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Met deze keer : 

✓Genieten met hoofdletters

✓ Algemene ledenvergadering 2021 (!) op 8 april

✓De Club van 50 investeert in beleving!

✓De jeugdcommissie met volle vaart vooruit

✓De derde helft

✓Update EKC

✓Hoge boarding langs het hoofdveld 



GENIETEN MET HOOFDLETTERS

Normaal gesproken wordt iedereen een tikkeltje vrolijker als het voorjaar in het verschiet ligt.

Dit jaar ligt het zelfs toch een beetje anders, ook bij ons als voetbalvereniging.  We zijn nu vrolijker 

omdat we richting het mooiere weer gaan (mag ook wel na al die regen en wind) maar ook 

optimistischer omdat we weer meer kunnen en mogen vanwege het teruglopen van het vervelende 

coronavirus.

Een prachtig startpunt om met onze vereniging een belangrijke volgende stap te zetten om de

aller gezelligste vereniging te zijn. Naar onze mening is de juiste sfeer en gezelligheid cruciaal

voor een verenging als de onze. Het is nu al prachtig om te zien dat we een mooie ontwikkeling

hierin zien. Voor de komende periode gaan we weer volle bak genieten van voetbal. Met hopelijk 

mooi weer en gezelligheid zetten we flink in op de derde helft. Hierover lees je verderop in deze

Clupdate meer. Het is weer tijd om binnen de vereniging de dingen te doen waar het voor een groot

deel bij een vereniging om draait, elkaar ontmoeten en genieten van wat we gezamenlijk

zo leuk vinden.

Op de achtergrond wordt er op veel vlakken keihard gewerkt om de volgende stappen te

zetten. Zo snel even een paar ontwikkelingen op een rijtje.

▪ Voorbereiding komend seizoen, o.a. gesprekken met trainers, begeleiding en spelers

▪ Verdere kwaliteitsstappen jeugdopleiding

▪ Privatisering sportpark

▪ Laatste werkzaamheden vernieuwing sportpark

▪ Organisatie, taakverdeling invullen van vacatures

▪ Activiteiten ten behoeve van de sfeer en gezelligheid

▪ Tal van activiteiten mei/juni

Momenteel hebben we een grote groep enthousiastelingen binnen de club die elkaar op een

positieve wijze aansteken in het verder ontwikkelen van onze vereniging. We hebben weer een

aantal hele mooie en ambitieuze plannen om verder uit te werken. Om deze mooie volgende

stappen te zetten, kunnen we extra enthousiastelingen goed gebruiken. Lijkt het je ook leuk om hier

een bijdrage aan te leveren, laat het dan vooral weten! Uiteindelijk hebben we het met elkaar in de 

hand hoe mooi en toekomstbestendig we onze vereniging maken.

Ik wens jullie allemaal hele mooie voetbalweken toe en hoop dat we elkaar heel vaak mogen treffen

op ons mooie sportpark. Langs deze weg wil ik jullie ook graag allemaal uitnodigen voor onze

uitgestelde algemene ledenvergadering die we niet zo formeel willen gaan houden, maar zeker

wel willen gebruiken als een gezellige inspiratieavond om jullie bij te praten. We hopen daarnaast 

ook graag de nodige suggesties vanuit de vereniging te horen. 

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



Algemene ledenvergadering 8 april 2022

Zet het alvast in je agenda. Op vrijdag 8 april houden we de algemene ledenvergadering van 2021. 
Vanwege Corona hebben we deze moeten verplaatsen. Als bestuur vinden we het belangrijk om 
deze alsnog door te laten gaan. 



Club van 50 investeert in beleving

De Club van 50 is een groep mensen die de VV Eenrum een warm hart toe draagt en dat met een 
financiële bijdrage van € 50,- per jaar ondersteunt. Met de opbrengst investeert de Club van 50 in het 
algemeen belang van VV Eenrum. Dit jaar heeft de Club van 50 besloten om te investeren in de 
beleving rond het voetbal. Door de toename van het aantal leden en bezoekers is de veranda als 
verlengstuk van ons clubhuis, hard nodig. We hebben geïnvesteerd in het volgende:

Verlichting veranda

De veranda is een verlengstuk geworden van het clubhuis. In de veranda is slagvaste, dimbare

sfeerverlichting aangebracht. 

Geluid Clubhuis

In het clubhuis is een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht. De boxen hebben uitstekend geluid en 

zijn zeer gemakkelijk te bedienen. Omdat dit aan de Ipad is gekoppeld achter de bar kan het personeel 

met gemak alle muziekzenders, playlisten en individuele nummer via Spotify kiezen. 

Stereogeluid veranda en veldspeakers 

Het geluid in de veranda en van de veldspeakers was matig van kwaliteit. Daarbij was de bediening erg 

lastig en kon geen stereo geluid geproduceerd worden. Met een nieuwe geluidsinstallatie rond het 

hoofdveld en in de veranda, is dit nu uitstekend verzorgd.

Verwarming in de veranda (nog uit te voeren)

De Veranda is als verlengstuk een geweldige toegevoegde waarde gebleken in de afgelopen weken. 
Omdat het nu kouder is merk je dat het wat minder comfortabel wordt en het gemis gevoeld wordt. 
Daarnaast is de veranda in de Corona periode uiterst waardevol. Een grote wens is om 
terrasverwarming in de veranda te hangen. Hiermee kunnen we de veranda maximaal benutten. De 
verwarming is ondertussen besteld en wordt in het voorjaar aangelegd.

Tot slot
De Club van 50 is voor iedereen: leden, oud-leden, ouders, opa’s en oma’s, bedrijven, etc..
Met deze extra financiële ondersteuning willen wij het voetballen bij onze vereniging nog 
aantrekkelijker maken door investeringen te doen die niet uit de gewone 
contributieopbrengsten betaald kunnen worden. Dit kan bv. zijn een verzoek om een nieuw scorebord; 
betere trainingsmaterialen, etc. etc.. Iedereen kan schriftelijk een sponsorverzoek indienen bij één 
van de commissie leden.

Wil je ook een bijdrage leveren aan de club en weet je niet hoe? Wordt lid van de Club van 50! Meld je 

bij van de Club van 50 aan per mail : clubvan50@vveenrum.nl

mailto:clubvan50@vveenrum.nl


De jeugdcommissie met volle vaart vooruit

Ondanks dat het met Corona de goede kant op gaat worden er nu door de Corona heel veel 
wedstrijden afgelast. Dit is natuurlijk heel erg jammer want daar doen we het uiteindelijk voor. Ik 
moet wel zeggen dat ik met veel bewondering kijk en lees hoe iedereen zijn stinkende best doet om 
de teams aan het voetballen te krijgen. Zodra er een wedstrijd wordt afgelast zie ik in de diverse 
appgroepen de berichten voorbij komen dat de spelers van team x graag willen helpen bij de andere 
teams, echt super! Niet voor niets is ons motto samen doen is beter!

In de vorige Clupdate kondigde ik al aan dat er veel ontwikkelingen zijn binnen de jeugdafdeling van 
Eenrum. Een aantal daarvan staan reeds in de steigers maar zijn nog niet 100 % zeker dus helaas kan ik 
ze nog niet allemaal in deze nieuwsbrief benoemen. Maar ik zal een klein tipje van de sluier oplichten: 
Het lijkt erop dat we een hoofd (jeugd)opleidingen binnen hebben kunnen halen. Eén van zijn taken 
wordt vorm en inhoud geven aan het voetbaltechnisch beleidsplan en deze bewaken i.s.m. de 
jeugdcommissie. Het is allemaal nog heel pril en er moet nog e.e.a. worden afgestemd met elkaar 
maar onze verwachting is dat we hiermee echt kwalitatieve stappen gaan zetten. 

Daarnaast komt er binnenkort een afvaardiging vanuit de KNVB om naar ons terrein kijken om te 
beoordelen of hier een voorronde van het schoolvoetbal gehouden kan worden. Dat zou natuurlijk 
super zijn en dit was ook één van onze doelstellingen. We willen meer verbinding creëren met onze 
omgeving en doelgroep. Met het schoolvoetbal slaan we twee vliegen in één klap.

Verder lijkt het erop dat we gaan deelnemen aan een landelijke pilot van de KNVB om met nog een 
paar verenigingen een (verenigings) voetbalschool op te zetten. De eerste gesprekken zijn geweest en 
nu komt het aan op de uitwerking. Er moet behoorlijk wat gebeuren in een vrij korte tijd maar dan 
draait de JC zijn hand niet voor om. Dit is, denk ik, een mooie prestatie en te danken aan de tomeloze 
inzet van de JC. Wij zijn weliswaar de kleinste vereniging die aan deze pilot meedoet maar men was 
zeer te spreken over onze groei van de afgelopen periode en ons enthousiasme.

Het mooiste is, dat dit nog niet eens alles is, we gaan volle vaart vooruit en hebben nog veel meer 
mooie ontwikkelingen in de pijplijn maar daarover de volgende keer meer. We merken wel dat onze 
enthousiasme steeds meer van onze vrije tijd vergt. Op zich niks mee we krijgen er een hoop energie 
van terug maar mocht jij ook deel willen uitmaken van een groep die denkt in mogelijkheden dan ben 
je natuurlijk van harte welkom. Niet voor niets is ons motto samen doen is beter!

Heb jij nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën laat het ons dan vooral weten! Dit mag 
persoonlijk maar kan ook via de mail op: jc@vveenrum.nl

Dimietri Meijer

Voorzitter Jeugdcommissie

mailto: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!
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Update vanuit EKC

Eindelijk ziet het er naar uit dat we echt verder kunnen met het hervatten van de competitie. We 
hebben echt gemerkt dat het stil staan niet bevorderlijk is voor de saamhorigheid en daarom nu alle 
kansen om het op te pakken.  Achter de schermen is er veel gebeurt, om jullie het naar de zin te 
maken en daar willen we wat over vertellen. De EKC-commissie bestaat uit: Karin Bloem, Durk van der 
Meulen, Helga Bergstra en Ron Bolt. (Marielle Mulder is afgetreden, vacature) 

We hebben de afgelopen maanden veel overleg gehad met de jeugdafdelingen van vv Eenrum en vv 
Kloosterburen voor een betere doorstroming van de jeugd binnen het vrouwenvoetbal bij EKC.  Een en 
ander heeft geleid tot onder anderen een enquête en het plannen van andere activiteiten om de 
saamhorigheid te bevorderen. We spelen in het voorjaar op het prachtige vernieuwde sportpark van 
de vv Eenrum en hebben heel veel zin om jullie allemaal weer te zien. We kunnen dan weer genieten 
van het mooie spelletje voetbal, de derde helft en zeker zo belangrijk elkaar enthousiasmeren. 

We hebben alvast een datum geprikt voor het uitgestelde feest van het 10-jarig bestaan van EKC. 
Zaterdag 30 april in Eenrum!!! Programma volgt. We hebben weer energie om de schouders er onder 
te zetten en er een succesvol en sportief seizoen van te maken. Zorg dat je er op trainingen en 
wedstrijden bent, want we hebben iedereen nodig en zo maken we ook weer andere speelsters 
enthousiast om weer of te gaan voetballen bij onze mooie gezellige EKC. 

SAMEN DOEN IS BETER.
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Hoge boarding langs het hoofdveld

Met het realiseren van de hoge boarding langs het hoofdveld is een volgende stap gezet in de 
renovatie van het sportpark. Met 7 vrijwilligers hebben de eerste 5 samenwerkingspartners een plekje 
gekregen op deze magnifieke plek. Op dit moment zijn de laatste drie in productie en worden de 
komende weken opgehangen. 

Voor onze partners is dit een geweldige plek om hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Daarbij 
geeft het een geweldige uitstraling aan de vereniging. De bedrijven die een plekje hebben/krijgen op 
de hoge boarding zijn:

- Stukadoorsbedrijf Mennes
- Eetcafé bar Eendrum
- Autohout bedrijfswageninrichting
- Joost Bestrating
- Hoveniersbedrijf Coen Overdevest
- Kraakhelder Projectmanagement
- Bouwenplusenergie.nl
- De Print

SAMEN DOEN IS BETER.


