij	  zaken.	  Ik	  wil	  en	  kan	  niet	  
alleen	  vraagtekens	  plaatsen	  en	  kritisch	  zijn,	  ik	  wil	  ook	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  herstel,	  
veranderingen	  en	  verbeteringen.	  	  Dit	  mag,	  kan	  en	  wil	  ik	  niet	  alleen	  doen.	  Daar	  heb	  ik	  u	  voor	  nodig	  de	  
komende	  tijd!	  	  

Wat	  gaan	  we	  op	  korte	  termijn	  doen?	  We	  zullen	  met	  de	  gemeente	  Arnhem,	  als	  eigenaar	  van	  het	  
complex,	  en	  de	  SAS,	  als	  huidig	  beheerder,	  om	  tafel	  moeten	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  onze	  club	  als	  
een	  gezonde	  vereniging	  verder	  kan.	  	  Verder	  zal	  ik	  in	  gesprek	  gaan	  met	  betrokken	  leden,	  op	  zoek	  naar	  
verbeteringen,	  zodat	  we	  met	  zijn	  allen	  in	  2019	  trots	  mogen	  zijn	  op	  100	  jaar	  voetbal!	  	  

Ik	  vraag	  uw	  vertrouwen,	  geduld	  en	  steun	  voor	  de	  komende	  tijd.	  

Met	  sportieve	  groet,	  

Rick	  Schonis	  
Interim-‐voorzitter	  	  
Arnhemse	  Boys	  Schuytgraaf	  
	  

Maandelijks	  zal	  Rick	  u	  via	  de	  website	  op	  de	  hoogte	  houden	  van	  alle	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  club	  en	  wanneer	  noodzakelijk	  
frequenter.	  

	  

	  


