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Voorwoord van de voorzitter 

Niets is vanzelfsprekend … 
  
Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt de zomer ver weg. Het regent behoorlijk en het wordt 
’s avonds al gauw weer donker. Hopelijk hebben jullie een goede vakantie genoten en 
kunnen we met elkaar er weer volop tegenaan. Dat moet ook want er is veel te doen binnen 
onze vereniging en we merken de laatste jaren dat we meer vrijwilligers nodig hebben om 
alles rond te krijgen. Niets is vanzelfsprekend en dat kwam ik weer tegen in de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen.  
Alvorens we kunnen starten is er al veel werk verricht door onze clubleden en vrijwilligers. 
Hulde en dank daarvoor! Zo is het een hele klus om alle trainingen in te delen en de 
organisatie van de wedstrijden op de zaterdag rond te krijgen. We hebben vele teams, met 
allemaal eigen wensen en verschillende ambities en daar tegenover een krap sportpark met 
eigenlijk te weinig kleedkamers. Door wat in te schikken en de nodige flexibiliteit te vragen 
aan alle teams komen we er weer goed door. Het is prettig om te zien dat iedereen wil 
samenwerken en zo hoort het ook binnen een vereniging. Uiteindelijk dragen we met ons 
allen de vereniging.  
Wat brengt ons het komende jaar? De nieuwe parkeerplaatsen! De Tennisvereniging heeft 
haar werk gedaan en nu kan de Gemeente bezig met de aanleg van de parkeerplaatsen. 
Verderop in dit clubblad uitgebreidere informatie hierover. Dan is er het KNVB-actieplan 
‘respect’ met o.a. een aantal nieuwe regels omtrent gele kaarten en de invoering van de 
tijdstraf. We hebben een werkgroep binnen de vereniging die al wat langer bezig is met het 
onderwerp ‘fair play’. Uiteraard het eerst gerelateerd aan het mooie spelletje voetbal, maar 
ook hoe we met elkaar omgaan in verenigingsverband. Ook daar geldt natuurlijk waardering 
en respect voor elkaar. We staan voor een nieuwe beleidsperiode 2014 – 2019 en in de 
voorbereiding daarop gaat het bestuur binnenkort met een aantal leden en ouders praten 
over wat er goed gaat en wat er zoal kan verbeteren.  
Tot slot in deze kleine opsomming kan ik niet onvermeld laten dat de leeftijd van 
alcoholgebruik landelijk wordt verhoogd naar 18 jaar. Dus ook in onze kantine. Naast de 
nieuwe zaken zijn er ook onze vaste hoogtepunten zoals de algemene ledenvergadering in 
november, de oudejaarsborrel, de crossloop, de toernooien, de winteractiviteiten voor de 
jeugd, Crazy Sunday en we sluiten in juni weer af met een spetterend vrijwilligersfeest/ 
familiedag. Ik vergeet vast een aantal mooie activiteiten, maar bovenal hoop ik op een 
sportief leuk seizoen waarbij plezier en prestatie hand in hand gaan en we wederom 
waarmaken dat vv Heino meer is dan voetbal alleen. 
 
Peter Vervloet 
Voorzitter 
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Van het Algemeen Bestuur (1) 

Aanvraag/regelen oefenwedstrijden  
(Besluit AB, 20 augustus 2013) 
 
 
Om het mogelijk te maken oefenwedstrijden te plannen is een aantal stappen noodzakelijk. 
Er moet van alles worden georganiseerd, niets is vanzelfsprekend. Zeker ook omdat de 
oefenwedstrijden vaak doordeweeks plaatsvinden naast de reguliere trainingen. Van alle 
leiders en trainers wordt verwacht dat een aanvraag tot een oefenwedstrijd minimaal zeven 
werkdagen van tevoren wordt gedaan en het liefst nog eerder. De aanvraag moet worden 
gedaan bij het wedstrijdsecretariaat.    
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Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
ons oudste lid, tevens lid van verdienste  
  

Wim Pellegrom 
  
Wim is op 86-jarige leeftijd op 11 augustus 2013 overleden. 
Tot op hoge leeftijd was hij actief binnen onze vereniging. Wij 
zijn hem daar zeer erkentelijk voor. De leden en vrijwilligers 
en in het bijzonder de ‘VUT-ploeg’ zullen Wim missen.  
In de week van zijn overlijden hebben wij voorafgaand aan de 
wedstrijden van Vrouwen 1 en Heren 1 uit respect een minuut 
stilte gehouden en om Wim te gedenken. 
  
Namens de vereniging hebben wij zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toegewenst. 
  
  
Algemeen Bestuur 
 
 
 

Overlijdensbericht 
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Van het Algemeen Bestuur (2) 

Tekort (jeugd)scheidsrechters 
 
Na 'zeven vette jaren' met elke wedstrijd een opgeleide (jeugd)scheidsrechter is het 
momenteel lastig om de planning rond te krijgen. De groep jeugdscheidsrechters 
krimpt en we gaan weer extra investeren om de groep op peil te krijgen. Voorlopig is 
het even lastig en kan het gebeuren dat jeugdleiders zelf moeten fluiten. We vragen 
hiervoor jullie begrip en geduld. We moeten ons verwachtingspatroon even 
aanpassen. Niet alles is vanzelfsprekend. 
 
 

Help de voetbalschool! 
  
Al enige jaren hebben we een prachtige voetbalschool waar de allerkleinsten 
genieten van het spel. Onder de bezielende leiding van Egbert Bomhof (voor de 
kinderen de ‘voetbal-opa’) en organisator Wollie Roessink wordt er op de 
woensdagmiddag getraind en op zaterdagochtend vindt er een vier-tegen-
viercompetitie plaats. Om gemiddeld 45 kinderen te onderhouden, spelplezier te 
geven en de eerste voetbalregels bij te brengen worden Egbert en Wollie geholpen 
door jeugdleden die een sportopleiding of een maatschappelijke stage volgen. Deze 
broodnodige steun valt het laatste jaar ten dele weg en dat kunnen we niet hebben. 
Met deze oproep hopen we snel wat vrijwilligers te vinden die Egbert en Wollie 
structureel gaan helpen.  
  

Wie van onze (jeugd)leden of van de ouders van de kinderen van de 
voetbalschool komt Egbert en Wollie helpen? Jullie inzet is nodig zodat onze 

allerkleinste leden blijvend plezier kunnen beleven aan de voetbalschool! 
  

       Voor vragen of aanmelding: Egbert Bomhof, tel.: 06-50 849 376 
  

     
 

Bestuur vv Heino 
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Van de Jeugdcommissie (1) 

Seizoen 2013-2014 is alweer een tijdje bezig. De regelzaterdag en de aftrapbijeenkomst zijn 
goed bezocht en tijdens deze dagen hebben zich ook nog enkele trainers en leiders gemeld. 
Meerdere teams hebben hun eerste beker- of oefenwedstrijden gespeeld. De wedstrijden tijdens 
de Pompdagen waren verzet naar een latere datum of omgezet in een uitwedstrijd. Wij willen 
onze dank uitspreken voor de medewerking en het begrip dat is getoond voor deze actie. 
  
We hebben kunnen genieten van een prachtige nazomer, wat het verblijf op de voetbalvelden 
heel aangenaam maakte. We hopen dan ook op een grote publieke belangstelling tijdens onze 
jeugdwedstrijden op het mooie en goed onderhouden sportpark van vv Heino.  
Namens de jeugd wil ik hierbij de vrijdagochtendgroep een compliment geven voor het feit dat 
het sportpark er voor het spelen van de jeugdwedstrijden altijd zo fantastisch bij ligt.  
Vrijdagochtendgroep en de andere personen die ik hierbij niet tekort wil doen:  
 
Enorm Bedankt!!! 
 
 
 
Leiders en trainers 
Als jeugdcommissie zijn we er niet in geslaagd om ieder team te voorzien van twee leiders en 
trainers. We hebben hier continu, samen met de contactpersonen en de technische commissie, 
aandacht aan besteed maar er zijn teams die met één leider op pad moeten. Gelukkig hebben 
we wel elk team kunnen voorzien van minimaal één trainer. 
Wij zijn hier ook niet gelukkig mee maar zien geen mogelijkheid dit probleem op korte termijn 
op te lossen. De maatschappelijke stage van de scholen wordt nog in kaart gebracht en van 
hieruit hopen we nog enkele zeven- of elftallen te voorzien van een trainer. Wij willen een 
nadrukkelijk beroep doen op de ouders om bij te springen als de leider jullie hulp nodig heeft. 
 
Vertrek vanaf een ander locatie 
Het vertrek naar een uitwedstrijd gebeurt dit niet altijd vanaf het voetbalveld. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het prima om te vertrekken vanaf bijvoorbeeld de begraafplaats of 
de sporthal. Houd er wel rekening mee dat we te gast zijn op deze locaties. Zorg er dan ook voor 
dat de fietsen en auto’s netjes gestald staan. Hinder geen andere personen en zorg ervoor dat de 
mensen geen last hebben van de fietsen.  
Hieronder een stukje tekst uit het Handboek zoals deze op de site staat:  
Normaal gesproken vertrek je vanaf Sportpark de Kampen. Natuurlijk kan er op eigen initiatief een 
andere locatie worden gekozen, bijvoorbeeld bij het Care Hotel of de parkeerplaats bij de algemene 
begraafplaats aan de Rozendaelseweg.  
Denk er hierbij aan dat je op een ander terrein bent en houd dit dan ook netjes!!  
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Van de Jeugdcommissie (2) 

Verslag Voetbal Talenten Toernooi MC1 
  
Op de laatste zaterdag van een prachtige augustus vertrokken de meiden van MC1 om 8 uur ’s 
morgens naar Almelo voor het Voetbal Talenten Toernooi voor MC1-teams. Het is het eerste jaar 
dat er ook voor MC1-teams een toernooi is georganiseerd. Het toernooi is opgebouwd uit 
districtstoernooien en een afsluitend Nederlands Kampioenschap. Er hebben zich in totaal acht 
teams aangemeld voor het districtstoernooi Noord en Oost.  
Er stonden eerst drie wedstrijden in de poule op het programma. Nadat de eerste twee 
wedstrijden met 0-0 waren geëindigd, deden de meiden er nog een schepje bovenop en 
wonnen de derde wedstrijd met 1-0 van de koploper van de poule. Onze tweede plek in de 
poule zorgde ervoor dat we in de halve finales mochten spelen om de plekken 1 tot en met 4.  
De eerste wedstrijd van de halve finale verloren we met 1-0. De wedstrijd om de derde of vierde 
plek wonnen we met 1-0, waardoor een mooie derde plaats werd behaald. Daarnaast was er ook 
een prijs voor het sportiefste team. Na elke wedstrijd werden punten uitgedeeld voor het gedrag 
van het team, de leiding en de supporters. Ook deze prijs mochten de meiden van MC1 mee naar 
huis nemen.  
Na een hele gezellige dag met een hele goede sfeer tussen de teams onderling gingen we dus 
terug naar Heino met twee bekers, voor iedere speelster een medaille en … een ticket voor het 
Nederlands Kampioenschap in mei 2014. Een dag om heel erg trots op te zijn!  

 
 
 
Vv Heino bezoekt toernooi in het Poolse Wroclaw 
Van 18 tot 21 juli werd door EuroSportring voor het eerst een internationaal voetbaltoernooi 
georganiseerd in Wroclaw, Polen. Op uitnodiging van deze organisatie, waar ook de PompCup 
onder valt, kregen voetballers onder 13 jaar en onder 15 jaar een kans om deel te nemen. Dit 
betreft dan de D- en de C-jongeren. 
Op woensdagavond 17 juli vertrokken 26 spelers en 16 begeleiders met de bus naar Polen om 
deel te nemen aan het toernooi. 
Aan de verhalen van deze groep te horen, kunnen we zeggen dat dit een enorm succes is 
geweest. Zeker omdat de spelers, in verband met de vakantieperiode, uit meerder elftallen uit de 
betreffende leeftijdsgroep kwamen. 
Met dank aan enkele begeleiders die na het eerste contact met EuroSportring dit niet hebben 
losgelaten maar actief hiermee bezig zijn geweest is deze trip naar Polen een enorm succes 
geworden. 
  
 
Namens de Jeugdcommissie en contactpersonen wensen we jullie allen een prettig en 
mooi voetbalseizoen toe! 
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Vv Heino bezoekt toernooi in Polen   

Van 18 tot 21 juli werd door EuroSportring voor het eerst een internationaal 
voetbaltoernooi georganiseerd in Wroclaw, Polen. Op uitnodiging van deze 
organisatie, waar ook het Heinose toernooi de PompCup onder valt, kregen 13 
C- en 13 D-spelers van vv Heino de kans om deel te nemen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Op woensdagavond 17 juli vertrokken 26 spelers en 16 begeleiders 
met de bus naar Polen. 
 
Wat kon de groep van het land verwachten? Vooraf had niemand enig idee. Vraag er nu naar bij 
één van de 42 meegereisde Heinoërs en zij zullen allen het land en de stad als 
vakantiebestemming aanbevelen. Enige minpunt: de lange reis. Met de bus duurde het ruim 15 
uur voordat de eindbestemming werd bereikt. 
Het toernooi vond plaats op het sportpark naast het Olympisch stadion. Op negen 
voetbalvelden werden door 85 deelnemende teams uit negen verschillende landen wedstrijden 
gespeeld. Gedurende drie dagen werd er in de brandende zon volop gevoetbald. De C-spelers 
uit Heino hebben vijf wedstrijden gespeeld en de D-spelers vier. 
Op voetbalgebied zat het beide teams niet echt mee. De strijd om de Wroclaw Trophy werd door 
de D- en C-jeugd niet in de hoogste regionen gevoerd. De D-spelers eindigden in hun categorie, 
de jongens onder 13 jaar, op de 13e en laatste plaats. Wat echter het hele toernooi voorop stond 
was de sportiviteit, het plezier en vooral de show! Met prachtige acties en aanvallend voetbal 
lieten de spelers bij vlagen zien dat zij zeker wel mee konden komen. 
De selectie van onder 15 had, na een mindere start, een opleving. Na vier poulewedstrijden, met 
tweemaal verlies, een gelijkspel en een winstpartij, werd gestreden voor de tiende plaats. 
Doordat een tegenstander niet op kwam dagen in de kruisfinale werd daar een 3-0 winst 
genoteerd. In de wedstrijd die volgde werd de tiende plaats veiliggesteld met een 1-0 winst. 
Met veel plezier wordt teruggekeken op fantastische dagen. Een mooie ervaring voor zowel 
spelers als begeleiders. Deze spelers zijn klaar voor het nieuwe seizoen!  
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Spelregelwijziging KNVB 
 
 
Met ingang van seizoen 2013/’14 gaan de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen 
geweld, voor sportiviteit’ in. De invoering van de tijdstraf en de visuele controle van 
de spelerspas zijn twee maatregelen die direct voor de betrokkenen merkbaar zijn. 
Hoe deze maatregelen in de praktijk werken is nu voor iedereen inzichtelijk. 
De brochure op de website knvb.nl/actieplan geeft uitleg over de toepassing van 
deze maatregelen. 
  
Tijdstraf bij (eerste) gele kaart in de B-categorie 
Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van 
tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct voelbaar 
is voor zowel de speler als het team dat tien minuten lang met een speler minder 
verder moet. 
Alles over de tijdstrafregeling is te lezen in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14, 
paragraaf 1.39 (knvb.nl/nieuws/district). 
  
Verbeteren gebruik spelerspas 
De controle op het juist gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Met 
ingang van het nieuwe seizoen ondertekenen ook beide aanvoerders het 
wedstrijdformulier. Daarmee dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de 
controle van de spelerspassen en wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. 
Daarnaast vindt voortaan ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van 
de spelerspas, direct voorafgaand aan de wedstrijd. Dit is een gezamenlijke taak van 
de scheidsrechter en beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leiders). Deze visuele 
controle wordt tijdens het seizoen fasegewijs ingevoerd, te beginnen bij de A-
categorie mannen en vrouwen. 
Alles over de (veranderingen rondom de) spelerspas is te lezen in de handleiding 
spelerspas (knvb.nl/clubsenleden/spelerspas).   
 
Meer informatie 
Alle betrokken doelgroepen worden de komende weken geïnformeerd over de 
gevolgen van de maatregelen uit het actieplan. Meer informatie over het actieplan 
staat op knvb.nl/actieplan. 
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voor de stuit 
  
er is nauwelijks ruimte 
ze spelen man op man 
er zit steeds iemand in mijn rug 
laat de bal het werk doen 
ik hoor de laatste man 
geen risico’s, kan altijd terug 
  
op de vleugels ligt de ruimte 
daar is het open veld 
dat weet ik na al die jaren wel 
maar alles gaat door het midden 
in de trechter met geweld 
bij de vleugels ligt de rand van buitenspel 
  
en altijd voor de stuit 
altijd voor de stuit 
altijd voor de stuit  
  
ik weet niet of ik nog wel mee kan 
maak fouten in mijn haast 
ik zoek de vrije man 
schiet steeds vaker over 
ik zit er te vaak naast 
  
maar altijd voor de stuit 
altijd voor de stuit  
altijd voor de stuit  
  
er is nauwelijks ruimte  
het gaat allemaal te snel 
ze zitten steeds feller op mijn huid 
geen tijd voor twijfels 
de bal is in het spel 
ik neem ‘m in één keer, voor de stuit 
  
altijd voor de stuit  
altijd voor de stuit  
altijd voor de stuit  
  
  
Uit: Voor de stuit – Frank Schaafsma 
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Hoe staat het met de parkeerplaatsen? 

Eindelijk … na zoveel jaren plannen en discussie komen ze er dan echt. De Tennisvereniging 
heeft haar sportpark gerenoveerd en de Gemeente gaat beginnen met de aanleg van de 
parkeerplaatsen. Zijn we daarmee verlost van de parkeerproblemen aan de Stationsweg en 
wordt het er veiliger op voor met name onze jeugd? Hieronder op een rij de stand van zaken en 
de punten van discussie met de Gemeente. In de kantine hangt een tekening van de nieuwe 
parkeerplaats waarvan de Gemeente denkt dat het aantal plaatsen voldoende zal zijn voor alle 
gebruikers en bezoekers van ons sportpark. Het gaat dan niet alleen over de voetbalvereniging, 
maar ook handbal-, schiet- en tafeltennisvereniging. Aan de Stationsweg verdwijnen de 
parkeerplaatsen, behalve dan de kleine parkeerplaats tussen de Tennisvelden en de tuin van de 
familie Den Daas. Per saldo zal er sprake zijn van iets meer plaatsen, maar we hebben bij 
herhaling aangegeven dat het er meer moeten zijn. De ambtenaren en wethouder houden 
echter vast aan hun eigen plan. Zoals jullie hebben kunnen zien wordt het geen grote 
parkeerplaats op de oorspronkelijke velden van de Tennisvereniging en om ruimte te creëren en 
een goede rijrichting aan te brengen hebben wij schuin parkeren voorgesteld. Ook daarin heeft 
de Gemeente een ander idee en willen ze ons niet volgen in deze goede verbetersuggestie. Dan 
is er bovenal onze zorg over de veiligheid op de Stationsweg nu er straks niet meer geparkeerd 
gaat worden. Wij vermoeden dat er dan ook harder gereden wordt en achten dat niet veilig voor 
onze jeugd. Om die reden hebben wij verkeersmaatregelen voorgesteld (drempel, 
knipperlichten e.d.), maar ook die suggestie neemt de Gemeente niet over.  
Het lijkt een beetje een treurverhaal te worden en we zijn er nog niet voor wat betreft de 
verschillen van mening met de Gemeente. Toch willen we benadrukken echt blij te zijn met de 
nieuwe parkeerplaatsen, ookal wordt het wat ons betreft niet 100% tevredenheid. Zo moeten we 
ook nog afwachten wat de Gemeente voorstelt met betrekking tot de papierinzameling. Ook de 
Handbal moet de papiercontainer gaan plaatsen op de nieuwe parkeerplaats. Dit is een verlies 
van parkeerplaatsen en op verschillende zaterdagen een drukte en chaos in de 
verkeersafhandeling.  
Tot slot vinden wij de afscheiding tussen het  hoofdveld en de parkeerplaats te laag (en lelijk). 
Door het lage hek is het risico aanwezig dat afzwaaiende ballen terechtkomen op de auto’s. Bij 
schade hebben we de Gemeente al laten weten dat zij de rekening krijgen. Op bovenstaande 
kritiekpunten komt de Gemeente ons helaas niet tegemoet. Bij herhaling hebben we 
aangegeven dat er verbeteringen moeten plaatsvinden in het plan. Uiteindelijk is de Gemeente 
verantwoordelijk voor infrastructuur en verkeersveiligheid en hebben ze besloten het anders te 
doen. Binnenkort starten de werkzaamheden, maar we zien graag dat het sneller gaat. Naar ons 
idee moet het mogelijk zijn om voor de winterstop gereed te zijn. We gaan zelf een nieuw 
kaartverkoophok bouwen en wat aanpassingen doen in de toegang. Overigens blijft de huidige 
toegangsweg bestaan voor fietsers en leveranciers. De auto’s worden met de nieuwe 
parkeerplaats helemaal verbannen van het sportpark. Helaas zien we nu dat er auto’s worden 
geparkeerd op de huidige toegangsweg. Niet doen a.u.b.! We houden jullie op de hoogte van de 
vorderingen. 
  
Namens bestuur vv Heino, 
Wilco Lindeboom, voorzitter accommodatiecommissie 
Peter Vervloet, voorzitter 
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Van het Algemeen Bestuur (3) 

Contributies 
In onderstaand overzicht staan de bedragen voor het verenigingsjaar 2013/2014 weergegeven 
  
   contributie kledingbijdrage totaal 
   € € € 
  
Senioren 
spelend lid   161,00 20,00 181,00 
7 tegen 7   80,50 20,00 100,50 
korting spelende medewerker  31,00 - 31,00 
niet-spelend lid   51,00 - 51,00 
korting niet-spelende medewerker 21,00 - 21,00 
  
Junioren 
A-jeugd 01-01-95 t/m 31-12-96 111,00 20,00 131,00 
B-jeugd 01-01-97 t/m 31-12-98 103,00 20,00 123,00 
C-Jeugd 01-01-99 t/m 31-12-00 95,00 20,00 115,00 
korting spelende medewerker  26,00 - 26,00 
niet-spelend lid   49,00 - 49,00 
korting niet-spelende medewerker 26,00 - 26,00 
  
Pupillen 
D-jeugd 01-01-01 t/m 31-12-02 92,00 18,50 110,50 
E-jeugd 01-01-03 t/m 31-12-04 81,50 18,50 100,00 
F-jeugd 01-01-05 t/m 31-12-06 81,50 18,50 100,00 
voetbalschool  na 01-01-07  69,50 18,50 88,00 
  
- korting wordt verstrekt indien er structureel vrijwilligerswerk wordt verricht. 
- zijn er drie of meer jeugdleden uit één gezin, wonend op hetzelfde woonadres, lid dan wordt een 
korting van 50% verstrekt op de contributie van het jongste lid. 
- nieuwe leden die zich inschrijven zijn eenmalig € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.  
  
We willen graag dat ieder lid het bestuur machtigt om de contributie en de kledingbijdrage via 
automatische incasso te innen. Diegene die de contributie betaalt middels een acceptgiro wordt € 
5,00 administratiekosten in rekening gebracht in verband met extra kosten. 
  
Aan- en afmelden leden 
Leden dienen zich schriftelijke aan- en af te melden. Dit kan middels een bericht via de website 
www.vvheino.nl. 
Bij afmelden na 30 juni is men de contributie voor het komend seizoen verschuldigd. 
  
Bert van der Horn, ledenadministrateur Joey Lute, penningmeester 
e-mail bvdhorn@hetnet.nl  e-mail vvheinoadmin@online.nl   
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Sponsoren vv Heino 
Aarnink Accountants 

Aberson 

AB Oost 

Adficout Salland BV 

Ajax supporters 

Anytime De Pomp 

Attack Pestcontrol 

Auto Service Heino 

Auto Centrum Salland 

Autobedrijf Harrie Nijboer 

Autohandel Dalhuisen 

Bandencentrum Heino 

Barry Dijkman 

Beekman Elektro 

Boerdijk Dienstverlening 

Boerdijk Juwelier 

Boni Supermarkt 

Bosch Car Service 

Bouwbedrijf Te Kiefte 

C1000 Van der Worp 

Café de Baron 

Café Restaurant d’Olde Wettering 

Catering en Partyservice van Dam 

Constructiebedrijf Kruiper BV 

DA Heino & Vrolijke aap speelgoed 

Dansschool Ruitenberg 

De Haan Machinefabriek BV 

De Jong & Laan Accountants 

De Smulbaai 

De Zaak Electronics 

Dorie Haarman 

Dreamteam 

DW Makelaardij 

Elbo Tours BV 

Elektrocentrum 

Erwin Otten Advies (Regiobank) 

Fakkert Diervoeders 

Feyenoord Supporters 

Flynth 

Frits v.d. Linden 

Gasterij de Kruidentuin 

Haarco Tapijt 

Haarmode Spiegelbeeld 

Hartholt Bewindvoering 

Hartholt – Olie 

Heeger Makelaardij 

Heineken Brouwerijen (Amstelbord)  

H. En R. Soccer Events 

Herbrink Parketvloeren 

Herenkapsalon De Barbier 

Heyden vd. Makelaardij 

Holtkuile Tuincentrum Raalte 

Hoppen B.V. 

Hunneman Milieu-Advies 

Jansman Bouwbedrijf 

Joop Elders 

Joop van Enk Partycatering 

Jos Lamers Bouw- en Verbouw 

K. Van der Spijk en Zn. 

K en K Relatiegeschenken 

Kamphof Veetransporten VOF 

Kartplaza Actionworld 

Klunder Bouwbedrijf 

Knock Knock Jeansstore 

Koenen Bouw 

Korbeld Verhuur 

Lenferink Schilderwerken 

LenS Accountants 

Lindeboom & Zn Ford 

Lobbert Bouwkundig Teken- en   

Adviesbureau 

Marktzicht Café-Restaurant 

Marott Graphic Design 

Marsman trailerbouw 

Mekers Slagerij 

Melenhorst kalverhandel 

Multimate 

Nivelco 

Offenberg  Sierbestrating 

Ogink Asperges Raalte 

Oosterlaar Rijschool 

Ottenschot Letselschade 

Overmars Installatie 

PassworD Text Fusion BV 

Pension Salouwe 

Pijffers B.V. 

R&S All round Timmerwerken 

Rabobank Salland 

Reko B.V. 

Restaurant Zalen De Veldhoek 

Restaurant De Mol 

Restaurant Jan Steen 

Robair Groep 

Roggendorf - security 

Salland Units 

Satink Keukens 

Schutte Intersport 

Schuurman Haarstylisten 

Seine Wonen 

SERCO B.V. 

Slaapzaal 

Smeenk Verhuur 

Sono-Druk B.V. 

SummerCamp Schaarschoek 

Ter Weele Vlees en Vleeswaren 

Timelight 

Unive “De Onderlinge” 

V.d. Vechte Hoveniersbedrijf 

Overijssels vakantiepark Heino 

Van Diermen vishandel 

Van Gelder B.V. 

Van Riel B.V. 

Vepeha 

Vincent Hartman Fotografie 

VitalCentre Heino 

Voetpluim nl 

Volkerink Heino 

Vosman Bouwbedrijf 

Vreeswijk Groentetechniek 

Vrienden van de VV Heino 

Wagenmans Wonen 

Welkoop 

Wijnhout Bouwbedrijf 

Willemsen Installatie  

Zaal Oortwijn 
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Heino Sport september  2013 

Maatschappelijke stage (MaS) bij vv Heino 

Vanaf nu is het mogelijk dat jij als havo 4-, vwo 5- of vmbo 3-leerling een maatschappelijk 
stage gaat doen. Waar kun je dat beter doen dan bij je eigen voetbalclub!  
De meesten van jullie zijn destijds via de F-en E jeugd doorgestroomd naar de oudere jeugd. 
Al die tijd ben je getraind en begeleid door vrijwilligers en misschien ook wel door 
maatschappelijke stagiaires. 
Voetbal kan niet zonder vrijwilligers en gelukkig kun jij dus je steentje bijdragen door als 
MaS-er de club te helpen. 
Maak het nog mooier door samen met een klasgenoot, vriend of vriendin aan de slag te 
gaan. Onder het motto ‘1 MaS is geen MaS, maar 2 maal MaS is super MaSSel’ voor de 
voetbalvereniging. 
Bij de voetbalvereniging Heino kun je dus uitstekend je maatschappelijke stage doen. 
Er zijn genoeg mogelijkheden: 

- Assistent jeugdtrainer 
- Jeugdscheidsrechter 
- Begeleider voetbalschool 
- Kantinedienstmedewerker 
- Begeleiden bij activiteiten van de evenementencommissie zoals:  
toernooien, meidenvoetbal promotie dag, activiteiten voor de jeugd in de winterperiode, 
pompcup,etc 
- Helpen bij keeperstraining 
- Assisteren bij de meidenpromotiedag 
 

Zie ook de vacaturebank op de website! 
 
Voor het nieuwe seizoen geldt: 
       Een slimme scholier doet vv Heino en zichzelf  een groot plezier.  
 
Kijk op de website bij vrijwilligers>Maatschappelijke stage onder “Werkwijze stageplek 
vinden en houden” hoe en waar je je kunt aanmelden. 
Weet je nog niet precies wat je wilt, dan kun je dat ook kenbaar maken via 
vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl of bellen met Piet Schippers 0572-393530. 
Oh ja, ook niet-leden van vv Heino kunnen hun MaS bij vv Heino doen, dus je schoolmaatjes zijn 
van harte welkom! 
  
Piet Schippers 
Yvonne in ‘t Veld 

28 

mailto:vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl


 43e jaargang (2013-2014) No. 1 

VACATUREBERICHTEN  voor leden, ouders van (jeugd)leden en vrienden van vv Heino 
Hieronder staat weer een aantal vacatures waar je je voor kunt aanmelden. Het verplicht tot iets en is 
niet vrijblijvend. 
MAAR: 
Je helpt de club, maakt je dienstbaar aan de samenleving, leert nieuwe mensen kennen en het geeft 
voldoening om als vrijwilliger een rol in de Heinose microsamenleving van vv Heino te hebben. 
HET IS MOOI DAT WE EEN NIEUWE KONING HEBBEN, MAAR HELAAS KAN HIJ NIET VOORKOMEN DAT  
ZONDER VRIJWILLIGERS DE SAMENLEVING ECHT STIL ZAL STAAN. 
Sommige vacatures kunnen door meerdere personen worden ingevuld. De tijdsinvestering geldt voor 
de competitieperiode en is dus gemiddeld over het jaar gezien wat minder.  
De evenementencommissie heeft haar vacatures uitgebreid voorzien van wat er van je verwacht wordt. 
We zijn bezig om voor elke taak binnen elke commissie zo’n uitgebreid profiel te maken. Op die manier 
kunnen je sneller zien waar je ja tegen gaat zeggen. 
Maar los daarvan kun je je nu dus sowieso aanmelden en informatie over de werkzaamheden 
opvragen.Dat kan op drie manieren: 
1. Neem contact op met de voorzitter van de betreffende commissie 
2. Meld je via info@vvheino.nl 
3. Meld je via vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl 
 
ACCOMMODATIECOMMISSIE (AC) 
 Lid accommodatiecommissie - uitvoerder  

Lid van de AC die meedenkt, meewerkt en leiding geeft aan uitvoering van werkzaamheden zoals 
bouw en verbouw. 
Meer informatie krijg je van Wilco Lindeboom, tel. 06-10883407  
 

NIEUW 
TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 
• Leden voor de filmploeg 
Bij de thuiswedstrijden van Heren 1 maken leden van deze groep bij toerbeurten filmopnamen. De 
hele wedstrijd exclusief de warming-up wordt gefilmd. De beelden worden ter beschikking gesteld 
van de technische staf van Heren 1.  
Een korte introductietraining over wat en hoe er gefilmd moet worden hoort bij de functie 
Er is een poule van 3 filmteams die rouleren. 
Tijdsinvestering: 2,5 uur per wedstrijd  
Meer informatie krijg je van Raymond Pot, tel. 06-1125848 
 
KANTINECOMMISSIE (KC)  
 Barpersoneel: 
Bekijk de vereniging eens vanaf de andere kant en stap achter de bar. 
Op donderdagavond, zaterdag en zondag zijn er barmensen nodig. 
Info is op te vragen bij Koen Velner, tel. 06-46410237 of Esther Vastenavond,  e.vastenavond@gmail.com   
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JEUGDCOMMISSIE (JC)  
 
NIEUW 
•   Contactpersoon voor de F-jeugdteams  
Eerste aanspreekpunt voor ouders en contact met jeugdcommissie.  
Contact houden met leiders/trainers over wel en wee van de F-teams. 
Waar nodig individuele problemen van spelers oplossen; laat merken dat je er ook voor de speler bent. 
Nieuwe aanmeldingen plaatsen in een team. 
Vergaderingen bijwonen van jeugdcommissie en jeugdleidersvergaderingen. 
In oktober een informatieavond (najaarsoverleg) organiseren, waar leiders/trainers de beginperiode 
evalueren. 
Tijdsinvestering: circa 1 uur per week 
• Begeleiders voor de voetbalschool 
De voetbalschool is een ongekend succesnummer van vv Heino. Op woensdagmiddag en 
zaterdagmorgen rennen onze allerkleinsten fanatiek achter de bal aan. Dit succesnummer is in goede 
handen van Wollie Roessink en Egbert Bomhof. 
Dit succes verdient continuïteit en daarvoor is inzet nodig van ieder die betrokken is bij de vv Heino. U als 
ouder, verzorger, opa, oma van deze kinderen hebben we ook nodig. Biedt uw diensten aan bij Egbert of 
Wollie en zij vinden een plek waar uw inzet welkom en nodig is. 
Tijdsinvestering: circa 2 uur per week 
Meer informatie: Dirk Jan Slotman, tel. 06-30293016  
  
EVENEMENTENCOMMISSIE (EC) 

De evenementencommissie is een belangrijk onderdeel binnen de club. Deze commissie houdt zich bezig 
met het coördineren en instandhouden van alle activiteiten buiten de reguliere voetbalcompetitie om.  
 Leden voor de Toernooigroep Jeugd 
Gezocht: 2 á 3 leden voor de Toernooigroep van de jeugd. 
 
Wat doet de Toernooigroep van de jeugd?  
De Toernooigroep is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden 
georganiseerd zoals een Kerstvoetbaltoernooi in de zaal en voor alle basisscholen een 
Schoolvoetbaltoernooi op Koninginnedag. 
Verzamelt de uitnodigingen voor de externe toernooien en maakt  in overleg met de betrokken 
coördinatoren een verdeling per elftal/team. 
Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat de leiders van de 
elftallen tijdig weten bij welke toernooien ze staan ingeschreven. 
Monitort namens vv Heino deelname aan externe toernooien. 
Maakt afspraken met JC, EC, KC en accommodatieplanner. 
Zorgt dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders. 
Vergadert vijf keer per jaar. 
Tijdsinvestering: 3 uur per maand. Rond de toernooien meer. 
Meer informatie: Wilco Bos (06-53211450) of Arjen Stegeman (06-21532974). 
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EVENEMENTENCOMMISSIE (EC) –VERVOLG 
 

 Leden vv Heino Familiefeestgroep 
Gezocht: drie leden voor vv Heino Familiefeestgroep, waaronder een persoon die het 
wedstrijdsecretariaat van het Gerard Satinktoernooi op wil pakken. En een persoon die (de 
inschrijving van) de jeugdspelen onder zijn/haar hoede neemt.  
Wat doet de vv Heino Familiefeestgroep?  
Deze groep organiseert voor iedereen die wat met vv Heino te maken heeft meerdere evenementen 
op één dag: het vrijwilligersfeest en het Gé Satink Toernooi waarvoor alle spelende vv Heino-leden 
vanaf de A-jeugd zich kunnen inschrijven en een spellencircuit voor iedereen (vooral de jeugd). 
Vraagt vergunning aan bij gemeente. 
Maakt programma, inschrijvingen, toernooiprogramma, scheidsrechters, spelbegeleiders, en de 
veldindeling. 
Maakt afspraken met EC, SenC, JC, KC, AC en accommodatieplanner. 
Regelt DJ en geluid en barpersoneel via HHZD. 
Regelt EHBO en beveiliging. 
Maakt afspraken over muntverstrekking, toegang, veiligheid en gedrag. 
Ieder lid van de groep heeft een van tevoren afgesproken onderdeel en één lid van de groep is 
verantwoordelijk voor de financiën. 
Vergadert vijf keer per jaar. 
Tijdsinvestering: 4 uur per maand. In de aanloop naar en op de dag zelf meer. 
Informatie: Arjen Stegeman, tel. 06-21532974  
 
 Regelaar oud papier 
Gezocht: Een persoon die deze groep aanstuurt. Hij/zij is aanspreekpunt voor de teams, gemeente, 
politie en transportbedrijf. Tevens maakt deze persoon de planning en vraagt jaarlijks de 
inzamelvergunning aan. Na elke inzamelzaterdag controleert hij/zij op zondag en/of 
maandagochtend of het inzamelpunt schoon opgeleverd is.  
Wat doet de oudpapiergroep?  
De groep organiseert iedere 1e zaterdag van de maand inzameling van oud papier. 
Maakt afspraken met het recyclebedrijf. 
Vraagt de vergunning aan bij de gemeente. 
Onderhoudt nauw houden met EC. 
Maakt een schema van inzameling en maakt deze bekend naar seniorenteams. Bij toerbeurten wordt 
de inzameling op de dag zelf gedaan door heren seniorenteams. 
Maakt afspraken over al dan niet aanwezig zijn en de taken vooraf, tijdens en na afloop van de 
inzameling. 
Een lid van de groep legt verantwoording af aan het bestuur. 
Vergadert een keer per jaar. 
Tijdsinvestering: 2,5 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer. 
Informatie: Arjen Stegeman (06-21532974). 
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EVENEMENTENCOMMISSIE (EC) - VERVOLG 
 Creatieve leden jubileumwerkgroep  
Gezocht: Creatieve leden die alvast na willen denken over het vijftigjarig jubileum. Wellicht kan er een prachtig 
jubileumboek gemaakt worden? Of gaan we voor een jubileum-App? Het is pas in 2019 zover, maar het maken 
van een goed boek bijvoorbeeld neemt een langere periode in beslag.    
Wat doet de Jubileumwerkgroep?  
De groep is een ad hoc groep die telkenmale gekozen en benoemd wordt door het bestuur. 
Zij neemt de organisatie van het komende jubileum voor haar rekening. 
Zij organiseert diverse acties om tot financiering van de activiteit te komen. 
Zij stelt het programma samen van de betreffende activiteit en draagt zorgt voor de uitvoering daarvan. 
Vraagt zo nodig vergunningen aan bij de gemeente. 
Onderhoudt nauw contact met EC, KC en accommodatieplanner. 
Een lid van de groep legt verantwoording af aan het bestuur. 
Frequentie vergaderen is afhankelijk van de activiteit. 
Tijdsinvestering: 2 uur per maand. Richting het jubileum meer. 
Informatie: Arjen Stegeman (06-21532974). 
  
 Leden voor de Futsal Senioren 
Gezocht: 2 leden voor de Futsalgroep van de senioren.  
Wat doet de Futsalgroep van de senioren?  
De groep organiseert tijdens de kerstperiode een regionaal (combi)toernooi voor selectieteams uit de regio in de 
sporthal in Heino. Het (combi) toernooi is voor Heino 1 t/m 3. Heino 4/5 heeft haar eigen Futsal-toernooi.  
Communiceert met de betrokken teams en stimuleert hun medewerking. 
Vergadert over datum, locatie (staat redelijk vast), programma en info aan de leden. 
Stuurt uitnodigingen aan de teams van buiten Heino; maakt speelschema.  
Onderhoudt contact met EC, SenC en SC Sporthal bespreken en afspraken maken met beheerder. 
Regelt en ontvangt scheidsrechters. 
Maakt afspraken over al dan niet aanwezig zijn en taken tijdens het toernooi. 
Een lid van de groep legt verantwoording af aan het bestuur. 
Vergadert vijf keer per jaar. 
Tijdsinvestering: in september t/m december 8 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer. 
Informatie: Mike Klink (06-12354453) of Arjen Stegeman (06-21532974). 
  
 Leden Activiteitengroep  
Gezocht: 2 leden voor de activiteitengroep. 
Wat doet de Activiteitengroep?  
Organiseert in de winterperiode voor de verschillende leeftijdscategorieën een aantal activiteiten zoals; 
vossenjacht, smokkelen- en spooktocht, sinterklaasavond, voetbalgolf en een bezoek aan wedstrijden van PEC 
Zwolle. 
Maakt draaiboeken. 
Schakelt volwassenen in en reserveert locaties. 
Overlegt met EC, JC, KC en accommodatieplanner. 
Informeert jeugdleiders en ouders. 
Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie. 
Doet verslag op de site en in het clubblad. 
Vergadert vijf keer per jaar. 
Tijdsinvestering: 4 uur per week in de winter. Bij hoge uitzondering meer. 
Informatie: Erwin Bos (06-20533312) of Arjen Stegeman (06-21532974). 
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Oud papier   
Zaterdag 5 oktober zijn de toppers van Heino 2 aan de 
beurt om de handjes uit de mouwen te steken. Verder mag 
Heino 3 op 2 november aan de bak om de vereniging 
financieel te ondersteunen. En de talenten van Heino 4 zijn 
op zaterdag 7 december aan de beurt om de containers te 
vullen. 
Wie haalt het meest op? Welke ploeg is het meest 
klantvriendelijk? De teams worden verzocht om met 
minimaal 6 personen te helpen. Om kwart voor negen 
dient men op de parkeerplaats naast de tennis aanwezig te 
zijn. Kom op tijd, dan ben je ook lekker vlot klaar.  
Overzicht laatste 12 maanden 
Team Maand Kilo’s 
Heino 9 juni’13   8940 
Heino 10  mei ’13 10060 
Heino 7 april ’13  13060 
Heino 8 maart‘13 10620 
Heino 5 februari ’13 11000 
Heino 4 januari ’13 14960 
Heino 3 december ’12 10600 
Heino 1 november ’12 10600 
Heino 2 oktober ’12 18580 
Heino Za2 september ’12 10180 
Heino Ve2  augustus ’12   9520 
Heino 9  juli ’12 12600 + 
Totaal 40720 : 12 = 11727 kg/maand 
 

Heino’s weekend  
36 

Kortstee komt net te kort 
Onze Herman eindigde dit jaar op de 3e plaats bij de 
verkiezing van de Vrijwilliger van het jaar. Hij moest 
Mark Bruggink en Renate Grote Ganseij voor zich 
dulden. Als hij iets voorzichtiger was geweest, had hij 
best kunnen winnen. Op de vrijdagavond voor het vv 
Heino Familiefeest wilde Herman namelijk de 
koelwagen inpakken. Alles werd op een rolcontainer 
gelegd en naar de koelwagen gereden, op zich een 
goed idee. Een kleine onoplettendheid en een gat in 
de bestrating zorgden ervoor dat er één doos van de 
rolcontainer viel. De inhoud was helaas geen frisdrank, 
maar peperdure Martini. Van de 6 flessen bleef er 
helaas 1 over. Tot op de dag van vandaag weet Huib 
hier niets van, het zou ook een te grote schok zijn. 
Natuurlijk heeft de KC voor nieuwe flessen Martini 
gezorgd. Maar het hele geval zorgde wel dat Herman 
flink zakte in de polls… 
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Agenda vv Heino 2013/2014 
 

Kijk voor een up-to-date agenda op www.vvheino.nl  
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Vanaf tot Locatie 
zaterdag 5 oktober 2013 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 21 oktober 2013 Voetbal2daagse Sportpark 
dinsdag 22 oktober 2013 Voetbal2daagse Sportpark 
woensdag 23 oktober 2013 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 2 november 2013 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
Zondag 10 november 2013 Crazy Sunday 16.00 19.00 Kantine 

woensdag 4 december 2013 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 7 december 2013 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 9 december 2013 Jeugdleidersvergadering  20.30 uur 22.00 uur Kantine 
zondag 21 december 2014 VV Heino Eindejaarsborrel  16.00 uur 20.00 uur Kantine 

zaterdag 4 januari 2014 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 4 januari 2014 Veldloop 

zaterdag 1 februari 2014 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 5 februari 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 1 maart 2014 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 19 maart 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 5 april 2104 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 30 april 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 3 mei 2014 Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

vrijdag 6 juni 2014 Pompcup Sportpark 
zaterdag 7 juni 2014 Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 7 juni 2014 Pompcup Sportpark 
zondag 8 juni 2014 Pompcup Sportpark 
vrijdag 13 juni 2014 D-kamp De Bosrand Hellendoorn 
zaterdag 14 juni 2014 D-kamp De Bosrand Hellendoorn 
zondag 15 juni 2014 D-kamp De Bosrand Hellendoorn 
zaterdag 21 juni 2014 VV Heino familiedag Sportpark 

zaterdag 5 juli 2014 Oud papier m.m.v. Heino 11 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

zaterdag 2 augustus 2014 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

zaterdag 6 september 2014 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 10 september 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

http://www.vvheino.nl/
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
mailto:clubkrantheino@gmail.com
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Dagelijks bestuur Wedstrijdsecretarissen
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Bos, K. senioren 06-10804450
Swuste, J. secretaris 0572-393775 Schotman, M. junioren 06-12327672
Lute, J. penningmeester 0529-497666 Strijtveen, A. Vrouwen/Meisjes 06-52416919

Vrijwilligerscoördinator Sponsorcommissie
Schippers, P. voorzitter 0572-393530 Vacature voorzitter

Kemerink, F. penningmeester 06-50278011
Financiële commissie Zomerdijk, T. secretaris 06-29622006
Lute, J. voorzitter 0529-497666 Bekkink, S. relatiebeheerder 06-10916744
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Mulder, W. relatiebeheerder 06-34554211
Heide v.d., B. ledenadministratie 0572-392402 Nijenhuis, J. relatiebeheerder 06-12199320
Horn, v.d. B. contributies 0572-392131 Blom, A. relatiebeheerder 06-24755314

Hartman, V. relatiebeheerder
Technische commissie
Pot, R. voorzitter 06-10125848

PR/Communicatie Bruggink, M. Selectie 1/2/3 06-54355524
Stegeman, K. voorzitter 06-41044808 Velner, K. Selectie 1/2/3 06-46410237

Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
Accommodatiecommissie Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703
Lindeboom, W. voorzitter 0572-394364 Slotman, R. E en F jeugd 06-51419777
Hoppen, R. secretaris 0572-391410 Grafhorst, M.C. dames/meisjes 06-19032359
Lindboom, W. penningmeester 0572-394364 Vonderman, E. hoofd-opleidingen 06-10041435
Hoppen, R. uitvoering 0572-391410 Kortekaas, P. keeperscoordin. 06-33174583

Jeugdcommissie Trainers:
Slotman, D.J. voorzitter en 06-30293016 Lobbert, M. Heino 1 06-28642633

vertrouw.pers. Nijlant, J. Heino 2 06-20199922
Roessink, W secretaris 0572-391019 Dwars, P. Heino 3 06-42120850
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Rave, E. keepers senioren 06-20407167

De Haan, F.
coördinator 
contactpersoon 06-21102187 Vacature keepers jeugd

A. Strijtveen
wedstrijdsecretaris 
meisjes 06-5241691

Hijlkema, P. dames 1 06-30065432
Bonhof, K. A1 06-33606978

Contactpersonen jeugd Alferink, S. B1 06-43067481
Zomerdijk, T. contact A/B 06-29622006 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Elshof, H. contact C/D 0572-393948 Hovenkamp, B. D1 0572-393868
Grotenboer, R. contact E 06-34012336 Dijk, R. E1 06-51253310
Lindeboom, R. contact meiden 06-33014551 Vacature F1
Bombof, E. Voetbalschool 06-50849378 Grafhorst, M. meisjes 06-19032359

Evenementencommissie Vertrouwenspersoon

Stegeman, A.
voorzitter, en overige 
act. 06-21532974 Zuidwijk, M.C. 06-20066741

Pol, Aleid secretaris 06-40139447 Verzorging:
Bos, W. administrateur 06-53211450 Roeke, J. verzorger 06-50951133
Swuste, F. loterij/Crazy Sunday 0572-393775 Wijkstra, M. verzorgster 0572-393548
Metz, M. d-Kamp 0572-394979
Bruggink, M. voetbal2daagse 06-54355524 Materialen:
Vacature jeugd Toernooi J. Meijerman belijnen velden
Meulman, H. oud papier 06-46658938
Geertsma, H. pompcup 06-44066595 Ontvangst zondag
Klink, M. futsal senioren 06-12354453 Hogeman, W. 0572-391364
Groot Beumer, G. sport Real 06-20590124 Korstee, H. 0572-393812
Hittersum, v. J. veldloop 0572-394489 Lozeman, B. 0572-391816

Consul
Kantinecommissie Steg, H. 0572-392382
Velner, K. voorzitter 06-46410237
Vastenavond, E. planning 06-54627033 scheidsrechters
Bruggink, L. secretariaat 06-42837731 Hittersum, v. J. 0572-394489
Krosman, B. Inkoop intern 06-20551139
Beek, T. van der Inkoop extern 06-53378481 kledingbeheer
Slotman, E. reservering/ site 06-19622620 Horn, v.d. B 0572-392131
Seniorencommissie Neimeijer, B. 0572-392670
Spijkerman, J. voorzitter 0572-391980 Riessen, M. van 0572-390244
Bos, K. wedstrijdsecretaris 06-10804450 Nijensteen, J. 0572-392011

Wie moet u hebben?
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