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Voorwoord

De eerste drie weken van het seizoen 
2022 – 2023 zijn alweer voorbij. Als 
bestuur vinden we het zeer leuk om te 
zien dat alle (jeugd)leden weer kunnen 
genieten van het allermooiste spelletje: 
voetbal! 

De start van het seizoen is een goed mo-
ment om terug te blikken op de ontwikke-
lingen tijdens de zomerstop en vooruit te 
blikken op het nieuwe seizoen. 

Tijdens de zomerstop heeft de voetbal-
club niet stil gestaan. Sterker nog, enke-
le mooie en belangrijke ontwikkelingen 
hebben zich voorgedaan. Zo heeft T.S.R. 
Zeeland i.s.m. Van der Ven Installatie-
techniek de nieuwe ketel geïnstalleerd. 
De ketel wordt vanaf dit seizoen direct 
in gebruik genomen. De komst van de 
nieuwe ketel was een must en zal Festi-
lent een besparing van de energiekosten 
opleveren. 

Vanaf 29 juni hebben 150 asielzoekers 
zich zes weken gevestigd naast de voet-
balclub. Door nauw samen te werken met 
de gemeente is dit allemaal zeer goed 
verlopen. Met enige regelmaat hebben 
we de accommodatie beschikbaar ge-
steld voor de asielkinderen. 

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring hebben we het al medegedeeld: 
dit seizoen hebben we als club – naast 
de sportieve uitdagingen – ook andere 
uitdagingen of ontwikkelingen die we 
nauwlettend in de gaten moeten houden. 
Zo zien we het aantal vrijwilligers en 
jeugdleden (ieder jaar) teruglopen. Het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft 
een lastige opgave. 
Nog een uitdaging is ons vast energie-
contract. Dit loopt tot 31 december 2022. 
Wat de energiekosten daarna worden, 
kunnen we nu nog niet goed inschatten. 

Als laatste heeft de KNVB sinds dit jaar 
nieuwe promotie/degradatieregelingen 
doorgevoerd om de voetbalpiramide te 
herstellen.

Het is onze taak om tijdig op deze ont-
wikkelingen in te spelen en jullie als leden 
te informeren over eventuele veranderin-
gen. Dat zullen wij dan ook zeker doen. 
Want samen met jullie, onze vrijwilligers, 
sponsoren en partners zijn wij als bestuur 
ervan overtuigd dat het een mooi voet-
balseizoen wordt!

Het bestuur wenst alle teams heel veel 
succes. Op naar een mooi sportief resul-
taat!

Bestuur RKSV Festilent.

Topscorerslijst

Wie is de echte goalgetter van de 
voetbalclub? Om antwoord te krijgen 
op deze vraag willen we vragen aan 
trainers en leiders van alle teams 
om in de app van Voetbal.nl aan te 

geven wie heeft gescoord tijdens de 
wedstrijden. Vervolgens kunnen we 
voor de jeugd-, seniorenleden bij-
houden wie de echte goalgetter is.
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Op 14 september om 19.30u werd de 
algemene ledenvergadering geopend in 
de kantine van de voetbalclub. Tijdens 
de algemene ledenvergadering bespre-
ken we veel verschillende onderwerpen 
en ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de voetbalclub en onze leden. In 
onderstaand schrijven hebben we de 
belangrijkste onderwerpen uit de alge-
mene ledenvergadering uiteengezet:

Financieel
• Seizoen 2021-2022:
• Minder contributieinkomstendoor da-
lend ledenaantal;
• Hogere kantine- en sponsoropbreng-
sten. Kantineinkomsten, omdat corona min-
der van invloed was dan gedacht;
• Hogere inkoopkosten kantine vanwege 
stijgende inkoopprijzen;
• Hogere kosten voor de velden en ac-
commodatie door investeringen in de ac-
commodatie, zoals: speeltoestel, nieuwe 
ketel en andere kleinere investeringen;
• Het jaar afgesloten met een winst (na 
afschrijvingen).
• Seizoen 2022-2023 (begroting):
• Minder contributieinkomsten begroot 
dan vorig jaar;
• Meer kantineopbrengsten begroot dan 
realisatie vorig jaar. Er is geen rekening 
gehouden met corona. Daar hadden we 
het eerste seizoenshelft vorig seizoen wel 
last van;
• Hogere inkoopkosten kantine begroot 
vanwege stijgende inkoopprijzen;
• Veel hogere accommodatiekosten be-
groot vanwege het aflopend energie-
contract (eindigt 31-12). Na het vaste 
contract zullen de energiekosten stijgen, 
maar met hoeveel is op dit moment lastig 
inschatten;

Algemene Ledenvergadering 

• Het afgelopen jaar is begroot met een 
tekort (verlies) na afschrijvingen.

Sponsoring
• Hogere sponsoropbrengsten dan be-
groot. Komt door toename aantal sponso-
ren;
• Nog steeds geen nieuwe shirtsponsor 
voor vrouwen 1 en 2 gevonden. Wel naar 
op zoek!

Voetbal
• Teruglopende jeugdaantallen is zorge-
lijk. Maakt de indeling voor de teams zeer 
lastig voor de coördinatoren, maar het is 
gelukt voor dit seizoen!
• Dringend op zoek naar TC-lid voor de 
selectie;
• Nieuwe trainers voor heren 2: Mart van 
Schijndel (hoofdtrainer) en Paul van Mel-
zen (trainer dinsdagavond);
• Er is een tekort aan scheidsrechters. We 
zijn dringend op zoek naar personen die 
de senioren (zondagochtend) of junioren 
(zaterdag) willen fluiten;

• KNVB heeft het 3- en 4-fase voetbal 
doorgevoerd bij de jeugd en pupillen. 
Jeugd speelt dus drie ‘competities’ in één 
seizoen. Pupillen vier;
• Voetbalpiramide groeit volgens de 
KNVB scheef. Dit wordt komende seizoe-
nen rechtgetrokken. Dat betekent ver-
sterkte degradatie om minder 1e, 2e en 
3e klassen te krijgen en meer 4e en 5e 
klassen. Lees op blz. 23 meer over de pro- 
motie/degratieregels voor de komende 
seizoenen;
• Zaterdag/zondagvoetbal. KNVB 
spreekt al vanaf 1e klasse voortaan van 
‘weekendvoetbal’. Daarbij kan het zijn 
dat het team dat de voorkeur voor zon-
dag heeft, thuis op zondag speelt, maar 
uit – bij een team dat de voorkeur voor 
zaterdag heeft – op een zaterdag. Deze 
regeling is niet van toepassing op de B-ca-
tegorie op dit moment. Teams van Festilent 
gaan dus niet mee in deze regeling;
• ‘Pupil van de week’ is terug. Lees op 
blz. 7 de ervaring van Niene van Dijk tij-
dens de eerste thuiswedstrijd dit seizoen.

Kantine
• Ongelukkige planning met Super Sun-
days en de seizoenafsluiting door ver-
schuiving van de wedstrijden van Heren 1;
• Door stijgende inkoopprijzen loopt de 
marge terug. Hierdoor is een prijsstijging 
onvermijdelijk. Vanaf de start van de com-
petitie zullen de prijzen in de kantine stij-
gen;
• Doelstelling van de kantine: wekelijks 
voor alle leden een gezellige en levendi-
ge kantine hebben;
• Steeds meer diensten in de kantine wor-
den door (betaalde) jeugd gedraaid.

Activiteiten
• In het begin van het seizoen weinig kun-
nen organiseren vanwege coronamaatre-
gelen
• Het 7 tegen 7 toernooi en de afsluiting 
van het seizoen zijn wel doorgegaan./
• Activiteitenkalender is bekend. Zie op 
blz 22 de activiteitenkalender.
• Supportersclub heeft de Fiets 3-daagse 
georganiseerd.
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Facilitair
• Accommodatie is geschilderd;
• Nieuwe ketels zijn geplaatst door T.S.R. 
Zeeland en Van der Ven Installatietech-
niek;
• Nieuwe tuinbanken van de gemeente 
ontvangen als ‘bedankje’ voor de goede 
samenwerking m.b.t. het opvangen van de 
asielzoekers;
• Uitbreiding stalling goals kunstgras-
veld.

PR/communicatie
• “Sponsor in Beeld”, Festibrief en wed-
strijdverslagen Heren 1 (opnieuw) geïntro-
duceerd. Lees op onze website het laatste 
wedstrijdverslag.
• Verschillende interviews gehouden met 
vrijwilligers en trainers

• Dit jaar doen we mee aan de Grote 
Clubactie. Deze is al begonnen. Lees op 
blz 14 & 15 de tussenstand.
• Teamfoto’s worden weer gemaakt en 
gedeeld op de website.
• Alle belangrijke communicatie gaat per 
e-mail. Zorg dat het juiste e-mailadres 
bij de club bekend is. Wil je jouw e-mail-
adres wijzigen? Mail dan naar…

Vrijwilligers 
• Persoonlijk bedankje en vrijwilligers-
avond georganiseerd om de vrijwilligers 
te bedanken. 
• Dringend op zoek naar aanwas van 
nieuwe vrijwilligers. Bekijk op blz 17 wat 
jij kan doen voor de club! Vele handen 
maken licht werk. Je kan altijd wat doen!

Vertrouwenspersoon
• Saskia de Waal is onze huidige ver-
trouwenspersoon, maar ze heeft aange-
geven te willen stoppen. We zijn dus op 
zoek naar een iemand die haar rol als 
vertrouwenspersoon wil overnemen.
• Als bestuur vinden we het belangrijk 

dat we snel een 
nieuwe vertrou-
wenspersoon vin-
den, omdat we 
voor iedereen een 
veilige en plezieri-
ge omgeving wil-
len bieden.

Pupil van de Week

Zondag 2 oktober speelde het 1e elf-
tal haar eerste thuiswedstrijd! Dit sei-
zoen hebben we weer een pupil van de 
week. Niene van Dijk was de gelukkige 
en mocht de gehele dag samen met het 
eerste elftal meelopen. 

Het begon om 13:00u in de be-
spreekruimte. Samen met de spelers was 
zij aanwezig bij de bespreking onder lei-
ding van trainer Tom Jacobs.

Na de bespreking heeft de Niene haar 
‘Pupil van de Week tenue‘ aangetrokken 
om vervolgens aan te sluiten bij de war-
ming-up van heren 1. Na de warming-up 
heeft ze verschillende foto’s gemaakt op 
het hoofdveld.

Iets voor 14:30u liep zij samen met de 
scheidsrechter en beide teams het veld 
op. Na de tos floot de scheids en drib-
belde Niene naar het doel van de tegen-
stander.

De eerste helft mocht Niene meekijken in 
de dug-out van heren 1.

Pupil van de Week is terug!
Nog een reactie van de pupil van de 
week: 

Niene vertelde na afloop dat ze het erg 
leuk vond om samen met de spelers van 
Festilent mee te lopen en mee te maken hoe 
het eerste elftal zich voorbereid op een 
competitiewedstrijd. Verder was Niene erg 
blij met het shirtje en de voetbal waar ze 
thuis zeker mee gaat oefenen. Ook vanuit 
de ouders van Niene waren er complimen-
ten en vonden ze het erg leuk dat vanuit 
Festilent de pupil van de week weer geor-
ganiseerd wordt!
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Yvonne Dekkers

‘Het mooie van shirtsponsor zijn is 
dat je jezelf terugziet op het veld, 
zonder te kunnen voetballen!

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Yvonne Dekkers, 49 jaar geleden 
geboren op d’n Trent in Zeeland. Een 
echte Zeelandse dus. Nu woon ik met 
Marcel, Janske en Bas op de Steenakker.

Zou je meer kunnen vertellen over 
GoudFactor? 

Voor veel bedrijven en organisaties is het 
belangrijk dat werknemers zich blijven 
ontwikkelen in hun werk. Dat komt omdat 
alles tegenwoordig snel verandert. Maar 
leren in het werk ziet er heel anders uit 
dan leren op school. Daar adviseer ik or-
ganisaties over; hoe pak je dat nou goed 
aan? Hoe maak je leren werkend? 

Het is een eenmanszaak en begin dit jaar 
veranderde ik mijn bedrijfsnaam naar 
GoudFactor, hiervoor bekend als Yvonne 
Dekkers – Organisatieontwikkeling. 

Met welke kernwaarden zou je Goud-
Factor omschrijven?

Wat mij typeert is mijn frisse blik. Daar-
mee laat ik organisaties anders kijken, 
anders denken en anders doen. 

Wat is de doelgroep van GoudFactor?

Alle bedrijven en organisaties die de ont-
wikkeling van medewerkers belangrijk 
vinden en daar iets mee willen.

Hoe lang ben jij al sponsor van Festi-
lent?

Sinds 2019.

Wat heeft je doen besluiten om sponsor 
van Festilent te worden?

Als vrijwilliger van de kledingcommissie 
waren we bezig met de nieuwe tenues. 
Ze zochten nog sponsoren voor de mei-
denteams. Toen bedacht ik spontaan dat 
ik dat wel kon gaan doen. Janske voet-
balde toen ook bij de meiden.

Bezoek je weleens een voetbalwed-
strijd van Festilent? 

Marcel en ik gaan zoveel als kan naar de 
wedstrijden van Janske en Bas kijken. Dat 
is tegenwoordig Jo19-2 en Vr1.

Wat kan je eventuele potentiële spon-
sors meegeven waarom het goed is 
een team te sponsoren?

Het geeft een goed gevoel om een club 
financieel te ondersteunen. En het mooie 
van shirtsponsor zijn is dat je jezelf te-
rugziet op het veld, zonder te kunnen 
voetballen!

Wil je nog wat kwijt aan iedereen die 
dit interview leest?

Bedankt voor het lezen en tot ziens langs 
de lijn!

www.goudfactor.nl
yvonnedekkers@goudfactor.nl
06 - 55 21 23 30

Sponsor in de spotlights

https://goudfactor.nl
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Sponsoring

Wij versterken jouw naamsbekendheid 
en maatschappelijke betrokkenheid! 
Iedere week kan je bedrijf bij de hon-
derden tot duizenden personen die onze 
velden, kantine, website en social media 
bezoeken zichtbaar zijn. 

Bovendien lichten we iedere maand één 
van onze sponsoren uit in een interview 
zoals die van Yvonne. Daarnaast ver-
schijnt er ieder kwartaal één nieuwsbrief 
als deze waar jouw bedrijf in kan staan!

Reclamebord langs het hoofdveld (265 x 65 cm)

Reclamebord dubbelzijdig langs het hoofdveld (265 x 65 cm)

Reclamebord langs het kunstgrasveld (420 x 93 cm)

Stersponsor

 • Reclamebord bij het scorebord (250 x 65 cm)
 • Vermelding logo op website Festilent
 • Link naar eigen website

€ 150,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 500,00

Al met al kan je bedrijf iedere week 
weer zichtbaar zijn. 

Zou jij graag een steentje bij willen dra-
gen aan onze mooie club en meer zicht-
baarheid willen in Zeeland? 

Neem dan contact op met onze sponsor-
commissie via: 
jaspervantienen@hotmail.com

Jouw bedrijf langs onze velden, op het 
tv-scherm in de kantine, op onze website, 
social en/of in deze nieuwsbrief?

Teamfoto’s

Nieuwe ledenavond

In de afgelopen weekenden zijn er weer teamfoto’s gemaakt. De teamfoto’s 
staan op onze website onder ‘Foto’s en vervolgens ‘Teamfoto’s 2022-2023’. 
De foto’s zijn zeer mooi geworden en via deze weg willen wij de fotografen 
bedanken voor hun tijd!

Op 1 september 2022 was de nieu-
we ledenavond bij Festilent. Onder 
leiding van Saskia de Waal maakte 
de nieuwe jeugdleden kennis met 
de voetbalclub. 

Dit is een belangrijke avond voor 
zowel ouder als kind. Door deze 

avond weten zij waar we als club 
voor staan, wat ze van ons kunnen 
verwachten en hoe we met elkaar 
omgaan. 

Dat is belangrijk, want als voetbal-
club willen we ervoor zorgen dat 
iedereen zich thuis voelt en kan 
genieten van het spelletje.

PRIJZEN PER SEIZOEN
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Dit jaar doet Festilent mee aan de 50e 
editie van de Grote Clubactie. Dit is een 
landelijke actie waar alle verenigingen 
in Nederland aan mee kunnen doen. 
Festilent doet mee om geld in te zame-
len voor het realiseren van een panna-
veldje (pannakooi) op onze accommo-
datie voor de jeugdleden.

Wat is de grote club actie?
Het idee is heel simpel: Leden verkopen 
loten van €3,- per stuk en 80% van de 
opbrengst (dus €2,40 per lot) gaat direct 
naar de club. De lotenkopers maken ver-
volgens kans op mooie prijzen met een 
winkans van 1 op 10. In totaal zijn er 
350.000 prijzen, waaronder:

• De hoofdprijs: €100.000,-.
• 2e prijs: Skoda Kamiq (2 jaar zorge-
loos rijden).
• 3e prijs: Keuken kampioen cheque t.w.v. 
€10.000,-.

Naast de reguliere loten zijn er ook su-
perloten in omloop. Het superlot vertegen-
woordigt 50 loten en heeft een waarde 
van €150,- waarvan €120,- (80%) direct 
naar de club gaat.

De Grote Clubactie start op 24-09-2022 
en eindigt op 21-11-2022. Op dinsdag 6 
december 2022 vindt de trekking van de 
prijzen plaats.

Hoe werkt de grote clubactie?
Anno 2022 kan ieder deelnemend lid – 
bij ons alle pupillen en jeugdleden vanaf 
O9 tot O19 – zowel online als offline lo-
ten verkopen. Hiervoor kunnen ze gebruik 
maken van hun persoonlijke verkooppagi-
na of het verkoopboekje.

De Grote Clubactie

Op 26 september 2022 hebben alle 
jeugdleden een e-mail met hun inlogcode 
voor de online omgeving en hun link naar 
de persoonlijke verkooppagina gekregen. 
Op diezelfde dag kunnen trainers/leiders 
in de kantine het verkoopboekje ophalen 
en verdelen over hun teamleden.

Wat is de stand tot nu toe?
De tussenstand – op het moment van schrij-
ven – bedraagt 511 verkochte loten: goed 
voor €1226,40! Dat betekent dat we al 
over de 30% van het doel zitten. Zoals 
je kan zien in de ranglijst gaat Daan van 
Paassen (JO11-3) aan kop met de meest 
verkochte loten van alle jeugdleden!

Waarom wil je als (jeugd)lid 
zoveel mogelijk loten 
verkopen?
Het geld dat jij ophaalt wordt gebruikt om 
een pannaveldje aan te schaffen. Boven-
dien ontvang je onderstaande prijzen:

• Verkoop je 25 of meer loten dan ont-

vang jij een gratis de Grote Clubactie Me-
daille en 3 consumpties in de kantine.
• Het lid dat de meeste loten verkoopt 
ontvangt één hele leuke prijs (die blijft 
voor nu nog even geheim).
• Het team dat de meeste loten verkoopt 
ontvangt één hele leuke prijs (die blijft 
voor nu nog even geheim)

De bal ligt bij jou. Ga jij de meeste loten 
verkopen? Zet ‘m op!

Ik ben sponsor en zou graag 
een steentje willen bijdragen.
Klik hier om één of meer superloten te 
kopen.

Als sponsor draag je de club een warm 
hart toe en daar zijn wij natuurlijk heel blij 
mee. Wil je tijdens deze actie nog een ex-
tra steentje bijdragen? Dat kan door één 
of meerdere superloten te kopen.

Koop je één of meerdere superloten? Dan 
zullen wij een symbolisch superlot met jouw 
bedrijfsnaam ophangen in de kantine.

Ik ben geen lid, maar ik wil wel loten 
verkopen.
Je bent geen lid en wil wel loten verko-
pen? Dat kan! Deel dan deze link (de ac-
tiepagina van Festilent).

Meer informatie over de Grote Clubactie 
vind je hier op onze website.

Sponsor Festilent gratis!
Koop je wel eens online? Vergeet dan 
volgende keer niet om eerst www.spon-
sorkliks.com te bezoeken.

Je betaalt hetzelfde en Festilent ont-
vangt een commissie bij elke transactie 
via www.sponsorkliks.com.

*RKSV Festilent zijn de superloten die zijn gekocht door de seniorenteams.
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Vrijwilligersavond & Merci

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen ontvingen zij 
begin juli van het bestuur een persoonlijke kaart en een doos chocolade van Merci.

Bovendien hebben we alle vrijwilligers op donderdag 14 juli uitgenodigd om gezamen-
lijk het seizoen van 2021-2022 af te sluiten op het terras van Festilent. Want zonder de 
inzet van onze vrijwilligers kunnen wij als club zeker niet. 

Onder het genot van een kopje koffie, pilsje of een lekker frisdrankje sloten we ge-
zamenlijk het seizoen 2021/2022 af. Een zeer gezellige avond! Zeker voor herhaling 
vatbaar.

Vrijwilliger worden?

Zou jij jezelf graag willen inzetten voor de vereniging, maar weet je niet zo goed 
wat je kunt doen? Wat het inhoudt? Of hoeveel tijd de vrijwilligersfunctie in beslag 
neemt? Check dan de openstaande vrijwilligersfuncties:

Klik hier voor meer informatie
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https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/


Kledingcommissie

Na jaren van actieve dienst stoppen de huidige vrijwilligers van de kledingcom-
missie er mee. Dus zijn we dringend op zoek naar nieuwe personen die deze taak 
willen overnemen.

Met trots dragen we de mooie kleding en jassen van de club. En dat willen we zo hou-
den. Als kledingcommissie zorg je ervoor dat er voldoende kleding is voor de leden en 
vrijwilligers en dat de kleding netjes en verzorgd is. 

Wat houdt de kledingcommissie in?
• Zorgen voor een compleet kledingpakket voor alle teams;
• Zorgen voor het beheer en de uitgifte van jassen en polo’s voor leiders;
• Zo nodig bijbestellen van nieuwe kleding, aanvullen van tekorten en vervangen van 
kapotte kleding;
• Contact met sponsorcommissie bij wijzigingen kledingsponsors;
• De producten in de webshop up to date houden, in afstemming met Macron Deurne;

De tijdsinvestering? Niet veel!
Als vrijwilliger bij de kledingcommissie zijn er twee ‘piekmomenten’ in het seizoen, name-
lijk de start en het einde van het seizoen.

• Aan het begin van het seizoen zorg je ervoor dat teams, leiders en vrijwilligers voor-
zien zijn van Festilentkleding.
• Aan het einde van het seizoen dient de gebruikte kleding ingeleverd te worden. Ge-
durende het seizoen onderhouden van de Festilentkleding.

GEZOCHT: PERSONEN VOOR DE 
KLEDINGCOMMISSIE
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Afscheidswedstrijd Jochem en Ruud

Op 03-09-2022 werd de afscheids-
wedstrijd van (oud-) selectiespelers 
Jochem Fleuren en Ruud van Bakel ge-
speeld. Nog één keer wilden wij ze in 
de schijnwerpers zetten.

Beide spelers hebben jarenlang met veel 
plezier op zondag gestreden voor onze 
club. Zo heeft Ruud in 12 seizoenen 135 
wedstrijden op zijn naam staan. Jochem 
Fleuren heeft in 18 seizoenen 334 wed-
strijden voor het 1e elftal gespeeld en 
daarmee het oude record van Martie de 
Louw (330 wedstrijden) verbroken. Van 
beide mannen een zeer knappe presta-
tie!

Het team van Jochem en Ruud – bestaan-
de uit oud-teamgenoten van de afgelo-
pen jaren – nam het op tegen de selectie 
van Festilent (combinatie heren 1 & 2 en 
een paar oud-selectiespelers). 

De selectie van Festilent opende in de 
15e minuut de score. Na 10 minuten wist 
het veteranenteam daar een antwoord 
op te hebben. Met rust was de stand 1-1. 
Na de rust ging het gelijk op, maar was 
het team van Jochem en Ruud degene die 
met de winst naar huis gingen. 
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Na de wedstrijd werden Jochem en Ruud 
bedankt voor hun inzet voor de club en 
ontvingen zij bloemen en presentjes van 
de selectie en club. Daarna was het nog 
lang gezellig op het terras en in de kan-
tine.



Promotie en degradaties regeling Festilent 1

De ledenraad van de KNVB heeft zaterdag 18 juni 2022 besloten om in een tijdsbe-
stek van twee seizoenen te komen tot een aanpassing van de voetbalpiramide. Klik 
hier voor meer informatie over dit besluit.

Het gevolg is dat er aangepaste promotie- en degradatieregelingen gelden in de sei-
zoenen 2022-2023 en 2023-2024.

Festilent 1 komt uit in de 4e klasse H. De volgende promotie- en degradatieregelingen 
zijn van toepassing op de 4e klasse A t/m H:

• De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 3e klassen A t/m E  
    volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie om zeven plaatsen       
 in de 3e klasse.
• De nummers 11 van de 4e klasse E en nummers 12 en 13 van de 4e klasse A, B, C, D, 
 F, G en H spelen samen met de periodekampioenen van de 5e klasse A t/m E volgens 
 een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor dertien plaatsen in de 
 4e klasse.
• De nummer 12 van de 4e klasse E en de nummers 14 van de 4e klasse A, B, C, D, F, G 
 en H degraderen naar de 5e klasse.

Meer informatie over de wijzigingen van de promotie- en degradatieregelingen van an-
dere klassen, het aantal poules per klasse en de redenering erachter kun je hier vinden.
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Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via: 
website@festilent.nl
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