Betreft: Aanvraag Koninklijke onderscheiding voor Irene Castel.
Vanwege haar grote en enthousiaste inzet, onafgebroken gedurende
al 25 jaar als vrijwilliger bij de vv Ter Leede in Sassenheim.

Intro
Haar vrijwilligers carrière bij de vv Ter Leede begon in 1996.
Dit was het jaar dat haar dochter bij Ter Leede ging voetballen bij de ukken
en onmiddellijk is ze als vrijwilliger haar Ukken coach carrière begonnen door te
gaan helpen bij de trainingen van deze groepering. Dit was de start van een lange glanzende
carrière als vrijwilliger op voetbaltechnisch gebied en daarna in de organisatie van het
kantinegebeuren.

Irene op gebied van Voetbaltechnische zaken.
Irene is 17 jaar lang trainster en begeleidster geweest van het team waar haar dochter in
speelde. Dus vanaf de ukken via de F-pupillen t/m Dames 3.
Ze heeft dat altijd met veel enthousiasme en gezelligheid gedaan, gedreven en punctueel.
En altijd in goede harmonie met andere vrijwilligers/trainers/begeleiders.
Het tijdsbeslag was al die jaren enorm, doordeweeks en op zaterdag, bij thuis en vaak verre
uitwedstrijden. Finales werden gehaald, bekers gewonnen en 3x een kampioenschap
behaald.
Dit alles kwam de uitstraling van de club Ter Leede zeker ten goede, want daardoor groeide
de meidentak bij Ter Leede in die jaren uit tot de grootste meiden afdeling van de
Bollenstreek. En dat werkte natuurlijk ook weer positief door naar de Dames selectieteams
van Ter Leede, die al jaren op het hoogste amateurniveau van Nederland spelen.
Maar in die periode dacht ze (met anderen) niet alleen aan voetbalzaken, ze keken breder.
Er werden bv allerlei breed maatschappelijke acties ontplooid om samen met het team iets te
betekenen voor de samenleving. Daarbij werd er geld ingezameld voor goede doelen d.m.v.
een sponsorloop of andere acties zoals bv een aerobic marathon. Van dat geld werd bv
samen met mede sponsor RABO bank een zonnewijzer gesponsord bij het Boerhaavehuis in
Voorhout. In juni 2011 werd, door niemand anders dan Irene zelf, namens de meiden, samen
met de oudste vrijwilliger van het Boerhaavehuis de zonnewijzer onthuld.
Maar ook door, als team Ter Leede Dames 3, het steken van de corsowagen van de
gemeente Teylingen te adopteren. In 3 dagen tijd werd er met vele handen van
speelsters/ouders/begeleiders de wagen vol met bloemen gestoken met Irene als
coördinator van deze wagen, 6 jaar lang, waarbij ook prijzen werden behaald.
Nu nog steeds enthousiast en gedreven en door het corso virus aangestoken, want ze helpt
nog steeds elk jaar met het steken van de wagen van de Lissese IJsclub.
Toen haar dochter stopte i.v.m. studie en omdat ze zelf moest stoppen vanwege
onregelmatige diensten, kwam er een einde aan die periode als vrijwilliger op
voetbaltechnisch gebied.

Irene als vrijwilliger in de kantinewereld.
Een kantine runnen bij een grote vereniging als Ter Leede, begint nu op een soort continu
bedrijf te lijken, gedurende het hele jaar.
Omdat iedereen binnen Ter Leede haar kwaliteiten kende, is ze na haar periode op voetbal
technisch gebied, vrijwel onmiddellijk gevraagd door de kantinebeheerder om mee te helpen
in de aansturing van de kantine.
Na heel kort nadenken stapte ze ook nu weer op die trein, onder het motto
“Ik heb toch een Ter Leede hart!”
Deze klus begon met het helpen bij de inkoop van de producten en helpen met de
schoonmaak van de bar en de keuken. Allemaal overdag, naast haar werk ’s avonds en in
het weekend in de Thuiszorg.
Na het overlijden van de kantinebeheerder in 2015 is er met een klein groepje de
kantinecommissie opgericht.
Ook daar schuift Irene weer zeer actief weer bij aan.

Belangrijkste taken die Irene tot op heden nog steeds vervult:
De inkoop van alle spullen die nodig zijn om een kantine goed te laten draaien. Niet alleen
inkoop van te verkopen spullen (eten/drinken), maar ook de benodigdheden voor onderhoud
van de kantine, zoals schoonmaakmiddelen enz.
Daarvoor houdt ze contact met de vertegenwoordigers die langs komen of belt een monteur
als er machines stuk zijn
Coördineert de inzet van het keukenpersoneel voor op de zaterdag.
Mede opstellen van barroosters voor doordeweeks en voor de zaterdag.
Doordeweeks schoon houden van keuken, bar en kantine
Op basis van de nog aanwezige voorraden bestellingen plaatsen bij de groothandel en de
bakker en het inruimen van de bestellingen.
Samenwerken met bv de teams en de activiteitencommissie, zo zorgt ze voor de juiste
inkoop van benodigde spullen.
Ook draait Irene nog mee in het barrooster zelf en springt bij in geval van pieken.
Maar naast haar Ter Leede activiteiten bij de club zelf, besteedt ze ook nog een aantal uren
per week thuis aan de club. Erg belangrijk daarbij is bv het beheren van het kassasysteem.
Lopen de geldstromen goed, wordt er goed afgeboekt en staan de juiste prijzen in het
systeem en wat zijn de omzetcijfers deze week?
Daarbij zich realiserend dat communicatie heel belangrijk is bij een vereniging met vele
vrijwilligers. Ze doet dat zo goed mede door regelmatig overleg met elkaar.

Maar wat typeert Irene eigenlijk het beste?
Oog voor milieu en moeder aarde.
Zoals in bovenstaande motivatie al aangegeven, werd er in haar carrière als
trainster/begeleider van de meisjes en vrouwen, al aandacht besteed om als team bij te
dragen aan maatschappelijke (goede) doelen.
Maar ook in haar kantineloopbaan is dat verder denken dan alleen de voetbalwereld,
gebleven. Al een paar jaar zet ze zich in de kantinecommissie in als initiatiefneemster op
gebied van vervangen van plastic door andere materialen. Ruim voor de wetgeving aan,
hield Irene zich al bezig met het vervangen van plastic rietjes en plastic patatbakjes. Ook nu
is ze weer erg (pro) actief om petflessen gescheiden af te voeren. “”En als mensen niet mee
willen werken, ga ik zelf wel de vuilnisbakken langs”, klinkt ze dan strijdvaardig. Zo is ze: Nu
al weer bezig met een project om plastic weggooiglazen te vervangen door plastic glazen die
hergebruikt gaan worden al of niet met statiegeld.

Tijdsbesteding.
Bovenstaande geeft aan dat Irene al 25 jaar onafgebroken vele uren als vrijwilliger in Ter
Leede heeft gestopt.
Dat zal gemiddeld toch wel zo’n 8-9 uur zijn, ook in de zomerperiode, waarin een vereniging
nog nauwelijks een zomerstop kent tegenwoordig.
Dat betreft niet alleen de uren die ze daadwerkelijk in de kantine bezig is, maar daarbij
komen ook nog eens de uren thuis met administratie/inkoop e.d.

Aanbeveling
Bovenstaande motivatie rechtvaardigt onze aanbeveling voor een Koninklijke onderscheiding
voor Irene Castel, zeker gezien de vrijwilligerstaken die zij er daarnaast nog bij doet.
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