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Nieuwsbrief
Het is alweer tijd voor de derde nieuwsbrief. De ontwikkelingen binnen de vereniging volgen zich in
hoog tempo op. Het is geweldig hoeveel leden en ook niet-leden zich inzetten voor onze vereniging.
Dit is de ultieme definitie van een “vereniging”, namelijk; samenvoegen, aansluiten, samendoen,
verbinden, vermengen, groeperen.
In deze nieuwsbrief hebben we daarom weer genoeg te melden.
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Wisselingen in het bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering van jl. donderdag 28 november zijn twee bestuurleden
afgetreden. Meindert Geertsema en Ria Haverkamp hebben na jarenlange inzet in het bestuur
ervoor gekozen om hun termijn niet te verlengen. Beide vonden het tijd om plaats te maken voor
nieuw bloed en nieuwe impulsen in het bestuur. De algemene ledenvergadering heeft Mariëlle
Mulder - Ter Borg en Herald Jansen gekozen als nieuwe bestuursleden. We bedanken Meindert en
Ria voor hun jarenlange inzet en verwelkomen Herald en Mariëlle met veel plezier in het bestuur.
Taakverdeling
Met het starten van de nieuwe bestuurleden zijn ook de functies herverdeeld. Daarnaast wil het
bestuur meer met commissies gaan werken die vanuit het bestuur aangestuurd worden. Met
commissies verdelen we de werkzaamheden in kleinere taken onder meerdere leden. Hiermee
vergroten we de betrokkenheid en kunnen we meer resultaat halen. Op de volgende pagina zie je de
nieuwe verdeling en de commissies die onder een bestuurlid vallen.
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Vacature uitgelicht 1 (herhaalde oproep)
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 (herhaalde oproep)
In de vorige 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 nog 1 lid:

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)
Vacature vervuld!
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor de vacature “aanspreekpunt
toernooien”. We Kunnen melden dat deze vacature vervuld is door Christina Prins. We zijn heel blij
met deze versterking.
Christina zal alle aanvragen van toernooien, die binnen komen bij VV Eenrum, verwerken en zorgen
dat deze bij de betreffende leiders terecht komen. Ook zorgt ze ervoor dat de vragende clubs netjes
geïnformeerd worden over de voortgang en terugkoppeling geeft als een team mee wil doen met
een toernooi.

Kledinglijn (een leuke cadeautip voor de kerstdagen)
In het begin van het huidige voetbalseizoen is VV Eenrum gestart met een eigen kledinglijn. Hierin
bieden we naast de tenues van de teams ook trainingspakken, inloopshirts, jassen en sporttassen in
meerdere uitvoering aan.
In samenwerking met Sporthuis Winsum biedt VV Eenrum haar kledinglijn aan via de webshop. De link
naar de webshop kan je vinden op de homepagina van de website.

Naast uniformiteit en herkenbaarheid is het voor de vereniging een aantrekkelijke overeenkomst.
Iedere bestelling die wordt gedaan via de website van VV Eenrum, levert de vereniging een
percentage van het totale aankoopbedrag op om vrij te besteden aan materialen. Daarnaast krijgt de
vereniging ieder jaar een behoorlijke deelnamebonus. Hieronder zie je wat we aanbieden.
Hieronder en op de volgende pagina zie je wat we te beiden hebben in de kledinglijn.

Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar is de nieuwjaarsreceptie van VV Eenrum op zondag 5 januari vanaf 15.30 uur in het clubhuis van
VV Eenrum. Alle leden zijn welkom! Dit is ook een mooi moment voor leden, die wat minder vaak op het
sportpark komen, om de voortgang van de renovatie te bekijken.

Voortgang renovatie sportpark (1)
De afgelopen tijd is er weer hard gewerkt aan het sportpark. Vele leden en ook niet-leden zetten hun
schouders onder het megaproject dat we zijn aangegaan. Het is heel mooi om te zien dat er regelmatig
grote getale aan vrijwilligers bezig zijn om ons sportpark naar grote hoogte te doen stijgen. De laatste
weken waren er regelmatig 10 man tegelijk aan het werk in “weer en wind”. De contouren van het
vernieuwde sportpark worden zo langzamerhand zichtbaar. Naast de zichtbare veranderingen gebeurt er
ook heel veel buiten het zicht. Je kunt hierbij denken aan de energiebesparende maatregelen maar ook
alle werkzaamheden in de grond. Dit lijkt ondankbaar werk, omdat het niet zichtbaar is en er veel tijd en
geld in gaat zitten. Noodzakelijk is het wel. Voorheen hadden we veel last van wateroverlast. Enorme
plassen water op bijvoorbeeld het kunstgras en de parkeerplaats. Met deze niet zichtbare ingrepen is dat
ook verholpen.
Op de volgende pagina geven we de voortgang weer.

Voortgang renovatie sportpark (2)
Als vereniging streven we ernaar om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van ons sportpark.
Het sportpark van Eenrum is vrij toegankelijk en gebruik ervan juichen we toe. Om het gebruik te
stimuleren leggen we het sportplein aan. Het sportplein verrijst op de voormalige parkeerplaats naast
het kleedgebouw. Naast de voetbalkooi is de Calastehnics gebouwd. Met 3,5 m3 beton is deze stevig in
de grond verankerd door onze vrijwilligers.

Een deel van het plein is nog gereserveerd voor de tafeltennistafel en een picknickparkbank. In het
verlengde van het kunstgrasveldje komt nog een fietsenstalling en daarnaast een voetvolleyveld. De
voortgang van deze werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het bestraten en
de grondwerkzaamheden hebben sterk te leiden van de regen. Iedereen doet zijn best om de voortgang
erin te houden, maar vermoedelijk zullen er werkzaamheden verschuiven naar het voorjaar.
Het nieuwe trainingsveld (voormalig veld 2) is net als het hoofdveld ondertussen voorzien van nieuwe
LED verlichting. Voor het trainen en voetballen, geeft deze verlichting een optimaal zicht. De verlichting
is door een gespecialiseerd bedrijf aangelegd. Onze vrijwilligers hebben alle kabelsleuven gegraven, de
kabels in de grond gelegd en de sleuven weer dichtgegooid.
Met deze prachtige verlichting zijn de donkere plekken op het veld verleden tijd.

Voortgang renovatie sportpark (3)
In het clubgebouw is aan de verlichting gewerkt om de vernieuwde inrichting compleet te maken. Naast de
sfeerverlichting is ook de noodverlichting vernieuwd. In de komende tijd worden in het kleedgebouw de
aan- en uitknoppen vervangen voor sensoren. Hiermee blijft de verlichting niet onnodig lang branden.

Het aanbrengen van de sensoren is ene slotstuk op meer duurzame maatregelen. We noemden al even de
LED verlichting op de velden. Verder hebben we de CV ketel in het kleedkamergebouw vervangen, een
boiler aangesloten op de ringleiding*, 10 zonnepanelen op het clubgebouw erbij geplaatst en hebben we
opdracht gegeven om 20 extra zonnepanelen te plaatsen op het kleedgebouw. Op het kleedgebouw liggen
al 20 zonnepanelen die nog niet aangesloten zijn. In totaal sluiten we dus 50 extra zonnepanelen aan.

*Een ringleiding zorgt voor het warmwater aanvoer van de douches in de kleedkamer. Deze moet altijd
70 graden zijn om Legionella te voorkomen. Het verwarmen van deze leiding kost enorm veel gas. Met de
boiler en daar aangekoppelde zonnepanelen verwachten we een behoorlijke besparing te behalen.
Robotmaaien
Met de gemeente zijn we in gesprek om het maaien van onze velden te laten uitvoeren met robotmaaiers.
Binnen de gemeente is hier een notitie voor opgesteld die besproken wordt met diverse functionarissen.
Met het robotmaaien komt er minder zwaar materiaal op het veld. Daarnaast zorg het emulgeren voor
een dichtere grasmat en liggen er geen hoopjes gras meer op het veld.
We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkeling.

De afgelopen weken zijn er diverse bomen gekapt langs de oprijlaan. Deze bomen waren op hun einde en
groeiden met hun wortels door de bestrating heen. Voor de veiligheid en om nieuwe schade te voorkomen
zijn deze gekapt. Na het kappen van de bomen is de oprijlaan opnieuw geasfalteerd. Een lang gekoesterde
wens die is uitgekomen.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS
Zonder sponsoring kan VV Eenrum niet bestaan. Onze adverteerders dragen bij aan ons sportklimaat. We
zijn je dan ook dankbaar als je bij onze adverteerders koopt! Deze keer presenteren we je RISPENS. Vanaf
zaterdag 28 december kan je bij hun terecht voor een ruim assortiment aan vuurwerk.

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

