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Voorwoord van de voorzitter

We zijn bijna een jaar verder na de eerste maatregelen rondom het Corona virus. Wie had toen 
gedacht dat we nu nog steeds met maatregelen te maken zouden hebben. Sterker nog , strengere 
maatregelen dan eerder. Ondanks dat zelfs de basisscholen momenteel gesloten zijn, mag diezelfde 
jeugd wel trainen. Het is zwaarwegend dat jeugd zich buiten blijft bewegen i.p.v. dat vele binnen 
zitten en hangen. Het zorgt voor vele van ons wel voor de nodige afwegingen, die wij als vereniging 
heel goed begrijpen. Zo zijn er ouders die er geen goed gevoel over hebben om hun kroost te laten 
trainen en zo zijn er juist ook de tegenovergestelde meningen hierover. Dat geldt natuurlijk ook voor 
onze trainers, die hier ook verschillend over denken. Gelukkig hoeven we het in dit land  niet perse 
met elkaar eens te zijn, maar is de manier waarop dit uitgedragen wordt nogal divers. 

Als bestuur volgen wij in eerste instantie de maatregelen zoals deze genomen worden vanuit de 
overheid. Vervolgens laten wij het vrij aan zowel trainers als spelers/ouders wat hiermee te doen. 
Mocht de situatie hier lokaal dusdanig anders zijn of worden dan vinden wij dat wij als bestuur onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Het laatste wat we gaan doen is, zoals al veel te veel wordt 
gedaan in ons eigenwijze land, voor amateur viroloog spelen. 

Nu is het vooral hopen dat we in de komende maanden weer naar voetbal weekenden kunnen gaan. 
Het senioren voetbal lijkt nog ver weg, maar wie weet. We houden hoop! Ondertussen zijn er 
genoeg ontwikkelingen binnen onze vereniging. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het 
verder gereedmaken van ons sportpark, ons clubhuis ondergaat een metamorfose en zal straks meer 
voetbal en historie qua sfeer uitstralen. Ook aan de organisatie kant zijn we druk achter de schermen 
bezig om onze vereniging toekomstbestendig te maken. Wel hebben ook wij te maken met de nodige 
financiële uitdagingen, immers de inkomsten van ons clubhuis staan al bijna een jaar zo goed als stil. 

Alles bij elkaar genoeg uitdagingen voor de komende periode die het besturen van onze mooie 
vereniging ook wel weer mooi maken. We zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden met 
een aantal extra clupdates, aangezien er veel gebeurt en er dus veel te melden is.

Blijf gezond!

Groet, Herald Jansen
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Inleiding

Bezoekers en leden van VV Eenrum vragen steeds meer om een rookvrij sportpark. 
VV Eenrum is per 1 januari 2021 Rookarm! Dit betekent dat we rokers vragen om 
alleen nog op de aangewezen rookplek te roken.

De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving 
‘waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. 
Roken en sportbeoefening hoort niet samen te gaan. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet 
in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en 
zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

Waarom het rookbeleid?

Hoewel het aantal jongeren dat ooit gerookt heeft over de jaren heen gedaald is, is in 2019 na een 
lange periode van daling een stijging te zien in het aantal dagelijkse rokers. Ook onder de 12- tot 16-
jarigen is het percentage jongeren die ooit hebben gerookt gestegen. In Nederland heeft 16,1% van de 
jongeren ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer gerookt (sigaretten, shag, geen 
elektronische sigaret). Per regio varieert het percentage van 10,5 tot 22,2%.
In de provincie Groningen (en met name de voormalig gemeente De Marne) is dit het hoogst met 22,2 
%.  

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs 
aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en 
ouders. Een rookvrij sportterrein maakt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor 
kinderen. Bovendien wordt het schadelijke meeroken voorkomen. 
Roken en sport gaan niet samen!

Gefaseerde aanpak

VV Eenrum werkt in fases toe naar een rookvrij sportpark en begint met een rookarm-beleid. Als 
vereniging kiezen we voor een gefaseerde aanpak zodat rokers wennen aan het idee van een rookvrij 
sportpark. 

De fases zijn:
Per 1 januari 2021 vermeldt VV Eenrum de “Aarzel-Niet!-campagne” op de trainingspakken van de 
jeugdleden. Deze campagne heeft als doel dat rokers en niet-rokers elkaar kunnen benaderen om met 
respect over het wel/niet roken te praten.

Per 1 januari 2021 vragen we rokers om alleen nog op de aangewezen rookplek te roken. Deze plek is 
centraal gelegen met zicht op het hoofdveld. De rest van het sportpark is rookvrij tijdens trainingen, 
wedstrijden en overige activiteiten van VV Eenrum. Het sportpark is op dat moment rookarm.
Uiterlijk 1 juli 2023 evalueren we het rookarm sportpark. Afhankelijk van de bevindingen gaan we over 
naar een geheel rookvrij sportpark per 1 juli 2023. 
De ambitie is duidelijk: een rookvrij sportpark tijdens alle activiteiten van VV Eenrum.
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Aanpassingen sportpark

Begin 2021 halen we asbakken en speciale prullenbakken voor sigaretten weg en plaatsen we 
rookarme borden en posters op het terrein en bij de entree. Op dat moment kan alleen nog gebruik 
gemaakt worden van de aangewezen rookplek.

Tot slot

Mensen die roken hoeven niet te stoppen met roken om een rookvrij sportterrein te realiseren. Het 
rookvrij maken van de vereniging kan een stoppoging wel makkelijker maken. Wellicht kunnen rokers 
hulp bij het stoppen met roken gebruiken. De stoppen-met-roken programma’s worden vanuit de 
basisverzekering vergoed. Dit is begeleiding waarvan aangetoond is dat deze werkt en die is ingekocht 
door de betreffende zorgverzekeraar.

VV Eenrum: een rookvrij sportpark in 2023 

Deze Clupdate is mogelijk gemaakt door: 

Update jeugdcommissie

De winterstop is voorbij, de jeugdteams trainen weer 1 keer per week, en de JC is alweer druk bezig 
om e.e.a. uit te werken en op te pakken. Binnenkort starten de zaterdagactiviteiten weer. Verdere info 
hierover volgt binnenkort. Daarnaast gaan ook wij digitaal. Zo beleggen we binnenkort een digitaal 
leiders- en trainersoverleg. De eerste contouren van de jeugdcommissie worden zichtbaar. Door 
Covid-19 neemt dit echter iets meer tijd in beslag dan gepland, maar ook hier wordt binnenkort een 
digitaal overleg gepland. Doelstelling is nog steeds om per ingaande het seizoen 21-22 een 
volwaardige jeugdcommissie met een toekomstvisie gevormd te hebben waarmee we de 
jeugdafdeling van de vv Eenrum kunnen laten groeien en daar waar nodig verbeteren. 

Om een goede verbinding met de spelers te hebben en te houden hebben we een spelersraad 
opgericht. Er moeten nog een paar spelers akkoord gaan, dus later meer. Idee is in elk geval om 
hiermee beter aan de wens van onze jeugdleden te voldoen. Zoals jullie kunnen lezen, gebeurt er een 
hoop op de achtergrond en wij hopen, dat dit straks ook weer zichtbaar op ons geweldige sportpark 
gebeurd. 



VV Eenrum “Club van de week”

VV Eenrum heeft zich opgegeven bij de Vriendenloterij om in aanmerking te komen voor “Club van 
de week”, met als doel om het kunstgras van het speelveld te vernieuwen. Het is heel fijn dat we 
daadwerkelijk uitgekozen zijn tot Club van de week. Maandag 25 januari mochten we de prijs 
online in ontvangst nemen. We zijn heel blij met deze gift. Het is nog niet voldoende voor een 
volledige renovatie van het speelveld maar zeker een heel mooi begin. Verderop in de Clupdate
beschrijven we de nieuwe actie’s om het geld voor de verniewing renovatie bij elkaar te krijgen. 



Online bingo VV Eenrum

Eén van de acties voor de “vernieuwing 
speelveld” is de:  

VV Eenrum online bingo!
zaterdag 27 februari

19.00 - 20.00 uur: jeugdrondes <12
20.15 - 22.00 uur: rondes voor 12+.

Uiteraard kun je leuke prijsjes winnen. 

Hou je agenda alvast vrij. Meer 
informatie volgt via facebook en de 
mail aan de leden.

Vernieuwing/renovatie speelveld

Na 10 jaar intensief gebruik van het 
speelveld op het sportpark van Eenrum is 
het kunstgras en de verlichting aan 
vervanging toe. Het veld wordt intensief 
gebruikt voor diverse activiteiten door jong 
en oud uit Eenrum en omstreken. Ook is 
het een ontmoetingsplek van heel veel 
sportende jeugd.

De grasmat is afgesleten en er ontstaan 
gaten in de grasmat. Dit leidt tot blessures 
en minder speelplezier. De verlichting ( die 
de gebruikers zelf aan kunnen drukken) is 
daarnaast schemerig en niet duurzaam. 

Door het mislopen van de kantine 
inkomsten van de club door Corona is de 
reservering voor het renoveren van het 
kunstgrasveld verdampt. Om te voorkomen 
dat we de vervanging jaren uit moeten 
stellen, vragen we hulp.

Doneer

Inzamelingsactie van VV Eenrum : 
Vervanging kunstgras & upgrade pannaveld
Eenrum (gofundme.com)

Op deze pagina zie je 
de nieuwste acties 
voor de renovatie en  
vernieuwing van het 
kunstgras speelveld!

https://www.gofundme.com/f/vervanging-kunstgras-upgrade-pannaveld-eenrum?qid=6f1dcf5bae6a25975bce53f3264349dc

