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Voorwoord van de Voorzitter! (1)
Inmiddels wordt er weer voorzichtig aan gevoetbald op onze velden, de trainingen zijn hervat voor
zowel de jeugd als onze seniorenteams. Ondanks dat er geen wedstrijden meer gevoetbald worden
dit seizoen is iedereen weer blij en enthousiast aan het trainen en training geven. Met name dat
laatste is waar ik even bij stil wil staan, want om te kunnen trainen zijn wij als club enthousiaste
trainers nodig die hier de nodige vrije tijd in willen steken. Mooi om te zien hoe zij ook in deze
uitdagende tijden leuke trainingen weten te bedenken, ook mooi om te zien dat we als verenging
de nodige jonge trainers wekelijks aan het werk zien. Lijkt jou (jong of ouder) het ook leuk om voor
1 van onze jeugdteams de training te verzorgen neem dan contact op met Kor Nienhuis, hij is
coördinator van onze jeugdafdeling en kan je er alles over vertellen.
Supermooi om te zien dat het initiatief van onze jeugdcommissie om een voetbal instuif te
organiseren in de afgelopen periode voor alle basisschool jeugd van Eenrum en Wehe den Hoorn zo
goed ontvangen is. Ontzettend veel kinderen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en het
heeft zelfs nu al een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd voor onze club.
Ondanks dat velen van jullie momenteel door een wat voetballuwe periode heen gaan staan wij als
vereniging verre van stil. Er gebeurt ontzettend veel voor de schermen op ons sportpark. Vele
vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de werkzaamheden die verricht worden, en wat wordt het
ontzettend mooi.

Voorwoord van de Voorzitter! (2)
Complimenten! Maar ook achter de schermen wordt er hard gewerkt, de jeugdcommissie is met de
jaarlijkse puzzel bezig, ik heb het dan niet over de DvhN kerstpuzzel, maar de teamindelingen voor
het volgend seizoen. Ook wordt er druk gewerkt aan het samenstellen van de teams voor het
volgend seizoen bij de senioren voor zowel de dames als de heren is dit nog een hele uitdaging.
Mooi om te vermelden dat zoals het nu lijkt volgend seizoen een 3de team gaat starten op de
vrijdagavond bij het 7 tegen 7 voetbal.
Daarnaast zijn wij er als club in geslaagd de nodige nieuwe samenwerking en
sponsorovereenkomsten af te sluiten. Voor ons als club financieel zeer prettig en noodzakelijk maar
ook hartstikke mooi om te zien dat we mooie samenwerkingen zien ontstaan. Zo gaan we intensief
samenwerken met onze plaatselijke Coop supermarkt. Dit betekent dat wij onze inkoop volledig bij
de Coop zullen gaan doen voor wat betreft ons clubhuis en daar tegenover staat een geweldige
sponsordeal die uit verschillende onderdelen bestaat die alleen maar winnaars op zal gaan leveren.
Alles bij elkaar blijkt maar weer dat actie zorgt voor reactie, mocht je het nou ook leuk vinden jouw
kwaliteiten in te zetten voor onze mooie vereniging laat het ons dan vooral weten, want
“samendoen is beter”. En last but not least, het is gewoon hartstikke leuk en gezellig om met onze
club bezig te zijn.
Trainingsvorm
De laatste weken hebben diverse teams Corona-proof getraind. Ook hier kwamen weer mooie
trainingsvormen uit. De onderstaande leuke trainingsvorm willen we je niet onthouden:
In twee teams wordt een wedstrijd gespeeld met afwerken op het doel. Van elk team staan twee
spelers (a) op 10 meter van de open doelmond (kleine aluminium doelen). De rest (b) staat aan de
andere zijde van het doel op 20 meter. De teams starten tegelijk. b geeft een pass door de lucht
naar a en rent naar de overkant en komt op de positie van a. a werkt zonder dat de bal de grond
raakt uit de lucht af in het doel, haalt de bal en sluit achteraan op de plek waar b vandaan komt.
Welke team het eerste 10 doelpunten scoort is winnaar.

a.

Pass

b.

Afwerken

Verkoopactie voorraden clubhuis
In onze vorige nieuwsbrief hebben we de oproep gedaan om bierkratten af te nemen van VV
Eenrum. Vanwege de Coronastop dreigden deze over datum te raken. Deze oproep was een groot
succes. Binnen een dag waren de 40 kratten bier uitverkocht. Diverse kleinere snoep en chips
voorraden hebben we aan de voedselbank geschonken.

Voortgang sportpark (1)
De laatste maanden is er hard gewerkt op het sportpark. Met in acht nemen van voldoende afstand
is er weer veel werk verzet. De contouren van het vernieuwde sportpark worden nu duidelijk
zichtbaar. Er moet nog één blikvanger gerealiseerd worden; de veranda van het clubhuis. De
zeecontainers zijn ondertussen afgeleverd bij Kamphuis metaalwerken op de werkplaats in
Noordwolde. Binnenkort worden de containers bewerkt en daarna vervoerd naar Eenrum. Op de
plek van bestemming worden de containers verder afgewerkt en moeten ze geverfd worden.
Het laatste voetbalveld wordt op moment van schrijven gerenoveerd. Het veld is gefreesd, gespit,
gevlakt en de nieuwe drainage is aangebracht. De volgende stap is het aanleggen van een betonrand
waarop het veld afgestemd wordt. Als het veld ingezaaid is wordt het hekwerk aangebracht langs
drie zijden van het veld. Aan de groenstrook zijde komt geen hekwerk. Aan de Aagtsweg zijde komt
een dubbele ballenvanger van 50 meter breed.

Om de renovatie te starten moesten eerst de 4 lichtmasten verwijderd worden. Dit was een hele
krachttoer die door een paar dappere vrijwilligers is uitgevoerd. Twee lichtmasten komen langs de
ijsbaan te staan en twee lichtmasten worden door Spring in gebruik genomen.

In het kleedkamergebouw zijn sensoren aangebracht in plaats van de lichtknoppen. De verlichting
gaat hiermee automatisch aan en uit. Naast dat dit een energiebesparende maatregel is, neemt het
ook een hoop ergernis weg van lampen die zijn blijven branden. Eerder hebben we al geschreven
dat we 40 zonnepanelen hebben aangesloten op het kleedkamergebouw. Dit levert een dusdanig
hoge terug levering op dat de kabel van Enexis dit op de piekbelasting niet aan kan. Enexis meet
gedurende een bepaalde tijd de belasting op de kabel en past het zonnodig op hun kosten aan. Het
goede nieuws is dat de energiebesparende maatregelen behoorlijk effect hebben.

Voortgang sportpark (2)
Het sportplein is gereed! Het resultaat is om trots op te zijn. Er wordt dagelijks veelvuldig gebruik
van gemaakt. Naast het sportplein is de aanleg van het voetvolleyveld gestart. Binnen enkele weken
is deze ook gereed. Het gatenschiet bord wordt tussen het voetvolleyveld en het hoofdveld
geplaatst. Als het hekwerk rond het 2e veld geplaatst wordt, komt er rond het voetvolleyveld en de
fietsenstalling eenzelfde hekwerk als rond het kunstgrasveld.

De bestrating rond het clubgebouw en de kleedkamers is gereed. De toegang naar de kantine heeft
een metamorfose ondergaan en wordt nog mooi aangekleed. Er komt namelijk een heg langs aan de
clubgebouwzijde die ook de hoek om langs het pad naar het hoofdveld wordt doorgetrokken.
Omdat de poottijd is verlopen, plaatsen we de heg op een ander moment. Langs het clubgebouw
zijn betonplaten gelegd dat als fundering dienst gaat doen voor de nieuwe veranda. Als laatste
betratingsklus zal het pad van het hoofdveld langs veld twee worden doorgetrokken. Hiermee is de
parkeerplaats aan de Aagtsweg goed bereikbaar en houden de toeschouwers op veld droog en
schoon schoeisel.
Langs de velden moet er ook nog wat werk verzet worden. Het scorebord krijgt een nieuw plekje
langs het hoofdveld. Het scorebord wordt geplaats aan de linkerkant van het hoofveld. Er gaat nog
even wat graafwerk aan vooraf en er moet een nieuwe “voet” onder. Achter de doelen op het
nieuwe trainingsveld komen demontabele ballenvangers. Deze zijn demontabel om tijdens de
wedstrijddagen van de Motorclub te kunnen verwijderen. De materialen zijn ondertussen geleverd.
Het einde van de renovatie is in zicht!

Denkt u ook nog even aan onze sponsoren!

VV Eenrum in het nieuws (1)
Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al
aangaf, is de samenwerking met de
basisscholen een groot succes geworden.
Dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij
de pers.

NPO 1 langs de lijn heeft ook aandacht
besteed aan VV Eenrum. Ze hebben de
Voorzitter live in de uitzending gebeld om
te horen waarom VV Eenrum vrijwillige
degradatie heeft aangevraagd. Zo zit je
ontspannen op de bank, en zo zit je
gespannen te wachten op je beurt!

Zaterdag 13 juni komt FC Groningen naar
Eenrum om voetbaltraining te geven aan
onze jeugd. Kinderen tot en met 14 jaar
kunnen zich hiervoor opgeven. VV Eenrum
draagt bij in de kosten van onze eigen
jeugdleden. We willen namelijk iedereen
in de gelegenheid stellen om hieraan mee
te doen.

Naast dat Joost Mulder een vakman is in
de straatelarij, kan hij ook een aardig
balletje trappen op de het voetbalveld.
Een prachtige clubman die zijn verhaal
doet in dit artikel.

VV Eenrum in het nieuws (2)
Ons bestuurslid Karin Bloem heeft in een
mooi artikel een uitleg gegeven over het
vrouwenvoetbal in Eenrum en de
samenwerking met EKC.

In dit artikel legt onze voorzitter uit waarom
Eenrum vrijwillige degradatie heeft
aangevraagd. Vorig seizoen zijn diverse
ervaren spelers gestopt bij het 1e elftal. Ook
aan het eind van dit seizoen stoppen een
paar ervaren krachten. Om die reden en het
feit dat we het afgelopen seizoen onderaan
geëindigd zijn, wordt nog een seizoen in de
4e klasse erg moeilijk. Na consultatie van de
staf en spelers heeft het bestuur besloten
tot degradatie.

VV Eenrum en de gemeente
Recentelijk stond in de Ommelander een bericht dat de gemeente het verzoek van het maaien met
Robotmaaiers van de voetbalvelden op het sportpark van Eenrum vooralsnog heeft afgewezen. Dit
verzoek hadden we naast twee ander verzoeken ingediend bij de gemeente. We hebben namelijk
ook verzocht om kwijtschelding/verlaging van de huur vanwege onze enorme investering op het
gemeentelijk sportpark en teruggave van vergunningskosten omdat we deze buiten proporties
vinden. Alle verzoeken zijn vooralsnog afgewezen. Als bestuur beraden we ons op eventuele
volgende stappen.
Wie wil helpen?
Binnenkort verwachten we de containers die gaan dienen als veranda. Deze containers worden
geplaatst langs het clubhuis aan de zijde van het hoofdveld. Als ze geleverd zijn willen we ze ter
plaatse verven. Heb je tijd en zin om te helpen om ze te verven, dan horen we dit graag. Stuur dan
een mail naar samenwerking@vveenrum.nl of meld je aan bij Eric Schoenmakers.

FC Groningen on tour
Zaterdag 13 juni kom FC Groningen op het sportpark van VV Eenrum om training te geven aan onze
jeugd. Er hebben zich al 60 kinderen opgegeven voor deze training. Voor de leden van VV Eenrum
levert de club een bijdrage in de kosten. Bij opgave krijg je 22,50 van de club retour. We hopen
hiermee te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk jeugdspelers deze kans kunnen aangrijpen.
Geef je snel op!!
Vanwege de maatregelen in verband met Corona is het niet de bedoeling dat ouders gedurende
de training bij het veld staan!! Ouders kunnen hun kinderen uiteraard wel brengen en halen.

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

