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Wat is een vereniging zonder  
vrijwilligers? Helemaal niets!  

Een voetbalclub zonder de inzet van 
deze mensen is als een kantine zonder 
blond schuimend bier. Hoog tijd voor 
een ode aan alle vrijwilligers van  
vv Heino.

Tekst: Jessica Slotman

Uiteraard had ik een persoon in gedach-
ten die ik met mijn vragen onder vuur 
wilde nemen voor deze rubriek. Het 
niet maken van een afspraak en een 
verstreken deadline, ben ik bij mezelf te 
rade gegaan hoe ik dit kon oplossen. Al 
nadenkend en flink de balen van mezelf 
omdat ik niet in actie ben gekomen, 
besefte ik des te meer hoe essentieel 
de inzet van de vrijwilligers is voor een 
vereniging en hoe de vrijwilligers met 
elkaar verbonden zijn in de uitvoering 
van de werkzaamheden. Nu ik geen 
artikel heb voor het clubblad, betekent 
dit voor de redactieleden Dorien en 
Timo ook vertraging en moet er gezocht 
worden naar andere invulling van de 
nieuwsbrief. Oke, hier valt wel wat op te 
verzinnen, maar wat als de inkoopster 
van de kantine geen bier heeft besteld? 
Of als de roostermaker van de kantine 

op een zondagmiddag geen kantine-
medewerkers heeft ingepland? Of een 
kantinemedewerker komt niet opdagen? 
Dan wordt het knap lastig om bier te 
tappen waardoor tegelijkertijd een 
belangrijke inkomstenbron van de 
vereniging droog staat. Daarnaast is 
het een grote gemiste kans om gezellig 
samen een welverdiend drankje te 
drinken na een dorst opwekkende 
wedstrijd. Hopelijk is er dan wel een 
scheidsrechter of iemand die de velden 
van belijning heeft voorzien en ga zo 
maar door… Anders is het helemaal niet 
mogelijk om überhaupt een wedstrijd te 
spelen!

Een verenging staat of valt door de inzet 
van vrijwilligers. Zeker in de huidige 
individualistische samenleving waarin 
de wereld verkeert, vallen de werkzaam-
heden zonder betaling des te meer op. 
Met trots kunnen wij zeggen dat 

Uitgave Heino Sport vv Heino,
opgericht 7 juli 1969

Beste Lezers,
 
Voor je vind je de kersteditie van Heino 
Sport. Normaal gesproken een feestelijke 
tijd, maar zoals u ongetwijfeld weet gooien 
de coronamaatregelen weer roet in het 
eten. Gelukkig hebben we de eerste 
seizoenshelft behoorlijk door kunnen 
voetballen en hebben we elkaar, op de 
laatste paar weken na, ook weer kunnen 
ontmoeten op ons sportpark. Hopelijk kan 
er na de winter ook snel weer gevoetbald 
worden. Daarvoor zijn we immers een 
voetbalvereniging. 
In dit blad brengt onze voorzitter ons op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
– ondanks alles staan we zeker niet stil. 
Verder stelt ons nieuwe bestuurslid Remco 
Kemerink zich voor, brengt Jessica een ode 
aan onze vrijwilligers en is er een 
sfeerimpressie van het bezoek van 
Sinterklaas aan onze allerkleinsten.

Wij wensen iedereen, ondanks alle beper-
kingen, een fijne tijd!

Redactie Heino Sport 
Jessica, Dorien en Timo 

meer dan alleen voetbal ...
Dé Vrijwilligers
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vv Heino een groot aantal fijne men-
sen heeft, die allemaal op hun eigen 
wijze een steen of steentje bijdragen. 
Zo denk ik terug aan de woorden van 
oud-voorzitter Peter Vervloet toen ik 
hem interviewde voor deze rubriek. Zijn 
passie is een werkwoord namelijk het 
woord ‘verenigen’: een samenvoeging 
van een aantal andere v-woorden zoals 
vernieuwen, verbinden, verbroederen 
en uiteraard de v van voetbal. IJzerster-
ke ingrediënten die een voetbalvereni-
ging mooi en bijzonder maken. 

Met grote zekerheid is te zeggen dat de 
‘betaalde krachten’ een kleine even-
als benodigde groep is bij vv Heino in 
vergelijking met andere voetbalclubs. 
Des te bijzonderder voor een ‘dorps-
club’ als Heino die meedraait op hoog 
competitieniveau waar het uitbetalen 
van spelers een normale zaak is. Het 
fundament van de vereniging is solide 
en stabiel door pure inzet van een gro-
te groep mensen met een groen-zwart 
hart die hun ziel en zaligheid inzetten 
voor de verenging. In ruil voor verbin-
ding en verbroedering, tenslotte is de 
mensheid een kuddedier dat graag 
aansluit bij een beweging die fijn, veilig 

en vertrouwd aanvoelt. 
Een greep uit de vele vrijwilligerstaken 
dat vv Heino kent, zonder te kort te 
doen aan wie dan ook, dit is eigenlijk 
te veel om op te noemen. Denkend aan 
teamleiders, coaches, parkdienst en 
-onderhoud, inkoop, bestuursfuncties, 
activiteitenbegeleiders, medewerkers 
voor oud papier, sponsor-regelaars, 
de lotencommissie -tevens een grote 
bron van inkomsten-, regelaars voor 
scheidsrechters, de vrijwillige hand- en 
spandienstverlening, en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. En nog steeds blijft 
de vereniging op zoek naar vrijwilli-
gers in welke vorm dan ook, want ook 
bij Heino is de uitstroom groter dan 
het aantal nieuwe mensen dat zich 
aanmeldt. De huidige pandemie, die 
de collectiviteit van de samenleving 
nagenoeg plat legt, helpt zeker niet 
mee. Graag grijp ik terug naar de woor-
den van onze huidige bestuurslid Jan 
Pekkeriet op de vraag waarom hij vorig 
jaar de functie heeft overgenomen 
van Jan Spijkerman: ”Ik vind dat je wat 
kunt doen voor de vereniging waar je 
lid van bent”. Een mooie uitspraak die 
perfect past bij een visie op teamont-
wikkeling, want alleen ga je misschien 
harder, maar door het samen te doen 
kom je veel verder. Ben je enthousiast 
en wil je wat beteken voor de vereni-
ging, neem dan contact op met Arjen 
Stegeman via voorzitter@vvheino.nl of 
bel 0621532974. 

Zo komen we tegen het einde van het 
jaar, waar normaliter de kerstborrel 
in de kantine zou plaatsvinden, maar 
die gaat ook dit jaar niet door. Een 
moment waar de voorzitter van onze 
club stil zou staan bij het vele vrijwil-
ligerswerk dat wordt verricht. Om hen 
allen toch in het zonnetje te zetten 
draag ik graag deze rubriek op aan alle 
vv Heinovrijwilligers met de afsluitende 
woorden: Dankjewel!

AGENDA 

JANUARI
8  Oud papier
15 Klaverjassen 
(hou de website in de gaten of het doorgaat)
....

LEDENPAS
Afgelopen jaren was het gebruikelijk dat we  
aan het begin van het seizoen ledenpassen  
verstuurden naar al onze leden.
Deze ledenpassen waren vooral bedoeld als  
toegangsbewijs voor de wedstrijden van Heino 1 
Dit seizoen ontvangt ieder lid bij de thuiswedstrijd 
een e-mail met een aankondiging, die ook als 
toegangsbewijs dienst doet.

.... 

Webshop
Breng een bezoek aan onze webshop 
met een uitgebreid assortiment aan 
voetbalartikelen! 
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Beste leden van vv Heino 

Enkele weken geleden fietste ik naar de 
voetbal voor een gesprekje met Raymond. Hij 
vroeg mij of ik er iets voor voelde om voorzitter 
te worden van de technische commissie. Een 
rol die ik als een mooie uitdaging zie, dus nu 
reden om mijzelf even voor te stellen.

Voor degene die mij niet kennen, mijn naam 
is Remco Kemerink. Ik ben getrouwd met 
Susan en wij zijn trotse ouders van Mette en 
Sten. Ik ben 42 jaar, kan niet zeggen geboren 
maar zeker wel getogen in Heino. Voetbal en 
het verenigingsleven zijn mij met de paplepel 
ingegoten.
Gestart in de F-jeugd, waar ik veel plezier 
kreeg in het keepen. Daarna heb ik vele wed-
strijden onder de lat gestaan. 
In het dagelijks leven ben ik actief als onderne-
mer. Dabeko zal voor velen geen onbekende 
naam zijn.

Inmiddels is dit opgegaan in Partspoint en zijn 
we met Ratoo gestart aan een nieuw avontuur! 
In mijn vrije tijd mag ik graag een rondje hardlo-
pen, stukje schaatsen of fietsen. 

Rest mij u goede feestdagen en een goed en 
bovenal gezond 2022 te wensen. Hopelijk spre-
ken we elkaar snel op ons mooie sportpark!

Met vriendelijke groet,

Remco Kemerink vv Heino,

AGENDA 
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vv Heino 
in gedwongen 
winterslaap
Ik zit tussen de kerstballen en dennen-
naalden als ik dit stukje mag schrijven. 
Wat een surrealistisch jaar is 2021. 
Van een passieve club naar een histo-
rische overwinning op onze buren. Van 
een stampvolle kantine bij de Battle 
of the teams naar weer helemaal niks, 
niet tof…

Gebeurt er dan helemaal niets? Toch 
wel:
• We hebben een succesvolle verlo-
 ting achter de rug, dank aan alle
 leden en lotenkopers!
•  De algemene ledenvergadering 
 hebben we online doorgang kunnen
 laten vinden, heel mooi maar liever
 doen we dat natuurlijk live.
• Heino 1 was via een livestream te
 volgen. Mooi werk van de Filmploeg!
• Er komt weer een Heino Inside aan.
• Momenteel zijn we samen met de
 sponsorcommissie bezig om de
 vrijwilligers in nieuwe jassen te 
 steken. Deze willen we na betaling
 van wat borg gaan uitdelen en in de
 webshop verkopen. We mikken op
 april/mei. 
• De kantinecommissie voert de twee
 de kassa in en maakt plannen voor
 een interne verbouwing van de 
 opslagruimten. Er zijn binnen de KC
 wat vacatures en we proberen deze
 goed uit te schrijven en de juiste
 mensen te vragen. 
• Het algemeen bestuur krijgt bij de
 eerstvolgende bestuursvergadering
 externe coaching vanuit de KNVB.
 We willen graag leren en blijven ont

 wikkelen, vandaar dat we dit project-
 je opgepakt hebben.
• We hebben nieuw bloed in het
 bestuur! Remco Kemerink is de
 nieuwe voorzitter van de technische
 commissie. We zijn enorm blij dat
 we en goede vervanger voor Pot
 binnen hebben weten te halen. 
• De TC is druk om de trainersstaf
 voor volgend jaar compleet te krij
 gen. 
 Hou de website in de gaten voor de
 diverse contractverlengingen van de
 staf. 

De laatste tijd bereikten ons meerdere 
vervelende en trieste berichten. Fijn 
dat we door diverse kanalen in deze 
tijd ook van dit soort nieuws op de 
hoogte gehouden worden. Paul Boer-
dijk van de vut-ploeg moet noodge-
dwongen rustig aan doen. Oud-voorzit-
ters Jan van Tongeren en Anton Nijboer 
zaten even flink in de lappenmand, 
maar knappen beiden gelukkig weer 
op. Beterschap mannen. Het meest 
schrokken we van het overlijden van 
onze oud-secretaris Bauke van der Hei-
de. We wensen de familie en vrienden 
veel sterkte toe. 

Namens het algemeen bestuur wens 
ik jullie ondanks alle maatregelen hele 
fijne dagen en een gezond 2022!

Arjen Stegeman

Bestuursleden aan het woord ...
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ALGEMENE INFORMATIE

Een vraag?

Stuur een mail:
Secretariaat: info@vvheino.nl 

Commissies:
sponsorcommissie@vvheino.nl
tc@vvheino.nl
secretaris-jeugdcommissie@vvheino.nl
seniorencommissie@vvheino.nl
kantinecommissie@vvheino.nl
evenementencommissie@vvheino.nl
 

Meer informatie over de verschillende 
commissies en diensten vind je op  
onze website : 

www.vvheino.nl

van 09.00 tot 12.00 uur

vv Heino heeft het contract met Martijn de Vogel verlengd, waarmee hij voor zijn  
6e seizoen heeft getekend.
Het goede gevoel en wederzijds respect van trainer, spelersgroep en staf zijn 
genoeg redenen om het contract te verlengen. 

Zowel de hoofdtrainer als de TC is erg blij met deze talentvolle groep, waarin 
voldoende potentie zit om nog verder te groeien.
Wij zijn blij dat wij nog een seizoen met Martijn gaan samenwerken en wensen 
Martijn veel succes!

Technische commissie
vv Heino

Martijn de Vogel verlengt 
contract bij vv Heino

Bron: Foto voor artikel de Stentor, 28-11-2021. Foto: © Reggestreekfotografie / Bert Kamp
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ALGEMENE INFORMATIE
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tc@vvheino.nl
secretaris-jeugdcommissie@vvheino.nl
seniorencommissie@vvheino.nl
kantinecommissie@vvheino.nl
evenementencommissie@vvheino.nl
 

Meer informatie over de verschillende 
commissies en diensten vind je op  
onze website : 

www.vvheino.nl

NOTULEN

Algemene 
Leden 

Vergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2021  

Aanwezig: 
Online: 15 leden
Fysiek: 8 leden

1. Opening
	 Voorzitter	Arjen	Stegeman	opent	de	Algemene	Ledenvergadering	en	heet
	 alle	leden	en	ereleden	van	harte	welkom.	

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 november 2020
	 De	notulen	hebben	in	ons	clubblad	en	op	onze	website	gestaan	en	worden	
	 ongewijzigd	goedgekeurd.	

3. Ingekomen stukken
 -

4. Mededelingen
	 Rabo	Clubsupport	opbrengst:	€1.388,27,	mooie	opbrengst	voor	de	clubkas.
	 Helaas	hebben	we	net	te	horen	gekregen	dat	we	niet	meer	na	17.00	uur
	 mogen	sporten.	Dit	is	weer	een	tegenslag	waar	we	mee	te	maken	hebben
	 maar	we	maken	er	het	beste	van.

5. Update verduurzamingsgroep
	 Presentatie	door	Frits	Lindeboom.
	 Freddy	Kemerink	en	ik	zijn	bezig	met	de	verdere	vergroening	van	de	
	 club.	Dit	hebben	we	afgesproken	op	de	ALV	in	2019.	Op	1-1-2030	willen	we
	 helemaal	groen	zijn.	In	de	BLV	van	2-7-2020	hebben	we	goedkeuring
	 gevraagd	voor	de	led-veldverlichting	en	de	zonnepanelen	en	de	betrokken
	 financiering.	Goedkeuring	hebben	we	gekregen.	Zonnepanelen	liggen	er	nu
	 een	jaar	op.	Led	sinds	dec	2020.	Extra	mooi	dat	deze	bedrijven	zich	ook
	 gekoppeld	hebben	aan	de	vereniging	als	sponsors.	
	 Zonnepanelen	hebben	50000	kWh	opgebracht	dit	jaar.	Nog	wel	veel
	 stroom	moeten	gebruiken	via	de	energieleverancier.	Wel	24000	kWh	
	 minder	dan	in	2019.	We	hebben	38000	kWh	teruggeleverd	aan	de	
	 energieleverancier.	

	 Op	dit	moment	bezig	met	een	apparatencheck.	Kijken	naar	het	energie-
	 verbruik	van	de	verschillende	apparaten.	Stroomgebruik	van	het	sportpark
	 in	de	zomerperiode	wordt	bekeken.	Geen	tot	weinig	gebruik	van	het	sport
	 complex	zou	weinig	stroomgebruik	moeten	betekenen.

	 Op	dit	moment	problemen	met	het	systeem	van	de	ledverlichting.	Mark	B
	 en	Ronnie	L	zijn	hier	druk	mee	bezig.

	 Gasverbruik	wordt	nu	bekeken.	
	 Verwachting:
	 6000	kW	hdouches
	 8000	kWh	gas	verwarming	clubgebouw	en	kleedkamers.
	 Nu	in	gesprek	met	diverse	verenigingen.	
	 Vloerverwarming	in	de	kleedkamers	zullen	aangesloten	worden.	Dat	wordt
	 onderzocht.
	 Aanschaf	ECO	boilers	wordt	bekeken.	
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	 Vervanging	cv-ketels:	vooral	van	de	kantine	zijn	een	aantal	cv-ketels	
	 technisch	afgeschreven.	
	 De	hoop	is	dat	we	eerder	dan	1-1-2030	groen	zijn.

	 Heeft	de	club	volgend	jaar	last	van	de	stijging	van	de	gasprijzen:	nee.	De
	 prijzen	zijn	net	afgelopen	juli	vastgezet	voor	de	komende	3	jaar.	

	 Wij	leveren	veel	elektriciteit	terug	aan	de	leverancier.	Dat	doen	we	met
	 een	variabel	tarief.	Afgelopen	zomer	was	dit	een	hoog	tarief.	Wij	hebben
	 toen	veel	teruggeleverd,	dus	dat	was	gunstig.

	 Dit	is	de	stand	van	zaken	op	dit	moment.”

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020-2021
	 Ook	dit	jaar	heeft	Timo	weer	een	PowerPointpresentatie	gemaakt,	waarin
	 we	de	leden	meenemen	in	het	afgelopen	verenigingsjaar.	

	 Het	jaarverslag	lag	voor	leden	ter	inzage	in	de	bestuurskamer	
	 De	leden	verlenen	instemming	voor	het	beleid/plannen	zoals	gemeld	in
	 het	jaarverslag.	

7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2020/ 
 30-06-2021
	 •		 Joey	Lute	geeft	als	penningmeester	uitleg	bij	het	opgestelde	jaarver-
	 		 	 slag	over	het	boekjaar	2020-2021.	Het	verenigingsjaar	is	afgesloten		
	 		 	 met	een	positief	resultaat	van	23.361	euro.
	 		 	 Dit	resultaat	lijkt	ons	heel	bijzonder	in	deze	bijzondere	tijd.
	 •		 Het	jaarverslag	verkrijgt	instemming.
	 		 	 Alle	hulde	voor	de	financiële	commissie	namens	het	bestuur.

8. Verslag van de kascommissie
	 •		 Het	verslag	van	de	kascommissie	wordt	voorgelezen	door	de	voorzit
	 		 	 ter.
	 		 	 De	kascommissie,	Marc	Bomhof	(2e	jaar)	en	Robin	Fühler	(1e	jaar),
	 		 	 heeft	de	kascontrole	gedaan	en	stelt	voor	het	bestuur	decharge	te
	 		 	 verlenen	voor	haar	gevoerde	financiële	beleid.	De	Algemene	Leden
	 		 	 vergadering	gaat	hiermee	akkoord.	
	 		•	 Marc	Bomhof	wordt	bedankt	voor	bewezen	diensten.		
	 		•	 Robin	Fühler	en	Arjan	Blom	zullen	volgend	jaar	de	kascommissie	
	 		 	 vormen.	Jeroen	vd	Kuip	staat	als	reserve	op	de	lijst.	Geïnteresseerden
	 		 	 mogen	zich	melden	bij	het	bestuur.

9. Bestuursverkiezing
	 	•		 Aftredend:	Raymond	Pot,	voorzitter	technische	commissie.	Meest
	 		 	 ervaren	bestuurslid	en	vicevoorzitter	treedt	af.

Arjen:	“Vanavond	treedt	het	meest	ervaren	bestuurslid	en	vicevoorzitter	af.	
Hij	heeft	de	laatste	bestuursvergadering	moeten	voorzitten	omdat	ik	nood-
gedwongen	online	moest	aansluiten.	Het	tekent	Raymond	dat	hij	dit	heel	
relaxed		heeft	opgepakt	en	in	goede	banen	leidde.	Volgens	mij	waren	we	iets	
later	klaar	dan	normaal,	maar	dit	terzijde.	;)
Even	terug	in	de	tijd.	Ik	neem	u	mee	naar	het	seizoen	1985-1986.	Kind	van	de	
club,	Raymond	Pot,	speelt	nog	in	de	jeugd	als	hij	mag	debuteren	in	het	elftal	
van	Joop	Knol	wat	toen	in	de	4e	klasse	H	speelde.	

NOTULEN
ALV (vervolg)

Raymond Pot
“Bedankt voor 

je inzet”
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Keukenprins of prinses
De kantinecommissie heeft in de 
keuken een paar uurtjes op zaterdag of 
zondag extra hulp nodig. Dit is eens in 
de paar weken. 
Meer weten, lees hier verder ...

Redacteur/(freelance) schrijver
De redactie van Heino Sport is op zoek 
naar versterking van het team.  
meer informatie: Timo Bomhof, 
pr@vvheino.nl

Trainers Jeugdteams
Trainers bij diverse jeugdteams, om
doordeweeks training te geven.
Voor meer informatie:  
voorzitter-jeugdcommissie@vvheino.nl

MEER VACATURES BEKIJKEN, KLIK HIER

Vacatures ...

Raymond	begon	als	middenvelder,	stond	in	seizoen	1992-1993	als	aanvaller	
op	papier	en	liep	dat	seizoen	bijna	1	op	2	wedstrijden.	In	de	herfst	van	zijn	
carrière	leidde	hij	de	verdediging.	
Dit	om	aan	te	geven	dat	Potje	zeer	breed	inzetbaar	is,	ook	in	het	bestuur	een	
ervaren	duizendpoot.

Hij	promoveerde	maar	liefst	3	keer	met	Heino	1.	Speelde	in	16	jaar	meer	dan	
300	wedstrijden.	Volgens	de	bronnen	van	Eric	van	den	Brink	311	wedstrijden	
en	maakte	daarin	75	doelpunten.	In	2002	stopte	hij	bij	het	eerste.	Raymond	
hielp	vervolgens		met	veel	succes	Heino	2	nog	een	aantal	seizoenen.
Dit	tekent	jou	als	een	doorzetter,	een	winnaar	met	niet	alleen	oog	voor	Heino	
1,	maar	ook	zeker	voor	de	groep	daaronder.	Ook	in	jouw	taak	als	voorzitter	TC	
komt	dit	volgens	mij	zeker	tot	uiting.		Je	bent	in	2009	begonnen	en	4	termij-
nen	later,	treedt	je	af.	

Beste	mensen,	12	jaar	bestuurslid	van	een	technische	commissie	in	Heino,	dat	
is	toch	zeker	10	000	uur	vergaderen,	1000	evaluatiegesprekken	en	ontelbare	
uren	langs	de	lijn	of	napraten	in	de	kantine.	
Namens	alle	leden	wil	ik	je	bedanken	voor	je	enorme	inzet	voor	onze	club.	Als	
speler	en	all	round	bestuurslid.	Je	bent	een	heel	plezierig	mens	en	een	waar	
clubicoon.		

Bedankt	voor	je	inzet”.	
Raymond	ontvangt	de	bloemen	van	Joey	Lute	

Woordje	Raymond:	“bedankt	voor	de	mooie	woorden.	12	jaar	officieel	en	1	
jaar	“stageloper”.	Oktober	2008	benaderd	door	Freddy	Kemerink.	Daarvoor	al	
eerder	gevraagd	maar	dat	was	het	goede	moment.	Iedereen	bedankt,	maar	
een	paar	mensen	specifiek:	Mark	Bruggink,	Berndt	Jalink	en	Peter	Vervloet.	
De	kracht	en	het	geheim	van	een	goed	bestuur:	dezelfde	kant	op	en	iedereen	
zijn	ruimte	geven.	Mooi	is	dat	mijn	opvolger	de	zoon	is	van	de	man	die	mij	
heeft	gevraagd	tot	het	bestuur.	Ik	blijf	de	komende	tijd	beschikbaar	om	Remco	
te	begeleiden.”

Normaal klinkt er nu een gigantisch applaus in de kantine. 
 

	 •		 Herkiesbaar	als	voorzitter	PR	&	Communicatie:	Timo	Bomhof
	 		 	 Met	goedkeuring	van	de	leden:	akkoord

	 •		 Kandidaatstelling	voorzitter	technische	commissie:	Remco	Kemerink
	 				 Akkoord	bevonden	door	de	aanwezige	leden

10.  Rondvraag
	 		 	 Geen	rondvragen.	Normaal	een	drankje	van	de	penningmeester	maar
	 		 	 pak	nu	een	drankje	uit	je	eigen	koelkast.	Bedankt	en	een	fijn	weekend

11.  Sluiting
	 		 	 Dankzegging	door	de	voorzitter	namens	het	gehele	bestuur.	

Deze	vergadering	wordt	gesloten	om		20.40	uur
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https://www.vvheino.nl/596/3196/keukenmedewerkers-op-zaterdag-of-zondag-een-dienst-van-een-paar-uurtjes-eens-in-de-paar-weken/
https://www.vvheino.nl/596/vacatures/


Verstappen rijdt min of 
meer zoals Cruijff 
voetbalde, aanvallend 
en zonder schroom 
Volkskrant column Willem Vissers,  
12 december 2021 
 
Zo sensationeel als de laatste ronde 
van de laatste race in de Formule 1 
verliep, zie je het bijna nooit in sport. 
Ademstokkend. Al is het voor een be-
trekkelijke leek nauwelijks te begrijpen 
dat pakweg tien seconden voorsprong 
van de na afloop geweldig sportieve 
Lewis Hamilton oplossen door een on-
geval van een coureur in het achterveld. 
Maar goed, dat zijn de regels. 
 
Wereldkampioen Max Verstappen is op-
genomen in de galerij der groten van de 
Nederlandse sport. Alleen: hem vergelij-
ken met Johan Cruijff, wat hier en daar 
gebeurt, is onzinnig. Miljoenen jongens 
voetballen, van alle rangen en standen, 
in alle werelddelen. Eens in de pakweg 
tien of twintig jaar staat een Cruijff op, 
als het meezit. 
 
Formule 1 is daarbij vergeleken een 
piepkleine sport waarbij degenen zon-
der geld of contacten het bij voorbaat 
kunnen vergeten, een uitzondering 
daargelaten. Als voormalig racer Jos 
Verstappen zijn zoon niet had meege-
nomen naar de kartbaan, was mogelijk 
nooit iets vernomen van Max, de betere 
uitvoering van zijn vader. De geslepen 
Verstappen-variant, de vleesgeworden 
droom van menig ouder; het nageslacht 
presteert beter dan de verwekkers. Ach, 
dat strakke gezicht van Jos na afloop. Hij 
had even nodig om het geloof te laten 
indalen. 
 
Terwijl Cruijff de wereldtitel aan de 
West-Duitsers moest laten, kroonde 

Verstappen zich tot wereldkampioen, 
een van de hoogtepunten in de toch al 
zo rijke Nederlandse sporthistorie. Als 
fenomeen heeft Verstappen zeker iets 
van Cruijff. Daarbij komt die wonderlijke 
samenloop van omstandigheden van 
vijf jaar geleden. Verstappen won in mei 
2016 zijn eerste Grand Prix in Barcelo-
na, de woonplaats van Cruijff, een paar 
weken na een korte ontmoeting tussen 
de twee op het circuit. 
 
Cruijff was al dodelijk ziek. Het was een 
van zijn laatste openbare optredens, 
voor zijn dood op 24 maart. De winnen-
de tijd van Verstappen in Barcelona was 
ongelooflijk, alsof de tijdwaarneming 
was verricht in de hemel, want dit kon 
helemaal niet in een sport waar het 
draait om tienden, om duizendsten: 1 
uur, 41 minuten, 40 seconden en een 
beetje. Als je het zo leest, staat er twee 
keer achter elkaar 14, het nummer dat 
onlosmakelijk was verbonden met Johan 
Cruijff. Oneindig zijn de verschillen 
tussen de twee. Zo bleek Cruijff nerveus 
en druk voor wedstrijden, terwijl Verstap-
pen juist ongekend koel is in een sport 
die eerder zou noden tot spanning, zo 
snel als het gaat, met gevaar voor lijf en 
leden. Zie zijn spectaculaire laatste ron-
de in Abu Dhabi, besloten met de titel en 
de kreet: ‘Yes, oh my God.’ 
 
Verstappen rijdt min of meer zoals 
Cruijff voetbalde. Aanvallend. Zonder 
schroom. Met zichtbaar plezier. Brutaal. 
Hij wil dolgraag winnen, maar ook het 
publiek vermaken, wat volgens beiden 
een van de belangrijkste aspecten van 
commerciële topsport is/was. Hoor Max 
soms lachen achter de halo, als hij iets 
roept door de boordradio, bij snelheden 
waarbij het normale stervelingen duizelt. 
 
Ruim vijf jaar na zijn eerste zege in 
Barcelona is Max Verstappen wereld-
kampioen. Hij maakt zijn belofte volledig 
waar, als jongeman van 24 jaar. Het is 
een beloning voor talent, lef, tactisch 
vermogen en oorspronkelijkheid. In die 
zin is hij totaal cruijffiaans. 

UIT DE MEDIA

Kort nieuws ...

Kantine

In verband met de coronamaatregelen 
zoals die op 18-12 zijn afgekondigd is de 
kantine voorlopig helemaal gesloten.

Grote verloting

Afgelopen zondag was de trekking van 
onze Grote Verloting. Spreekstalmeester 
Mark en notaris Van de Werff trokken de 
15 gelukkigen uit de vele verkochte loten.

Klik hier voor de prijswinaars
of 

kijk onderstaande video terug.
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https://www.vvheino.nl/1/140/uitslag-grote-verloting/
https://www.youtube.com/watch?v=WgA_Kt7dupI&t=7s


KAMPIOEN JO-15-3
Hoera voor JO-15-3! 11 December werden 
zij door een 3-1 overwinning bij Marienheem 
kampioen.
GEFELICITEERD!

VOETBALPIET OP
BEZOEK
De activiteitencommissie.

Elk jaar met het mooiste kinderfeest, 
wordt dit ook bij vv Heino gevierd. Maar 
met Covid-19 ziet het er allemaal an-
ders uit. Toch werden de voetballertjes 
blij verrast op 24 november met een 
bezoek van de (voetbal) Piet. Hij had 
voor elk team een mooi gedicht en voor 
elk kind een klein bericht. Ook een gaaf 
cadeautje had hij meegenomen en met 
wat lekkers te snoepen was iedereen 
blij!
Met een groet namens Sint en zijn  
Pieten, komt Piet graag samen met de 
Sint volgend jaar terug.
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Lees hier de coronarichtlijnen 
2021 -2022 van vv Heino

De regels van de overheid met betrekking tot het coronavirus veranderen voortdurend. De 
laatste tijd zijn er wat versoepelingen aangekondigd, maar dat kan natuurlijk ook zo weer 
veranderen. Wij blijven ons beleid steeds baseren op de adviezen die wij krijgen van het RIVM 
en de KNVB; dit beleid hebben wij vastgelegd in ons coronaprotocol, waarbij de laatste versie 
in de link hieronder staat en je op onze website kunt vinden. 

COLOFON
Redactie:
Hoofdredacteur - vacature
PR& Communicatie - Timo Bomhof
Vormgeving - Dorien Kouwert
Eindredactie - vacature
Redactielid - Jessica Slotman
Productie - Aleid Mulder

Heb je een mooi verhaal dat past 
binnen Heino Sport, mail ons: 

clubblad@vvheino.nl

DEADLINE VOLGENDE 
HEINO SPORT:  
2 maart 2022
26 mei 2022

Sportpark de Kampen
Stationsweg 10
8141 SC Heino
0572 39 20 33 

www.vvheino.nl

Sponsoring bij vv Heino is win-win!
We schrijven wel vaker dat betrokkenheid belangrijk voor ons is. Dit maakt onze 
vereniging immers ook zo bijzonder. Inzet voor elkaar en samen bouwen aan wat 
moois. Voor de sponsoring betekent dit gaan voor de win-win. Een relatie tussen 
vereniging en sponsor waar zowel leden als sponsoren baat bij hebben. 1 + 1 = 3!

Corona maakte van afgelopen seizoen een flinke uitdaging. Contact dat zo vanzelf-
sprekend is, bleef weg. Gelukkig geldt dat niet voor onze sponsoren. Sinds jaar en 
dag steunen zij ons en ook dit jaar kunnen we weer rekenen op de prachtige steun 
van deze mooie groep ondernemers.

Steun die wij echter niet onvoorwaardelijk achten. We blijven het belangrijk vinden 
om ook in deze tijd te zoeken naar mogelijkheden. Wat kunnen we doen voor geza-
menlijk winst? Waar liggen de kansen? En bovenal, wie kopt hem in …?

De vv Heino win-win is één van onze antwoorden. Een platform dat onze leden 
verbindt met sponsoren. Een mooie plek op de website waarop iedere sponsor de 
mogelijkheid heeft om nieuws, vacatures en acties te plaatsen. Een niet te missen 
pagina die wij veelvuldig gaan delen én een interessante plek om in de gaten te 
houden! Nieuwsgierig? Bezoek dan snel onze website!

Winnen doen we immers samen!

Sponsorcommissie vv Heino

Tot volgend jaar!
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https://www.vvheino.nl/885/coronaregels/?type=1&from=0
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SPONSOREN BEDANKT!
Aberson
Adficount Salland BV
AH van der worp
Ajax Supporters
Ajoeto
Allround in Bedrijfsveiligheid
Apotheek heino
Auto Service heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
Bakkerij vd Most
Bandencentrum Heino
Barry Dijkman
Beekman Elektro
Bij ne9en
Boerdijk Juwelier
Boni Supermarkt
Bosch car service
Bureau Vervloet Ontwikkel Perspectief
Buuffie’s
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Dabeko
De Groene weg
De Haan Machinefabriek
De jong & Laan Accountants
De Smulbaai 
De zaak Electronics
Dijkman Energy Systems
Dk5 Design
Dreamplafonds
DW makelaardij
Eikenaar Makelaardij
Elders installatie
Elektrocentrum
Erwin oten advies (regiobank)
Estufa
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Frits v.d. Linden
Gasterij De Kruidentuin
Grandcafe de B
Groenrijk Raalte
Groot Zevert Livestock
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Happy hairdo
Hartholt - Olie
Hartholt Bewindvoering

Heineken Brouwerijen
Herenkapsalon de Barbier
Het Buitenhuys
Het kantoor administratie
Hilgenkamp Bouwservice
Hoba
Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hubo
Hunneman Milieu- Advies
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
JHW Bedrijfsdiensten
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
Jos Ramaker
K en K Relatiegeschenken
Kari’s Crackers
Kjelvik International B.V.
Knock Knock Jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kreukelaaar organisatiewerken
KroeseWevers BV
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst
Maeike Blauw fotografie
Marsman Trailerbouw
N 35 Media
Neppelenbroek auto’s
Noize
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Pec Zwolle supporters Heino
R&S Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant de Mol
RGT tweewielercentrum
Rietdekkersbedrijf J. Kos
Rietdekkersbedrijf Kos
Rietdekkersbedrijf Ogink
Rob Hartholt
Roggendorf - security
Rojo Events
Salland Tours
Salland Units
Salland Voetbal

Salland zorgverzekeringen
Schadebedrijf Lindeboom
Seine Wonen
Siers
Slagerij Mekers
Smit/ De Vries
Sono-druk B.V.
Spijkerman sports
Studio VHF
Summercamp/ Elbo tours Schaarshoek
Tandtechnisch Laboratorium Heino
Tcr Raalte
Timelight Reclame
Unive
Uw Onderhoudspartner Lenferink
Van Diermen vishandel
Van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland/ Melenhorst 
Kalverhandel
Vistraiteur Roescher
Vitalcentre Heino
Voetbalkamp Heino
Voscomtronics 
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV heino
Vrumona B.V.
Welkoop
Willemsen Installatie (nijhof 
installatietechniek
Wolfkamp dak en Zinkwerk
Zaal-Restaurant De remise
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