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Voorwoord van de voorzitter

Het loopt alweer aardig richting kerst. Voordat we het weten proosten we op het nieuwe jaar. Het 

gaat wederom niet gaan lukken om dit tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel met onze vereniging te 

doen. Ik weet nog goed hoe ik mij 2 jaar geleden voorbereidde op onze nieuwjaarsborrel, mijn 

eerste al voorzitter. Helaas hebben we er daarna geen enkele kunnen organiseren. 

Ik voel me eigenlijk wel een beetje de corona voorzitter, want op 2 maanden na ben ik alleen nog 

maar in coronatijd voorzitter geweest. Bijzondere tijden voor ons allemaal en ook zeker voor ons als 

voetbalvereniging. We zijn noodgedwongen nu te veel met allerlei zaken druk, waar je als vrijwilliger 

liever niet druk mee bent. En daarnaast hebben we met elkaar nog tal van andere belangrijke 

werkzaamheden die gewoon doorgaan en er ook nog ‘even’ bij gedaan moeten worden. 

We kunnen er helaas vanuit gaan dat we de komende maanden met bepaalde maatregelen rekening 

moeten blijven houden. Nogmaals wil ik eenieder vragen zich aan deze maatregelen te houden en 

zijn of haar eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Het helpt al onze vrijwilligers enorm. Ons 

motto ‘samen doen is beter’ komt hier weer zeer goed van pas. Na de Lock down is het hopelijk 

toegestaan om publiek te mogen ontvangen op ons sportpark bij de thuiswedstrijden 

Als bestuur krijgen we best regelmatig opmerkingen van sommige leden dat we niet streng genoeg 

zijn en niet voldoende handhaven en van anderen die het belachelijk vinden dat we zo meegaan met 

alle maatregelen en de daarbij behorende extra regels. Om iedere discussie hierover te voorkomen 

is het bij ons heel helder: we volgen de dan geldende regels van onze overheid. Niet meer en niet 

minder. We proberen dit op een zo goed mogelijke manier te doen met onze vrijwilligers. 

Zoals gezegd, nu eerst de feestdagen en de daarbij behorende winterstop. Nu hopen met elkaar dat 

het ook een winterstop gaat worden voor dat ellendige corona zodat we straks weer met elkaar 

lekker kunnen ballen en gezellig samen kunnen komen in ons clubhuis en op ons sportpark. 

Uiteindelijk is dat onze basis als voetbalvereniging! 

Namen het bestuur wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen en een geweldig en gezond 2022! 

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



BESTUURSVERKIEZING!

Zoals eerder al in een extra aankondiging toegelicht, hebben wij helaas onze Algemene Leden
Vergadering moeten uitstellen. We wilden deze aanvankelijk op vrijdag 26 november fysiek
houden.

Om als bestuur wel gewoon door te gaan en de komende maanden niet zoals onze regering een lange 
periode demissionair te besteden, hebben we besloten de bestuursverkiezing wel door te zetten. Zo 
zijn per 6 december jongsleden Karin Bloem en Gerard Wösten afgetreden als bestuurslid. Voor zowel 
Karin als Gerard zit de bestuurstermijn erop, waarna beiden zich niet herkiesbaar stelden. Gelukkig 
blijven Gerard en Karin allebei betrokken bij onze vereniging. Uiteraard zijn we Karin en Gerard zeer 
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid als bestuurslid in de afgelopen jaren. We gaan tijdens onze 
fysieke ALV uiteraard nog even stil staan bij dit moment.

We zijn als bestuur ook erg blij dat Sjoerd Vitters zich kandidaat heeft gesteld als bestuurslid
voetbalzaken. Eventuele tegenkandidaten konden zich melden tot en met vrijdag 3
December. Hiervoor heeft zich echter  niemand gemeld.

Met ingang van 6 december hebben we Sjoerd Vitters benoemd als bestuurslid voetbalzaken. Het is 
erg fijn dat Sjoerd op deze manier direct kan beginnen met zijn werkzaamheden als bestuurslid. Zeker 
voor de portefeuille voetbalzaken breken er drukke tijden aan, want de voorbereidingen voor het 
volgend seizoen staan al voor de deur. We kiezen er heel bewust voor dat we voetbalzaken (onze 
basis) de juiste aandacht willen geven binnen ons bestuur. Daarom zijn we blij dat ervaren bestuurder 
Sjoerd ons is komen versterken. Sjoerd zal zeer nauw samenwerken met Dimietri Meijer (voorzitter 
van de Jeugdcommissie) om zo ook verder te bouwen aan onze mooie ambities met onze 
jeugdafdeling, die na het enorme groei van 2020 ook in 2021 is door blijven groeien. Echt een 
geweldige teamprestatie waar we als vereniging heel trots op mogen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van VV Eenrum



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!

De Speedsoccer arena

De afgelopen week zijn de laatste details aan de Speedsoccer arena voltooid. Met 
medewerking van vele vrijwilligers is het kunstgras vernieuwd, is zand aangebracht, is 
de boarding geplaatst, zijn de doelen vernieuwd en is een beschermingslaag
aangebracht om tegen scherpe randen van de boarding te beschermen.

We willen onze vrijwilligers bedanken voor hun inspanning om dit unieke project tot 
stand te brengen. Ook hebben we vier lokale bedrijven bereid gevonden om hun naam 
te verbinden aan de speedsoccer arena. Hiermee krijgt het een prachtig aangezicht, 
waardoor ons sportpark nog meer verrijkt wordt. 

Hieronder hebben we een foto van het resultaat toegevoegd met de vier naamgevers; 
Marneland Tuin en terras, Kamphuis Metaalwerken, Autofirst garage Haring en 
Sietsema Aannemersbedrijf, duidelijk zichtbaar verdeeld over de vier zijden.

Het is geweldig te zien hoeveel gebruik gemaakt wordt van deze geweldige speelplaats 
en hoeveel spelplezier dit brengt. 
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Update vanuit de Jeugdcommissie (1)

Corona

Helaas zijn de afgelopen periode de coronamaatregelen weer van stal gehaald en vervolgens ook nog 

eens uitgebreid tot een Lock down. Zoals we al eerder gecommuniceerd proberen we zo lang als het 

kan te trainen en/of te voetballen. Helaas is het voorlopig niet mogelijk en is de winterstop vervroeg 

ingegaan. Zo snel er weer wat mogelijk is na 14 januari, starten we zo snel mogelijk weer op.

Enquête

Afgelopen periode heeft de JC diverse enquêtes uitgezet. Zo hebben we de leiders, trainers en de 

leden geënquêteerd. Hieronder volgt een kleine terugkoppeling van de uitslagen en we zullen tevens 

aangeven wat we met de resultaten gaan doen.

Trainers

De resultaten uit de enquête was positief. We zitten op het juiste spoor. Wel werd er aangegeven dat 

er meer in overleg gedaan moest worden met het team en de trainer i.p.v. beslissen voor het team. 

Tevens moest er meer aandacht zijn voor spelers die er boven uit steken. Over beide punten gaan we 

nadenken en kijken hoe we dit kunnen verbeteren. We wilden voor de winterstop nog een overleg 

inplannen met de trainers en coaches maar door de coronamaatregelen wordt dit wat lastig. 

Leiders

Ook deze enquête was positief. Enkele opmerkingen hier waren o.a. dat de communicatie steeds beter 

wordt maar af en toe toch nog erg ad hoc. Wij herkennen dit punt wel. Eén draaiboek zou ons hierbij 

kunnen helpen. Op dit moment is deze in ontwikkeling. Andere punten die werden genoemd waren de 

kleding en toernooien. Ook hier gaan we kijken hoe we dit kunnen verbeteren.

Leden / ouders

63 leden en ouders hebben de moeite genomen om hierop te reageren. Dank daarvoor. Vanuit alle 

teams is er wel gereageerd dus volgens ons geeft de enquête een goed beeld. De resultaten waren 

ook hier positief. Een enkeling weet niet waar hij voor bepaalde zaken moet zijn dus dat verdiend wat 

aandacht. Op de vraag hoe de training wordt ervaren zien we gelukkig een verbetering t.o.v. het vorige 

seizoen. Er werden nog wel wat klachten geuit maar we zien duidelijk dat deze zijn afgenomen. Het is 

nog niet perfect maar we zijn op de juiste weg. Een andere opmerking betrof de trainingstijden. Dat 

blijft een lastig puntje. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de trainingstijd. Sommige 

trainers willen graag voor hun eigen training aan training geven, soms kan een trainer alleen maar op 

bepaalde tijden/dagen en dan hebben we ook nog te maken met de beschikbaarheid van de velden. 

Andere opmerkingen waren: toernooien, in de vakanties wat leuke activiteiten, een mascotte, de 

kwaliteit van de velden, meer promotie op facebook en Instagram en feestjes voor de oudere jeugd. In 

de winterstop gaan we kijken hoe we bepaalde zaken nog kunnen verbeteren.
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Update vanuit de Jeugdcommissie (2)

De jeugdafdeling blijft maar groeien 

In de onderbouw zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in een aantal jeugdteams. Dit heeft te 

maken met de toeloop van een aantal nieuwe leden, waardoor sommige teams te groot werden. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat we na de winterstop met maar liefst 12 jeugdteams de competitie gaan 

hervatten. 

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,

Namens de Jeugdcommissie

Dimietri Meijer
Voorzitter Jeugdcommissie

mailto:jc@vveenrum.nl
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Vakmanschap is meesterschap!

Het was grote paniek in ons gezin. De rits van de jas van de vrouw des huizes was kapot. Mijn eerste 
hulp bestond aan een eigen geknutsel wat nergens toe leidde. Binnen drie pogingen was de rits weer 
kapot. Mijn tweede oplossing (ik ben namelijk een man) was “dan koop je een nieuwe.” Maar dat was 
geen optie. Die jas zit zoooooo heerlijk!!!

Toen kwam mijn eureka moment: We brengen hem naar Rashid!! Rashid voetbalde bij ons in het 
derde elftal en is een eigen kledingreparatie gestart in Winsum. Met de gedachte aan het hoopvolle 
gezicht van mijn vrouw ben ik direct in de auto gestapt met de boodschap dat de jas niet te lang weg 
mocht zijn. Daarna vroeg ik:  “hoe lang is niet te lang?” Maar dat was net iets teveel gevraagd. 

Aangekomen bij Rashid die boven in de kringloopwinkel van Goudgoud is gehuisvest werd ik direct 
vriendelijk geholpen. In werkelijk 2 minuten was de jas gerepareerd. Hoe makkelijk kan het voor een 
vakman zijn. Dolgelukkig ben ik weer in de auto gestapt en heb ik de vrouw des huizes heeeeeel blij 
gemaakt. 

Voor kledingreparatie moet je dus bij de vakman Rashid zijn!!!

Een zeer tevreden,
Eric Schoenmakers
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Glasvezelcampagne DELTA Fiber Netwerk

In de vorige extra editie van de nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over glasvezel! We hebben 
een hoop leuke enthousiaste reacties gekregen op deze informatie. De campagne is officieel van start 
gegaan. Ondertussen is de actie termijn opgerekt. Het is nu mogelijk om tot 23 februari 2022 35% met 
ons dorp en omliggende dorpen mee doet met de glasvezelcampagne. Als we dit aantal 
aanmeldingen halen dan wordt er overgegaan tot de aanleg van glasvezel. 

Clubactie Caiway, DELTA & Vaszlovszky Winsum

Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met DELTA & Vaszlovszky Winsum. Je kunt nu namelijk 
mee doen met de glasvezel clubactie. Als je, je via onderstaande linkjes aanmeld voor glasvezel dan 
ontvangt VV Eenrum €50,- in de clubkas. 

Daarnaast ontvangt iedereen die  die zich via onze club aanmeldt zelf ook €25,- op zijn of haar 
bankrekening. Ook als je, je al aangemeld hebt n.a.v. de vorige Clupdate dan krijg je de € 25 op je 
bankrekening. 

Ben je geïnteresseerd en wil je jezelf aanmelden dan kan dat via onderstaande link. Werkt de link niet, 
type deze dan over in de navigatiebalk van internet.

Aanmelden bij DELTA kan via: http://aklam.io/3dxZte

Vragen over glasvezel of deze actie?

Ook voor persoonlijk advies kun je nog steeds bij Vaszlovszky Winsum terecht! Neem eens contact op 
met Vaszlovszky Winsum bij vragen. 

Via mail : info@vaszlovszky-winsum.nl
Via telefoon: 0595-444400
Via Whatsapp : 06-82828482

Of bezoek 1 van de 4 DELTA Fiber Netwerk informatiepunten in de regio: Leens aan de Breekweg 2, 
Bedum aan de Stationsweg 12, Uithuizen aan de Hoofdstraat-Oost 21, Winsum aan de Hoofdstraat W 
7

Voor meer informatie zie onderstaande website:
https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/het-hogeland-west/

https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/het-hogeland-west/

