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Nieuwsbrief
VV Eenrum is een bloeiende verenging met veel positieve ontwikkelingen en mooie initiatieven. Met
een nieuwsbrief verwachten we onze leden beter op de hoogte te kunnen houden van het reilen en
zeilen binnen de vereniging en de betrokkenheid van de leden nog groter te maken. Jaarlijks streven
we naar 6 nieuwsbrieven.
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Aanvang competitie
De start van het nieuwe voetbalseizoen is weer in zicht. Dit jaar start de reguliere competitie later
dan we gewend zijn en wel in het weekend van 21 en 22 september. De teams die toernooivorm
spelen (35+) starten hun eerste vrijdagavond op 6 september.
Vorige seizoenen werden voorafgaand aan de competitie bekerwedstrijden gespeeld. Dit jaar heeft
VV Eenrum alleen heren 1 en heren 2 opgegeven i.v.m. de renovatie van het sportpark. Teams
kunnen in plaats van de bekerwedstrijden zelf oefenwedstrijden organiseren. Omdat we één veld
beschikbaar hebben voor trainen en wedstrijden kan een thuiswedstrijd alleen in het weekend in
afstemming met de wedstrijdsecretaris. Uitwedstrijden kan natuurlijk altijd.
Voor alle speeldata en vrije weekenden verwijzen we je naar onderstaande link:
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19031/speeldagenkalender-noord-2019-2020

Vacature uitgelicht
Binnen de vereniging hebben we diverse vacatures. In elke nieuwsbrief lichten we één vacature
eruit. In deze editie lichten we de vacature toe van de materiaal beheerder.

Materiaal beheerder
De materiaalbeheerder van VV Eenrum is verantwoordelijk voor de sportartikelen binnen de
vereniging. Het gaat dan om vervanging van artikelen zodat elk team voldoende en bespeelbaar
materiaal heeft, zoals; ballen, tenue, hesjes, pionnen etc. Wanneer er materiaal nodig is dan kan de
beheerder de bestelling doorgeven aan de persoon die de inkoop van materialen doet. Daarnaast
houdt de beheerder toezicht op het gebruik van het materiaal(ruimte) door de trainers en de
aanwezige voorraad.
Gedurende het seizoen verwachten we een tijdsbesteding van ca. 1 uur per week. Voor aanvang van
het seizoen en na afloop van het seizoen zal de tijdsinvestering wat meer zijn i.v.m. het
inventariseren en vervangen van materiaal in relatie tot nieuwe teamindelingen.
Graag ontvangen we reacties van enthousiaste leden die de vacature zouden willen vervullen. Voor
informatie over de functie en om je interesse kenbaar te maken, kan je contact opnemen met Eric
Schoenmakers of mailen aan algemeenbestuur@vveenrum.nl

Samenwerking met Voetbal Techniekschool “Het verschil”
Vanaf het komende seizoen is VV Eenrum een samenwerking aangegaan met de voetbal
techniekschool “Het verschil”. De jeugdtrainers van JO9 tm JO14 worden ondersteund door en
volgens de visie van de techniekschool en krijgen hiermee extra bagage t.b.v. trainerscarrière.
De JO9 t/m de JO 14 gaan trainen op de donderdag van 18:15 – 19:15 uur Elk team heeft haar eigen
trainers van VV Eenrum en speelt op een deel van het trainingsveld haar eigen trainingen. Alle
trainingen worden begeleid door gediplomeerde trainers van de techniekschool die ter plekke
aanwezig zijn. 30 augustus trappen deze leeftijdsgroepen gezamenlijk af.
Met deze investering in onze jeugd verwachten we naast continuïteit, een vertrouwd en
pedagogisch klimaat te creëren waarin elk individu zich optimaal kan ontwikkelen.

Trainingstijden
Met de komst van de Techniekschool verandert er ook wat in de trainingstijden en -dagen.
JO 7
JO 9 t/m JO 14
JO 15 en JO 17
MO 17
EKC 1 en 2
Heren 1 en 2
Heren 3

Woensdag 16:00 - 17:00
dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19.15 uur
dinsdag en donderdag van 19:00 tot 20:00 uur
maandag en woensdag 18:30 uur tot 19:30 uur
maandag en woensdag 19:30 uur tot 21:00 uur
dinsdag en donderdag 20:00 uur tot 21:15 uur
donderdag 20:00 uur tot 21:00 uur

Voortgang renovatie sportpark
Er wordt op dit moment hard gewerkt op het sportpark van Eenrum. Het hoofdveld en het veld
naast de ijsbaan zijn volledig gerenoveerd en ingezaaid. Het oude trainingsveld wordt in het voorjaar
van 2020 gerenoveerd. De bestrating wordt de komende weken volledig vernieuwd. In september
wordt de energiezuinige LED verlichting van twee velden aangelegd, wordt het nieuwe hekwerk om
het hoofdveld geplaatst en komen er nieuwe doelen.
De verwachting is dat het sportplein eind september aangelegd wordt. Hiermee wordt de entree
aantrekkelijk en hebben we de beschikking over een extra pannakooi, een tafeltennistafel, een
voetvolleyveld en een Calisthenic.
In augustus wordt de vloer van het clubhuis gerenoveerd, de inrichting vernieuwd en de keuken
voorzien van nieuw apparatuur. Ook wordt de bestuurskamer en de JC kamer verbouwd.
Kleedkamer 6 wordt ook volledig gerenoveerd in 2019.
Zoals je eerder hebt kunnen lezen gaan we investeren in de jeugd met de voetbaltechniek school.
We verwachten deze investeringen te kunnen bekostigen uit de duurzame maatregelen die we gaan
doorvoeren in de kleedkamers en het clubgebouw. De duurzame maatregelen verwachten we ook in
september door te voeren.
De overkapping aan het clubgebouw laat nog even op zich wachten. Deze plannen moeten nog wat
verder uitgewerkt worden.
In juni heeft de gemeenteraad besloten dat ze € 140.000 mee gaat investeren in ons sportpark. Dit
geld is met name bedoeld om de oprijlaan te vernieuwen, mee te betalen aan de nieuwe bestrating,
nieuwe beplating, straatmeubilair etc. Als vereniging zijn we heel blij met de co-investering van de
gemeente.
Tot slot vragen we jullie begrip voor de tijdelijke overlast vanwege de werkzaamheden.

Nieuwe shirtsponsor Heren 1

AutoFirst garage Haring
Garage Haring is al meer dan 48 jaar een begrip in Kloosterburen. Met ingang van het seizoen
2019/2020 is Autorfirst garage Haring shirtsponsor van het 1e heren elftal van VV Eenrum.
AutoFirst Garage Haring is Suzuki service dealer maar ook een universeel autobedrijf dat de APK,
klein of groot onderhoud uitvoert aan alle merken en typen auto’s. Daarnaast beschikken ze over de
nieuwste apparatuur om uw auto zo goed mogelijk te kunnen onderhouden en diagnoses te stellen.
Hiernaast is het bij ons mogelijk om onderhoud en reparaties aan uw airco systeem te laten
uitvoeren. Ook voor schadetaxaties, ruit vervanging en ruit reparaties bent u bij hen aan het juiste
adres.
Wilgenpad 3 9977SJ Kloosterburen
0595 481 275
31595481275 - WhatsApp
info@garageharing.nl

Nieuwe shirts Heren 2

Garage Bakker is verhuisd naar Winsum. Met ingang van het nieuwe seizoen speelt Heren 2 met
nieuwe shirts van Bakker, autocentrum Winsum.
Garage Bakker al ruim 48 jaar een begrip in de regio
De beste garage is een garage waar u bijna nooit naartoe hoeft, omdat uw auto het gewoon doet.
Dat is de kracht van Bakker Auto Centrum Winsum: welk merk u ook kiest, u kunt erop vertrouwen
dat uw auto technisch in orde is bij aflevering.
Om zorgeloos en met plezier te rijden heeft u tevens goede service nodig. Laat dat maar aan Bakker
Auto Centrum Winsum over: gratis zomercheck en wintercheck, een gratis leenauto bij onderhoud
en reparaties en nog veel meer extra’s. Kleine dingen, maar ze maken een groot verschil.
Het Aanleg 2, 9951 SJ Winsum
Telefoon: 0595 422181
E-mail: info@bakkerautocentrum.nl

Nieuwe shirtsponsor JO 11

Het jeugdteam JO 11 heeft een nieuwe shirtsponsor in 2019/2020 in de naam van Joost bestrating.
Joost bestrating is er voor de aanleg van uw terras, oprit, looppad, betegelen van garage`s of
schuurtjes en het herstellen van bestaande bestrating. Neem gerust contact op voor vragen of een
offerte. Contact opnemen kan via de telefoon, de mail of het contact formulier op de website.
Greeden 30, 9967 PG, Eenrum
06-51546244
joostbestrating@gmail.com

