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Voorwoord van de voorzitter

Nog even en dan gaat de competitie toch echt weer van start. Dit betekent dat alle teams straks 
weer de wei in kunnen. En wat voor wei hebben we ter beschikking?! Als club staan we te popelen 
om iedereen te kunnen laten genieten van onze prachtige velden.

Ook kijken we er reikhalzend naar uit om van de zaterdag één groot voetbalfeest te maken. Vanaf dit 
seizoen hoef je niet langer na te denken of uit te zoeken over wie er thuis zal spelen vandaag. Je kunt 
ons sportpark elke zaterdag gerust betreden, want er is immers altijd wat te doen en te zien. 
Natuurlijk zullen we ook nog tijdens de start van de competitie te maken hebben met 
coronamaatregelen en andere beperkingen, maar dat we weer kunnen ballen is een mooie winst.

Inmiddels zijn alle trainingen weer begonnen en hebben ook onze nieuwe jeugdtrainers Quincy en 
Jan Pieter hun eerste trainingen erop zitten. Het is mooi om te zien dat zij allebei zeer enthousiast 
zijn. Verder horen we al veel positieve geluiden vanuit de teams over de trainingen. Dit lijkt een 
prima opmaat voor een mooi voetbalseizoen!

Naast het opstarten van de competitie hebben we als vereniging ook nog wel de nodige klussen 
openstaan. Deze werkzaamheden kosten ons simpelweg wat meer tijd, aangezien we deze voor het 
grootste gedeelte zelf met vrijwilligers verrichten. Doordat we dit doen zijn we in staat om voor het 
totaalbudget veel meer te doen dan normaliter zou kunnen. Alle hulp is welkom, dus geef vooral 
door indien je ons kunt helpen. De diversiteit van de vereiste klussen is groot, dus wat dat betreft is 
er voor iedereen iets passends te vinden. Daarbij zijn deze werkzaamheden niet alleen zeer nuttig, 
maar bovenal ook nog eens hartstikke gezellig en leuk.

Ten slotte wil ik graag nog even vermelden dat we als bestuur ontzettend blij zijn met de zeer 
deskundige hulp van Jarnick Vitters. Jarnick is sinds kort onze clubschrijver. Naast deze Clupdate zal 
hij straks ook veelvuldig te lezen zijn op onze website.

Op naar een mooi, gezellig en sportief voetbalseizoen. Graag tot ziens op ons sportpark!

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



Voortgang sportpark

De speedsoccerarena

Met het aanbrengen van de boarding is de speedsoccerarena tot leven gekomen. Afgelopen week zijn 
de logo’s van de samenwerkingspartners aangebracht op de boarding. Hiermee is de 
speedsoccerarena nagenoeg gereed. De bedrijven die de speedsoccerarena mogelijk maken, stellen 
we graag kort aan u voor:

AutoFirst Haring Kloosterburen

Sinds 2005 gevestigd aan de Wilgenpad te Kloosterburen. “Wij zijn Suzuki servicedealer maar ook een 
universeel autobedrijf dat de APK, klein of groot onderhoud uitvoert aan alle merken en typen auto’s. 
Daarnaast beschikken wij over de nieuwste apparatuur om uw auto zo goed mogelijk te kunnen 
onderhouden en diagnoses te stellen. Hiernaast is het bij ons mogelijk om onderhoud en reparaties 
aan uw aircosysteem te laten uitvoeren. Ook voor schadetaxaties, ruitvervanging en ruitreparaties 
bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn ook in de mogelijkheid om u te ondersteunen bij de 
aankoop van een ander voertuig. Zowel nieuw als gebruikt.”

Kamphuis Metaalwerken

Kamphuis Metaalwerken is een constructie-, las en montagebedrijf dat gevestigd is in Noordwolde 
(Gr). Kamphuis Metaalwerken is een jong bedrijf met veel ambitie. U mag dan ook van Kamphuis 
Metaalwerken verwachten dat haar product met kwaliteit en perfectie aan u wordt geleverd. 
Daarnaast streeft Kamphuis Metaalwerken naar een goede samenwerking met u, de klant.

Marneland – Tuin en terras

Marneland - Tuin en terras is een jong bedrijf met veel ervaring. Het is een allround bedrijf, dat zich 
bezighoudt met (her) bestrating, tuinonderhoud, tuinaanleg, shovel- en minikraanwerkzaamheden. 
Marneland werkt voor zowel particulier als bedrijf.

Sietsema Aannemersbedrijf B.V.

Sinds 2004 een dynamische onderneming. Het is een middelgroot bedrijf dat zich bezighoudt met 
uiteenlopende werkzaamheden in de bouw. Het team is sterk in het vertalen van de wensen van de 
klant naar het eindproduct.

Als club zijn we deze lokale ondernemers zeer dankbaar voor de ondersteuning. Naast hun 
vakmanschap ondersteunen ze ook de leefbaarheid van onze regio.

Hoofdsponsors komen extra in beeld

De hoofdsponsoren van VV Eenrum brengen we binnenkort prominent onder de aandacht met een 
eyecatcher van formaat. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang en zullen zeer binnenkort 
zichtbaar zijn op het sportpark. Hieronder alvast (iets meer dan) een sneak preview.



Oproep! Oproep
In de tweede helft van augustus zijn we van plan om de hoge boarding langs het ‘Notaris 
Suk veld’ te plaatsen. Hierbij gaat het voornamelijk om het plaatsen van staal, het storten 

van beton en het boren van gaten (dit wordt gedaan door middel van een machine). 

Aangezien we al dit werk niet met weinig handen kunnen bewerkstelligen, willen we hierbij 
graag vragen wie ons hierbij kunnen helpen. Wil je ook meehelpen? Stuur dan even een 

berichtje naar Eric Schoenmakers: Whatsapp of telefonisch (06-13073959)

Alvast bedankt voor je hulp!

Hieronder op foto 1 ligt de speedsoccerarena er strak bij en is klaar om weer intensief gebruikt te 
worden. OP foto 2 geven we een sneakpreview van de te plaatsen eyecatchers met onze trotse 
hoofdsponsors. (Het is overigens meer een preview dan een sneakpreview, maar dat terzijde)



Oproep! Oproep
In de tweede helft van augustus zijn we van plan om de hoge boarding langs het ‘Notaris 
Suk veld’ te plaatsen. Hierbij gaat het voornamelijk om het plaatsen van staal, het storten 

van beton en het boren van gaten (dit wordt gedaan door middel van een machine). 

Aangezien we al dit werk niet met weinig handen kunnen bewerkstelligen, willen we hierbij 
graag vragen wie ons hierbij kunnen helpen. Wil je ook meehelpen? Stuur dan even een 

berichtje naar Eric Schoenmakers: Whatsapp of telefonisch (06-13073959)

Alvast bedankt voor je hulp!

Opening sportpark uitgesteld!

In de vorige Clupdate, aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen, kondigden we met veel 
enthousiasme de feestelijke opening van ons gloednieuwe sportpark aan. Helaas hebben wij als 
bestuur echter moeten besluiten de voorgenomen opening van het sportpark uit te stellen naar 
volgend jaar. De reden voor dit besluit zal voor een ieder hoogstwaarschijnlijk duidelijk zijn. Met de 
huidige coronamaatregelen en restricties in werking is het eenvoudigweg nog te complex en eveneens 
verre van ideaal om een gezellig feest te organiseren. 

Ondanks deze teleurstelling willen we in de toekomst alsnog met onze gehele vereniging een groot 
feest vieren ter ere van de opening van het vernieuwde sportpark. Het doel is nog altijd om een 
gezellig feest te organiseren dat gepaard gaat met onder andere live muziek, lekker eten en drinken en 
uiteraard voetbal gerelateerde activiteiten. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we dit feest 
moeten uitstellen, maar aan de andere kant….wat in het vat zit, verzuurt niet!

Dus we houden onze feestelijke opening van het sportpark nog even tegoed..



Beste (jeugd)leden en ouders,

We zijn weer begonnen!

Sinds maandag 23 augustus wordt er alweer volop getraind door alle jeugdteams binnen VV 
Eenrum. Het was een behoorlijke puzzel om e.e.a. rond te krijgen. Dat had enerzijds te maken 
met het aantal teams dat nu actief is binnen de jeugd en anderzijds dat we onze leden meer 
willen bieden. Alle teams trainen dit seizoen 2x in de week. Maar ook de beschikbare tijden 
van onze trainers bepalen voor een groot gedeelte het moment waarop er getraind wordt.

Daarnaast bieden we voor de keepers op de vrijdagavond m.i.v. 3 september keeperstraining 
aan. Verder zijn we nog druk bezig om te kijken of we een aantal keren op de vrijdagavond een 
(open) techniektraining kunnen aanbieden. Al met al zijn dit mooie ontwikkelingen die een 
positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze voetballers(ters). Zaterdag 4 
september beginnen de wedstrijden weer voor de jeugd. Voor de onderbouw zullen dit 
competitiewedstrijden zijn en de bovenbouw begint met de beker.

Na afloop van het vorige seizoen zijn er om verschillende redenen weer diverse vrijwilligers 
gestopt. Een vereniging draait op vrijwilligers en wij zijn iedereen dankbaar die zijn of haar 
steentje bijdraagt. Vroeger werden deze vrijwilligers tijdens de slotdag in het zonnetje gezet. 
Om de bekende reden is de slotdag echter het afgelopen seizoen wederom niet doorgegaan. 
We zoeken op dit moment nog naar een andere mogelijkheid om onze vrijwilligers alsnog in 
het zonnetje te zetten. Maar langs deze weg willen wij alvast een aantal vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet, zonder daarbij iemand tekort te willen doen.

Marije Pankras die al jaren als leidster actief was bij de voormalige EKC 3. Het is haar gelukt 
om dit team van jongs af aan tot aan de EKC bij elkaar te houden. Dit is in onze ogen een 
geweldige prestatie. De afgelopen paar jaar hebben Johan Bos en Job v/d Horn dit team 
getraind. Hein Wösten is enkele jaren actief geweest bij de huidige JO17, zowel als coach als 
(assistent) trainer. Het afgelopen jaar heeft hij dit samen met Meindert Geertsma gedaan. 
Gerard Bottema heeft enkele jaren de huidige JO11 getraind en werd hierin regelmatig 
ondersteund door Bo. Lisa Labrie heeft de afgelopen jaren het leiderschap van de huidige JO11 
voor haar rekening genomen. Nogmaals onze dank voor jullie inzet en hopelijk blijven we jullie 
regelmatig zien rond de velden van de VV Eenrum.

De afgelopen periode heeft de jeugdcommissie hard gewerkt aan het beleidsplan voor de 
aankomende 2 jaar. We moeten nog even de laatste puntjes op de I zetten maar we zijn zeer 
blij met het resultaat. Het is een praktisch handboek geworden. Zo hebben we onderzocht 
waar onze kansen liggen en welke bedreigingen we op ons zien afkomen en hoe we deze 
bedreigingen kunnen afwenden of juist kunnen veranderen in mogelijkheden. Op basis daarvan 
hebben we concrete doelstellingen opgesteld en enkele concrete zaken benoemd over wat we 
moeten doen om deze doelstellingen te behalen. Een voorbeeld: We hebben als doelstelling 
geformuleerd ‘de verbinding verbeteren’. Hiermee bedoelen we de verbinding tussen leden 
onderling in een team, tussen de teams, met de senioren, met de JC maar ook de verbinding 
tussen ouders en de club en de JC. Een van de concrete acties om dit te bereiken is het 
faciliteren van de koffie tijdens de training bij de jongste jeugd. Als pilot is er nu een kopje 
koffie beschikbaar tijdens de training van de Kabouters-JO-07-08 en de 09 op donderdag. 
Hiermee hopen we de verbinding tussen de ouders onderling en club te verbeteren.

Z.O.Z.!!!!



(Vervolg vorige pagina….)

Tevens hebben we enkele kernwaarden benoemd die wij als JC belangrijk vinden. 

Samen doen is beter 

Sportief

Enthousiasme

Plezier

Respect

We zullen in de aankomende periode regelmatig aandacht besteden aan deze kernwaarden en 
aangeven wat we hiermee bedoelen. Ook hiervoor hebben we nog een voorbeeld. Met respect 
bedoelen we dat we respect hebben voor een ieder binnen onze verenging. Iedereen is anders 
en wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Ook hebben we respect voor de scheidsrechter en de 
beslissing die hij of zij maakt, hoe moeilijk dat soms ook is. En met respect bedoelen we ook 
dat jij je netjes en tijdig afmeldt voor de training, zodat de trainer daarmee rekening kan 
houden.

De afgelopen periode zijn wij ook druk bezig geweest met de voorbereidingen voor dit seizoen. 
We hopen dat e.e.a. vlekkeloos zal verlopen maar we kunnen jullie nu alvast verklappen dat wij 
fouten gaan maken en waarschijnlijk ook blijven maken (maar hopelijk niet dezelfde). Wij zijn 
immers ook maar mensen. ☹ Dus mocht er een probleem zijn of iets dergelijks, trek dan even 
aan de bel. Dit kan persoonlijk, via de leider, via de app of via jc@vveenrum.nl. Samen komen 
we er wel uit. Onze motto is niet voor niets Samen doen is beter!

Wij zijn trouwens nog steeds op zoek naar diverse vrijwilligers voor onze jeugdafdeling. Dus wil 
je onderdeel zijn van een enthousiaste groep vrijwilligers die het beste voor heeft met de jeugd 
binnen onze gemeente, meld je dan aan. Hierbij hoef je dan niet alleen te denken aan voetbal 
gerelateerde functies. Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden beschikbaar binnen onze 
mooie vereniging.

De jeugdcommissie

.
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