
Clupdate VV Eenrum
Jaargang 3, nummer 3

Voorwoord van de voorzitter
De dagen worden weer langer, helaas nog niet in combinatie met een heerlijk lente weertje. 
Normaal gesproken is dit DE periode voor ons als voetbalvereniging. Veel wedstrijden en veel 
gezelligheid langs onze velden. Wie had dat vorig jaar tijdens de eerste corona periode gedacht dat 
we een jaar later nog in deze situatie zouden zitten. 

Stiekem hopen we erop dat de jeugd nog iets van een regio competitie kan gaan voetballen, vanaf 
half mei. Voor seniorenvoetbal ligt dit helaas nog niet in de lijn der verwachting. We willen als club 
heel graag onze senioren weer in de gelegenheid stellen lekker een balletje te trappen. Mocht de 
situatie het toelaten dan zullen we zeker kijken wat we hiervoor kunnen organiseren. 

Best frustrerend met een sportpark en voetbalvelden die er werkelijk fantastisch bij liggen. Het 
maakt het verlangen terug naar normaal alleen maar groter! Als bestuur zijn we waanzinnig blij en 
trots op onze zeer actieve jeugdafdeling. Iedere zaterdag wordt er op gepaste wijze weer wat leuks 
georganiseerd en dat inmiddels al meer dan een jaar lang. Het resultaat is naast vele blije 
kindergezichten ook de nodige nieuwe jeugdleden. Konden we afgelopen najaar nog trots 
verkondigen dat we ons 150ste jeugdlid hadden verwelkomd. Inmiddels staat de teller al rond de 160 
jeugdleden, de groei gaat dus gestaag door. 

Voor ons als vereniging begint nu de puzzel periode, het puzzelen met de teamsamenstellingen. Voor 
de jeugd geldt dat dit qua leeftijden een ontzettende moeilijke puzzel is. We dienen ons hierbij aan 
de gelden regels te houden van de KNVB en dit zorgt niet altijd voor blijdschap. Goed om te beseffen 
dat onze vrijwilligers deze puzzel met de beste intentie aangaan en dat een ander team dan wel heel 
spannend kan zijn, maar uiteindelijk ook ontzettend leuk. Ook voor de senioren zowel dames als 
heren wordt het dit jaar puzzel. Meer dan andere jaren. Dit is het beeld bij alle verenigingen, 
simpelweg door de veel te lange corona pauze. Hierdoor hebben vele voetballers maandenlang niet 
gespeeld. 

Genoeg te doen dus ook in de komende periode bij de club, want ook aan het sportpark wordt nog 
volop gewerkt. Mocht je het leuk vinden om ook je steentje bij te dragen en ons hierbij te komen 
helpen laat het dan vooral weten. Je hulp is meer dan welkom!

Blijf gezond!      Met vriendelijke groet,  Herald Jansen
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Update kunstgras Geert Schut court!

In een eerder Clupdate hebben we jullie geïnformeerd over de renovatie van 
het kunstgras op het “Geert Schut court”.  We hebben voldoende middelen bij elkaar gekregen
om deze renovatie door te laten gaan. 

Om maximaal resultaat te behalen in de aankoop van het kunstgras, zijn we met een delegatie van het 
bestuur naar Genemuiden geweest. Genemuiden is de bakermat van de productie van kunstgras. We 
hebben diverse fabrieken en leveranciers bezocht om ons te oriënteren op de beste keuze voor VV 
Eenrum. 

De keuze van een kunstgras is niet eenvoudig. Dit heeft te maken met hoe het gelegd moet worden, 
hoe het opgevuld moet worden, welke lengte optimaal is voor onze doeleinden en welk onderhoud er 
nodig is. Eén van de valkuilen is opvulling met korrels. Korrels zijn zeer moeilijk te krijgen en gruwelijk 
duur. 

Uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt. Eén deze dagen wordt het kunstgras dat we uitgekozen 
hebben, geleverd. 

Graag bedanken we alle partijen en personen die bij hebben gedragen aan het mogelijk maken van de 
aankoop: de vriendenloterij, de Rabobank, alle leden die een donatie hebben gedaan in onze 
crowdfund actie en de deelnemers aan de bingo. Er gaat hiermee weer een wens in vervulling. 
Eenrum en in het bijzonder ons mooie sportpark, wordt weer een stukje veiliger en aangenamer.



Boarding reclame hoofdveld

Als je op het sportpark komt dan zal het vast opvallen dat de reclameboarding 
rond het hoofdveld bijna vol is. VV Eenrum maakt geweldige groei door met het aantal leden, de 
uitstraling van het sportpark en de positieve vibe, dat door de vele vrijwilligers is bewerkstelligd. Dit 
maakt dat bedrijven en organisaties waardering hebben voor onze vereniging en daar graag aan bij 
willen dragen en zich willen verbinden. 

De komende maanden verwachten we de boarding rond het hoofveld volledig vol te hebben. Om die 
reden gaan we de lucht in. Aan de lange zijde van het hoofdveld, achter de dug-outs, komt een hoge 
stellage van ca. 50 meter breed waaraan we twee rijen boarding gaan presenteren. In tegenstelling tot 
de lage boarding, bieden we de hoge boarding aan met een minimum afname van 12 meter.  Dit geeft 
een rustige uitstraling en meer attentie voor de afnemer. 

Op het oude VIBOA terrein stond nog een frame voor hoge boarding. Deze zou niet meer gebruikt 
worden. Met dank aan VV Winsum en de gemeente Het Hogeland hebben we het frame kosteloos in 
het bezit gekregen.  Met enkele vrijwilligers is het frame in twee zaterdagen uit elkaar gesleuteld. 

Hartelijk dank voor de medewerking Joost, Meindert, Ricky, Gerke, Herald en Eric!

Ben je geïnteresseerd in één van de laatste lage reclameborden langs het 
hoofdveld? Laat dit dan weten en mail naar samenwerking@vveenrum.nl.  

Een reclamebord langs het hoofdveld kost slechts € 100 per jaar!

Ook voor contact over andere samenwerkingen kan je ons op dit adres 
mailen!

mailto:samenwerking@vveenrum.nl


Begeleiders jeugdteams in het nieuw

Elke wedstrijddag staan de begeleiders in weer en wind klaar om onze jeugd van 
en naar wedstrijden te brengen en te begeleiden rondom en tijdens de wedstrijden. 
Wat is het mooi dat we de begeleiding een blijk van waardering kunnen geven.

Vanaf aankomende seizoen dragen alle begeleiders van de jeugdteams van VV Eenrum prachtige 
rood/zwarte coachjassen. Voor de koude dagen een parka en op de ander dagen een all season jack. 
Onze leiders zijn hiermee op maat gekleed en goed herkenbaar als begeleider van VV Eenrum. 

4 in 1 service uit Winsum heeft dit mogelijk gemaakt en zich voor de komende 5 jaren verbonden aan 
onze jeugdafdeling.  VV Eenrum is zeer blij met 4 in 1 service als partner van de jeugd en dankt 
eigenaar Frank Satnarain voor deze mooie samenwerking.



Opknapbeurt clubhuis

In de Coronaperiode heeft het bestuur verschillende prioriteiten geformuleerd. 
Eén van de prioriteiten is het vernieuwen van het clubhuis. De afgelopen periode is 
er door veel vrijwilligers hard gewerkt om het clubhuis nog mooier te maken. Speerpunten in de 
vernieuwing zijn: historie terug in het clubhuis, meer voetbalsfeer uitademen en gezelligheid 
behouden. Daarnaast is de ruimte achter de bar vernieuwd, waarmee er meer werk ruimte is 
gekomen. 

We zijn erg trots op het behaalde resultaat. We kunnen niet wachten tot het voetbal weer hervat 
wordt en het clubhuis weer vrij toegankelijk is voor al onze leden om de vernieuwing te bewonderen. 

Een kleine sneakpreview wilden we jullie niet onthouden:



Verbetering Sportpark

In 2019 zijn we gestart met de renovatie van ons sportpark. De tijd vliegt maar het 
resultaat mag er dan ook zijn. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond. 
Nog steeds zijn we met veel plezier aan het werk om het sportpark te ontwikkelen tot een 
kroonjuweel, waar iedereen met trots rond kan lopen. 

Mogelijk vraag je, je af wat er nog te doen staat. De komende werkzaamheden zetten we hieronder 

op een rijtje:

- Dug-outs veld 2

- Scorebord plaatsen langs het hoofdveld

- Laatste puntjes op de i in het clubhuis

- Veranda: vloer, verlichting en letters van VV Eenrum op het dak.

- Schilderen toegangshek

- Schilderen koffiebar

- Bewegwijzering sportpark

- Renovatie kunstgras speelveld

Hoe leuk is het om een fijne lente-attentie weg te geven aan vrienden of 
relaties? Voor een cadeau tip verwijzen we je dit keer naar onze relatie: 

Tuindreef Zaden en Bedankjes

www.tuindreef.nl

OP EEN WERKDAG VOOR 12 UUR BESTELD = ZELFDE DAG VERZONDEN

http://www.tuindreef.nl/


De jeugdcommissie draait dooooor!!!

Een kleine update vanuit de jeugdafdeling. Waar staan we nu en wat komt er nog 
aan?

Het lijkt erop dat het steeds moeilijker gaat worden om nog een (jeugd) competitie op te starten in 
het voorjaar. Wij hadden nog de stille hoop dat begin mei wel weer in wedstrijdverband gevoetbald 
kon worden door de jeugd, maar dit lijkt helaas nog ver weg. Hopelijk kunnen we in september weer 
de ouderwetse competitie oppakken en elk weekend lekker ballen zoals het hoort.

Op dit moment zijn we druk bezig om de Technische Commissie om te vormen tot een 
Jeugdcommissie. De eerste contouren van het beleidsplan 2021-2023 zijn zichtbaar en de daarbij 
behorende functies worden ingevuld. Hopelijk kunnen we eind mei onze doelstellingen en de daarbij 
behorende organisatie aan jullie presenteren.

De huidige Technische Commissie is in overleg met de diverse leiders drukdoende om de teams voor 
het seizoen 21/22 weer rond te krijgen. Wij proberen daar waar nodig dit mondeling toe te lichten en 
uit te leggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Deze keuzes hebben vaak te maken met de 
leeftijd. Dit is een proces waarin soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en leden soms 
teleurgesteld zijn. Wij zijn altijd bereid tot een goed gesprek om naar jullie mening te luisteren, uit te 
leggen waarom we bepaalde keuzes gemaakt hebben en samen te kijken naar een oplossing. We 
moeten ook zo eerlijk zijn, dat de oplossing misschien niet altijd jouw oplossing is.

15 mei is er een actie om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. De zoon van 
Paul Mulder (oud-speler Eenrum 3) is helaas getroffen door deze ziekte. De jeugdafdeling van de vv 
Eenrum is toegankelijk voor iedereen en daar waar kan proberen we ook te helpen buiten het voetbal. 
Niet voor niets is ons motto SAMEN DOEN IS BETER zowel binnen als buiten het veld!

22 mei gaan we in samenwerking met EKC een trainingsochtend voor meiden organiseren om zo 
nieuwe leden te werven. Verspreid over het sportpark zullen diverse trainers gasttrainingen geven aan 
diverse leeftijdsgroepen.

Mochten jullie nog punten hebben dan horen we dit graag, we doen het immers voor jullie! Dit kan 
via jc@vvenrum.nl

Met vriendelijke groet,

De jeugdcommissie

Dimietri, Kor, Sjoerd, Ans, Andrea, Romeo, Christina en Alice

mailto:jc@vvenrum.nl


VV Eenrum….eigentijds en toekomstbestendig (1)

De metamorfose van het gehele sportpark en accommodatie zal niemand ontgaan 
zijn. Op alle fronten is er gewerkt en gesleuteld aan een vernieuwde voetbalvereniging.
Toen de verloting van VV Eenrum begon was de insteek dat we na het 100-jarige bestaan nog 100 jaar 
verder wilden. Met alle aanpassingen zijn we een mooi eind op weg om toekomstbestendig te zijn: 
nieuwe velden, nieuwe verlichting, sportplein, vernieuwd clubhuis, veranda en energiebesparende 
maatregelen. 

Naast al deze toekomstbestendige ingrepen is er nog een belangrijk punt. De herkenbaarheid van 
onze club naar buiten toe, ons beeldmerk, het logo van VV Eenrum. Het huidige logo doet alweer 
jaren trouwe dienst om onze herkenbaarheid ten toon te spreiden. Toch hebben we gemeend te 
kijken hoe dit beeldmerk eigentijds en toekomstbestendig te krijgen.

Een logo lijkt altijd als vanzelf te zijn ontstaan, maar toch zijn er een aantal belangrijke ingrediënten 
die een logo een LOGO maken!

Onderstaande specifieke kenmerken zouden volgens ons niet mogen ontbreken in het vernieuwde 
logo.

1. Trots…want dat is wat we zijn op onze mooie club met een bestaansrecht sinds 1918. Bijna 
vanzelfsprekend is deze dus opgenomen in het vernieuwde beeldmerk.
Herkenbaarheid wordt met name ook bereikt door gebruikmaking van eenduidige lettertypen 
Omdat er binnen de club tot dusver allerhande lettertypen en schrijfstijlen gebruikt worden, 
hebben we ons ten doel gesteld om een duidelijke huisstijl door te voeren. Het gebruikte 
lettertype is daar een onderdeel van. Voor de tekst VV Eenrum en de filosofische quote 
“Samen Doen is Beter” hebben we een stoer en stevig lettertype gevonden:

VV EENRUM samen doen is beter

2. De clubkleuren rood en zwart zijn naast het logo wellicht het meest herkenbaar als zijnde VV 
Eenrum. Deze kleuren zijn en blijven uiteraard naadloos verbonden aan onze club. Deze zul je 
daarmee ook terugzien op het nieuwe beeldmerk. Echter is het rood op een subtiele wijze iets 
gewijzigd in een wat chiquere/klassieke kleur.

3. Als laatste onderdeel van het logo hebben we uiteraard het symbool van voetbal, de voetbal!
Bij het nieuwe logo hebben we getracht om dit symbool meer diepte te geven, als een soort 
3D effect, maar uiteraard zonder schreeuwend te zijn.

Bovenstaande kenmerken hebben geleid tot een vernieuwd, fris, eigentijds, maar ook tijdloos logo 
waar de trots vanaf spat. We zijn er nog niet helemaal, want bovenstaande kenmerken zijn uiteraard 
op verschillende wijzen te plaatsen op een logo. Daarom presenteren we op de volgende pagina 3 
varianten met ieder zijn charmes.

Graag willen we jullie vragen je voorkeurstem uit te brengen via de mail naar 
algemeenbestuur@vveenrum.nl . De uitkomst hiervan zal bepalen welk vernieuwde logo zal worden 

onthuld tijdens de officiële opening van het vernieuwde sportpark. Een definitieve datum hiervoor zal 

nog worden bepaald.



VV Eenrum….eigentijds en toekomstbestendig (2)

Uitleg bij de verschillende varianten:

#NRM1 Voetbal symbool in het midden: “Zo doen we het altijd, het meest voorkomend en
daarmee het meest veilig.”

#NRM2 Voetbal symbool uit het midden: “Omdat we als VV Eenrum altijd vooruitgaan en
-denken, symboliseert het voetbalsymbool de voorwaartse beweging en geeft
daarmee een soort snelheid aan de bal….Ik zie hem al het doelnet van de tegenstander 
raken.”

#NRM3 Voetbal symbool en kleurscheiding uit het midden: “Nog steeds is goed de ‘beweging’
te zien, maar in iets extremere vorm.”

Graag horen we van zoveel mogelijk mensen hun voorkeur om een goed beeld te krijgen.
Vanzelfsprekend zou een onderbouwing op je keuze leuk zijn om mee te krijgen.

Tot ziens, tot #NRM

Twee jaar geleden…..

Wat is er veel gebeurt!



EKC-meiden en vrouwen voetbal bij Eenrum en Kloosterburen.

Komend seizoen bestaat EKC alweer 10 jaar en er zit nog steeds veel rek in 
de deze succesvolle samenwerking. Wat begon met een samenwerking met een team
in de 5e klasse, is uitgegroeid tot een bloeiende voetbaltak binnen beide verenigingen. EKC bestaat nu 
uit 3 senioren elftallen en een M017 team.  De afgelopen jaren zijn we flink doorgegroeid en de groei 
zit er nog steeds in. EKC 1 speelt nu inmiddels de 2e klasse en won in 2019 de noordelijke district 
beker, EKC 2 speelt in de 4e klasse en EKC 3 in de 5e klasse. 

De afgelopen 2 seizoenen waren vreemd door het Corona virus en aan echt voetballen zijn we niet 
toegekomen. We richten ons echter met veel vertrouwen en een positief gevoel op het komende 
seizoen en willen graag een volgende stap zetten met EKC. De afgelopen maanden is er veel overleg 
geweest tussen de beide besturen en de EKC-commissie.  Helaas hebben we afscheid genomen van de 
huidige trainers van EKC 1, Jasper Dijkstra en Olger Jonker. Beide heren hebben ondanks de 
afgebroken twee seizoenen een positieve bijdrage geleverd aan de vrouwen bij EKC en we danken de 
heren daarvoor. We zijn best trots dat we relatief vrij snel een nieuwe hoofdtrainer hebben kunnen 
aanstellen, Hiwa Barani uit Groningen. Hiwa Barani is in het bezit van TC 3 en TC 2 en heeft als trainer 
ervaring opgedaan bij vv Gorecht, Vv Helpman en Fc Lewenborg. We zien uit naar deze samenwerking 
en hebben bewust een trainer aangesteld die nieuw is in deze omgeving. 

Daarnaast zijn we zeer content, dat we Reinder Wieringa hebben aangesteld als coördinator en trainer 
voor de andere senioren elftallen. Voor Reinder is er een belangrijke taak weggelegd om de verbinding 
tussen de jeugd en de senioren een boost te geven. De voetbalsport is enorm groeiend en bij beide 
verenigingen is het aantal meiden enorm toegenomen. Het komend seizoen willen we ook graag een 
M015 toevoegen aan EKC en dit is een mooie stap naar nog meer mogelijkheden van meiden binnen 
EKC.  We zijn er van overtuigd dat we zo de doorstroom beter kunnen begeleiden.

Met vriendelijke voetbal groet, commissie EKC 

Tot de volgende Clupdate!


