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Voorwoord van de voorzitter
In meerdere opzichten gebeurt nu waar we al een tijdje naar uitkijken. 
Ten eerste dat het corona virus steeds meer onder controle lijkt te komen en we beetje bij 
beetje wat meer kunnen. Ten tweede dat na een herfstachtige maand mei eindelijke de 
korte broek uit de kast kan en we kunnen genieten van het mooie weer. 

Hoe mooi is het dat als cadeautje onze jeugdspelers toch nog een beetje competitie 
kunnen voetballen. Vanaf dit weekend speelt de jeugd onder de 18 jaar een soort mini 
competitie, de Regio cup. Een mooi initiatief van de KNVB met de nadruk op plezier en 
dichtbij huis. Uiteraard zal dit gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo is nog steeds 
publiek helaas niet toegestaan bij de wedstrijden. Laten we het met z’n allen nog even 
volhouden en ervoor gaan dat we komend seizoen weer terug naar normaal gaan. In ieder 
geval kan onze jeugd de komende 3 weekenden nog lekker gaan ballen in de regio.

Voor wat betreft onze vereniging zijn we met de laatste loodjes bezig en dit geldt ook voor 
meerdere vlakken. De laatste loodjes als het gaat om ons sportpark en ons clubhuis qua 
werkzaamheden, maar ook de laatste loodjes als het gaat om de teamindelingen voor 
komend seizoen. Ondanks het feit dat we meer jeugdleden hebben dan ooit tevoren is de 
puzzel niet minder lastig. Lastig maar wel belangrijk is om te beseffen dat we met z’n allen 
één vereniging zijn en dat dit niet ophoudt bij je team. Natuurlijk is het goed om bij vragen 
en/of ongenoegen het gesprek aan te gaan met de betrokkenen. Dit is de afgelopen weken 
ook al veelvuldig gebeurd om zo de nuance te kunnen aanbrengen vanuit de 
jeugdcommissie over de gemaakte keuzes. 

Het seizoen zit er dan wel bijna op voor ons als bestuur nog zeker niet! De voorbereidingen 
voor komend seizoen zijn in volle gang. Zo ontwerpen we samen met de jeugdcommissie 
een ambitieus plan voor onze jeugdafdeling. Hierover later zeker meer, want ondanks dat 
de competities de afgelopen periode stil hebben gestaan, hebben wij dat als vereniging 
zeker niet. Mooi om te zien dat de energie nog volop in onze vereniging aanwezig is. Ik heb 
het dan ook vooral over de positieve energie. Neem nou de Duchenne actie, onze jeugd 
heeft meer dan 3400 euro bij elkaar gevoetbald voor Ruben Mulder, in 1 woord geweldig. 

Met vriendelijke groet, Herald Jansen
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NIEUWE HOOFDSPONSOREN VV EENRUM

Op samenwerkingsgebied hebben we ontzettend mooi nieuws te melden! 
We zijn er in geslaagd om voor de komende 3 jaar twee zeer betrokken 
hoofdsponsoren te verbinden aan onze club.

Met de samenwerking van IJsbrand Medema van Dakdekkersbedrijf Medema uit 
Kloosterburen en Robert Benes van Hogeland kozijnen uit Winsum, hebben we twee zeer 
betrokken partners kunnen verwelkomen bij de club. Beiden zijn voetballiefhebbers en dit 
zorgde direct voor een "klik" in deze samenwerking. Naast een prachtig nieuw 
wedstrijdtenue voor onze mannen van de hoofdmacht, voorzien ze ook in nieuwe 
trainingspakken, tassen en presentatiejassen. Hiermee kunnen we een prachtige stap maken 
met ons eerste heren team als het gaat om de kwaliteit en uitstraling. Zoals bekend zoeken 
wij in de samenwerking met onze partners naar een win-win en dus zullen jullie beide 
bedrijven nog vaak tegenkomen in de komende jaren. 

Onlangs namen we een leuke introductie film op met beide sponsoren en een aantal spelers 
van de eerste selectie. Dit om onze samenwerking breed kenbaar te maken. Kijk op onze 
socials voor dit leuke filmpje.

Links boven: IJsbrand Medema, Robert Benes en onze voorzitter Herald Jansen 
ondertekenen de overeenkomst met VV Eenrum.
Links onder en rechts: Bestuurslid samenwerkingen Eric Schoenmakers overhandigt het 
nieuwe shirt  aan beide heren.



GEWELDIG RESULTAAT DUCHENNE

De actie van onze jeugdvoetballers om de door de ziekte van 
Duchenne getroffen jonge dorpsgenoot Ruben Mulder te helpen, heeft 
maar liefst 3421 euro opgeleverd.

Herald is trots op onze jeugdspelers. ,,We zijn als bestuur niet alleen trost op onze 
jeugdspelers. We zijn ook ontzettend trots op de jeugdcommissie en alle vrijwilligers die 
deze actie gelijk met beide handen aanpakten”, zegt hij.

Herald vertelt hoe de actie tot stand kwam. ,,Nadat hij hoorde dat onze jonge dorpsgenoot, 
de 8-jarige Ruben, getroffen is door de spierziekte Duchenne, belde Kor Nienhuis me dat hij 
een idee had. Wij waren als bestuur direct enthousiast en zo werden de schouders onder een 
inzamelingsactie gezet, geheel in de voetbalsfeer.”

De actie betrof een reeks strafschoppen. Elke benutte penalty leverde geld op voor het 
goede doel. ,,Jeugdspelers zochten allemaal fanatiek sponsoren die de spelers per gemaakte 
strafschop betaalden. Iedere jeugdspeler mocht vijf strafschoppen nemen”, vertelt Kor 
Nienhuis. ,,Uiteraard hebben we goed gezocht naar wat keepers die hun dag niet helemaal 
hadden”, grapt Dimietri Meijer, voorzitter van de jeugdcommissie.

Corona was wel enigszins een spelbreker. Het was daardoor immers niet mogelijk de actie 
op een goed gevuld sportpark te laten plaatsvinden. Desondanks is er toch een geweldig 
bedrag van 3421 euro opgehaald. Vorige week werd de cheque overhandigd aan Paul 
Mulder, de vader van Ruben. Hij gaat samen met Ruben een fietstocht van 40 kilometer 
maken, onderdeel van de landelijke actie Duchenne 40. ,,Ruben is fanatiek aan het 
inzamelen en dit enorme bedrag komt daar nu bij”, verteld Paul.

Ruben is al de koploper als het gaat om het inzamelen van een geldbedrag van deze 
fietstocht. Hij haalde al zo’n 5000 euro op en hier komt nu dus ook nog eens deze 3421 euro 
bij. De teller staat inmiddels op meer dan 8000 euro. Natuurlijk is er altijd nog meer nodig 
voor goed onderzoek naar de spierziekte Duchenne.

www.deduchenne40.nl/ruben-mulder-de-duchenne-40

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!

https://www.deduchenne40.nl/ruben-mulder-de-duchenne-40
mailto:samenwerking@vveenrum.nl


KLUSDAG SPORTPARK

Zaterdag 5 juni hebben we een klusdag georganiseerd op het sportpark 
van Eenrum. Een gezellige dag waar we met 12 man diverse klussen hebben
aangepakt. De dag begon wat stroef met hevige regenval. Na de buien 

konden we volle kracht vooruit. Het professioneel materiaal van 4 in 1 Service 
uit Winsum was hierin goud waard. Goed materiaal is het halve werk. Het kunstgrasveld is 
in aanleg, de bosrand langs het hoofdveld is gesnoeid om de hoge reclameboarding te 
kunnen plaatsen, en de “koffiecontainer” is van binnen en van buiten geschilderd. 

De komende weken gaan we verder met:

- Dug-outs veld 2

- Scorebord plaatsen langs het hoofdveld

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

- Bewegwijzering sportpark

- De boarding van de speedsoccer arena



MIDZOMERAVOND VOETBAL 2021.

We gaan weer los! Wegens succes voortgezet.
Op dinsdag 22 juni is de eerste van in totaal 11 toernooiavonden.
Per avond is er ruimte voor 5 of 6 teams van minimaal 3 en maximaal 
5 spelers. Schrijf je op tijd in voor het toernooi wat bij jullie past! Alle 
toernooiavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk is er een gezellig 
terras naast ons geheel vernieuwd kunstgrasveld waar gelukkig weer een drankje mag 
worden gedronken.

Schrijf je op tijd in via de midzomeravond Facebook pagina of door een app te sturen naar 
Kor Nienhuis 06-51716951, Verzin een leuke teamnaam en geef door wie er in je team zit. 
We doen niet moeilijk als een bepaald team iets afwijkt van de omschrijving of als er toch 
een andere speler meedoet dan opgegeven. Het moeten een aantal gezellige avonden 
worden met voetbal en een feestje, we hebben het te lang moeten missen!

Het toernooi is voor verschillende categorieën die afhankelijk van de categorie, spelen op 
één of twee avonden. De categorieën en speelavonden zijn:

- “om de knikkers” 
- Toernooi voor teams die een lekker fanatiek potje willen voetballen. Volgens 

zaalvoetbalregels en met scheidsrechter. Vanaf 16 jaar.
- Speelavonden: 22 juni en 6 juli

- “damesavond” 
- Voor teams bestaande uit meiden en dames vanaf 16 jaar.
- Speelavonden: 23 juni en 7 juli

- “Lekker even balletje trappen” Voor teams waarbij het resultaat ondergeschikt is aan het 
gezellig trappen van een balletje. 

- Mix dames en heren.
- Speelavonden: 24 juni en 8 juli

- Ouders/kinderen toernooi” 
- Voor teams bestaande uit 2 volwassenen en 2 of 3 jeugdspelers van 12 tot 15 jaar
- Speelavonden: 28 juni

- ”jeugdtoernooi “ 
- Voor teams van jeugd van 12 tot 15 jaar.
- Speelavonden: 29 juni

- “seniorentoernooi” 
- Voor voetballers van 40 jaar en ouder.
- Speelavonden: 30 juni

Donderdag 1 juli is een reserve avond voor het geval dat er veel teams in dezelfde categorie 
zijn ingeschreven. Deze wordt eventueel ingevuld als de inschrijvingen binnen zijn.

8 juli sluiten we de toernooien af met een barbecue en een 
bijpassend feestje voor iedereen. Ook dan is iedereen vanaf 
19.00 uur welkom.



FANTASTISCHE EK POOL MET GEWELDIGE PRIJZEN

Expert is één van onze gewaardeerde samenwerkingspartners. Voor het 
Aankomende EK heeft Expert een EK pool georganiseerd.  Meld je aan voor
de pool en strijd mee om de fantastische prijzen en om de eer als meester 

voorspeller van HET HOGELAND. Ga naar:

ek.expert.nl/uithuizen



VV Eenrum….eigentijds en toekomstbestendig; DE UITSLAG!

In de vorige Clupdate hebben we drie varianten voor een nieuw logo 
gepresenteerd. We hebben alle leden uitgenodigd om hun stem uit te 
brengen op het logo dat volgens hen de volgende 100 jaar mee kan. De 
keuze is op basis van het aantal voorkeurstemmen gevallen op het logo 
#NRM 1 met 70% van de stemmen.

DIT IS HEM GEWORDEN …….

De uitslag van de stemming was als volgt:

# NRM 1 - 70%
# NRM 2 - 20%
# NRM 3 - 10%

Het nieuwe logo gaan we gefaseerd invoeren. Langzamerhand zullen we bij vervanging het 
nieuwe logo gaan doorvoeren. We voeren dit gefaseerd in om verspilling van geld te 
voorkomen. 

Tot ziens, tot #NRM

BELANGRIJKE MEDEDELING!!!

28 juni zijn de grasvelden officieel gesloten.  De velden 
worden gesloten voor het jaarlijkse zomeronderhoud door de 

gemeente.



DE COOP PLANTJESMARKT

Samenwerken loont!

Daarom spreken we bij VV Eenrum niet van sponsoring maar 
van samenwerking. In dat kader hebben we met vrijwilligers van de voetbal-
Vereniging op 8 mei voor Moederdag op de plantjesmarkt bij de COOP de bloemen-
kraam bezet. Een gezellige dag waar we in twee ploegen de verkoop hebben 
verzorgd van een ruime sortering aan bloemen en planten. 

Ook deze samenwerking was weer een groot succes met een beloning voor de vereniging 
van 
CoopCompact Eenrum met een mooie cheque van € 380,--. 

Tot de volgende Clupdate!

Vrijwilligers Bedankt! 

https://www.facebook.com/CoopCompactEenrum/?__cft__%5b0%5d=AZW8_PlDhXP2SkiwVh4KUB-e1SWCBsdEMNJBpx7FADV3jusQjPaj-4Jru5D3ooWMsixcxl1FQytINU7I6W3RW8QCYa71vj56oiymZX3mq65HpjDc9MBP7kivDU4x14A8sxMsoL1cnsoA-8PQ_6yYS4wd&__tn__=kK-R

