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Jaargang 1, nummer 2

Nieuwsbrief
In augustus is de 1e nieuwsbrief verschenen van onze dynamische vereniging die vol in ontwikkeling
is. De nieuwsbrief is goed ontvangen door onze leden. Dat is fijn om te horen en voldoet
waarschijnlijk aan een behoefte. Ook de laatste tijd is er weer veel werk verzet binnen de vereniging
en daarom genoeg te melden in deze editie.
Met deze keer







Algemene ledenvergadering
Vacatures uitgelicht
Samenwerking met Voetbal Techniekschool “Het verschil”
De Jeugdcommissie
Voortgang renovatie sportpark
Vacature Materiaalbeheer is vervuld

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is dit jaar op donderdag 28 november. De club van 50 doet de aftrap
om 20.00 waarna we geleidelijk overgaan naar de officiële ledenvergadering van de vereniging. De
vergadering is voor alle leden van vv Eenrum. Mocht je vragen of tips aan het bestuur of de club van
50 hebben, dan is de jaarvergadering hier een mooi moment voor. De agenda ziet er als volgt uit:
• Opening en welkom
• Mededelingen
• Notulen 09-11-2018 (ter inzage in het clubhuis en op de website)
• Jaarverslag senioren (ter inzage in het clubhuis en op de website)
• Jaarverslag jeugd (ter inzage in het clubhuis en op de website)
• Financieel jaarverslag (ter inzage in het clubhuis)
• Verslag kascommissie
• Verkiezing kascommissie
• Begroting 2019-2020
• Vaststelling contributie
• Samenstelling Algemeen Bestuur
• Aftredend: Meindert Geertsema en Ria Haverkamp
• Verkiesbaar: Herald Jansen en Mariëlle Mulder
• De gebouwen, het terrein en het onderhoud
• Rondvraag
• Sluiting

Vacature uitgelicht (1)
Binnen de vereniging hebben we diverse vacatures. In deze nieuwsbrief lichten we de volgende
vacatures eruit.

Catering voorbereiding op zaterdag (ca. 1x in de 5 weken)
Op zaterdag biedt de vereniging een minimaal assortiment aan om te eten. Een warme hap en enige
variatie in het aanbod is gewenst. Publiek en spelers blijven langer hangen in het clubhuis en
verteren meer. Voor de gezelligheid en de verenigingskas is het voordelig.
Het idee is dat om 10.00 uur het assortiment gereed is voor de verkoop door de kantinedienst. Met
een clubje van minimaal 5 personen die wekelijks rouleren, koop je en bereid je de catering voor op
de betreffende zaterdag. Je kunt dan denken aan stukken stokbrood gezond, warme gehaktbal etc.
Na de voorbereiding zit je taak erop voor die zaterdag. Eén á twee keer per jaar stem je samen de
werkwijze en het aanbod af.
Gedurende het seizoen is het clubhuis ca. 30 wedstrijdweken op de zaterdag open. In de winterstop
en zomerstop heb je geen “dienst”.
Vacature uitgelicht (2 en 3)
Verderop in deze nieuwsbrief melden we het opheffen van de jeugdcommissie en de start van onder
andere de technische commissie. De technische commissie organiseert het technische gedeelte van
het jeugdvoetbal. Hierbij kan je denken aan teamindeling, scheidsrechterszaken, contact ouders,
trainers en leiders van teams. Op dit moment zijn er 4 commissieleden. Deze commissie komt ca. 1x
in de 8 weken bij elkaar en op momenten dat dit nodig is.
Voor deze technische commissie zoeken we 2 Leden:

Scheidsrechterszaken
Het commissielid scheidsrechters zorgt voor een bezetting van scheidsrechters op de zaterdag.
Hiervoor kan hij of zij putten uit een pool van scheidsrechters binnen de club. Ook zorgt diegene dat
scheidsrechters een opleiding aangeboden krijgt en dat er nieuwe scheidsrechters geworven
worden. Tevens zorgt diegene voor vervanging bij afzegging van een scheidsrechter (of een systeem
hiervoor)

Contactpersoon toernooien
Elke jaar krijgen we aanvragen van toernooien binnen van ander verenigingen. Deze aanvragen
komen centraal binnen en moeten doorgezet worden naar de juiste leiders binnen VV Eenrum.
Daarnaast koppelt diegene bij interesse van een team de aanmelding terug aan de vragende
vereniging en zorgt dat de verdere correspondentie bij de leider terecht komt. Ook voor een
enthousiaste betrokkene van onze vereniging, die niet heel veel tijd heeft, is dit een mooie
afgeronde taak.
Graag ontvangen we reacties van enthousiaste leden die deel willen nemen.
Voor informatie over bovenstaande functies 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”
Siebrand Solinger heeft vorige seizoenen veel tijd gestoken in het werven van trainers en het
begeleiden van die trainers op de trainingsavonden. Siebrand is hoofdtrainer geworden bij het 1e
elftal van Groen Geel. Om die reden kon Siebrand de trainingen van de jeugd van VV Eenrum niet
meer combineren met zijn nieuwe uitdaging. Vanwege het succes van de aanpak van Siebrand
hebben we gezocht naar een zelfde soort aanpak en opzet. Dit hebben we gevonden in een
samenwerking met de voetbalschool “Het verschil”. In deze samenwerking bieden we de
jeugdteams tot en met JO14 en haar trainers ondersteuning in het geven van training op de
trainingsavonden op dinsdag en donderdag.
Ondertussen hebben we een eerste evaluatie gehad met trainers, de voetbalschool en een
afvaardiging van het bestuur. In deze bijeenkomst hebben we gesproken over de ontwikkeling van
de teams, de voortgang van de trainers, de materialen en de begeleiding van de voetbalschool. Uit
deze bijeenkomst zijn verbeterpunten naar voren gebracht. Enkele verbeterpunten hebben we al
doorgevoerd en met andere punten gaan we de komende tijd aan de slag. Periodiek zullen we de
voortgang evalueren en de samenwerking blijven verbeteren.
Omdat wij heel blij zijn met onze trainers en ze in weer en wind op het veld staan. Krijgen alle
trainers binnenkort een trainingsjas van de club. We nodigen ouders en jeugdleden van harte uit om
feedback te geven aan de leden van de technische commissie.
De Jeugdcommissie
Voorgaande jaren hadden wij een jeugdcommissie die de zaken op de zaterdag regelde zoals
bestuursdiensten of gastheer/vrouw op zaterdag, aanspreekpunt voor spelende teams, het regelen
van scheidsrechters en contact met leiders e.d. Helaas is de jeugdcommissie de afgelopen twee jaar
steeds kleiner geworden en wel zo klein, dat de jeugdcommissie op dit moment niet meer
functioneert. Er zijn verschillende mensen benaderd maar helaas is het niet gelukt, om een
"vernieuwde" JC in leven te houden. Dit is voor het bestuur het moment geweest om de taken van
de jeugdcommissie te splitsen in twee nieuwe commissies voor de jeugd de technische commissie
en de activiteitencommissie.
De Technische commissie
De technische commissie houdt zich bezig met de voetbalzaken rondom de jeugdteams. Je kunt dan
denken aan de indeling van de teams, trainerszaken en contactorgaan voor ouders, trainers en
leiders. De technische commissie bestaat op dit moment uit Alice Buijsert, Ingmar Vos, Dimitri
Meijer en Gerard Wösten. Zoals bij de vacatures al genoemd zijn we op zoek naar twee extra leden
voor deze commissie die o.a. de scheidsrechters willen regelen of aanspreekpunt wil zijn voor
toernooien.
Activiteitencommissie
Naast de Technische commissie vormen we een commissie voor activiteiten buiten het voetbal om.
Het gaat dan bijvoorbeeld om teambuilding of om extra leden te werven. Hiervoor hebben zich op
dit moment vijf mensen aangemeld. Binnenkort komt de commissie voor het eerst bij elkaar. In de
volgende Nieuwsbrief zult u horen wie de commissieleden zijn en wat de plannen van deze
commissie zijn.
Bovenstaande aanpassing neemt niet weg dat we wel graag weer een Jeugdcommissie willen
vormen om de taken die nu bij het algemeen bestuur liggen, hier te kunnen verdelen beleggen. Het
gaat dan om taken als het kantinerooster, gastheer/vrouw organiseren op zaterdag. Etc.

Voortgang renovatie sportpark

Er wordt op dit moment hard gewerkt op het sportpark van Eenrum. De regen heeft ons echter de
afgelopen weken behoorlijk parten gespeeld en voor vertraging gezorgd. Er kunnen door de
wateroverlast geen tegels gelegd worden. Wel zijn er meer afvoeren geplaatst om putten op aan te
sluiten en is er drainage gelegd langs het kleedgebouw en onder de grond waar het plein aan het
verrijzen is.
In de afgelopen periode is de vloer van het clubhuis gerenoveerd, de inrichting vernieuwd en de
keuken voorzien van nieuw apparatuur. Ook is de renovatie van de bestuurskamer in volle gang en
start de renovatie van kleedkamer 6 in november.

Let op! Het sportpark van VV Eenrum wordt autoluw. Binnenkort komt
er een afsluitpaal waarmee de oprijlaan is afgesloten. Tot die tijd
staan er lossen betonpalen en verzoeken we iedereen om geen auto’s
naar het clubhuis te rijden.
Buiten dat we het sportpark autoluw willen maken is het vanwege de
werkzaamheden gevaarlijk om met een auto naar het clubhuis te
rijden. Het is een onoverzichtelijke situatie waar veel kinderen
verblijven.
Om het energieverbruik terug te brengen is er een nieuwe CV ketel in het kleedkamergebouw
geplaatst en is de ringleiding duurzamer gemaakt en komen op het kleedgebouw (20) extra
zonnepanelen. Omdat de dakbedekking van het kleedgebouw voor een groot deel vervangen moet
worden, loopt dit enige vertraging op. Op het clubgebouw zijn ondertussen 10 extra zonnepanelen
geplaatst en aangesloten.
De veranda aan het clubgebouw laat nog even op zich wachten. Deze plannen moeten nog wat
verder uitgewerkt worden. Het 1e ontwerp blijkt onbetaalbaar.
Beide nieuwe velden hebben een redelijk groeiseizoen meegemaakt. De verwachting is dat we in
november voorzichtig op het veld naast de ijsbaan kunnen voetballen. Hoe zwaar die belast kan
worden, is nog even afwachten. In de week van 21 oktober zijn de nieuwe velden gekeurd. Het
hoofdveld heeft waarschijnlijk meer tijd nodig. Mogelijk dat dit pas in het voorjaar gebruikt kan
worden. In het voorjaar wordt ook het 3e veld gerenoveerd. Aan drie zijden van dit laatst te
renoveren veld wordt net als rond het hoofdveld een hekwerk geplaatst. De renovatie van dit veld
zal na verwachting vlak na Spring plaatsvinden.
In de week van 28 oktober is de nieuwe verlichting geplaatst op het hoofdveld en op het nieuwe
trainingsveld naast de ijsbaan (voormalig veld 2). De kabels gaan onze vrijwilligers zelf ingraven
zodat ze aangesloten kunnen worden door de installateur.

Vervolg voortgang renovatie sportpark
Het toeganghek van het sportpark aan de JJ Willingestraat is in slechte staat (zie foto blad 1). Dit hek
wordt binnenkort weggehaald en gerenoveerd. Schrik dus niet als deze weg is. Er komt een
“plaatje”voor terug. Ook de oprit naar het clubhuis wordt geheel opnieuw geasfalteerd. Er komt een
nieuwe laar asfalt over de huidige laag, wordt de schade door boomstronken weg gefreesd. Om te
voorkomen dat de boomstronken opnieuw schade aanrichten wordt in het asfalt op die plekken een
mat gelegd. Daarnaast gaat de gemeente de bomen vervangen voor nieuwe bomen die diep
wortelen in plaats van in de breedte.
De bestuurskamer krijgt langzamerhand een metamorfose. Er worden nieuwe wandplaten
aangebracht, nieuw meubilair en er is meer ruimte gecreëerd. Na het voltooien van de
bestuurkamer is de Commissiekamer aan de beurt.
Tot zover dit keer!
Materiaalbeheer
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor de invulling van de vacature van
Materiaalbeheerder. We kunnen melden dat we de vacature hebben vervult. De materiaalbeheer is
belegd bij Erik de Haan en Erika Oorebeek. Erik richt zich voornamelijk op de materialen van de
teams. Erika richt zich meer op de kleding. De komende tijd zullen de materiaalbeheerders zich
inwerken, organiseren en wijzigingen door gaan voeren. We zijn heel blij met deze invulling.
Omdat het bestuur regelmatig vragen krijgt over het vervangen van kleding, hebben we hieronder
de afspraken met betrekking materialen weergegeven. Het kan zijn dat de nieuwe
materiaalbeheerders aanpassingen doorvoeren in de komende tijd. Dit zullen we indien van
toepassing op dat moment communiceren.
(Huidige) afspraken
Kleding
Alle teams hebben shirts van een sponsor die door vereniging worden verstrekt. De shirts worden
gemiddeld 1 keer in de 4 jaar vervangen door nieuwe shirts met dezelfde of een nieuwe sponsor. De
shirts blijven dus van de club en heeft een speler in bruikleen zolang hij/zij voetbalt. Aan het eind
van dit seizoen worden de shirts per team ingeleverd en dan wordt bekeken of de shirts vernieuwd
of doorgeschoven moeten worden aan een jonger team. Iedereen behoort een zwart broekje en
rode sokken met een zwarte streep te dragen. Als deze te klein of stuk zijn, is het de bedoeling dat
men zelf nieuwe koopt volgens onze kledinglijn bij Sporthuis Winsum. Via onze website kom je bij de
link voor het bestellen van kleding bij Sporthuis Winsum (30% korting). Natuurlijk kun je ook in de
winkel van Sporthuis Winsum zelf bestellen. Sporthuis Winsum weet precies welke broekjes en
sokken we dragen. Keepers mogen één keer per jaar nieuwe handschoenen kopen bij Sporthuis
Winsum. Hiervoor krijgen ze aan het begin van het seizoen een bon van onze materiaalbeheerder.
Materialen
Aan het eind van het seizoen krijgen de leiders/trainers de mogelijkheid om aan te geven welk
materiaal aangevuld moet worden voor het nieuwe seizoen. Wil je als trainer of leider graag iets
bestellen, dan kun je dit doen via het mailadres: materiaal@vveenrum.nl

Krijg jij deze nieuwsbrief niet in je mailbox?
Stuur een berichtje naar webmaster@vveenrum.nl
Tot de volgende keer!

