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Voorwoord van de voorzitter

GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Helaas kunnen we nu al voor het tweede jaar op rij als vereniging geen nieuwjaarsborrel 

organiseren. Ook blijft het in mijn derde jaar als voorzitter dus bij slechts één nieuwjaarsborrel. 

Zonder met elkaar fysiek het glas te kunnen heffen wil ik jullie allen namens ons gehele bestuur een 

zeer gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar wensen! 

Een nieuw jaar start vaak bij velen met de nodige goede voornemens en vaak zijn ze redelijk cliché 

maar daarom toch nog zeker niet onzinnig of onbelangrijk. Wij als vereniging hebben vooral één heel 

belangrijk voornemen en dat is simpelweg lekker voetballen in combinatie met de hoop elkaar weer 

volop te kunnen ontmoeten op ons prachtige sportpark. Hoewel dit voornemen heel simpel klinkt, is 

het helaas tegenwoordig nog best een uitdaging. 

Twee jaar geleden tijdens onze laatste fysieke nieuwjaarsborrel en mijn eerste als voorzitter sprak ik 

de ambitie uit om een dubbel aantal leden te activeren en te enthousiasmeren als vrijwilliger voor 

onze vereniging. Zo’n 20% van onze leden deed actief iets voor onze vereniging en onze ambitie was 

om hier 40% van te maken. Toen nog niet wetende welke omstandigheden rondom corona in het 

vooruitzicht lagen. Nu twee jaar later kan ik ondanks alle maatregelen en beperkingen stellen dat we 

er aardig in geslaagd zijn. Ik kan nu tal van voorbeelden gaan noemen, maar het grote gevaar is dan 

dat ik mensen vergeet. Het is in ieder geval erg fijn om te kunnen stellen dat steeds meer mensen 

zich op een bepaalde manier inzetten voor onze vereniging.

Tijdens het afgelopen jaar hebben we ook een paar mooie stappen gezet als het gaat om de 

organisatie binnen onze vereniging. Financieel staan we er ondanks alles prima voor en dit zorgt er 

mede voor dat we de volgende stappen kunnen zetten. Onze ambitie is om met afstand de 

gezelligste vereniging te worden. Iedere zaterdag moet een waar voetbalfeest bij ons worden voor 

heel Eenrum en omstreken. Zoals eerder al gemeld hebben we onze algemene ledenvergadering 

moeten uitstellen. We hopen medio maart dat het weer mogelijk is om jullie als leden in ons 

clubhuis uit te kunnen nodigen. Heel graag presenteren we onze plannen en ontvangen we jullie 

feedback hierop. 

Tot slot wil ik namens ons bestuur de meiden van MO15 hartelijk feliciteren met hun 

kampioenschap. Verderop in deze Clupdate is overigens nog wat meer te lezen over deze mooie 

prestatie. De meiden van MO15 zijn op 18 december ongeslagen kampioen geworden met een 

indrukwekkend doelsaldo en heel leuk voetbal. Geweldig gedaan en nogmaals gefeliciteerd! 

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



MO15-1 IS KAMPIOEN (1)

Het Succes Van Een Vriendenteam

Sinds zaterdag 18 december is de MO15 van de EKC, een combinatieteam tussen VV
Kloosterburen en VV Eenrum, officieel KAMPIOEN!!!. Daarom had ik een interview met de
leidster van dit succesvolle team: Amélie Bippes.

Aan het begin van de najaarscompetitie denkt nog bijna niemand bij de MO15-1 aan een
mogelijk kampioenschap. Het nieuw samengestelde elftal staat positief en zonder
verwachting aan de aftrap van het nieuwe seizoen, wanneer het team eind september
plotseling de eerste wedstrijd wint. Deze eerste (7-6) overwinning in competitieverband blijkt
algauw belangrijk. De tegenstander tijdens dat eerste duel, HFC’15 MO15-1 groeit namelijk
snel uit tot een geduchte concurrent voor de EKC.

De eerste uitdaging als coaches/leidsters/trainsters begint voor Amélie en Amber niet bij VV
Eenrum maar bij het schoolvoetbal. Het meidenteam van de toenmalige groep 7 en 8 van de
basisschool uit Eenrum is dan op zoek naar een leider voor het schoolvoetbaltoernooi. Het
enthousiasme voor voetbal dat door dit toernooi ontstaat, resulteert uiteindelijk tot de
oprichting van de MO13. Amélie: “Opeens waren er zo’n 16 meiden. Dat was echt veel voor
een team waarbij je eigenlijk 7 tegen 7 speelt. Uiteindelijk hebben ze de meiden van
Kloosterburen erbij gehaald. Toen konden we het team splitsen. Daarna zijn we meegegaan
met de MO15 omdat we dat op dat moment, denk ik, een leuke uitdaging vonden.” Vanaf dit
seizoen is die uitdaging voor de MO15 alleen maar groter geworden. Met de successen uit
de eerste seizoenshelft achter de rug viert het team niet alleen het kampioenschap, maar
promoveert het ook naar de eerste klasse. De meiden zijn het voorlopig niet gewend
wedstrijden te verliezen. Vroeg in het seizoen verliest de ploeg een bekerwedstrijd, tot
dusver de eerste en enige nederlaag. Toch kijkt het team ernaar uit om vooral veel te leren
in de volgende competitie. Er zijn evenals voor aanvang van de najaarscompetitie weinig
verwachtingen over hoe de competitie zal verlopen, maar wat zeker is, is dat de meiden van
de MO15 niet snel opgeven.



Kampioenschap MO15-1 (2)

Volgens Amélie is een van de redenen voor het succes van de MO15 de saamhorigheid, die
zo kenmerkend is voor het gezellige team. In een relatief korte tijd weten de coaches van het
kampioenselftal, Amélie Bippes en Amber Meijer, een hecht team te creëren. Het team
wordt uiteindelijk zo hecht dat er inmiddels gesproken kan worden van een heus
vriendenteam. Opvallend daarbij is de grote betrokkenheid van Amélie en Amber. Amélie:
“Ze voelen ook wel een beetje als vriendinnen. Dit geldt zowel voor Amber en mij, als voor
de meiden. Het is niet zo dat wij alleen maar trainers en leiders zijn, het is wel meer dan dat.
Daarom zijn we ook veel trotser als ze winnen. Ik hou ook bij wanneer de meiden jarig zijn.
Bij elke verjaardag koop ik een cadeautje.” De hechtheid van het elftal valt ook te zien op
social media. Op Instagram hebben de meiden van MO15 een eigen pagina waarop de
belevenissen van het team voorbijkomen. Dit is ook erg leuk voor de speelsters, die op
Instagram hun eigen doelpunten terug kunnen zien.
Met maar liefst 78 doelpunten voor, en slechts 15 tegen, beschikt de MO15 over een
indrukwekkend doelsaldo. Het geheim achter alle doelpunten is vooral de goede opbouw

van de doelpuntenmaaksters. Het opbouwen van het spel en het maken van driehoekjes op
de trainingen gaan tijdens wedstrijden vrijwel altijd automatisch. Amélie: “Ze kunnen
allemaal ook zo goed schieten. Mirthe Staal heeft bijvoorbeeld nog een beter schot dan de
meeste meiden die bij mij in het team zitten. Je merkt ook wel dat, Roos, Roshani, Mirthe,
Fleur en Anouk, speelsters die vorig jaar nog bij de jongens speelden, nu bij de MO15 echt
tot hun recht komen. Je ziet aan hun techniek dat ze daar veel van geleerd hebben.” Een
bekend handelsmerk van het kampioensteam is ook met name de indraaiende corner. Bij
deze hoekschoppen valt vaak vooraf al te zien of ze een doelpunt opleveren. Amélie: “Bij de
corners sta ik vaak even te filmen. Regelmatig vliegen de ballen er dan gewoon in. We
hebben er ook een beetje een tactiek bij bedacht. Roos gaat dan ergens bij de tweede paal
staan, neemt de bal aan en schiet hem vervolgens op doel. Dit is al best vaak zo gelukt.”
Wat opvalt aan de mentaliteit van de speelsters is bovendien dat elk doelpunt uitbundig
wordt gevierd. Het maakt niet uit met hoeveel doelpunten de meiden voor staan - elke goal
is weer één grote reden voor blijdschap. Dit valt overigens ook terug te zien in de origineel.



Kampioenschap MO15-1 (3)

Het Succes Van Een Vriendenteam

ingestudeerde Fortnite dansjes en de inzet van de MO15. Het is precies deze
winnaarsmentaliteit die het team uiteindelijk het kampioenschap bezorgt. De
kampioenswedstrijd nodigt desondanks toch nog enige spanning op. De tegenstander van
de EKC, Lycurgus, is er flink op uit het de koploper enorm lastig te maken. Gelukkig eindigt
het duel in een zwaarbevochten 0-1 overwinning en houdt keepster Luca haar doel schoon.
Hiermee sleept de MO15 ten slotte de welverdiende titel binnen. Toch laat het echte grote
feest nog even op zich wachten. Amélie: “We gaan binnenkort als de lockdown over is nog
een rondje op de trekker doen en een teamuitje organiseren.” Nu de jeugdteams na een
korte onderbreking eindelijk weer mogen voetballen, breekt er voor de MO15 ook weer een
spannende periode aan. Wil je de meiden ook een keer in actie zien? Kom dan gauw een
keer langs op het sportpark. Ik wens de MO15 heel veel succes in de eerste klasse!

Volg het team nu ook op Insta, via @ekc.mo15!

De speelsters en Leidster Amelie: Mirthe Staal, Roos de Haan, Roshani de Haan, Roos de Haan, Isabella 
Bippes, Ayla Piek, Baraa Aldougheim, Kawthar Aldougheim, Anouk Faber, Manon Faber, Fleur Adringa, 
Esther Hendriksen, Luca Deddens, Sophie Rozema, Lenthe Solinger



De jeugdcommissie

Allereerst namens de JC de allerbeste wensen voor 2022. Hopelijk wordt dit het jaar waarin we 

eindelijk afscheid van Corona kunnen nemen en ons ‘’normale’’ leven weer een beetje kunnen 

oppakken. Tot aan die tijd zullen wij ons best doen om te denken in mogelijkheden waarbij wij ons 

uiteraard aan de maatregelen van het RIVM houden. 

Vooral het aankomende 2e seizoenshelft willen we volle vaart vooruit. Deze 2e seizoenshelft spelen 

ook de senioren teams van EKC hun thuiswedstrijden in Eenrum. Dit samen met de maar liefst 12 

jeugdteams die we ingeschreven hebben en zaterdag 1 en 2 van Eenrum. Dat worden mooie 

zaterdagen op ons vernieuwde sportpark. Het zal hier en daar wat druk geven op de kleedkamers 

maar zodra het programma bekend is gaan we kijken waar we tegen problemen aanlopen en daarop 

acteren. Maar dit is wel waar we het allemaal voor doen. Heel veel voetbal en gezelligheid. Wij 

hebben er in elk geval weer heel zin in!

N.a.v. de persconferentie van 3 januari moest er hier en daar waar wat geschoven wat betreft trainers 

en trainingstijden en dit zal vast niet de laatste keer zijn. (Nu ik dit nog even voor de laatste keer 

controleer is er alweer een kleine wijziging op 14 januari doorgevoerd.) December jl. was het nog veel 

lastiger omdat er toen maar tot 17.00 uur getraind kon worden maar ook daar lukte het elke keer 

weer om een trainer te vinden die een training wilde verzorgen. Ik wil toch wel hier mijn waardering 

uitspreken voor een ieder die ons toen, nu en straks helpt. Het geeft mij heel veel energie dat er 

zoveel mensen zijn die bereidt zijn om wat te doen voor de club en daar enkel waardering voor 

ontvangen. Dat is toch geweldig! En laat ik duidelijk zijn. Ik sta nu even stil bij de trainers maar dit 

geldt natuurlijk voor alle vrijwilligers!!!

Wat betreft de 2e seizoenshelft. Als we corona een beetje achter ons kunnen laten dan hebben we 

nog wel het e.e.a. in petto! We bruisen namelijk van de ideeën ☺. Hopelijk lukt het om een aantal van 

de ideeën concreet te maken. Mocht je zin hebben om mee te werken aan onze bruisende 

jeugdafdeling  laat het ons dan weten. De enige voorwaarde die we stellen is denk in mogelijkheden 

en bruis van de energie!

De 2e helft staat ook in het teken om alvast richting het nieuwe seizoen te kijken. Zo zullen we 

binnenkort  met de huidige trainers om de spreekwoordelijke tafel gaan zitten om te kijken wat zij 

volgend seizoen gaan doen. Daarnaast zullen we hier en daar alvast de met de leiders in gesprek gaan 

en zullen we om tafel gaan met de spelersraad. Uiteraard is dit ook allemaal wel weer afhankelijk van 

de ontwikkelingen rondom Corona. 

Zoals aangegeven zal de 2e seizoenshelft EKC zijn thuiswedstrijden ook in Eenrum voetballen. EKC is 

een samenwerkingsverband tussen Eenrum en Kloosterburen op het gebied van damesvoetbal. EKC 

bestaat inmiddels al iets meer dan 10 jaar en heeft 3 senioren teams en een MO15. Misschien leuk 

om straks, als het weer kan en mag, een kijkje te nemen!

Heb je vragen, ideeën, suggesties, opmerkingen laat het ons dan vooral weten dat kan persoonlijk 

maar mag ook via de mail op: jc@vveenrum.nl



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!

WALKING FOOTBALL IETS VOOR JOU? (1)

Een tweeëntwintig mannen en vrouwen spelen inmiddels wekelijks met veel plezier Walking Football. 
Maar er is ruimte voor nog meer deelnemers! Lees onderstaande informatie en kom kijken, doe mee 
of meld je aan.

Wat is Walking Football

Walking Football is een uit Engeland overgewaaide langzamere variant van voetbal, bedoeld voor 60-
plussers (zowel mannen als vrouwen). Lichamelijk contact, het maken van slidings, rennen en sprinten 
is verboden. Dit om blessures te voorkomen. De bal mag niet boven heuphoogte komen. Er wordt op 
een aangepast veld met kleine doeltjes zonder keeper gespeeld. De training bestaat uit een warming 
up, oefenvormen en wordt afgesloten met een partijtje.

Sociaal aspect

Een training begint en wordt afgesloten met koffie en thee en het bespreken van de laatste nieuwtjes. 
Gezellig samen zijn en het werken aan een goede conditie gaan hierbij hand in hand.

Doelgroep

Het belangrijkste doel is om mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder bij elkaar te brengen, ze via 
Walking Football aan het sporten en bewegen te krijgen en gezondheidsonderwerpen (mentaal en 
fysiek) bespreekbaar te maken. Deelnemers worden actiever, hun leefstijl verbetert en hun 
gezondheid neemt toe.

Ook diverse Eenrumers doen mee met Walking football
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Walking Footbal (2)

Begeleiding

De training is in zeer goede handen van Henk Alssema, oprichter en mede-eigenaar/hoofdtechniek 
trainer van de Voetbaltechniekschool Het Verschil te Winsum. Bij calamiteiten is Henk in het bezit van 
diverse diploma’s. 

Trainingsaccommodatie

De training vindt plaats op vrijdagmorgen en begint om 10.00 uur. Er wordt per twee weken 
afwisselend getraind op de velden van vv SIOS (sportpark De Lange Twee) en vv Winsum (sportpark 
Schilligeham). Indien het veld is afgekeurd wordt er eveneens op de vrijdagmorgen en op hetzelfde 
tijdstip uitgeweken naar de Oude Manege, Netlaan 1A te Winsum. Er is een groepsapp aangemaakt 
voor de meest actuele informatie. 

Belangstelling?

Lijkt het je leuk om elke vrijdagmorgen te voetballen? Kom dan eens een keer vrijblijvend kijken of 
meedoen. Of ken je iemand die interesse zou kunnen hebben? Geef deze informatie dan door. De 
eerste 4 weken is het meetrainen gratis! Voor meer informatie kun je contact opnemen namens vv 
Winsum met Jacob Kamst tel. 06-11303372 of Hans Bloem tel. 06-40448370 of namens vv SIOS met 
Reinder van der Veen, tel. 050-3061805.
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‘ Money-talk’ (1)

Al het tweede jaar op rij is het niet mogelijk om op een goede manier een ledenvergadering te 
houden. En dat is om meerdere redenen erg jammer. 

In de eerste plaats is het goed dat we als bestuur verantwoording afleggen over de uitvoering van het 
beleid van het afgelopen jaar en hierover vragen kunnen beantwoorden. Daarnaast is het ook een 
mooi moment om ideeën op te doen die op een later moment gerealiseerd kunnen worden. 

Hierbij gaat het ook om het besteden van de gelden die bij de vereniging binnen komen en de 
verantwoording daarover. Hierover wil ik jullie graag informeren, want ondanks dat we geen 
ledenvergadering kunnen houden, heeft het opstellen van de jaarcijfers en de controle hierop niet stil 
gestaan.

Op 15 november is er een kascontrole geweest op de jaarcijfers van het jaar 2020/2021. De 
kascontrole is uitgevoerd door Dimietri Meijer en Bas Hamminga. Het resultaat van dit jaar was 
ondanks Corona EUR 2.902 positief. 

De belangrijkste reden hiervan was de bijdrage vanuit de samenwerking met lokale ondernemers. 
Hierin is veel tijd en energie gestoken en dat heeft zich uitbetaald. Verder hebben we als vereniging 
ook compensatie aangevraagd voor de omzetderving die we als gevolg van Corona hebben geleden. 
Ook deze compensatie heeft bijgedragen aan het positieve resultaat. Uiteraard was dit minimaal net 
zoveel geweest als de kantine een heel jaar onbeperkt open was geweest, maar als vereniging hebben 
we niet te klagen over de compensatie vanwege Corona in het jaar 2020/2021. De conclusie van de 
kascommissie was als volgt:

De kascommissie van Voetbal Vereniging Eenrum heeft op 15 november 2021 de financiële 
administratie over het boekjaar 2020/2021 beoordeeld.

De administratie geeft een getrouw beeld weer van de financiële positie van VV Eenrum per 30 juni 
2020 en de resultaten over het boekjaar 2020/2021.

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert de Algemene 
Ledenvergadering aan de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende 
het boekjaar 2020/2021.
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‘Money talk’ (2)

Los van de reguliere inkomsten en uitgaven, hebben we de afgelopen twee jaar ook te maken gehad 
met grote geldstromen aan incidentele inkomsten en uitgaven. In de eerste plaats was er de grote en 
succesvolle huisverloting die ons als vereniging ruim EUR 375k heeft opgeleverd. Daarnaast hebben 
we de afgelopen twee jaar subsidie aangevraagd onder de regeling “Stimulering Bouw en Onderhoud 
van Sportaccommodaties”. Het totaalbedrag van deze subsidies in de afgelopen jaren was EUR 110k. 
Al deze bedragen zijn ook geïnvesteerd in het sportpark dat er hierdoor fantastisch bij ligt. 

Op 29 november heeft er een controle op al deze geldstromen plaats gevonden. Deze controle is 
uitgevoerd door Sjoerd Vitters, Herald Jansen en Eric Schoenmakers. Hierbij zijn de bankafschriften 
doorgenomen en zijn diverse facturen aan een detailcontrole onderworpen. Ook hier is vastgesteld 
dat alle gelden juist en volledig zijn verantwoord en dat alle baten ten gunste van VV Eenrum zijn 
gekomen.

Er volgt nog een uitgebreide presentatie over de besteding van de huisverloting- en subsidiegelden 
aan alle leden. We plannen deze tijdens de algemene ledenvergadering zodra het mogelijk is. Kleine 
vooruitblik is dat we het zo succesvol hebben gedaan dat we ook als ‘de club van 1 miljoen’ door het 
leven kunnen. Nieuwsgierig: kom vooral naar de ledenvergadering waarin we dit nader toe zullen 
lichten.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de cijfers over het afgelopen jaar of 
over de bestedingen met betrekking tot de huisverloting, dan kun je me altijd even mailen of bellen.

Martijn Stoker
Penningmeester VV Eenrum
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Internationaal toernooi

2022 is het laatste jaar dat de JO 19 in de jeugd speelt. Het volgende seizoen stromen de jongens door 
naar de senioren. Om dit moment te markeren en de jeugdperiode af te sluiten, gaat de JO 19 
meedoen aan een internationaal voetbaltoernooi in Spanje, Het gaat om het toernooi Copa Maresme
in Blanes. Het toernooi vindt plaats in het Pinksterweekend van 2022.

Om het toernooi te kunnen betalen, sparen de jongens zelf maandelijks geld en voeren ze acties uit. 
Dinsdag 2 januari is het hele team bij de deuren langs geweest in Eenrum, Mensingeweer en een 
gedeelte in Wehe den Hoorn voor een lege flessenactie. Dit heeft een geweldig resultaat opgeleverd 
wat hun weer een stapje dichterbij het toernooi brengt. Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt. Er 
zullen in het voorjaar meerdere acties volgen. 

In de foto hiernaast is de aanvoerder van JO 19 
verstopt. Zie jij hem tussen de flessen?

Volg JO19 op Insta, via @vveenrum_jo19_1

NB
Ook voor ander teams is het natuurlijk leuk 
om soortgelijke initiatieven te ondernemen. Als 
bestuur ondersteunen we leuke initiatieven van 
harte met goede raad, ideeën en faciliteiten.  



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!

Delta glasvezel

IN EENRUM GAAN WE TOCH VOOR DE TOEKOMST?

Heb je nog vragen? Meld je aan voor een online informatieavond over glasvezel!

Het bedrijf DELTA Fiber Netwerk is onlangs gestart met de glasvezelcampagne in Het 
Hogeland West.
Op 25 januari kan je een online presentatie bijwonen en alles te weten komen over
glasvezel. Tijdens de presentatie van 45 minuten wordt je geïnformeerd over de 
campagne, de voordelen van glasvezel, de toekomstige mogelijkheden, de diverse 
abonnementen etc. Na de presentatie kun je in de chat al je vragen stellen en 1 op 1 
advies krijgen.

Meld je via onderstaande website aan voor de online informatieavond:
https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/het-hogeland-west/

Delta fiber, Vaszlovszky Winsum en VV Eenrum hebben een geweldige clubactie 
georganiseerd. Als je je aanmeld voor Delta glasvezel via de clublink dan krijg je als 
deelnemer eenmalig € 25 op je bank gestort en krijgt VV Eenrum € 50 gestort.

Aanmelden doe je met:    http://aklam.io/3dxZte

Of meld je aan via de QR code

https://www.deltafibernetwerk.nl/online-informatieavonden/het-hogeland-west/
http://aklam.io/3dxZte

