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Beste leden, 

 

Bijgaand ontvangt u een nieuwe nieuwsbrief van 2021. 

 

Op dit moment spelen er meerdere zaken, waarvan we u graag op de hoogte willen 

brengen... 

 

Verbouwing ballenhok 

 

Al eerder lieten we weten dat we in gesprek waren met Hermeta om te kijken of we onze 

ballenhok niet wat meer glans konden geven. Nou dat is gelukt! Samen met hulp van o.a. 

Mark van Mil hebben we hele mooie, op maat gemaakte ballenhokken gerealiseerd. 

 

Twee teams delen een ballenhok, gevuld met 16 ballen. En beide trainers hebben een 

sleutel voor dit hok. Oftewel, geen rondslingerende ballen meer, niet de situatie dat een 

team te weinig ballen heeft voor de training. Wij zijn erg blij met het resultaat. En daarmee 

is dit project nog niet klaar. Ook komen er kluisjes per team waarin hesjes, bidons, pionnen 

etc. in opgeslagen kunnen worden. Zodra deze kluisjes zijn gerealiseerd, hoort u dit 

uiteraard ook van ons. 

https://mailchi.mp/7dd219b65f82/de-eerste-vvasperen-nieuwsbrief-is-een-feit-algemene-ledenvergadering-5133825?e=f65e37a9f5


 

 

  

 

VriendenLoterij steunt 

VVAsperen met 5.000 euro!! 

 

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor v.v. Asperen! De 

voetbalvereniging is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt 

daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. We willen dit 

geld gaan gebruiken om de benodigde trainingsmaterialen aan te schaffen voor de 

(jeugd)elftallen. 

 

 

Facilitaire ruimte 



 

 

  

Zoals ook eerder aangegeven gaan we ook aan de slag met de facilitaire ruimte, om 

het wat gezelliger te maken. In overleg met o.a. de onderhoudscommissie gaan we 

stap voor stap een aantal veranderingen aanbrengen in deze ruimte. Eerder is er 

door Jorn Temminck al een mooie schuifdeurkast gemaakt. Hierdoor kunnen we 

hierachter veel spullen uit het zicht opruimen. 

 

Vervolgens hebben we een nieuwe keuken geplaatst. Hiermee hebben we nog 

meer ruimte gecreëerd om spullen op te bergen. 

 

De volgende stap is dat we op zoek gaan naar een mooie tafel met goede stoelen, 

zodat men niet meer in de plastic kuipstoeltjes hoeven te zitten. En we gaan de 

wand aankleden met leuke foto’s van vroeger. 

 



 

 

Inning kledingplan 

Wellicht had u het al gemerkt, maar er is eind vorig jaar geen geld voor het 

kledingplan geïnd. Daar hebben we bewust voor gekozen. Er is immers geen slijtage 

van de kleding geweest de afgelopen maanden en daarom vonden we het niet 

gepast om dit geld bij u te innen. 

 

 

 

Contributie 

Wel is er aan het einde van vorige maand de contributie geïnd. We hopen op uw 

begrip hiervoor. Op dit moment zijn de contributie en de bijdrage van de 

sponsoren onze enige inkomstenbron. Aanvullend met enige steun van de 

gemeente/overheid houden we het financiële verlies dit seizoen daarmee beperkt. 

Heeft u hier vragen over, dan horen we het graag. 

 

 

Nieuwe kleding seizoen 2021/2022 

Ons contract met de huidige kledingleverancier loopt na dit seizoen af. We zijn in 

gesprek gegaan met 2 partijen om te zien wie vanaf seizoen 2021/2022 de kleding 

mag gaan leveren en in welk kledingmerk we vanaf komend seizoen gaan lopen. 

Het is de bedoeling dat ieder lid vanaf seizoen 2021/2022 in een nieuw outfit komt te 

lopen. De keuze voor de leverancier is gemaakt: We gaan verder met onze huidige 

leverancier Voetbalshop (voorheen 100% Voetbal). 

 

Om dat te vieren heeft Voetbalshop een leuke actie opgezet. 

Voor €25,- bestel je een eigen V.V. Asperen hoodie! Deze kun je bestellen via: 

https://www.teamshop.nl/clubshops/voetbal-clubshop/asperen/ 

https://www.teamshop.nl/clubshops/voetbal-clubshop/asperen/


 

 

Ook is er in ieder geval wel al de keuze gemaakt om niet meer met het merk 

Hummel verder te gaan. Eén van de merken waar we nu naar kijken is Craft. 

 

 

Voetbal in de kerstvakantie 

 

Hebben jullie het ook gezien? Gedurende de kerstvakantie heeft onze jeugd heerlijk 

kunnen voetballen. Op meerdere dagen werd er voor hun een onderling toernooi 

georganiseerd. En deze organisatie lag met name bij één persoon: Jelle Hanegraaf. 

Dat hij de moeite neemt om zoveel kinderen op te trommelen om gezellig met elkaar 

te voetballen, kunnen wij alleen maar waarderen. 

 

En om die reden wilden we Jelle in het zonnetje zetten. Namens de TC Jeugd en het 

bestuur kreeg Jelle afgelopen maandag dan ook een klein presentje uitgereikt door 

de jeugd. 

 



 

 

 

Jelle, namens de TC Jeugd, de jeugdspelers en het Bestuur, bedankt! 

 

 

Rinus Looten overleden 

 

We sluiten deze nieuwsbrief af met het trieste nieuws dat Rinus 

Looten, oud lid van V.V. Asperen, op 64e jarige leeftijd is 

overleden. 

 

Rinus heeft zich bij de club onder meer als trainer ingezet en 

stond onder velen bekend als een gezellige en markant figuur. 

 

Wij wensen de familie veel sterkte in het verwerken van dit verlies. 

 



VOLG ONS OOK OP FACEBOOK 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015543648758

