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Met deze keer : 

✓ Voorwoord Voorzitter

✓De jeugdcommissie

✓Heb je nog geen cadeau voor de feestdagen??

✓Opening showroom

✓Darttoernooi 17 december in de kantine (nog enkele plaatsen!!)

✓ Voetbalreis Duitsland 21 januari

✓De puntjes op de i

Op stap met Henk



Wisseling van de wacht

In de afgelopen periode is er naast veel gevoetbald ook weer veel gebeurd op het 
organisatorische vlak. Aangezien dit niet altijd voor iedereen zichtbaar is, is het goed om zo af 
en toe even te benoemen. Er zijn zowel op de achtergrond als wat meer op de voorgrond 
ontzettend veel enthousiaste vrijwilligers actief voor onze vereniging. Zonder deze inzet kan er 
simpelweg niet gevoetbald worden. Of het nou gaat over de scheidsrechter, de leider en 
coach, de trainer, de jeugdcommissie, het bestuur, de onderhoudsclub of de 
wedstrijdsecretaris. Stuk voor stuk zeer waardevolle enthousiastelingen die met veel plezier en 
overgave hun vrije tijd besteden aan ons cluppie. 

Net als het sporten zelf is het doen van vrijwilligerswerk hartstikke leuk en gezellig en geeft het 
een hoop sociale contacten. Zo af en toe stoppen vrijwilligers om uiteenlopende redenen. Zo 
hebben we nu ook een aantal wisselingen van de wacht. 

Binnen de jeugdcommissie hebben Kor en Alice aangegeven te stoppen als commissielid. 
Beiden hebben er al vele jaren van inzet voor de commissie op zitten. Hiervoor zijn we ze 
uiteraard zeer dankbaar. Wel blijven ze beiden betrokken bij de club en is Kor nog steeds ieder 
weekend op ons sportpark te zien in vele andere rollen. 

Bij de EKC-commissie is er een complete wisseling van de wacht geweest. Hier is een 
geweldig mooi en enthousiast nieuw team mensen opgestaan. Geweldig om te zien dat deze 
commissie niet alleen vele zaken aan het oppakken is en al in korte tijd een gezellig en hecht 
team geworden. Een mooi bewijs dat vrijwilligerswerk leuk is. 

Ook bij onze activiteiten commissie is wat nieuw bloed gestroomd. Ook hier zullen we de 
komende tijd het nodige van horen.

Dan nog ons eigen bestuur, tijdens de afgelopen ALV ‘afscheid’ genomen van Sandra en Martijn 
als bestuursleden. Beiden hebben zich maar liefst 8 jaar ingezet als bestuurslid voor onze club. 
Sandra zal haar rol als coördinator kantinezaken blijven oppakken en Martijn gaat op de 
achtergrond de financiële zaken overdragen. Het is erg fijn dat we met Janet Toonder 
(voetbalzaken + EKC commissie), Petra van Wijk (secretaris + wedstrijdsecretaris), Froukje Ten 
Cate (Horeca) uitstekende en enthousiaste vervangers hebben gevonden. Janet was op de 
achtergrond al eerder begonnen met haar werkzaamheden, maar het officiële moment was pas 
in oktober. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester als vervanger voor Martijn is ook 
voltooid. We zijn ontzettend blij dat onze speler van heren 2, Michel Remijn, ons bestuur gaat 
versterken. In de komende periode zullen Martijn en Michel de zaken met elkaar gaan 
afstemmen. 

Wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat een wisseling van de wacht ook weer nieuwe 
energie en inzichten geeft. Daarnaast, en dat is nog het allermooiste, merken we dat de 
vrijwilligers die even een stapje terug doen wel betrokken (willen) blijven bij de club en dat is 
een goed teken. Alvast hele fijne feestdagen!!

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,
Herald Jansen



De training is de basis! (1)

Nog een paar wedstrijden te gaan en het is alweer winterstop, deze is dit jaar 
van 17 december tot en met 15 januari. Op maandag 16 januari zullen de trainingen weer gaan 
beginnen. Over de trainingen gesproken: hier wordt de basis gelegd voor de zaterdag en het 
teamgevoel in het algemeen. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat we de trainingen 
op een goede manier invullen voor onze teams. Hier hebben we als vereniging de afgelopen 
periode inspanningen voor geleverd. Met het aanstellen van Klaas van der Ploeg als professional 
binnen onze jeugdafdeling als hoofd jeugdopleiding willen we de belangrijke volgende stap 
zetten. We willen jullie aandacht vragen voor het feit dat trainingen worden voorbereid door 
onze trainers. Het aantal spelers dat gaat trainen is erg bepalend voor hoe je bepaalde 
trainingsonderdelen voorbereid. Zeg dus niet op het laatste moment af. En ja, het is in deze tijd 
van het jaar soms verre van lekker weer, maar na een heerlijke training ga je toch uiteindelijk met 
een voldaan gevoel terug naar huis. 

Diversiteit
We hebben (jeugd)leden en vrijwilligers in alle soorten en maten, dit maakt een vereniging als 
de onze juist zo ontzettend mooi. Want een ieder heeft weer zijn of haar idee, wijze van aanpak 
en insteek. De een is zeer resultaatgericht, de ander vind het sociale aspect weer veel 
belangrijker. Simpel gezegd, er zijn meerdere wegen naar Rome. Voor onze jeugdleden is het 
juist een hele leerzame reis met al die verschillende mensen en invalshoeken. Goed om ons 
hiervan bewust te zijn, dit juist te waarderen en van elkaar te leren en uiteraard te respecteren.

Afscheid van Alice
Na vele jaren van grote inzet heeft Alice Buijsert op maandag 21 november tijdens onze 
jeugdcommissie vergadering afscheid genomen van de jeugdcommissie. Ze vond het tijd het 
stokje over te dragen en we danken haar enorm voor de grote inzet en positieve bijdrage. 

Ouderavond
Op 28 september hebben we een ouderavond georganiseerd, mooi om te zien dat zo'n 20 
ouders zeer waardevolle input hebben gegeven deze avond. Het heeft ons als jeugdcommissie 
veel motivatie gegeven om de ingeslagen weg te blijven volgen. De afdronk was zeer positief en 
natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering. Wel is en blijft het goed om te beseffen dat voor 
verbetering altijd weer extra handjes nodig zijn. 

Lees verder op de volgende pagina.



De training is de basis! (2)

Soms is iets wat bij het ene team als positief ervaren wordt juist bij het andere team een 
aandachtspunt. Het mooie is dat teams onderling (de begeleiding dus) van elkaar kunnen leren. 

Ouder betrokkenheid
Iedere vereniging draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers bij ons ook geen voetbal, zo simpel is 
het. Zoals het spelen van voetbal voor veel plezier en sociale contacten zorgt, zo zorgt 
vrijwilligerswerk dat ook, want het is ook gewoon heel leuk en gezellig. Daarnaast is het voor 
kinderen natuurlijk geweldig als ze hun ouders ook regelmatig zien bij de voetbalclub. 

Zomaar een paar simpele zaken die het voor ons allemaal een stuk leuker, eenvoudiger en 
gezelliger maken:
✓ Motiveer je kind, een keer geen zin, je zit op een teamsport dus je bent er gewoon
✓ Vraag de leider van het team van je kind een keer of je hem of haar ergens mee kunt helpen
✓ Teamwork, is rijden voor een uitwedstrijd lastig bedenk dat je ook andere dingen kunt doen 

voor het team, bijvoorbeeld de shirts een keer vaker wassen
✓ Supporters, hoe leuk is het dat je niet alleen als ouder zelf het team van je kind komt 

aanmoedigen, maar neem opa en oma of andere familieleden of vrienden een keer gezellig 
mee. Uiteraard doen we bij VV Eenrum alleen maar aan positieve support 💪😊

✓ Gezelligheid, een voetbalwedstrijd win je niet alleen door goed tegen een bal te kunnen 
trappen, maar ook door samen met je teamgenoten regelmatig een lolletje te trappen. 
Besef dat je hier als ouders ook een belangrijke bijdrage in kunt leveren, hoe leuk is het om 
eventueel samen met andere ouders een leuke teamactiviteit te organiseren.

Zo zie je maar weer, onze slogan, 'samen doen is beter' komt weer van pas, in alles komt het 
uiteindelijk terug.  Hele fijne feestdagen alvast

Met sportieve groet namens de Jeugdcommissie,

Dimietri Meijer
Voorzitter Jeugdcommissie



Leuk cadeau voor de feestdagen!!
De feestdagen zijn in zicht. Elk jaar is het weer een uitdaging om een leuk cadeau te verzinnen. 
Help de Sint of de Kerstman met de geweldige kledinglijn van VV Eenrum. 



Opening showroom

Onze gewaardeerde partner Gebroeders HEINSTRA opent een showroom in Eenum. 
Wil je er ook warmpjes bij zitten en je gasverbruik omlaag brengen? Maak er gebruik van.



De sfeermakers

Met enige regelmaat organiseren De Sfeermakers een activiteit voor de senioren van VV 
Eenrum, familie en samenwerkingspartners. GEEF JE OP! Heb je geen talent? Geen probleem. Het 
is voor de gezelligheid.



De sfeermakers

21 januari organiseren we een heerlijke voetbalreis voor leden, familie, vrienden en 
samenwerkingspartners van VV Eenrum vanaf 16 jaar. Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 21 januari is de dag. We vertrekken ´s morgens om 9 uur uit Eenrum richting Haselunne
onder leiding van Henk de Haan. Daar hebben we om 11.00 uur een rondleiding op de Berentzen
Hof, daar waar de lekkerste Apfelkorn gemaakt wordt. 

De rondleiding en proeverij zal ongeveer een uur in beslag nemen, na de rondleiding genieten 
we daar van een heerlijke goulash stoofpot met brood. Na de lunch richting SV Meppen stadion, 
daar gaan we genieten van voetbalkraker SV Meppen - Freiburg. 

Na de wedstrijd zoeken we een mooie Kneipe op voor wat spelletjes, quizje incl. 2 drankjes. Om 
18.00 uur richting SnitzelWorld voor een stevige maaltijd incl. 2 drankjes.

Om 21.00 uur weer rustig terug naar Eenrum, onderweg voldoende hapjes en drankjes. Tevens 
een gezellige bingo onderweg met leuke prijzen.  

De kosten van deze reis zijn € 99,- per persoon inclusief alle genoemde activiteiten, 
consumpties en maatlijden. Opgeven kan via samenwerkingvveenrum@gmail.com en 
binnenkort via de opgavelijst in de kantine.

mailto:samenwerkingvveenrum@gmail.com


Samenwerkingvveenrum@gmail.com



De puntjes op de i

Jij en ik zijn VV Eenrum. Nog steeds zijn elke week vele vrijwilligers actief op en rond ons 
sportpark. Dat dit tot een geweldig sportpark leidt, merken we aan de vele positieve reacties van 
de bezoekers van ons sportpark. Wat is VV Eenrum zonder jullie???? Hieronder een paar 
projecten uitgelicht met daaronder welke toppers dit uitgevoerd hebben.

VV Eenrum op de veranda
(Ricky Rozema)

Nostalgisch toegangsbord 
omgetoverd tot lamp

(Maarten Kuizenga, Wouter Jongsma,
Remco Vos)

Balstandaard voor de balsponsor
(Albert Hofman)

Reparatie behang
(Martinus Faber)


