NIEUWSBRIEF VV EENRUM

Jaargang 2, nummer 1

Met deze keer













Voorbeeld oefening voor de training
Een woordje van de voorzitter
Samenwerking met Hoofdtrainer Klaas van der Ploeg verlengd
EKC 2 heeft een nieuwe trainer
De jaarlijkse Bloembollenactie
Bijeenkomst jeugdleiders en jeugdtrainers
Vacatures
Uitbreiding assortiment kantine
VV Eenrum kledinglijn
Twee toernooien op sportpark VV Eenrum in 2020
Voortgang renovatie sportpark
Onze adverteerders: COOP Eenrum

Voorbeeld oefening voor de training
In iedere nieuwsbrief publiceren we vanaf nu een voorbeeldoefening. Deze oefening is te gebruiken
door de trainers. Deze keer hebben we gekozen voor een simpele afwerkoefening.
Stippellijnen zijn looplijnen, ononderbroken lijnen zijn passlijnen.

Een woordje van de Voorzitter

Herald Jansen

DAT ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN………..
Mijn wittebroodsweken zitten erop, inmiddels ben ik nu ruim 2 maanden actief als voorzitter van
ons mooi cluppie. Met een prachtige club enthousiaste mensen in ons bestuur zijn we druk bezig
met heel veel gave dingen en wat zit er een prachtige energie in. Uiteraard geholpen door de
enorme impuls die de metamorfose van ons sportpark geeft en een club zeer betrokken vrijwilligers.
Ook hun enthousiasme en inzet werkt ontzettend aanstekelijk en bewijst maar weer eens dat
vrijwilligerswerk gewoon hartstikke leuk is.
DAT ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN! Vrijwilligerswerk, waarom? Omdat het gewoon
hartstikke leuk is en omdat het heel belangrijk is, we hebben immers zelf in de hand hoe leefbaar
onze omgeving is en blijft. Een veel gehoorde opmerking bij vrijwel iedere vereniging, we kunnen
geen vrijwilligers vinden, niemand heeft tijd. Wij mogen ons erg gelukkig prijzen met het feit dat wij
een hele actieve club vrijwilligers binnen onze club hebben. Echter hoe actief ook, het is een relatief
kleine club mensen en daar schuilt direct ook het grote gevaar in, het maakt je als vereniging
kwetsbaar en het zorgt ervoor dat de enthousiastelingen vaak zeer zwaar belast worden met het
risico dat het te veel wordt.
Daarom is mijn motto, DAT ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN! Iedereen kan iets betekenen
voor onze club, in welke rol dan ook, hoe klein soms ook. De afgelopen weken zijn is ons
vrijwilligersbestand gegroeid en daar zijn wij als club uiteraard heel erg blij mee. Maar onze ambitie
is groot, deze ambitie heb ik onlangs ook uitgesproken tijdens onze Nieuwjaarsborrel. Wij willen in
de komende maanden 40% van onze leden of ouders van onze leden op enige wijze als vrijwilliger
betrekken bij onze club. 80 tot 100 vrijwilligers willen wij in de diverse commissies verwelkomen
waardoor wij de volgende stappen willen zetten in het nog mooier maken van onze vereniging. Ben
jij zo iemand of ken jij iemand die ook al is het een paar uur per jaar iets kan en wil doen voor onze
vereniging
geef het dan
wij zijn je nodig.
En echt
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voorzitter achter gekomen, het is hartstikke leuk en gezellig en het levert je tal van leuke contacten
Met ingang van 1 juli 2019 staat klaas van der Ploeg als hoofdtrainer aan het roer bij heren 1 van VV
op. Wees welkom ,leuk als je mij mailt; heraldjansen@gmail.com.
Eenrum. Recentelijk heeft het bestuur een evaluatie met Klaas gehad. Het 1e elftal heeft aan het
begin van het seizoen te maken gehad met diverse mutaties, door het vertrek van ervaren krachten
en het inpassen van veelal jonge spelers uit de eigen jeugd en enkele spelers die bij VV Eenrum zijn
komen spelen. De resultaten mogen dan nog niet naar wens zijn, de groei van het team en de
aandacht voor de jeugd zijn belangrijke elementen die zichtbaar zijn en waar het bestuur content
mee is.
De samenwerking bevalt beide partijen dusdanig goed dat besloten is om de samenwerking met een
jaar te verlengen.

EKC 2 heeft een nieuwe trainer
Theo Knol heeft een stapje terug gedaan als leider/trainer van dames EKC 2, maar blijft
als Keeperstrainer betrokken bij het team. Reinder Wierenga, oud Eenrum speler, dames- en
herentrainer is bereid gevonden om samen met Henk Struiksma dames EKC 2 te
trainen en te begeleiden bij de wedstrijden. De 1e wedstrijd onder de nieuwe begeleiding, thuis
tegen Rood Zwart Baflo is met 2-0 gewonnen!
Veel succes gewenst namens de EKC-commissie en de gezamenlijke besturen van VV Kloosterburen
en VV Eenrum.

BLOEMBOLLEN ACTIE MET DE JEUGDAFDELING
Op zaterdag 22 februari heeft u ze wellicht ook aan de deur gehad, enthousiaste jeugdspelers onder
de 15 jaar van onze vereniging. Ruim 30 kinderen trotseerden het barre weer om de bloembollen
van Harry Baars aan de man en vrouw te brengen. Inmiddels voor het derde jaar wordt deze actie
ingezet om een mooie bijdrage voor onze jeugdafdeling bij elkaar te verdienen en Eenrum nog
mooier te laten kleuren in het voorjaar.
Een aantal ouders verrichtten het distributiewerk naar de verschillende straten waarna de kinderen
het verkoopwerk verrichten. Ook dit jaar is weer met een mooi netto resultaat behaald van 700
euro!
Allemaal weer super bedankt voor ieders inzet, wederom een bewijs dat vrijwilligerswerk en iets
doen voor onze mooie club hartstikke leuk en gezellig is en als je met vele handen bent, je ook
helemaal niet zoveel tijd kwijt bent.

Jeugdleiders & trainers bijeenkomst zeer succesvol!
De technische commissie (TC) van de jeugdafdeling heeft op vrijdag 17 januari jongsleden een zeer
goed bezochte informatieavond georganiseerd. In ons clubhuis waren bijna alle jeugdleiders en
trainers aanwezig om samen in gesprek te gaan met onze technische commissie en Henk Alssema
van de voetbaltechniekschool het Verschil.
De insteek van de avond was om voor nog meer verbinding te zorgen tussen de verschillende
jeugdleiders en trainers en de technische commissie, maar ook om gezamenlijk de afgelopen
periode te evalueren. Het leverde een hartstikke levendige en positieve avond op waar vele tips
werden uitgewisseld. Daarnaast werd dit moment ook direct aangegrepen om de technische
commissie voor te stellen.
De avond was daarnaast ook nog eens een goed nieuws show want onze nieuwe trainers Bobo
Miedema en Harman Mensinga waren ook van de partij en direct zeer enthousiast. Doordat de
trainersgilde nu uitgebreid is kan er nu ook in circuit vorm getraind worden, al langer een wens (
meer variatie voor de spelers en minder stil staan) alleen door een te krap aantal trainers niet
mogelijk tot nu toe. De wisselwerking tussen een aantal ervaren trainers en een aantal jonge
trainers was ook mooi om te zien , diverse tips werden uitgewisseld. Om de trainers van JO11 en
JO12 nog wat verder te ondersteunen gaat Kor Nienhuis naast Harman en Bob de trainersstaf ook
nog versterken. Over een ervaren rot gesproken!
Duidelijk werd dat met deze avond in een behoefte is voorzien en daarom is in overleg ook besloten
dit soort avonden 2 tot 3 x per seizoen te organiseren. Mochten er nog vragen of suggesties zijn ten
aanzien van dit alles, de technische commissie is te bereiken via tc@vveenrum.nl.

De kledinglijn
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. Een deel van de opbrengst komt ten goede van VV Eenrum.
In samenwerking met Sporthuis Winsum biedt VV Eenrum haar kledinglijn aan via de webshop. De
link vind je met de volgende link https://clubs.stanno.com/nl/vv-eenrum/clubcollectie.

Toernooien in Eenrum
In 2020 organiseert VV Eenrum twee toernooien op haar eigen sportpark. Eenrum stond in het
verleden bekend om de geweldige toernooien binnen het vrouwenvoetbal. Met de organisatie van
een vrouwentoernooi op 13 juni aanstaande hopen we oude tijden weer te doen herleven.
Daarnaast organiseren we de eerste editie van het 7vs7 Eenrumer klompen toernooi op zaterdag 5
september aanstaande.
Toernooi op 13 juni 2020
Op 13 juni aanstaande vindt het hernieuwde vrouwentoernooi EEN-RUM plaats op het sportpark
Eenrum. De commissie, bestaand uit Diny Toonder, Mariëlle Mulder, Reinder Wierenga, Kor
Nienhuis, Durk van der Meulen en Karin Bloem, hebben meermaals bij elkaar gezeten om een
gezellig Vrouwentoernooi te organiseren. Vanuit VV Eenrum strijden EKC 1 en 2, Dames Eenrum 1 (7
x 7) en Eenrum MO17 mee om de felbegeerde winst.
Naast de vrouwen doen ook de 7vs7 Heren 35+ mee (niet helemaal alleen een vrouwentoernooi
dus). Aansluitend aan het sportieve gedeelte volgt een barbecue. De festiviteiten worden muzikaal
ondersteund door deejay Bernard!
De uitnodigingen zijn de deur uitgegaan, maar weten jullie nog een leuke
club die mee wil doen, laat het ons horen! Opgave kan via toernooien@vveenrum.nl.
EENRUMER KLOMPEN BOKAAL
Op zaterdag 5 september aanstaande vindt de eerste editie van het Eenrumer klompen
toernooi plaats. Een toernooi die georganiseerd wordt door een afvaardiging van ons
mannen en vrouwen 7vs7 team. In de toernooi commissie zitten, Korinne Huizenga, Linda
Faber, Christina Prins, Margriet Bijlholt, Bernard Krans, Steven Langeland, Peter Smits, John
Visser, Emiel van Kampen en Herald Jansen.
Enthousiast zijn ze gestart met de organisatie van dit toernooi, in samenwerking met onze
plaatselijke klompenmaker van der Meulen worden er twee prachtige Eenrumer klompen
bokaals vervaardigd die de inzet zijn van het voetbaltoernooi in september. Het zal een
wisselbokaal worden waar het de bedoeling is dat hier jaarlijks in Eenrum om gestreden gaat
worden. Het motto van het toernooi is gezelligheid, sportiviteit en uiteraard lekker een balletje
trappen. De organisatie gaat zeer haar best doen om een soort festival gevoel te creëren,
met live muziek en de fijne klanken van Deejay Bernard, samen met de nodige hapjes en
drankjes. Ook zal er aan de kinderen gedacht worden qua vermaak.
Kortom weer een mooi evenement in Eenrum erbij op de kalender, voor een ieder noteer em’
alvast, het zal zeer de moeite waard zijn niet alleen om mee te doen met een leuk team maar
ook om een kijkje, hapje en drankje te nemen.
Uiteraard zijn wij als organisatie op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen
tijdens het toernooi, je kunt dan denken aan, muntverkoop, wedstrijdleiding, scheidsrechters,
horeca werkzaamheden enz, enz. Mocht je het leuk vinden om te komen helpen, laat het ons
dan weten. Mocht je een 7vs7 team weten die graag mee wil doen of wil je zelf mee doen
met een team, laat het ons dan ook vooral weten. Je kunt voor opgave mailen naar;
ekbokaal@gmail.com.

Vacatures
Binnen de vereniging hebben we altijd behoefte aan vrijwilligers. Ook dit keer lichten we er een paar
vacatures uit. Voor alle vacatures geldt dat je, je kan opgeven via algemeenbestuur@vveenrum.nl.
Voor meer informatie kan je terecht bij Wouter Jongsma of Sandra Nubé. Natuurlijk kan je ook één
van de andere bestuurleden aanschieten.
Leider 1e elftal heren Eenrum
Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen zijn we op zoek naar een nieuwe begeleider van het 1e
heren elftal van VV Eenrum. Vind je het leuk om op zondag met Eenrum 1 mee te gaan en zou je
willen samenwerken met onze huidige hoofdtrainer, dan is leider zijn misschien iets voor jou. Naast
dat je intensief betrokken bent bij het team, organiseer je (mede) de randzaken rondom het
team zoals vervoer, vervangende spelers, kleding, materialen en stimuleer je uitjes om mee te
werken aan de teambuilding. Een leider is de spin in het web waar het team op kan vertrouwen en
die intensief samenwerkt met de trainer van het 1e elftal.
Mocht je een keer mee willen draaien als leider of ben je al overtuigd om deze taak op je te nemen
dan horen we dit graag.
Assistent scheidsrechter 1e elftal heren Eenrum (ook wel grensrechter genoemd)
Als assistent scheidsrechter is het de bedoeling dat je op zondag met de wedstrijden van
Eenrum 1 mee gaat om te vlaggen. Je bent op die manier betrokken bij het team en bent een
belangrijk onderdeel van het team. Een vaste assistent is ideaal maar het is ook mogelijk om hier
een "poeltje" van te maken, dus een groepje mensen die om beurten als grensrechter meegaan.
Heb je belangstelling om frequent of minder frequent als assistent op te treden dan horen we dit
graag.
Scheidsrechters
Voor diverse leeftijdscategorieën zoeken we scheidsrechters die regelmatig of een enkele keer op
zaterdag of zondag een wedstrijdje willen fluiten. We hebben mogelijkheden op groot veld en op
klein veld en je kan kiezen tussen jong, oud, heren of dames. Je hoeft niet perse ervaring te hebben
in het fluiten. Indien gewenst krijgt een vrijwilliger hier begeleiding in en/of kan een cursus gevolgd
worden. Een beetje kennis van de regels is wel handig maar kan natuurlijk aangeleerd worden.

Uitbreiding aanbod kantine op zaterdagen
Op zaterdagen is het aanbod van eten beperkt. Uit de enquête, dat we enige tijd geleden hebben
gehouden onder de leden, kwam de wens naar voren om meer eten in het assortiment op te nemen
en meer gezonde keuze. Met ingang van 14 maart breiden we daarom het standaard assortiment
van onze kantine uit. In eerste instantie voegen we de volgende artikelen toe aan het assortiment:
broodjes gezond, broodjes kaas, broodjes hotdog en fruit.
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor catering medewerkers. Ondertussen
hebben we een groepje met 4 enthousiaste vrijwilligers die mee willen draaien in het
cateringgroepje. Het cateringgroepje verzorgt om de beurt op zaterdagen de voorbereiding, de
bereiding en zichtbaarheid van het assortiment. Ook krijgt dit groepje inzicht in de resultaten van
verkoop en kunnen ze het assortiment aanpassen op basis van de resultaten. Wekelijkse kan de
cateringmedewerker van dienst een actie voor die zaterdag toevoegen.
Mocht je deel willen nemen aan dit groepje en ben je bereid om enkele zaterdagen hierin mee te
draaien dan horen we dit graag. Met meer vrijwilligers kunnen we het voor iedereen wat
makkelijker maken.

Voortgang renovatie sportpark
In verband met de barre weersomstandigheden zijn de zichtbare werkzaamheden grotendeels stil
komen te liggen. Toch zijn we met vele vrijwilligers aan de slag om de werkzaamheden uit te voeren
die wel kunnen plaatsvinden.
Op het kleedgebouw zijn 20 extra zonnepanelen aangebracht door Expert Jansen. Met de 20
zonnepanelen die er al lagen, sluiten we 40 zonnepanelen aan om onze energiekosten te verlagen.
Met de 20 zonnepanelen die op het clubgebouw liggen, voorzien 60 panelen ons van energie. In het
clubgebouw is een nieuwe CV ketel geplaatst. De oude heeft het begeven. Waarschijnlijk was deze
een beetje jaloers op z’n mooie nieuwe omgeving.
In de week van 20 april start de renovatie van het huidige trainingsveld. Deze wordt net als het
hoofdveld voorzien van een nieuw hekwerk. Aan de kant van de Aagtsweg komt over de hele breedte
een ballenvanger. De werkzaamheden van het plaatsen van het nieuwe hekwerk starten zo gauw als
het nieuwe veld aangelegd is.
Op het sportplein is ondertussen een lantaarn geplaatst. Deze verlicht de toekomstige ingang van de
fietsenstalling en een groot gedeelte van het sportplein. Als alle werkzaamheden op het sportpark
gereed zijn en de looproutes aangelegd zijn zoals we dat wensen, onderzoeken we of de verlichting
in het geheel voldoende is.
Op de parkeerplaats aan de Aagtsweg is 450 ton freesasfalt gestort. Het freesasfalt gebruiken we om
het pad langs het kleedgebouw, langs de ijsbaan naar de parkeerplaats van de Aagtsweg door te
trekken. Ook gebruiken we een deel van het freesasfalt om de parkeerplaats aan te vullen aan de
Aagtsweg, wanneer het veld verschoven is. Het huidige trainingsveld wordt namelijk nog 12 meter
opgeschoven richting het hoofdveld.
De gemeente heeft twee betonpalen naast de oprijlaan en een klappaaltje op de oprijlaan geplaatst.
Tevens zijn twee betonpalen geplaatst op het looppad van de school naar de oprijlaan. Met deze
ingreep is het sportpark autoluw. We verzoeken leden om geen gebruik meer te maken van de
oprijlaan met de auto.
Op dit moment wordt kleedkamer 6 volledig gerenoveerd. De enkele douches en WC zijn al
verwijderd en het tegelwerk is voor een groot deel gereed. De verwachting is dat het zeer spoedig
klaar is en heeft het hetzelfde uiterlijk als de overige kleedkamers. Kleedkamer 7 wordt niet meer
gebruikt als kleedkamer. Deze kleedkamer is in gebruik genomen door de vrijwilligers die op vrijdag
het onderhoud van het sportpark uitvoeren. Het gebruik van de kleedkamer is ter vervanging voor de
gesloopte garage die naast het kleedgebouw stond.
In het clubgebouw staat sinds kort een gloednieuwe kassa. De bediening voor de vrijwilligers die
bardienst draaien wordt hiermee gemakkelijker. Daarnaast registreert de kassa alle handelingen, dat
informatie geeft om bijvoorbeeld het assortiment aan te passen.
Tot slot zijn we drukdoende om een vergunning te krijgen voor de veranda en zijn we met de
gemeente in contact om eventueel de drie voetbalvelden te maaien met robotmaaiers.

En nu eerst wachten op beter weer!

Impressie veranda

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 lichten we Coop Eenrum
eruit.

COOP Eenrum
Met ingang van 22 februari is Martin Smit gestopt als supermarkteigenaar van de Coop in Eenrum.
Reeds jarenlang is de COOP een trouwe samenwerkingspartner van VV Eenrum. We hebben Martin
daarom hartelijk bedankt voor de jarenlange samenwerking met onze vereniging.
Raymond Bijlholt heeft het eigenaarschap van COOP Eenrum overgenomen van Martin Smit. Met ingang
van de overname op 22 februari is de COOP gesloten voor een grondige renovatie. Op dit moment is de
renovatie in volle gang. Je merkt nu de supermarkt gesloten is dat er minder reuring in het dorp is en
het gemak van een supermarkt in je eigen dorp wel heel fijn is. We kunnen niet wachten tot de
supermarkt weer opengaat op 10 maart om 18.00 uur.
Als vereniging hopen we dat onze leden de boodschappen zoveel mogelijk bij de COOP in Eenrum
blijven en/of gaan doen. Samen houden we het dorp leefbaar. We wensen Ray en zijn gezin heel veel
succes toe!
Een sneakpreview!!!

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

