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Nieuwsbrief 1 VV Heerenveen - februari 2021 
 

Beste leden van VV Heerenveen, 

 

Het is even stil geweest van de kant van het bestuur. Op de achtergrond zijn we echter met 

veel zaken bezig waaronder een aantal zaken waarbij we zeer grondig te werk gaan om 

een correct besluit te kunnen nemen. Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte 

stellen van de belangrijkste onderwerpen die nu spelen. 

  

 

COVID19 / Corona 

Nog steeds zitten we in een wereld waar COVID19 ons allerlei beperkingen op legt. Na de 

lockdown waar we in zitten nu zelfs een avondklok. Dit zorgt weer voor een grote uitdaging 

qua planning van de trainingen. Want de trainingen worden ondanks alles erg goed bezocht, 

dus willen we ook graag dat we dit kunnen blijven aanbieden. Wij zijn dan ook erg blij dat 

Martin Horst deze planning voor z’n rekening neemt en dit keurig kortsluit met SC 

Heerenveen, Ytzen Zijlstra onze wedstrijdsecretaris, de Technische Commissie en de 

Jeugdcommissie. Martin en Ytzen top! 

 

Competities 

Nog steeds is er geen uitzicht op een eventuele hervatting van de competities. Wel heeft de 

KNVB de plannen klaarliggen. Als in het weekend van 10 en 11 april de wedstrijden kunnen 

worden hervat, zal er een halve competitie worden uitgespeelt waarbij de al gespeelde 

wedstrijden gewoon blijven staan. Dit geeft de KNVB aan en geldt alleen voor Categorie A 

competities. Ondanks dat het onzeker blijft hopen we toch dat we straks nog kunnen 

voetballen, omdat al is besloten om door te gaan tot in juni.  
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Sportpark Skoatterwâld 2.0 

We hebben eerder al gemeld dat wij samen met SC Heerenveen en de Gemeente 

Heerenveen bezig zijn voor een upgrade en uitbreiding van ons sportpark zodat het weer 

toekomstbestendig wordt. Wij hebben de eerste tekeningen van een nieuwe indeling reeds 

gezien maar hebben de tekenaars weer aan het werk gezet met de op- en aanmerkingen die 

wij allen hadden. We hopen dat het definitieve plan er ruim voor de zomer ligt. 

 

Zondag 1 

Al een aantal jaren is er een trend gaande dat steeds meer clubs op zaterdag willen gaan 

spelen. Belangrijkste oorzaak; de jeugd wil liever op zaterdag voetballen. Om in te spelen op 

deze trend, zijn we bij VV Heerenveen een aantal jaren geleden gestart met seniorenvoetbal 

op zaterdag. Dit is gestart met één vriendenteam. Inmiddels zijn er al drie teams waarvan 

zaterdag 1 als prestatieteam is bestempeld. Het vlaggenschip van VV Heerenveen, zondag 1, 

is altijd uitgekomen in de zondag competities.  

Afgelopen drie jaren hebben we grote moeite om een volwaardig, eerste klasse waardig, 

elftal neer te zetten. De selecties bestond/bestaat vaak maar uit 15 a 16 man. Dit houdt in 

dat er elk weekend een beroep moet worden gedaan op spelers uit onze O19-1. Als dat een 

enkele keer het geval zou zijn, is dat prima. Het lenen van spelers uit de O19-1 is echter 

structureel geworden in plaats van incidenteel. Logischerwijs levert dit dan weer problemen 

op bij onze O19 teams zowel qua aantal spelers alsook om het divisieniveau te kunnen 

handhaven.  

Mede door COVID19 werden wij sneller dan we gedacht hadden gedwongen om een keuze 

te gaan maken domweg omdat we ons financieel moeten aanpassen door het wegvallen van 

inkomsten, met name die van de kantine. Samen met de Technische Commissies, Jeugd en 

Senioren, hebben we de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd en hebben we de 

opties in kaart gebracht.  Daarnaast hebben we gekeken naar de situatie bij VV Heerenveen, 

hoeveel spelers hebben we, welke leeftijd hebben ze, wat is het niveau van de spelers, wat 

willen de spelers het volgende seizoen, welke ambitie hebben we en wat voor 
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mogelijkheden biedt de KNVB.  Belangrijkste bij een eventuele verandering is om zoveel 

mogelijk spelers aan boord te houden, en om onze talentvolle jeugd een goed perspectief te 

bieden.  

 

Dit heeft geleid tot twee scenario’s:  

1. Doorgaan met zondag 1 zoals nu het geval is, spelen in de 1e klasse 

2. Onze talentvolle jeugd een zeer aantrekkelijk alternatief te bieden middels een O23 

competitie, op divisie niveau, waarin alleen grote amateurclubs zijn 

vertegenwoordigd 

 

Zaterdag 1 heeft met ingang van dit seizoen de keiharde opdracht gekregen om uit de 5e 

klasse te geraken, hetgeen niet onmogelijk is gezien het niveau van het team mede door een 

aantal spelers die zijn teruggekomen na een uitstapje naar andere clubs.  

De afgelopen twee maanden zijn deze twee scenario’s binnen de club breeduit besproken: 

met spelers van O19 en zondag 1, trainers en staf van O19 en zondag 1 en zaterdag 1 alsook 

een aantal oud-eerste spelers voor hun visie. 

 

Het besluit 

Na zorgvuldige afweging van de genoemde argumenten hebben wij, samen met 

voornoemde groepen, als bestuur besloten om met ingang van komend seizoen geen 

prestatief elftal op zondag te zullen gaan inschrijven. Hiervoor komt voor een deel van de 

O19 spelers en een groot deel van zondag 1, een O23 team. Uiteraard blijven we met onze 

recreatieteams wel op zondag spelen. Het O23 team moet de resultante gaan worden van 

onze uitstekende jeugdopleiding. Vanuit hier kunnen spelers doorstromen naar zaterdag 1. 

Onze ambitie is om over 5 tot 7 jaar weer aanwezig te zijn in de 1e klasse, maar dan op 

zaterdag.  

Dit besluit zal, zeker bij oudere leden en oud bestuurders, hard aankomen. Ook 

ondergetekende is altijd een zondag man geweest, maar we kunnen onze ogen niet sluiten 

voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de trend dat de jeugd op zaterdag wil spelen. 



 

4 
 

Ook vertrouwen we op de veerkracht van VV Heerenveen; zondag 1 heeft meerdere malen 

gepresteerd om vanuit de 5e klasse omhoog te klimmen, zelfs tot de hoofdklasse. Onze veel 

geroemde jeugdopleiding staat garant voor doorstroming van talenten welke over een 

aantal jaren ons pompeblȇden-shirt kunnen vertegenwoordigen! 

 

Algemene Leden Vergadering 

We hebben als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 

april 2021 omdat we dit graag in een fysieke bijeenkomst willen gaan doen. Naast de 

financiële verantwoording over seizoen 2019-2020 willen wij u vast meenemen naar een 

vooruitblik van de financiën in het Corona jaar en de gevolgen hiervan. Hier zullen we ook 

uitgebreid de keuze toelichten waarom we te stoppen met prestatief voetbal op zondag.  

Graag willen wij in deze ALV onze toekomstvisie presenteren middels het nieuwe beleidsplan 

alsook de nieuwe beleidsplannen voor de jeugd, de vrouwen en onze visie op het 

seniorenvoetbal.  

 

Seniorenvoetbal 

De groep die het meeste heeft te leiden van het Corona virus zijn onze senioren, en dan met 

name onze recreatieve teams. Daar waar de jeugd nog volop aan het trainen is, doen de 

senioren dit nagenoeg niet. Want wat moet je trainen als je maar met vier, of nu zelfs twee 

man mag trainen. Ook niet onbelangrijk is dat deze teams het sociale, wat bij een 

voetbalclub hoort, moeten ontberen.  

Het gemiste voetbal kunnen we niet oplossen, misschien door nog wat te organiseren omdat 

we t/m juni zouden kunnen doorgaan dit seizoen. Wat we zeker gaan doen is, zodra dit 

mogelijk is, een speciale senioren dag te organiseren waar we hopelijk sport en gezelligheid 

kunnen combineren. Zodra er verruimingen komen zullen we hierover meer bekend maken.  

 

Vrijwilligersvergoeding 2020-2021 

Omdat dit door het Corona virus een heel erg raar seizoen is geworden, hebben we besloten 

om dit seizoen GEEN vrijwilligersvergoeding te gaan berekenen. Er is tot nu toe nog bijna 
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geen mogelijkheid geweest om de verplichte uren te kunnen draaien. Mocht het straks toch 

weer mogelijk zijn dat we kunnen gaan voetballen, dan hopen we wel dat we toch op velen 

alsnog een beroep kunnen doen om onze club draaiende te houden op de wedstrijddagen.  

 

Voetbalschool 

VV Heerenveen biedt, kosteloos, op vrijdagmiddagen een voetbalschool aan voor al onze 

jeugdleden, dit als aanvulling op de normale trainingen met je team.  Niet verplicht, maar 

wel erg leuk en onder leiding van onze Hoofd Jeugd Opleidingen, Tim Strandstra, en Rick van 

Beek, de trainer van JO13-1. In het voorjaar start een nieuwe serie trainingen, dus meld je 

aan!  

 

Bijzonder voetbal 

Samen met Heerenveense Boys en VV Nieuweschoot is een project gestart om jeugd van 7 

t/m 15 jaar met een beperking, te kunnen laten voetballen. Er is een groep geformeerd van 

ca. 15 vrijwilligers, waaronder een zestal van VV Heerenveen. Een fantastisch initiatief 

waarmee wij als clubs onze maatschappelijke betrokkenheid willen onderstrepen.  

 

Kledingshop 

Sinds september vorig jaar hebben we op SKW, in de kantine, een prachtige kledingshop. 

Ondanks COVID19 draait de kledingshop gewoon door. Is er nog iets nieuws nodig, bestel 

het online via de website of stuur een mail. U krijgt dan van ons te horen wanneer het kan 

worden afgehaald.  

 

Tot slot 

Best veel informatie in een relatief rustige tijd voor een voetbalclub. Want ondanks dat er 

geen competities zijn waardoor de beleving die bij een voetbalvereniging hoort ontbreekt, 

wordt er aan de achterkant aan veel zaken gewerkt. De TC is al weer begonnen met het 

trainerscorps in te vullen voor volgend seizoen, de JC is al begonnen met de indelingen wat 

dit jaar extra moeilijk zal zijn. En natuurlijk zijn er veel mensen bezig om alle aanpassingen 
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welke noodzakelijk zijn door Corona, door te voeren. Dit alles kost veel tijd voor een club van 

onze omvang. Dus een extra pluim voor al deze mannen en vrouwen die dit voor onze leden 

elke keer weer voor elkaar hebben! 

Laten we hopen dat we straks in maart of april toch nog kunnen gaan voetballen! 

 

Mochten jullie naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of wat willen 

afstemmen met het bestuur, mail dan naar bestuur@vvheerenveen.nl. Wij zullen dan op 

korte termijn contact opnemen.     

 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur van VV Heerenveen 

 

 

Bernier Hoekstra 

Voorzitter 
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