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Voorwoord redactie

EEN NIEUW TIJDPERK
Beste lezer, je was gewend op deze plaats een voorwoord 
van voorzitter Peter Vervloet te lezen, maar zoals je onge-
twijfeld hebt meegekregen, is vv Heino op 22 november een 
nieuw tijdperk ingegaan. Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering heeft Peter immers de voorzittershamer doorgegeven 
aan zijn opvolger Arjen Stegeman. De consequentie daarvan 
voor jou, lezer, is dat je het de komende tijd zult moeten 
doen met een voorwoord van de redactie van dit clubblad. 
Maar Peter wil natuurlijk wel graag het laatste woord in dit 
laatste clubblad van zijn afscheidsjaar als voorzitter … 

In dit dubbeldikke kerstnummer van Heino Sport besteden 
we uiteraard volop aandacht aan de aftredend én de aan-
tredend voorzitter, maar ook de overige nieuwe bestuurs-
leden stellen zich aan je voor. Ook worden twee sponsoren 
uitgelicht; fijn om deze mensen die onze club een warm hart 
toedragen wat beter te leren kennen. En over de clubkleding 
is de laatste tijd al veel gezegd, maar wie zijn nu de mensen 
die alles organiseren, administreren en regelen rond het 
kledingfonds? En wat is eigenlijk Walking football? Deze en 
nog veel meer vragen worden beantwoord in deze editie van 
Heino Sport.

Daarnaast staat de winterstop voor de deur, maar dat bete-
kent niet dat vv Heino achteroverleunt – integendeel! Zoals 
altijd is de activiteitenkalender de komende periode weer 
goed gevuld met de Winterloop, het klaverjassen, jeugdacti-
viteiten en het zaalvoetbal, om er maar een paar te noemen. 
Er blijft dus genoeg te doen bij vv Heino, maar voor nu wenst 
de redactie je veel leesplezier met deze goedgevulde editie 
van het clubblad én natuurlijk een hele fijne Kerst!

Gudy, Dorien en Timo
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Nawoord
Het was me zo gewoon om het voorwoord te maken voor ons clubblad. Zo normaal om wat te 
schrijven over onze mooie vereniging en zo ongewoon om het nu los te laten. Het is niet meer 
aan mij en dat is even lastig, maar tegelijkertijd ook helemaal prima. Ik heb dit moment 
kunnen voorzien en het is mij gegund om af te bouwen. Na bijna twintig jaar vrijwilligerswerk 
voor Sallands Mooiste stop ik. Het heeft me goed gedaan dat er vertrouwen was in mijn rol 
als voorzitter van de jeugd en de laatste negen jaar als algemeen voorzitter. Ik hoop dat ik het 
vertrouwen niet heb 
beschaamd. De ‘VVH-jas’ paste mij prima; het voelde warm en vertrouwd. Wat zijn we toch 
een mooie en gastvrije vereniging. Tegelijkertijd fanatiek op alle terreinen. Of dat nu de voet-
balambitie betreft of een spic en span sportpark; we gaan er altijd voor en zijn tegelijkertijd 
kritisch op ons 
eigen gedrag. Bovenal willen we gewoon blijven en niet met de neus omhoog lopen. Maar 
voor wie lopen we ons het vuur zo uit de sloffen? Ik kan dat uiteraard niet invullen voor een 
ander, maar merk in alles dat we gaan voor onze jeugd en het goede verenigingsgevoel. Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voel je welkom bij ons! 

Uit alles blijkt dat we meer zijn dan voetbal alleen. Voor mij persoonlijk breekt er nu een tijd 
aan dat er meer is dan voetbal alleen. Mijn hoofd raakt leeg van al die regeldingen, maar ik 
blijf uiteraard lid, bezoek wedstrijden en drink graag een biertje in onze gezellige kantine. Op 
een andere manier genieten van onze vereniging. Ik ga goed weg en dat heeft heel veel te 
maken met het bestuur, commissies en de vele vrijwilligers én uiteraard onze nieuwe voor-
zitter. Wat heerlijk dat ik alles heb kunnen regelen en overdragen. Het doet me goed om de 
voorzittershamer aan Arjen te geven. Een clubman in hart en nieren, die er vol voor gaat en 
zich omringd weet door een fantastisch bestuur. Ook een voorzitter die het anders doet dan 
ik; zoals elke voorzitter zijn eigen kleur geeft aan een bepaalde periode van ons mooie be-
staan. Dat is logisch, goed en verdient alle steun. Succes Arjen!

Beste (ere)leden, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen, ik wens jullie het allerbeste, per-
soonlijk en tezamen als vereniging. Bedankt voor het vertrouwen en de bereidheid om mij in 
alles te steunen. Ik zal een traan wegpinken, even weinig te zien zijn, maar evenzo met een 
vette glimlach en opgetogen gevoel naar vv Heino komen; een deel van mijn bestaan. Voet-
balvereniging Heino is in alle opzichten een manier van leven waarvoor je het beste van jezelf 
wilt geven. Of je nu voetballer bent, lid, bestuurder of vrijwilliger: ‘Ga staan voor onze trots vv 
Heino … het is de club waar ik van hou’.

In de Algemene Ledenvergadering ben ik overstelpt met mooie woorden van waardering. Dat 
heeft me goed gedaan en tegelijkertijd wil ik dat delen met jullie allemaal. Immers, samen 
dragen we de vereniging!

Peter Vervloet
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EVENTTIMER.NL
tijdregistratie voor sportevenementen

Start en finish op Sportpark ‘De Kampen’
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VAN DE 

BESTUURSTAFEL …
In deze terugkerende rubriek proberen we onze leden en 
vrijwilligers inzicht te geven in alles wat wordt besproken 
en besloten in het bestuur. Heb je vragen, spreek ons 
dan aan.

Terugblik Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op vrijdagavond 22 november hebben we afscheid 
genomen van Hendry Ekkelkamp als voorzitter van de 
Sponsorcommissie en Peter Vervloet als voorzitter van 
het bestuur. Beiden nogmaals bedankt voor jullie inzet! 
Nieuw in het bestuur zijn benoemd; Franc ter Laak als 
voorzitter van de Kantinecommissie, Joey Lute als 
penningmeester, Bram Vervloet als voorzitter van de 
Sponsorcommissie en tenslotte Arjen Stegeman als voor-
zitter van algemeen en dagelijks bestuur. Deze vrijdag-
avond was goed bezocht en gezellig.
► Woorden Peter nieuwe bestuursleden

Kijk ze daar het veld opkomen, dragen fier het groen, 
wit, zwart
Tijdens de ALV zijn de nieuwe shirts onthuld. Wat 
geweldig dat we na de winterstop eindelijk met zijn allen 
kunnen genieten van het prachtige nieuwe tenue! 

Verduurzaming op het sportpark
Een agendapunt bij de ALV was ook de werkgroep die 
met het thema duurzaamheid aan de slag gaat. Wij zijn 
groen en het wordt ook tijd dat we daar serieus werk van 
maken. Wordt vervolgd!
 
Roalter Sportakkoord
Binnen het Roalter Sportakkoord worden de visie, lokale 
thema’s en ambities voor de Raalter sport uitgewerkt. 
Centraal staan de thema’s: inclusief sporten en bewe-
gen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, 
positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in 
bewegen en (top)sport die inspireert. 
Om tot het lokale Sportakkoord te komen, komt er 
binnen de (clusters van) kernen iedere maand een 
betrokken groep mensen, waaronder een vertegenwoor-
diger van vv Heino, een avond bij elkaar om met de 

plannen aan de slag te gaan en de uitvoeringsagenda uit 
te werken. 
►Sportbedrijf Raalte: https://bit.ly/2OPqVPQ 

Aanvalsplan tegen racisme in het voetbal
De KNVB komt samen met het kabinet uiterlijk op 31 
januari met een aanvalsplan om racisme in het voetbal 
te bestrijden. Dit aanvalsplan zal dan onder meer de 
volgende maatregelen bevatten:
• Uitrol meldplicht bij stadionverboden (controle op 

naleving)
• Er komt meer capaciteit en prioriteit om racisme  

en discriminatie in het voetbal strafrechtelijk te 
bestrijden.

• Persoonsgerichte aanpak landelijk inzetten en in 
samenhang tussen voetbal, justitie en overheid.

• Meldingsapp om racisme en discriminatie te kunnen 
melden.

• Overheid wil investeren in slimme camera’s bij voet-
balwedstrijden en gelijktijdig barrières wegnemen 
om deze beelden te delen.

• Landelijk plan om in samenhang met elkaar naast 
straf- en tuchtrecht ook opvoedkundig te straffen.

• Thema ‘bestrijding racisme’ krijgt landelijke, centrale 
aanpak.

Bron: KNVB 

Nog geen jubileumboek?
In de kast bij de koffiehoek in de kantine liggen ze op 
je te wachten. Toon je lidmaatschapskaart en betaal 
slechts €12,50! Ook bij de Readshop en Smulbaai wor-
den ze aangeboden, daar is de prijs €19,69. 

Noteer in je agenda
Op zaterdag 21 december staat vanaf 16:00 uur de 
jaarlijkse Kerstborrel in onze kantine weer op de plan-
ning. Bij deze ben je van harte uitgenodigd! Dit jaar geen 
woordje van de voorzitter, maar hij zal op 4 januari wel 
aanwezig zijn. 

Op zaterdag 4 januari is namelijk onze Bakkerij Van der 
Most – vv Heino Winterloop. Meer informatie is te vinden 
in dit clubblad en op de site. Na de prijsuitreiking van 
dit sportieve evenement start de Nieuwjaarsborrel, een 
nieuw onderdeel op onze evenementenkalender. Komt 
allen! Om pakweg 16:30 uur zullen we gezamenlijk een 
toast uitbrengen op het nieuwe jaar.
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Succes wordt 
niet bepaald 
door cijfers.
Dat verwacht je niet, van een accountant of 
belastingadviseur. Toch is het zo, bij KroeseWevers. 
Bij ons staat de mens achter de cijfers voorop: de 
ondernemer. 

KroeseWevers  Almelo, Deventer, Doetinchem, 
Emmen, Enschede, Oldenzaal, Raalte, Zwolle
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Even voorstellen: Bram Vervloet
Beste leden, mijn naam is Bram Vervloet, ik ben 26 jaar en woon in Heino. Op mijn 
zesde ben ik begonnen met voetballen bij de mooiste club van Salland en na een 
korte stop van twee jaar ben ik sinds dit jaar weer te vinden op het veld en wel als 
aanvaller (lees: invaller) bij Heino 5.
 
Doordeweeks ben ik werkzaam als intern projectmanager bij Thinkwise (software-
bedrijf) in Apeldoorn. In deze rol leid en ondersteun ik projecten die het bedrijf 
moeten verbeteren. Denk hierbij aan projecten op het gebied van kwaliteit, 
samenwerking met onderwijsinstellingen en doorontwikkeling van eigen (interne) 
systemen.
 
Sinds vorig jaar ben ik ook actief bij de Sponsorcommissie. Ik werd destijds 
gevraagd om eens te komen kijken en werd meteen gegrepen door de manier 
waarop wij als vereniging invulling geven aan sponsoring. Juist die extra stap willen 
zetten en een win-winsituatie creëren spreken mij erg aan.

Afgelopen ALV heb ik de eer gekregen om de rol als voorzitter te vervullen. Hier heb 
ik veel zin in en ik wil samen met jullie laten zien dat vv Heino voor sponsoren een 
vereniging is om bij te horen. Ik sta dan ook open voor jullie ideeën en ga graag het 
gesprek aan. Tot snel!
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KLAVERJASSEN  
BIJ VV HEINO

Wat?
Klaverjassen bij vv Heino gedurende de winterstop. Een 
mooie manier om de voetballoze zaterdagen in te vullen.

Waar?
Kantine voetbalvereniging Heino

Wanneer?
Zaterdag:
7 december  13:30-16:30
    speluitleg beginnende spelers
14 december  13:00 inschrijven, 13:30 kaarten
21 december 2019 12:30 inschrijven, 13:00 kaarten
11 januari 2020  13:00 inschrijven, 13:30 kaarten
18 januari  2020  13:00 inschrijven, 13:30 kaarten
25 januari 2020  13:00 inschrijven, 13:30 kaarten

Deelname voor iedereen, inschrijfkosten € 4,00

koffie en thee zijn inbegrepen,
tot ziens in de sportkantine     

Kaartclub vv Heino

MEER INFORMATIE: WWW.VVHEINO.NL OF TWAN.ZOMERDIJK@GMAIL.COM
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Even voorstellen: Franc Terlaak
Zoals de meeste leden van vv Heino inmiddels weten, ben ik afgelopen 
vrijdag benoemd als voorzitter van de Kantinecommissie. Ik heb daar-
voor veel felicitaties en gelukwensen mogen ontvangen. Dat geeft mij 
een goed gevoel bij deze frisse start. In aanloop naar deze benoeming 
heb ik vanaf de zomervakantie diverse keren met Peter Vervloet om tafel 
gezeten. Peter heeft deze vacature tijdelijk ingevuld en hij weet als geen 
ander hoe de hazen lopen binnen onze vereniging. 

De Kantinecommissie bestaat momenteel uit zeven personen en daar-
naast hebben wij binnen de KC ongeveer 140 vrijwilligers die zich re-
gelmatig inzetten voor de vereniging. Een veelgestelde vraag die ik de 
afgelopen periode te horen kreeg was ‘Wat moet je als voorzitter nou 
eigenlijk doen?’. Kort gezegd draag ik de eindverantwoording over het 
functioneren van de kantine en de keuken en de facilitering van be-
schikbare ruimten. Ik leg verantwoording daarover af aan het Algemeen 
Bestuur. Met alle vrijwilligers streven we naar een toegankelijke kantine 
voor iedereen die een groen vv Heino-hart heeft of bij ons als gast wordt 
ontvangen. Daarbij is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat 
we hier te maken hebben met vrijwilligers. Mijn rol is om te signaleren 
waar processen wellicht beter op elkaar afgestemd kunnen worden waar-
door een betere balans ontstaat tussen toegankelijkheid voor de leden 
en de werkbaarheid voor onze vrijwilligers. Ik zal proberen met regelmaat 
mijn gezicht te laten zien om zo ook de juiste signalen op te kunnen 
vangen. Ik draai zelf ook regelmatig kantinediensten omdat ik daar veel 
plezier aan beleef maar ook om de beleving van onze gasten waar te 
nemen. 

Naast deze tijdsbesteding ga ik vanaf 1 januari aanstaande voor vier 
dagen in de week een nieuwe functie bekleden bij de gemeente Deven-
ter. Ik ben daar benoemd als administrateur/adviseur voor de samenwer-
kende gemeenten Deventer, Olst/Wijhe en Raalte (DOWR). Op vrijdagen 
werk ik voor het transportbedrijf van mijn broer waar ik verantwoordelijk 
ben voor de financiële administratie. Ik hoop dan ook dat mijn (financi-
ele) ervaring kan bijdragen aan een rendabel maar vooral toegankelijk 
clubhuis.

Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je me regelma-
tig vinden op het sportpark
.
Groeten, Franc
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Zorgpremie Salland Zorgverzekeringen bekend! 
Basispremie: €113,90 per maand
Op 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun premie bekendgemaakt. Zo ook onze eigen sponsor.
Bij Salland Zorgverzekeringen betaal je in 2020 €113,90 per maand voor de basisverzekering.

Stap je over naar Salland Zorgverzekeringen en doe je dat via onze club? Dan krijg jij korting op je aanvullen-
de en tandartsverzekering én je scoort een bedrag voor onze clubkas.
Ook maak je via deze actie kans om jouw lidmaatschap bij de club terug te winnen. Mooie win-win dus! Over-
stappen is heel gemakkelijk. Je regelt het via www.salland.nl/vvheino. Salland zegt je huidige zorgverzekering 
op.

Wil je eerst nog even kijken wie Salland is en waar ze voor staan? Kijk dan eens op www.salland.nl. 
Je kunt daar ook de verschillende pakketten met elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt 
afsluiten die helemaal bij jouw situatie past.
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EVENEMENTENCOMMISSIE
DOOR: DIANE EILANDER

ACTIVITEITEN 
VOOR JONG EN 

OUD BIJ DE CLUB

Het is warmpjes in de kantine
Ik ben met mijn gedachten al in de zon op de 
Filipijnen … of komt het door de warme deken die over 
me heen ligt? Nee, het zijn vast de goede prestaties 
van de Heinose teams of de gezelligheid op een wille-
keurige zondagmiddag in een volle kantine die mij dit 
warme gevoel geven. 

We hebben net de Algemene Ledenvergadering achter 
de rug die ook voor de Evenementencommissie een 
grote verandering bracht, omdat wij de oprichter van 
onze commissie hebben moeten laten gaan. Maar nu 
Arjen Stegeman voorzitter is van de hele club, is hij 
natuurlijk niet uit beeld en iemand die bijna geboren en 
getogen is op het voetbalveld laten we graag die taak 
vervullen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij bij menig 
activiteit aanwezig is, gewoon omdat het kan. 

Met de Voetbal2daagse en de eerste zondagmiddag van 
de Battle of the Teams zijn de eerste activiteiten van het 
voetbalseizoen alweer achter de rug. En wat die laatste 
activiteit betreft kan ik degenen die het gemist hebben 
aanraden om er de volgende keer op 9 februari zeker 
bij te zijn. Dan zal Heren 8 gaan proberen om net als 
Heren 4 een supergezellige middag neer te zetten. Erg 
benieuwd wat H8 te bieden heeft. Zorg dat je het niet 
mist!

Ook is de eerste van de winterse jeugdactiviteiten al 
achter de rug en zijn de jongste voetballers van de club 
verblijd met een cadeau van de Goedheiligman. Op 
13 december zal Fear Factor gespeeld worden door 
JO12 en JO13 en in het nieuwe jaar wordt op 25 
januari Peking Express gespeeld door JO10 en JO11. 
Op 7 februari sluiten we de winterse activiteiten af met 
de Voetbalbingo die door de grote populariteit inmiddels 
al in twee groepen verdeeld is. 

Vergeet niet dat je deze kerstvakantie ook naar de 
sporthal en naar het sportpark kunt komen. Binnen in 
de sporthal zal voor de senioren het Futsal gespeeld 
worden. Daar waar we van plan waren om het dit jaar 
anders te doen en de H1-poule voor de kerst te laten 
spelen, hebben we dit helaas moeten cancelen vanwege 
te weinig animo. Des te meer zal door de organisatie 
hun best worden gedaan om de twee andere avonden 
succesvol te maken. Op vrijdag 27 december speelt de 
poule met onder andere Heren 2 uit Heino en teams 
uit Raalte en Lemelerveld. Zaterdag 28 december zal 
het mixtoernooi plaatsvinden en zijn alle seniorenleden 
welkom om even een balletje te trappen. Erg lekker om 
tijdens de winterstop het balgevoel goed te houden.
Voor jeugdleden is de opgave voor het Kersttoernooi al 
geweest en wordt nu druk aan de indeling gewerkt. Kom 
vooral even kijken en neem opa of oma ook gerust mee. 
Naast de traditionele Kerstborrel op zaterdag 21 
december zal voor het eerst een Nieuwjaarsborrel 
gehouden worden op 4 januari, na afloop van de Winter-
loop. Na de prijsuitreiking van de Winterloop kunnen we 
elkaar in de kantine het allerbeste wensen voor 2020 en 
met elkaar het glas heffen! 

En natuurlijk zal de winterstop de winterstop niet zijn 
zonder de zaterdagmiddagen met het Klaverjassen. Voor 
de nieuwelingen is het dit jaar mogelijk om op zaterdag-
middag 7 december het kaartspel te leren. Dus ben je 
nieuwsgierig of wilde je altijd al een keer leren klaverjas-
sen? Kom dan een kaartje leggen! De middagen voor 
het echie starten op 14 december, de tweede editie 
georganiseerd door Twan en Thijs.

Zo komen we de winter wel door! Al die weken dat ik op 
de Filipijnen zit weet ik dat jullie je misschien wel net zo 
goed vermaken in Heino met al die bezigheden. Bij deze 
wens ik dan iedereen ook alvast hele fijne, gezellige en 
sportieve feestdagen toe!

MEER INFO:
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Notulen Algemene Ledenvergadering 22 november 2019  
Aanwezig: 94 leden

1. Opening 
Voorzitter Peter Vervloet opent de Algemene Ledenvergadering en heet alle leden en  
ereleden van harte welkom.  
Afmelding is ontvangen van: Kevin Bruggink, Jessica Slotman, Luuk Groenewoud, Jan van 
Hittersum, Dennis Hilgenkamp, Frits Swüste, Joey Swüste, Rik Keijzer, Brent Hoppen, Dirk 
Jan Slotman, Tino Ellenbroek.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018
De notulen hebben in ons clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 26 maart 2019 (2 stuks) 
De notulen hebben in ons clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd.  

4. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 26 april 2019 (2 stuks)  
De notulen hebben in ons clubblad en op onze website gestaan en worden ongewijzigd goedgekeurd

5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

6. Mededelingen
 - Kerstborrel: zaterdag 21 december, vanaf 15.30u inloop.
 - Winterloop: zaterdag 4 januari, met na afloop snert en een borrel.
 - Klaverjassen: gedurende de winterstop.
 - Geen penningmeester achter de tafel, gaan we zo benoemen. Afgelopen jaar wel Joey Lute actief als 
   waarnemend penningmeester. En Jan Mulder en Will ten Voorde voor de bancaire zaken. Bedankt allen!
 - Ledenadministratie is qua bezetting veranderd. Marian en Ferdi Fuselier zijn gestopt. Bedankt! Nu in handen
   van Anuschka Wagenmans en Marc Bomhof.
 - We gaan de nieuwe kleding presenteren. Na besluitvorming in het voorjaar en enige vertraging dan nu einde-
   lijk de shirts binnen. Uitgifte vindt medio januari plaats. Mededeling hierover volgt. Dorien, Jordy, Berndt en
   Mark presenteren de nieuwe kleding. Deze voorbeelden blijven tot de uitgifte te bezichtigen in de kantine.
 - Alle teams hebben een sponsor! Hulde!

7. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019
 Ook dit jaar heeft Timo weer een mooie presentatie gemaakt, waarin hij alle leden meeneemt door het afge-

lopen verenigingsjaar. Aan de hand van een aantal vragen van Timo komen alle commissies aan bod. Peter 
bedankt Timo voor de presentatie. Het jaarverslag lag voor leden ter inzage in de bestuurskamer. De leden 
verlenen instemming voor het beleid/plannen zoals gemeld in het jaarverslag. 



8. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2018 / 30-06-2019 
• Joey Lute geeft als interim penningmeester uitleg bij het opgestelde jaarverslag over het boekjaar 2018- 
 2019. Het verenigingsjaar is afgesloten met een positief resultaat van 311 euro. Joey bedankt eenieder 
 voor zijn of haar inbreng in dit resultaat.
• Peter bedankt de financiële commissie voor de steun en bijdragen die zij het afgelopen jaar hebben   
 geleverd.
• Het jaarverslag verkrijgt instemming.

9. Verslag van de kascommissie
• Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter. De kascommissie, Brenden  
 Hengeveld (2e jaar) en Ico Nijboer (1e jaar), heeft de kascontrole gedaan en stellen voor het bestuur   
 decharge te verlenen voor haar gevoerde financiële beleid. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee  
 akkoord. 
• Brenden Hengeveld wordt bedankt voor bewezen diensten.  
• Ico Nijboer en Marc Bomhof zullen volgend jaar de kascommissie vormen. Robin Fühler staat als reserve  
 op de lijst. Geïnteresseerden mogen zich melden bij het bestuur

10. Nieuwe beleidsperiode 2019-2024
 Tijdens de vergadering besproken welke punten we hebben bereikt. Helaas ook een aantal punten niet behaald 

(minder dan de punten die we wel bereikt hebben).
 Duurzaamheid is helaas niet behaald en zal een groot speerpunt zijn de komende jaren.
 Koers verandert niet. Plan is om het vrijwilligerswerk meer te verdelen.
 Drie inkomstenbronnen:
 - ledenaantal stabiliseren
 - inkomsten uit kantine en evenementen verhogen
 - inkomsten uit sponsoren verhogen
 Op technisch vlak huidige koers voortzetten.
 Duurzaamheid:
 Rob Hoppen en Frits Lindeboom hebben een voorlopig plan neergezet voor duurzaamheid. Versterking is nog 

gewenst om te kijken hoe we hier goed mee verder kunnen. Eventueel zal er een BLV uitgeschreven worden 
zodra het plan gereed is. Wil je dit team versterken: meld je dan bij Rob Hoppen of Frits Lindeboom.

11. Bestuursverkiezing
• Aftredend: Hendry Ekkelkamp, voorzitter sponsorcommissie.
 Hendry bedankt. Het waren drie fantastische jaren. Het laatste jaar was niet makkelijk. Hij zal de kleding
 nog verder afwerken. Hendry ontvangt de bloemen van Diane.  
• Peter heeft een mooi stuk te zeggen voordat hij aftreedt. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar vertrouwen. 

  Symbolisch geeft Peter de voorzittershamer aan de vice-voorziter: Raymond.
  Vijf klokken als cadeau voor het clubhuis met vv Heino logo.
  De groene broek draagt Peter over aan de kandidaat-voorzitter: Arjen Stegeman.
  Daniel Vloedgraven en Brent Hoppen: bedankt voor het mooie eerbetoon bij de ingang van de sportkantine.
  Ga staan voor onze trots: vv Heino.
  Aftredend: Peter Vervloet als voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur.
  Diane geeft Peter bloemen.
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  Namens het bestuur een woord van dank door Timo.
  Vice-voorzitter Raymond Pot neemt het woord over van Peter Vervloet.
 • Herkiesbaar: Peter Telgenkamp als voorzitter jeugdcommissie.
  Akkoord voor zijn 2e termijn.
 • Kandidaatstelling penningmeester: Joey Lute
  Akkoord bevonden door de aanwezige leden
 • Kandidaatstelling voorzitter kantinecommissie: Franc ter Laak
  Akkoord bevonden door de aanwezige leden
 • Kandidaatstelling voorzitter sponsorcommissie: Bram Vervloet
  Akkoord bevonden door de aanwezige leden.
 • Kandidaatstelling voorzitter dagelijks en algemeen bestuur: Arjen Stegeman
  Akkoord bevonden door de aanwezige leden
 Raymond geeft de hamer en het woord over aan Arjen Stegeman, de nieuwe voorzitter.

12. Rondvraag
 Jan Meijerman senior: Kan de ingang van de kantine niet veranderen zodat mensen met rolstoel beter binnen 

kunnen komen?
 Reactie: We nemen dit mee en gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de AC. We komen erop terug.
 Marianne Wijkstra: Kan een kleedkamer op slot tijdens een wedstrijd. Vooral voor de gasten?
 Reactie: We nemen mee of dit mogelijk is. 
 Herman Kortstee: Wat doet de gemeente met de parkeerplaats. Komen er nog oplaadpalen voor elektrische 

auto’s? 
 Reactie: Wij kunnen het aanvragen maar de gemeente kan dit alleen beslissen. 

Herman Kortstee: niet tevreden over de muntenautomaat. Het is niet duidelijk wat er in kan. Hij wordt vaak 
aangesproken.

 Reactie: We zullen bekijken of het noodzakelijk is om wijzigingen door te voeren.
 Harm Steg: Kunnen de rugnummers niet in het programmaboekje vermeld worden?
 Reactie: We zullen dit aanpassen.

Voordat we afsluiten wil Arjen een welkom voor de heer Oesenburg van de KNVB.
Hij feliciteert de nieuwe bestuursleden. Het is een voorrecht om bestuurslid te mogen zijn.
De heer Oesenburg is hier in de functie van ambassadeur van de KNVB.
Hij is hier om de scheidende voorzitter toe te spreken. 
Peter ontvangt de zilveren bondsspeld voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en bestuurslid, inclusief certifi-
caat en bloemen.

13. Sluiting
Dankzegging door de nieuwe voorzitter namens het gehele bestuur. 
Het Jubileumboek is nog te verkrijgen hier in de kantine en bij de Smulbaai en Readshop.
Arjen had ook een woordje voorbereid maar durft niet meer. Nu tijd voor de inwendige mens. 
De Grune Duvels hebben het nieuwe clublied geschreven. Behalve de 2 muntjes van de penningmeester ont-
vangt elke aanwezige een “grune duvel” om te proberen. Iedereen bedankt voor zijn of haar komst.

Deze vergadering wordt gesloten om 21.20 uur
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Nog op zoek naar een mooi cadeau voor de feestdagen ? Het prachtige vv Heino Jubileumboek kun je nog steeds 
kopen! Voor het jubileumbedrag van €19,69 kun je daar iemand anders (of jezelf natuurlijk) heel blij mee maken. 
Ben je lid van vv Heino, dan kost het zelfs maar €12,50! 

Je kunt het Jubileumboek kopen in de winkels van de Readshop of de Smulbaai. Bestellen 
kan ook in de webshop van de Smulbaai. Ze verzorgen desgewenst ook de verzending: 
 https://www.smulbaai.com/

Leden kunnen voor het gereduceerde tarief een boek kopen via 
 janderkstegeman@hotmail.com

Meer over het jubileumboek , klik op onderstaande links: 
https://www.vvheino.nl/het-jubileumboek-een-sneak-preview/ 
https://www.hoezoheino.nl/jubileumboek-vv-heino-in-de-voorverkoop/ 
https://www.destentor.nl/salland/geboorte-van-het-vv-heino-jubileumboek~ac6fe05a/?referrer=https://www.google.com/ 
http://www.vvheino.nl/jubileum/

HET ULTIEME CADEAU-IDEE: 

EEN VV HEINO 

JUBILEUMBOEK!
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Walking Football is nu ook te vinden op de velden 
van vv Heino. Een voetbalvorm bedoeld voor de wat 
oudere voetballiefhebbers, waarbij het voetbaltem-
po op wandelniveau is. Hardlopen is dus ook niet 
toegestaan. Vrijdagmorgen 29 november was de 
primeur voor vv Heino: acht enthousiastelingen kre-
gen deze morgen uitleg over de spelregels. Na een 
warming-up kwamen de spieren een beetje los en 
nog wat onwennig werd er een partijspel gespeeld. 

De groep kan nog versterking gebruiken, dus we 
hopen dat er meer mensen zijn die dit willen probe-
ren. Je hoeft nog geen lid te zijn om mee te doen. 
Misschien ken je iemand die het ook wel wil pro-
beren, maar twijfelt of het iets voor hem is. Kom 
samen naar het sportpark en ervaar dat voetbal op 
dit niveau ook leuk kan zijn!

Voor meer informatie:
Alfred Kiekebosch 06-55743421 of 
Jan Spijkerman 06-27833827

Mailen mag ook: seniorencommissie@vvheino.nl.

WALKING FOOTBAL 
BIJ VV HEINO: IETS VOOR JOU?
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WALKING 
FOOTBALL
BIJ VV HEINO: 
DOE MEE!

Bij vv Heino hebben we verschillende 

voetbalvormen voor senioren. Naast de 

normale competitievormen, hebben we 

bijvoorbeeld ook de zeven-tegen-zeven-

teams die op een half veld met aangepaste 

spelregels spelen. Maar er is nog een 

manier om te blijven voetballen, of om 

weer te gaan voetballen: walking football. 
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Van de sponsorcommissie

BOSCH CAR SERVICE HEINO 
VERRAST OUDERS EN SPELERS!
DOOR: BRAM VERVLOET

Dat sponsoren sterk betrokken zijn bij onze vereniging 
bleek woensdag 30 oktober maar weer eens. Spelers, 
leiders en ouders van MO12-1 en JO9-3G werden door 
Bosch Car Service Heino blij verrast tijdens de uitgifte 
van de spelerstassen. 

Remco Frijlink (bedrijfsleider BCS) besloot bovendien om 
de ouders en leiders van beide teams een waardebon te 
geven voor een gratis APK en de spelers een voetbalsetje 
met sportdrank. Dat kan niet anders dan mooie resulta-
ten opleveren voor de komende seizoenshelft!

Garage met een dorpskarakter 
Bosch Car Service Heino is gespecialiseerd in het onderhoud van auto’s, motoren, campers en caravans en heeft 
daarnaast ook een ruim aanbod aan occasions. Zoals het team van Remco zelf zegt: de gemoedelijke sfeer van een 
dorpsgarage met de kwaliteit van een officiële dealer. Het gemoedelijke zien wij zeker terug in de actie van Remco 
en daar zijn wij als vereniging ontzettend blij mee. 

Namens beide teams en de vereniging, 

Bedankt Remco!
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Allround in bedrijfsveiligheid
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bakkerij van der Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij Negen
Boerdijk dienstverlening
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Cafe de Baron
Cafe Restaurant De Olde 
Wetering
Catering en Partyservice van 
Dam
Chinees Hong Bin
Constructiebedrijf Kruiper BV
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
DJ Jasper Esman
DK5design

Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regio-
bank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Foreco
Frits vd Linden
Gasterij de Kruidentuin 
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Het Buitenhuys
Hrpm B.V.
Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor Administraties
Hilgenkamp Bouwservice
Holtkuile Tuincentrum Raalte
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hoveniersbedrijf D. Lubbers
Hunneman Milieu-Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw

K. van der Spijk en Zn.
K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Kjelvik
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kos Rietdekkersbedrijf
Kroese Wevers BV
Lenferink Schilderwerken
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en 
Taxateurs
ImpriMedia
Maeike Blauw Fotografie
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Modus Modelmakerij
Multimate
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Rabobank Salland
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
Reko B.V.
R.G.T. Tweewielercentrum

Rob Hartholt
Robair Groep
Roggendorf - security
Salland Tours
Salland Voetbal
Salland Units
Salland zorgverzekeringen
Satink Sanitair B.V.
Schutte Intersport
Seine Wonen
Smeenk Verhuur
SmitDeVries
Sono-druk B.V.
Sportcafe Time Out
SummerCamp Schaarshoek/
Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium 
Heino
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino 
(Zaal-restaurant ‘De Remise’)
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Vervloet Ontwikkel Persectief
Verzamelplaats Salland
Vincent Hartman Fotografie
VitalCentre Heino
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie

SPONSOREN BEDANKT!
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Van de sponsorcommissie

DE KRACHT ACHTER ... HET KLEDINGFONDS!
DOOR: BRAM VERVLOET

Veel van datgeen wat vanzelfsprekend lijkt, vereist de 
nodige tijd en moeite. Een goed voorbeeld hiervan is 
de teamkleding. Ieder jaar weer een drukke aangele-
genheid! De kledingbeheergroep en vrijwilligers zorgen 
ervoor dat dit proces in goede banen wordt geleid.

Sinds een jaar of tien wordt ieder team vanuit het 
kledingfonds voorzien van een wedstrijdtenue. Dit ini-
tiatief is destijds ontstaan doordat enkele leden, waar-
onder Freddy Kemerink, opmerkten dat andere vereni-
gingen hiermee bezig waren. Met de invoering daarvan 
was en is het niet meer nodig dat iedereen voor zichzelf 
kleding aanschaft, maar verloopt dit via de vereniging. 
Daarnaast werd met de opzet van het kledingfonds, ook 
de kledingbeheergroep in het leven geroepen.

De kledingbeheergroep houdt zich, zoals de naam al 
zegt, bezig met het beheer van de wedstrijdkleding, 
tassen, presentatiepakken, tassen en polo’s. Zij zorgen 
ieder jaar weer voor de inname van kleding, het registre-
ren van de voorraad, het aanvullen van de tekorten en 
de uitgifte voor het aankomende seizoen. 

Het is ieder jaar weer passen en meten. Zeker wanneer 
de club voorzien wordt van een nieuw tenue, bijbe-
horende kleding en tassen. De start van het seizoen 
2019-2020 is daarom ook anders dan andere jaren. 

Onregelmatigheid in het ontvangen en uitgeven van kle-
ding maakt dat de club dit jaar erg veel van de kleding-
beheergroep vraagt. Lange vergaderingen en meerdere 
avonden aanwezig op de vereniging. De inspanning die 
geleverd wordt, wordt dan ook zeer gewaardeerd! 

Marga Bos, Wilma Slotman, Annet Spijkerman, Joke 
Nijensteen, Saskia Maatman, Yvonne Tuten en Bertus 
Neimeijer: bedankt voor jullie inzet!    

(v.l.n.r: Bertus Neimeijer, Yvonne Tuten en Saskia Maatman)
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Op zaterdag 4 januari 2020 vindt 
voor de 32e keer onze winteracti-
viteit plaats, de hardloopwedstrijd. 
Gestart onder de naam Veldloop, 

maar in 2018 omgedoopt tot de Van der 
Most-vv Heino Winterloop. Niet alleen qua 
naamgeving is er wat veranderd; in de 
loop der jaren zijn meerdere wijzigingen 
doorgevoerd. Als commissie proberen we 
hiermee het evenement zo aantrekkelijk 
te maken dat meer mensen besluiten om 
het nieuwe jaar sportief te starten door 
aan de Winterloop mee te doen.  

DOOR: JAN VAN HITTERSUM, 
WINTERLOOPCOMMISSIE

VAN DER MOST-VV HEINO 
WINTERLOOP

ZATERDAG 4 JANUARI 2020

28 HEINO SPORT 2019-2020



INSCHRIJVEN VIA WWW.MIJNINSCHRIJVING.NL 

500 meter aan programma toegevoegd en leeftijden 
aangepast
Ook dit jaar voeren we weer enkele wijzigingen door. Het 
blijkt dat de jeugd steeds jonger op de voetbalschool 
start en dat een kilometer hardlopen voor hen al een 
heel eind is. Daarom is besloten om een 500 meter aan 
het programma toe te voegen voor jongens en meisjes 
tot en met 6 jaar. De 1 en 2,5 kilometer blijven gehand-
haafd, maar de leeftijd is wel aangepast. Aan de 1 kilo-
meter kunnen nu jongens en meisjes van 7, 8 en 9 jaar 
meedoen en de 2,5 kilometer is nu opengesteld voor 
kinderen vanaf 10 jaar en daar is geen bovengrens aan 
gekoppeld. Dat betekent dat jeugdleden die 5 kilometer 
wat ver vonden en daarom van deelname afzagen, nu 
geen excuus meer hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de senioren die 5 kilometer te ver vinden. Ook zij kunnen 
het jaar sportief starten door aan de 2,5 kilometer deel 
te nemen.  

Verder is besloten om de 5 en 10 kilometer gelijktijdig 
te starten en is hiermee het programma nog wat com-
pacter geworden. Ook de toeschouwers hoeven dan wat 
minder lang in de kou te staan.

De al jaren succesvolle teamloop op de 5 kilometer is 
ook weer in het programma opgenomen. We hopen dat 
we dit jaar opnieuw weer meer teams mogen verwelko-
men. De leiders hebben inmiddels de informatie over de 
teamloop toegezonden gekregen. 

Wat wel nieuw is binnen de 5 kilometer is de sponsor-
loop. Al onze sponsoren zijn uitgenodigd om met een 
team mee te doen. De sponsoren lopen hun eigen 
teamloop en de sponsor die als eerste eindigt wint een 
vip-arrangement voor een van de thuiswedstrijden van 
het eerste team.  

Verder wordt er door deelnemers aan zowel de 5 als aan 
de 10 kilometer gestreden om het Heinoos kampioen-
schap. De eerste dame en de eerste heer uit (voorma-
lige gemeente) Heino op beide afstanden, wordt in het 
zonnetje gezet en ontvangt een prijs.  

Afstanden, starttijden, inschrijfgeld en overige
Inschrijven kan bij voorkeur tot en met 3 januari 2020 
tot 18:00 uur via de website www.mijninschrijving.nl 
en op 4 januari 2020 voorafgaand aan de start vanaf 
12:00 uur in het clubhuis van vv Heino.

De starttijden en inschrijfgelden zijn als volgt:
500 m 13:00 uur   t/m 6 jaar, inschrijfgeld € 2,00
1 km 13:10 uur   t/m 9 jaar, inschrijfgeld € 2,00
2,5 km 13:25 uur   vanaf 10 jaar, inschrijfgeld € 3,00
5 km  14:10 uur   inschrijfgeld € 6,00, 
         jeugdleden vv Heino € 5,00
10 km  14:10 uur   inschrijfgeld € 6,00

Let op!
Dit jaar wordt gestart met de kinderloop van 500 meter, 
vervolgens de 1 en daarna de 2,5 kilometer. De 5 en 10 
kilometer starten gelijktijdig.

De prijsuitreiking van de 500 meter, de 1 en 2,5 kilo-
meter vindt na afloop van de 2,5 kilometer plaats in het 
clubhuis. De prijsuitreiking voor de overige afstanden 
vindt plaats om 15:30 uur in het clubhuis. Voor alle deel-
nemers aan de 500 meter, de 1 en de 2,5 kilometer is 
er een herinneringsmedaille. Voor de 1 en 2,5 kilometer 
zijn er prijzen in de vorm van bekers. Voor de 5 en de 10 
kilometer zijn er prijzen in natura.

Routebeschrijving
De routes van de 500 meter, 1 en 2,5 kilometer zijn op 
en rondom het sportpark. De routes van de 5 en 10 kilo-
meter gaan voor het grootste deel over verharde wegen 
en verder over goed beloopbare brede bospaden. Een 
ideaal parcours voor mensen die eens wat anders willen 
dan alleen maar crossen. De routes zijn als volgt:

Route 500 meter
Start Sportpark vv Heino - Om veld 3 - Finish Sportpark 
vv Heino
Route 1 kilometer
Start Sportpark vv Heino – Stationsweg – Rozendaelse-
weg – Brinkweg - Finish Sportpark vv Heino
Route 2,5 kilometer
Start Sportpark vv Heino – Stationsweg – Centsweg 
– Bendijksweg - Rozendaelseweg – Brinkweg – Finish 
Sportpark vv Heino
Route 5 kilometer
Start Sportpark vv Heino – Stationsweg – Pastorielaan 
– Woolthuisweg – Bendijksweg – Raalterstraat – Japiks-
weg – Parallelweg – Stationsweg – Centsweg – Bendijks-
weg – Rozendaelseweg – Brinkweg – Finish Sportpark 
vv Heino
Route 10 kilometer
Twee keer de route van 5 kilometer

Voor vragen en/of meer informatie kun je terecht bij 
Jan van Hittersum via hittersum@hotmail.com of 06-
12076012.   
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Airbag behoedt 
bezoekers vv Heino 
voor hoofdpijn
Het sportpark van voetbalvereniging Heino is er 
sinds vanmiddag weer een stukje veiliger op gewor-
den. Enkele bezoekers zagen de grote videomast 
over het hoofd en liepen er hard tegenaan. 

GESCHREVEN DOOR
Max van Olst

Bovenin de mast hangen camera’s die de wedstrijden en 
trainingen registeren. Spelers kunnen met deze beelden 
hun eigen spel analyseren. Er blijkt dus een gevaarlijk rand-
je te zitten aan de mast. “Het heeft iemand al z’n bril gekost 
en vorige week liep zelfs onze eigen voorzitter tegen de paal 
aan”, zegt Mark Bruggink van vv Heino. 

Airbag
Om het probleem te verhelpen werd de hulp ingeschakeld 
van de lokale stoffeerder Nico Neplenbroek. Hij maakte het 
speciale kussen dat de klap moet opvangen.  “Je kan er nu 
met dertig kilometer per uur tegenaan lopen. Het werkt nu 
perfect!”, aldus de trotse Nico. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/321646/Airbag-behoedt-be-
zoekers-VV-Heino-voor-hoofdpijn

BRON: RTV OOST
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MEER DAN 
VOETBAL?
DOOR: JESSICA SLOTMAN

Vv Heino, meer dan voetbal alleen ... Wie is toch de 
man achter deze leus? Natuurlijk is dat Peter Vervloet! 
Veel langer geleden dan menigeen denkt, heeft Peter al 
zijn hart en ziel aan de vereniging gegeven. Hij heeft er 
veel tijd en energie in gestopt en het heeft hem naast 
heel veel plezier ook weleens zorgen gegeven. 
Zocht je Peter? Hij was altijd wel te vinden op het sport-
park De Hoge Kampen. Menigeen was ervan overtuigd 
dat hij zijn bed in het clubhuis had staan. Inmiddels 
heeft hij het voorzitterschap overgedragen. Wat hij 
achterlaat is een fundering waar de vereniging als een 
huis op staat. Hij benadrukt vooral dat we dit samen 
realiseren. De vraag is nu: heeft Peter wel iets anders 
dan alleen voetbal?

De enige manier om dit te weten te komen is om Peter 
uit te nodigen voor een kruisverhoor. Op een druilerige 
donderdagavond heb ik met hem afgesproken in het 
vertrouwde clubhuis. Stiekem ben ik nog wel op zoek 
gegaan naar zijn bed, maar heb het niet gevonden. Raar 
vond ik het om Peter in een andere hoedanigheid dan 
als voorzitter aan te treffen. Voor Peter was het ook wen-
nen. Het was zijn eerste donderdagavond na het neer-
leggen van het voorzitterschap. Dat geeft toch 
gemengde gevoelens. Peter had altijd wel wat te doen 
of te regelen als voorzitter zodra hij het park betrad. Nu 
restte hem alleen een kopje koffie aan de bar te bestel-
len en te wachten omdat ik weer eens te laat was.  

Gelijk met de deur in huis vallend stelde ik hem de 
eerste vraag: ‘Hoe werd je zaterdagochtend wakker na je 
aftreden?’ Als de voorzitterskater nog niet bestond dan 
heeft Peter er een perfecte beschrijving aan gegeven: 
katerig, leeg en een echt ‘the day after the day befo-
re’-gevoel. Wij denken allemaal dat hij maar één gaspit 
had branden, namelijk vv Heino. Gelukkig begon Peter 
direct al heel enthousiast te vertellen over meerdere 
gaspitjes die hij na het aftreden direct al op voluit heeft 
gezet. Nu de voetbal-verantwoordelijkheidsdruk eraf is, 
ontstaat er meer ruimte in zijn hoofd. De energie bruist 
en er borrelen allemaal nieuwe ideeën op in zijn hoofd. 
Als projectmanager is hij voor zichzelf een bedrijf gestart 
om van zijn hobby, of, zoals ik het zou omschrijven, om 

van zijn kwaliteit zijn werk te maken. Peter heeft het 
gaspedaal stevig ingetrapt.
En als Peter eenmaal op de praatstoel zit … in vogel-
vlucht komen zijn hobby’s aan bod: tuinieren, boeken 
lezen - zowel fictie als non-fictie én vakliteratuur. De 
vrijkomende tijd is zo weer opgevuld. Oh ja, hij kijkt 
eigenlijk nooit tv. En: Peter is vogelaar! Er is toch iets op 
deze aardse planeet wat hem echt stil krijgt, namelijk de 
vogels. 

Zijn ogen beginnen te gloeien als hij hierover vertelt. 
Weet je wel hoeveel soorten er zijn? Weet je wel hoe 
bijzonder vogels zijn? Gelijk komt het vogelboek op tafel 
en in zijn mobiel zoekt hij de kraanvogel op om het type-
rende kraanvogelgeluid te laten horen. Vele mooie foto’s 
volgen. Spotten doet Peter al jarenlang met een vaste 
groep vrienden. Minimaal een keer per jaar trekken ze 
eropuit in het buitenland en een keer per jaar vindt dit 
festijn in Nederland plaats. Vier dagen lang samen met 
deze vogelvriendengroep vogels spotten en lol hebben. 
Met de verrekijker om de nek turen ze in struikgewas 
en lucht. Spotten ze alleen vogels? Vraag het gerust aan 
Peter en hij vertelt je er alles over.

Toch komen wij weer gauw terug op het onderwerp vv 
Heino. Hierover raakt hij nooit uitgepraat. Want als je 
over een grote passie van Peter praat, dan is dat toch 
wel de vereniging. Hij heeft ook nooit in tijd uitgerekend 
wat hij in de club heeft gestoken. ‘Passie druk je niet 
uit in tijd’ zegt Peter, ‘ik heb zoveel plezier gehad en het 
heeft mij superveel opgeleverd. De kern van onze vereni-
ging is meer dan alleen voetbal. Het woord vereniging is 
de verpakking voor plezier, verbinding, saamhorigheid 
en het inzetten van talent dat dé prestatie levert zowel 
binnen als buiten de voetballijnen.’ 

De laatste vraag die ik stel aan Peter is: ‘Wat is nu je 
allergrootste passie, of in welk woord kun je dit uitdruk-
ken?’ Heel even werd hij stil. Dan zegt hij: ‘het is een 
werkwoord, namelijk Verenigen.’ Hij is een man die een 
hobby heeft gemaakt van vele V-(werk)woorden zoals 
vernieuwen, verbinden, vogelspotten, verenigen, verbroe-
deren en uiteraard Voetbal. 
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Raalterstraat 66, Heino
www.restauranthetbuitenhuys.nl
 Open: do - vr - za vanaf 16:00 uur

zondag vanaf 11:00 uur.  

• Voor de kleine hap en grote trek: 
kom genieten van een gezellige borrelhap,

lekkere zondagslunch of kom 
uitgebreid dineren

• Elke laatste vrijdag van de maand 
live muziek tijdens de vrijdagmiddagborrel

• Stamtafel met biertap
Tap je eigen biertjes en kom met je vrienden/

sportmaatjes/collega’s gezellig borrelen
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Mede dankzij de flexibele houding van Jethro Kos is het 
ons gelukt om alle teams binnen vv Heino te voorzien 
van een kledingsponsor. Graag stellen wij Jethro aan 
jullie voor en vertellen wat meer over zijn passie.

Jethro begon in 1999 als rietdekker en behaalde na een 
aantal jaar werkervaring te hebben opgedaan de vakop-
leiding voor rietdekkers. Na 18 jaar in loondienst te heb-
ben gewerkt, koos hij ervoor om in 2017 voor zichzelf te 
beginnen. Zijn toenmalige werkgever wilde afbouwen en 
Jethro kon veel van de werkzaamheden overnemen. Het 
plan om voor zichzelf te beginnen lag er al eerder, maar 
door gezondheidsredenen kwam het er niet van.

Eenmaal voor zichzelf begonnen, biedt Jethro het totale 
pakket van nieuwbouw en onderhoud, tot reparatie van 
rieten daken aan. Het werk omschrijft hij als een echte 
ambacht. Het maken van een rieten dak is, ondanks de 

intrede van hulpmiddelen en nieuwe materialen die het 
werk al een stuk lichter en makkelijker hebben gemaakt, 
nog altijd vakkundig handwerk. Het blijft ook een fysiek 
zwaar beroep. De werkdagen starten meestal rond een 
uur of half acht en gaan door tot in de avond, waarbij 
‘s avonds de voorbereidingen worden getroffen voor de 
volgende dag. Jethro geeft aan dat hij het heerlijk vindt 
om buiten te werken en dat maakt ondanks het fysiek 
zware werk, veel goed.

Het realiseren van een rieten dak gebeurt niet alleen en 
geen twee opdrachten zijn hetzelfde. Voor het realiseren 
wordt onder andere de samenwerking gezocht met colle-
ga’s in de regio. ‘Samen kunnen we efficiënter en sneller 
werken’, zegt Jethro. 

Met Rietdekkersbedrijf Ogink heeft Jethro tot nu toe zijn 
mooiste klus gerealiseerd: Restaurant Het Buitenhuys 
voorzien van een rieten kap. ‘Dit was een hele mooie 
klus samen met andere lokale (Heinose) ondernemers. 
Een klus waar we altijd nog veel complimenten over krij-
gen.’ Hier sluiten wij ons als vereniging bij aan.

Jethro, nogmaals bedankt voor de getoonde flexibiliteit!

Van de sponsorcommissie

RIETDEKKERSBEDRIJF J. KOS
‘DE PASSIE VAN JETHRO’ 
DOOR: BRAM VERVLOET
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Mis het
niet!

vanaf
21.00 uur

Kom een 
lekker kopje 
snert eten!

SNERT TRAINING

DK5DESIGN.NL
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IN DE MEDIA

Het zou mooi zijn als 
we vaker in de zoge-
noemde vijand een 
vriend leren zien
DE VOLKSKRANTCOLUMN: WILLEM VISSERS

24 november 2019

Op de Citadel van Amman stierf het Hebreeuwse Halle-
lujah uit de song Everyday life van Coldplay weg, exact 
op het moment dat de zon zakte achter de horizon. En 
meteen na zonsondergang klonk de oproep tot islami-
tisch gebed. De verbinding was perfect, de regie tot de 
minuut uitgekiend.

Met een liveoptreden in Jordanië presenteerde de band 
Coldplay nieuwe muziek, een wonderlijke samensmelting 
van pop, jazz, soul, folk, wereldmuziek, kerk en moskee. 
Teksten over wereldproblematiek, over verlangen naar 
verbinding vooral.

Ik kan bijna niet aangeven hoeveel ik genoot van het 
feeërieke concert, live via YouTube. Daar kon de sport 
niet overheen dit weekeinde. Ik bleef derhalve hangen 
aan de bizarre uitspraak van Marco van Basten. Hij zei 
Sieg Heil in een uitzending van Fox Sports, na een inter-
view van Hans Kraay met de Duitse trainer van Heracles, 
Frank Wormuth. Analist Van Basten reageerde op het 
steenkolenduits van Kraay. Hij riep het gewoon, olijk, 
met Amsterdams accent.

De voormalige topvoetballer was niet in beeld. De 
microfoon stond open. Het was een foute grap, en dat 
uitgerekend in de week dat het voetbal een minuut niet 
voetbalde om de opgelaaide strijd tegen racisme kracht 
bij te zetten.

Van Basten, een flapuit soms, heeft vaker iets per onge-
luk in een registrerende microfoon geroepen. Hij stamt 
uit een tijdperk waarin foute grappen konden, althans, 

waarin velen ze maakten, zeker als je onder elkaar was. 
Als ik met terugwerkende kracht straf kreeg voor al mijn 
foute grappen, zat ik opgesloten in de diepste kerker.

Is Van Basten dan meteen een racist of een sympa-
thisant van de nazi’s? Hou toch op. Het is alleen een 
gevoelige tijd in de maatschappij, en dus in de sport. De 
ene groep zegt dat racisme in Nederland een kwestie is 
van incidenten. Anderen denken dat het overal woekert 
onder de oppervlakte, ook in de sport, in volkssport voet-
bal met name, en af en toe lelijk naar boven schiet. Alles 
is aanleiding tot polemiek, mede door de snelheid van 
nieuws. Op alles en iedereen is commentaar. 

Ik zit bijna vijftig jaar op voetbal, maar ik heb weinig tot 
niets meegemaakt op dat front. Jaja, ik ben een witman, 
dan ben je geen slachtoffer van racisme. Maar toch: 
bijna altijd fijne wedstrijden, met gezellig samenzijn. Dit 
seizoen hadden we wel een akkefietje met het team van 
mijn jongste zoon. De bondsscheidsrechter stuurde de 
donkere coach van de tegenpartij achter de afrastering 
vanwege commentaar, waarop een van de toeschouwers 
naar de scheidsrechter riep: ‘Racist’. De scheidsrechter 
staakte de wedstrijd.

Ik vroeg of we samen een kopje koffie konden drinken en 
dan verder, maar de situatie was te heet voor koffie en 
dus spelen we binnenkort nog een half uurtje. Het zou 
mooi zijn als we vaker koffie dronken samen. Of tot tien 
telden. Dat we echt verbinden, zoals Oranje dat probeert 
te doen, zoals dat op duizenden voetbalvelden gebeurt. 
Dat we in de zogenoemde vijand een vriend leren zien.

Op de Citadel van Amman zong Coldplay: How in the wor-
ld am I going to see, you as my brother, not my enemy?

.
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KOOP NU JE CLUBKLEDING
VOORZIEN VAN 
LOGO vv HEINO

IN ONZE WEBSHOP
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Wat staat er op de KALENDER?
Data         Tijdstip   Locatie
    
vrijdag 1 november  7x7 dames       sportpark
vrijdag 13 december 2019  jeugd activiteit (JO 12 en JO 13) Fear factor   20.00 uur kantine
zaterdag 14 december 2019 klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 21 december 2019 klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 21 december 2019 Kerstborrel    16.00 uur 19.00 uur kantine
vrijdag 27 december  Futsal toernooi met o.a. H2  18.30 uur 22.30 uur sporthal Hoogerheyne
zaterdag 28 december   Mixtoernooi senioren  18.30  22.30 uur sporthal Hoogerheyne
kerstvakantie   zaalvoetbaltoernooi jeugd  9.00 uur 15.30 uur  sporthal Hoogerheyne
zaterdag 4 januari 2020  Van der Most-vv Heino Winterloop 13.00 uur 16.00 uur Sportpark
zaterdag 4 januari 2020  Nieuwjaarsborel   16.00 uur 18.00 uur kantine
zaterdag 11 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 18 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 25 januari 2020  klaverjassen   13.30 uur 16.30 uur kantine
zaterdag 25 januari 2020  jeugdactiviteit (JO 10 en JO 11) Peking Express 19.00 uur-21.00 uur kantine
vrijdag 7 februari 2020  Voetbalbingo VBS t/m JO-10  19.00 uur 20.00 uur kantine
vrijdag 7 februari 2020  Voetbalbingo JO-11 t/m JO-15 20.15 uur 21.15 uur kantine
zondag 9 februari 2020  2e Battle of teams door H8      kantine
vrijdag  maart 2020  Voetbalquiz                  kantine
zondag 5 april 2020  3e Battle of teams       kantine
vrijdag mei 2020   Keepersdag       Sportpark
zondag 24 mei 2020  prijsuitreiking Battle of teams     kantine
zaterdag 6 juni 2020  Ter Heyne cup   9.00 uur 17.00 uur  Sportpark
weekend 12-14 juni 2020  D-kamp   
zaterdag 20 juni 2020  Familiedag       Sportpark

OUD PAPIER (8:45 - 11:30 uur)
zaterdag 2 november 2019 Heino 7
zaterdag 7 december 2019 Heino 8
Zaterdag 4   Januari 2020 Heino 7x7 35+
Zaterdag 1   Februari 2020 Heino 9
Zaterdag 7 Maart 2020  Heino 10
Zaterdag 4 April 2020  Heino 11
Zaterdag 2 mei 2020  Heino 1
Zaterdag 6 juni 2020  Heino 2
Zaterdag 4 juli 2020  Heino 7x7 35+
Zaterdag 1 augustus 2020 Heino 3
Zaterdag 5 september 2020 Heino 4
Zaterdag 3 oktober 2020  Heino 5
Zaterdag 7 november 2020 Heino 6
Zaterdag 5 december 2020 Heino 7

 CHECK OOK DE WEBSITE VOOR HET LAATSTE 

    NIEUWS EN DATA ACTIVITEITEN
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Stegeman, A. voorzitter 06-22488786 Ekkelkamp, H. voorzitter 06-23801419
Schutte, C. secretaris 06-44043497 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Lute, J penningmeester Blanke, T. penningmeester/ relatiebeheerder06-53909560
Bomhof, T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk, R. relatiebeheer 06-25341184
Vertrouwenspersoon Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Zuidwijk, M. 06-20066741 Balk, Y. relatiebeheer 06-81439821
AVG Rosink, K. relatiebeheer 06-41194484
Hoppen J. Vervloet, B relatiebeheer 06-57943425
Financiële administratie Technische commissie
Lute J waarnemend voorzitter 0529-497666 Pot, R. voorzitter 06-10125848
Voorde ten W bancaire zaken 06-41566581 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Rossum van E administrateur Jalink, B. senioren selectie 06-10982872
Wagemans A. ledenadministratie 06-51458029 Pasman D JO19 en JO17
Grote ganseij R/Haes MSubsidies 06-15511116 Strijtveen, E. JO15 en JO13 06-12894865
Lute, J. contributies 0529-497666 Klink M. JO10, JO11 en JO12 06-37333614
PR/Communicatie Kroes, D. JO8, JO9 en JO10 06-21180038
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Vacant vrouwen/meisjes
websiteteam Keijzer, R. hoofd jeugdopl. 06-10357684

redactie Heino sport Burghout, W. keeperscoördin. 06-24442907

Accommodatiecommissie Trainers:
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Vogel, de M. Heino 1 06-12254496
Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109
Boerdijk, J. l id commissie 06-21814626 Splinter J. Heino 3 06-51647066
Hoes, R. l id commissie 06-22081680 Meijerman F. keepers senioren 06-53471825
Jeugdcommissie Nijland P keepers jeugd 06-10233348
Telgenkamp, P. voorzitter 06-55133891 Gr Ganseij R Dames 1 06-15511116
Maatman, S. secretaris 06-23699551 Magsino, R. JO19-1 06-20025007
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Tammens I. JO17-1 06-37558510
Hehenkamp A. coörd. contactpers. 06-15081006 Boerdijk J. JO15-1 06-45383656
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Vonderman C. JO13-1 06-53879793
Contactpersonen jeugd Vloedgraven D. JO12-1 06-36078486
Beld, H. van de contact JO19-17 06-21873265 Grotenhuis S JO11-1 06-14405545
Groenewoud, L. contact JO15-13 06-83648839 Groteboer R. JO10-1 06-27593708
Oortwijn U. contact JO10, JO11, JO1206-45593073 Smit R JO9-1
Kuip van der J. contact JO8, JO9 06-27979158 Keizer R JO8-1
vacant contact meiden Verzorging:
Klink M. contact Voetbalschool Roeke, J. Verzorger H1 06-50951133
Evenementencommissie Kruiper M. Verzorger H1 en Fysio 06-21375543
Eilander, D. voorzitter 06-18516476 Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765
Tongeren, M. van secretaris 06-34970302 Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Bisselink R. l id EC 06-43134812  Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Vloedgraven B loterij 06-52008556 Materialen:
Stegeman, A. activiteiten 06-21532974 Meijerman J. beli jning velden
Boerdijk, J. D-kamp 06-45383656 Ontvangst zondag
Bruggink K jeugdtoernooien 06-19419780 Kortstee, H. 0572-393812
Boerdijk, J. voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816
Slinkman, M. oud papier 0572-392815 Roeke, W. 0572-392113
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Oud Ammerveld, W. 06-13985394
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Schotman M. 06-12327672
Zomerdijk T klaverjassen Kledingbeheer
Schokker J. l id EC/Ter Heyne cup 06-12361243  Neimeijer, B. 0572-392670
Kantinecommissie Riessen, M. van 0572-390244
ter Laak, F. voorzitter Nijensteen J. 0572-392011
Ypenburg, D. planning Scheidsrechters
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Telgenkamp R. coördinator 06-23341861
Jongman S. inkoop 06-48177109 Telgenkamp R. praktijkbegeleider 06-23341861
Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Spijkerman G. Algemeen 06-34101708 Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Wedstrijdsecretarissen Seniorencommissie
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Bos, K. secretaris 06-10804450
Accomodatieplanner Consul
Lindeboom, R. Lindeboom R.
Vrijwilligerscoördinaat Opleidingen en stages
Vacature waarneming bestuur Vacature

versie d.d. december 2019

sponsorcommissie@vvheino.nl 

plannervvheino@hotmail.com

webteam@vvheino.nl

clubkrantheino@gmail.com 

avg@vvheino.nl
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