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Gezellige drukte op zaterdag 16 oktober langs het notaris-Sukveld.



Voorwoord van de voorzitter

De eerste voetbalweken van het huidige seizoen zitten er inmiddels alweer op! Het is ontzettend 
mooi om te zien hoe zowel vele leden als niet-leden gezamenlijk genieten en gebruikmaken van 
onze mooie accommodaties. Ook verheugt me zeer om te zien dat bepaalde keuzes in de aanleg en 
renovatie van ons sportpark ontzettend goed uitpakken in de praktijk. Zo zorgt de verbinding tussen 
het hoofdveld (het Notaris Suk Veld) en het tweede veld voor een positieve sfeer verhogende 
werking.

Helaas blijkt echter ook dat  ‘de coronapauze’ bij met name de senioren de nodige gevolgen heeft 
gehad. Ook bij de VV Eenrum zien we dat er sprake is van de landelijke trend, waarbij teams kampen 
met onvoldoende (fitte) spelers. Er zijn zelfs behoorlijk wat teams die zich noodgedwongen moeten 
terugtrekken uit hun competities, vanwege een tekort aan spelers. Hetzelfde geldt ook voor onze 
voetbalclub, omdat de lange periodes zonder voetbal het voor spelers bemoeilijkt om wedstrijdfit te 
raken. Gezien al deze problemen is het wel erg fijn te zien dat Heren 1 vorige week zaterdag de 
eerste punten van het seizoen hebben binnengesleept in de derby tegen Warffum! We zijn ons 
ervan bewust dat dit seizoen in meerdere opzichten een overgangsseizoen markeert. Toch is het erg 
prettig en goed voor de moraal dat de eerste overwinning van het seizoen nu echt een feit is. 

Als bestuur zijn we momenteel  ook erg druk met veel zaken achter de schermen, zoals de 
voorbereiding van onze algemene ledenvergadering die plaatsvindt op vrijdag 26 november. 
Hierover kun je verderop in deze Clubpdate meer lezen. Verder hebben we ook te maken met een 
enorme huurverhoging vanuit onze gemeente, waardoor de huur, ondanks de huidige situatie met 
betrekking tot corona en compleet vernieuwd sportpark (met private middelen), drie keer omhoog 
gaat. Dit zet ons uiteraard voor een erg vervelende uitdaging. Natuurlijk is het logisch dat onze 
gemeente de tarieven vanuit de vorige gemeenten wil harmoniseren. Echter is de wijze waarop dit 
nu gebeurt voor ons erg vervelend.

Jammer genoeg zullen we de komende weken/maanden nog te maken hebben met het coronavirus 
en de daarbij behorende maatregelen. Hierdoor dient iedereen die bij ons in het clubhuis verblijft in 
het bezit te zijn van een geldige QR-Code. Zoals wij dit ook hebben aangegeven in ons clubhuis, 
vragen wij een ieder om begrip voor deze omstandigheden en onze situatie als 
vrijwilligersorganisatie in tijden van corona.

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



IN MEMORIAM

Juliette Bontje

Op donderdag 14 oktober  is onze betrokken enthousiaste en zeer sociale 

vrijwilliger Juliette overleden. Wij wensen haar familie en vrienden heel 

veel sterkte met dit grote verlies.



Algemene Ledenvergadering

Beste leden van de VV Eenrum,

Vrijdag 26 november om 20:00 vindt er weer een algemene ledenvergadering plaats. Wil je hierbij 
zijn? Noteer dan alvast de datum in je agenda! Als bestuur willen we onze leden graag verwelkomen 
en bijpraten over de zaken waarmee we bezig zijn. Ook willen we je vertellen over de dingen die we 
met elkaar bereikt hebben het afgelopen jaar. Daarnaast is de stem van onze leden natuurlijk 
belangrijk bij het verkrijgen van nieuwe input, om aan de hand daarvan de juist richting voor onze 
vereniging te kiezen. De definitieve agenda wordt later nog gedeeld met alle leden. Voorafgaand aan 
de algemene ledenvergadering staat om 19:30 de ledenvergadering van de Club van 50 gepland. We 
heten je graag welkom op vrijdag 26 november. Hopelijk tot dan!



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!

Een gezellig dag op het Sportpark

Wanneer de jeugdteams op een zonnige zaterdagochtend (namelijk zaterdag 9 oktober) weer ten 
strijde trekken, vallen er meteen een aantal dingen op. Het eerste wat gelijk in het oog schiet is het 
grote aantal jeugdteams dat zich op en rondom de velden begeeft. Het aantal jeugdspelers neemt in 
Eenrum nog steeds snel toe. Inmiddels telt de VV Eenrum in totaal elf jeugdteams, waaronder sinds 
kort drie meidenteams. De MO11 vormt op dit moment het allernieuwste jeugdteam van de VV 
Eenrum en is klaar om aan de aftrap te verschijnen. De meidenteams MO11 en MO13 zijn overigens 
nog op zoek naar nieuwe teamgenoten om hun teams helemaal compleet te maken. Dus lijkt het je 
leuk om mee te doen in een van deze twee meidenteams? Geef je dan op!

Bezoekers van het Eenrumer sportcomplex kunnen echter ook nog iets anders opmerken. Op 
zaterdagochtenden is er nu eveneens sprake van een gezellige drukte op het sportpark. Langs de lijn 
staan vele toeschouwers, die na een wedstrijd van hun kinderen, kleinkinderen of andere bekenden 
gekeken te hebben, op het sportpark aanwezig blijven om ook (een gedeelte van) andere wedstrijden 
te bekijken.  Bovendien blijven jeugdteams na hun wedstrijden langer hangen om tijdens hun gevierde 
Derde Helft ook andere teams aan te moedigen. Onder het genot van snacks en drankjes (die worden 
aangeboden door het bestuur) genieten de jeugdspelers dus welverdiend van hun sportieve 
zaterdagen op het sportpark. Hoewel de Derde Helft voornamelijk goed is voor de teambuilding, leidt 
deze ook tot een betere sfeer rond de velden.

Dit alles zorgt ervoor dat het gevoel van saamhorigheid binnen de jeugdteams maar ook bij de 
toeschouwers toeneemt. Zoals gezegd, leveren deze ‘momenten’ binding op tussen de verschillende 
individuele jeugdspelers. Dit betekent dus dat er een gezellige atmosfeer ontstaat. Verder kan ook de 
liefhebber van de gezonde snack zijn hart  ophalen. Onder het genot van de catering, die dit jaar 
verder is uitgebreid, kan men vanaf nu buitengewoon genieten van de nieuwe verse broodjes gezond. 
Uiteraard biedt de catering ook nog immer ruimte aan een lekker bakje koffie of een andere lekkere 
snack. Er is echter maar één manier om dit te proeven, dus kom ook daarom gauw langs op het 
sportpark! 



Kantinezaken en Vrijwilligers

Beste leden van VV Eenrum,
Zoals jullie weten, bestaat elke vereniging uit vrijwilligers. Samen maken en dragen we de 
vereniging. Ook staat er in onze statuten dat dat elk lid minimaal twee dagdelen per jaar iets 
voor de club zou moeten doen. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die dit doen en een 
aardige groep besteedt wel 10 tot 15 uur aan onze mooie vereniging. Hier zijn we natuurlijk 
heel blij mee. Om het werk een beetje te verdelen, hebben wij ingesteld dat alle ouders van de 
jeugd één of twee keer per jaar meehelpt achter de bar (behalve als je trainer of leider bent). 
Dit gaat heel goed. Ik heb de laatste 6 weken in de ochtend steeds weer nieuwe en 
enthousiaste ouders in mogen werken. In de middag vragen wij aan de senioren, die verder 
geen taak hebben bij de club, om ook een bardienst mee te draaien. Het rooster voor de 
bardiensten krijgen jullie binnenkort. Ook merken we dat veel senioren van Eenrum 1 en 2 
trainer of leider zijn en dat is natuurlijk erg fijn. Daardoor hebben we echter wel regelmatig in 
de middag een tekort aan vrijwilligers.

Daarom vragen wij van de 7 tegen 7 spelers en speelsters ook om één keer per jaar mee te 
draaien. Mocht hij/zij ouder zijn van een jeugdlid, dan wordt deze persoon gewoon in de 
ochtend ingepland. Het rooster komt binnenkort in de apps en op de site. Wanneer ouders of 
senioren in de kantine meegedraaid hebben, merken veel mensen dat het werk erg meevalt en 
dat ze het werk ook leuk vinden. Daar zijn wij als bestuur ook erg blij mee. Mocht je er toch 
tegenop zien om achter de bar te staan mail mij dan, want dan zijn er ook nog een aantal 
andere dingen die je zou kunnen doen. Zo zijn er ook een paar senioren die liever fluiten en dat 
is natuurlijk ook helemaal prima. Scheidsrechters hebben we namelijk ook hard nodig. Ook 
hebben we sinds kort een enthousiaste groep vrijwilligers voor de catering. Zij verzorgen op 
zaterdagmorgen vanaf 9:00 uur de broodjes gezond, hotdogs, gehaktbal en binnenkort ook het 
broodje frikandel. We zijn heel blij met deze toppers!

Samen doen is beter! Dat proberen we bij VV Eenrum. Daarom graag tot ziens achter de bar of 
op het veld!!

Met vriendelijke groet,
Sandra Nubé (bestuur, kantine- en vrijwilligerszaken)

Heb je een vraag? Mail dan naar sandrakomrij@gmail.com
.

mailto:sandrakomrij@gmail.com


Gezocht!!!

Voor het schoonmaken van de kleedkamers van de kleedkamers zoeken we een enthousiast 
persoon, die de kleedkamers op twee momenten per week kan schoonmaken. Bij voorkeur één 
keer aan het begin van de week (1,5 uur) en op vrijdag (1,5 uur). Hiervoor krijg je een 
vrijwilligersvergoeding. Heb je belangstelling gekregen of wil je meer informatie? Stuur dan 
graag even een mail naar sandrakomrij@gmail.com .   Alvast bedankt!

Vrijwilligers in het zonnetje!!!

De week van 2 oktober was het de landelijke week van de scheidsrechter, een initiatief van de 
KNVB om scheidsrechters zeer terecht in het zonnetje te zetten. Bij VV Eenrum werd hier ook 
de nodige aandacht aan geschonken. VV Eenrum pakt het moment om haar scheidsrechters 
gilde even flink te verwennen, zij werden in de vroege ochtend op de betreffende zaterdag 
getrakteerd op een heerlijk ontbijt. De tafel was gedekt voor de scheidsrechters.

Eén van de prioriteiten van VV Eenrum is om de zaken rondom de scheidsrechters beter te 
regelen. Naast dat het scheidsrechters team meer aandacht en waardering krijgt, is het gehele 
korps ook van nieuwe herkenbare kleding voorzien. We zijn daarom zeer content met onze 
nieuwe partner voor de scheidsrechters: Pearle Uithuizen en Zuidhorn. Wij zijn ontzettend blij 
met deze creatieve en meedenkende ondernemer. Bij Eenrum ontstond het idee om een 
ludieke en zeer passende tekst op de rug van de scheidsrechters te zetten. Het is in alle 
opzichten een tekst met een knipoog en een dubbele lading.”

De tekst ‘ik zie het echt wel goed maak anders zelf een afspraak’ staat op het de rug van de 
Eenrumers scheidsrechters. Die allemaal voorzien van een compleet tenue met keuze uit een 
geel en grijs shirt en een zwarte trainingsjas

We zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat we vier nieuwe scheidsrechters kunnen 
verwelkomen. Wesley, Dylan, Niek en Bimian:  VAN HARTE WELKOM!!

mailto:sandrakomrij@gmail.com


VV Eenrum en 4 in 1 Service Winsum gaan mooie samenwerking aan!!!

VV Eenrum heeft er met 4in1 service uit Winsum een prachtige nieuwe partner van
de jeugd bij. Als VV Eenrum zijn we de afgelopen periode druk aan de slag met de jeugd afdeling 
en dat krijgt meer en meer echt vorm.

Na Hairpoint Winsum, de Aarzel niet campagne, klussenbedrijf Ennema, grondwerk Rudy Raangs
en sporthuis Winsum heeft ondernemer Frank Satnarain zich met veel plezier verbonden aan onze 
club. Alle jeugdleiders en coaches dragen op de wedstrijddagen een mooie herkenbare jas waar 
het 4 in1 Service bedrijfslogo op staat. Als vereniging zijn we zeer content met de overeenkomst 
met Frank Satnarain, Frank is een ambitieuze jonge en energieke ondernemer die past hartstikke 
goed bij ons cluppie. Het is geweldig dat we onze stafleden van de jeugdafdeling mooi in de 
kleding kunnen steken op deze manier. Naast een mooie uitstraling en een stukje herkenbaarheid 
is het voor ons vanuit de club ook een stuk waardering naar deze zeer waardevolle 
vrijwilligersgroep. Op de foto staan een deel van de begeleiders met hun nieuwe jassen.

Nog een waardevolle tip van Sandra!

Je kent het wel! Het voorjaar breekt aan, je tuingereedschap komt uit de schuur en je denkt”” shit, 
die moet nog even een beurt!”

De winter leent zich uitstekend om machines en tuingereedschap te onderhouden. Je hebt het 
gereedschap minder of niet nodig en de onderhoudsbedrijven hebben meer tijd voor onderhoud. 
Breng je gereedschap deze winter daarom op tijd voor onderhoud naar 4 in 1 service op Het 
Aanleg  in Winsum.
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JC legt de tenen in het badwater!

We zijn inmiddels al weer bijna 2 maanden onderweg sinds de start van dit seizoen. De tijd vliegt 
voorbij Volgens ons loopt alles aardig op rolletjes. Hier en daar is er zeker ruimte voor verbetering en 
ook is er bij sommige teams wel sprake van enige krapte. Dus mocht je nog iemand in je omgeving 
kennen die graag tegen een balletje wil trappen dan is de vv Eenrum the place to be.

Na de herfstvakantie gaan we competitie in met een nieuw team, namelijk de MO-11. Weer een 
mooie stap in de in één van onze doelstellingen: het meidenvoetbal weer een prominente plek te 
laten innemen bij de vv Eenrum. In nog geen 1,5 half jaar is er een volwaardige MO-15, MO-13 en een 
MO-11 uit de grond gestampt, een geweldige prestatie. Ook hier geldt weer dat er best nog wel een 
paar meiden bij mogen, dus mocht je nog iemand kennen dan is zij van harte welkom om een paar 
keer mee te trainen.

Dit leek ons ook wel een goed moment om even spreekwoordelijk onze tenen in het badwater te 
leggen. We hebben inmiddels de leiders en trainers benaderd om een enquête in te vullen en nu loopt 
er nog een enquête onder de jeugdleden en eventueel de ouders. Wij doen dit om te kijken waar we 
zaken kunnen verbeteren en of we op de juiste weg zijn. Vul deze enquête alsjeblieft in, het helpt ons 
enorm om verbeteringen door te voeren!

Iets anders wat ons gaat helpen is de spelersraad. Vanuit alle teams in de bovenbouw hebben we 
enkele spelers benaderd om zitting te nemen in deze raad. Hiermee zullen wij, als jc, een paar keer 
per jaar mee om tafel gaan zitten om te luisteren wat er leeft onder de jeugd zelf. Waar kunnen we de 
zaken verbeteren zodat het beter aansluit bij de behoeftes van onze leden. Daar doen we het immers 
voor, het plezier van onze jeugdleden.

Zowel de enquêtes die we uitzetten en de spelersraad dragen bij aan een andere doelstelling van ons, 
namelijk om beter in verbinding te staan te staan met onze jeugdleden en de ouders. 

Mocht jullie nog zaken voor ons hebben of een bijdrage willen leveren aan onze mooie jeugdafdeling 
schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan persoonlijk, via de leiders of stuur een 
mailtje naar jc@vveenrum.nl

Met vriendelijke groeten,

De JC
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