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Voorwoord van 
de voorzitter 
Begrijpen we elkaar? 
Beetje aparte vraag, nietwaar? Stellen we elkaar überhaupt 
deze vraag? Ik denk van niet. 
  
We veronderstellen vaak dat we elkaar begrijpen, wisselen 
standpunten uit en gaan weer verder met hetgeen onszelf 
bezighoudt. Toegegeven, het is wellicht wat ‘zwart-wit’ gesteld 
en laat ik dan maar, om te nuanceren, beginnen bij mezelf. Als 
voorzitter beweer ik het nodige en communiceer ik wat af 
binnen onze vereniging. Ik probeer me dan altijd goed in te 
prenten dat het in discussies niet zozeer gaat over 
tegengestelde belangen en meningen (de ‘ja-maar-discussie’), 
maar veel meer over hoe je meningen aan elkaar verbindt (het 
‘en-en-gesprek’). Uiteindelijk is het noodzakelijk te denken en 
te handelen in het belang van de vereniging. Overigens 
betekent voorgaande niet dat we geen scherpe discussie 
kunnen voeren. Juist wel, maar dan altijd in het belang van de 
vereniging. Alleen al om die reden dien ik dan ook na te gaan of 
ik begrepen word in wat ik beweer. Misschien denk je als 
trouwe lezer van ons clubblad ‘hier haak ik af, ik begrijp niet 
wat hij beweert’; lees dan nog even door. Als bestuur beweren 
we namelijk ook het nodige en worden we niet altijd begrepen. 
Dat kan liggen aan ons taalgebruik, moeilijke stukken, te laat 
communiceren of simpelweg dat we vergeten te vragen of we 
begrepen worden. Immers als we die vraag wel stellen, geeft 
dat een ander de gelegenheid om te vragen naar 
verduidelijking. ‘Eens’ of ‘oneens’ doet er dan minder toe 
omdat we de bereidheid tonen om elkaars standpunten te 
begrijpen. Begrijp je het nog? Ik hoop van wel want we hebben 
nog wel eens wat uit te leggen. Uiteraard willen we niet vaag 
zijn, maar als dat wel zo is, vinden wij het wel net zo prettig om 
de opmerking te krijgen dat we niet duidelijk zijn.  
  
We gaan in de Algemene Ledenvergadering van 18 november 
ons nieuwe beleidsplan presenteren en dan is het belangrijk 
dat we elkaar begrijpen. Overigens zijn we geen praatclub van 
‘elkaar begrijpen’ maar een voetbalclub die begrijpt wat ‘strijd’, 
‘aanpakken’ en ‘plezier’ betekenen. Ik zou haast zeggen ‘geen 
woorden, maar daden’, maar laat ik me als Feyenoord-fan maar 
even bescheiden opstellen. Bovenal ben ik vooral eerst Heinoër 
en supertrots op het groen-witte gevoel van onze mooie 
vereniging. Dichtbij, herkenbaar, gezellig, altijd (sportieve) strijd, 
trots op elkaar en vooral ‘meer dan voetbal alleen’; echt vv 
Heino! We presteren goed op vele fronten en daarbij gaat het 
niet alleen om het scoren in een wedstrijd. We scoren vooral 
met een goed verenigingsgevoel.  
  
Ik zie jullie graag op onze ledenvergadering. 
  
Sportieve groet, 
Peter Vervloet, voorzitter 
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Algemene Ledenvergadering  
18 november 2014 
 
Aan de leden van Voetbalvereniging Heino,  
  
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal 
worden op dinsdag 18 november 2014 om 21.00 uur in ons clubhuis.  
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering van 26 november 2013  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2013-2014. 
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer. 
6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2013 t/m 30-06-2014. 
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer. 
7. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissieleden.  
8. Beleidsplan 2014-2019 

Het plan ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer. 
9. Toevoegingen Huishoudelijk reglement 

Het reglement ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.  
10. Bestuursverkiezing 
 10.1  Tussentijds afgetreden per 18 november 2014 is Wilco Lindeboom als voorzitter  
  Accommodatiecommissie.  
 10.2 Herkiesbaar per 18 november 2014 is Jan Spijkerman als voorzitter van de  
  Seniorencommissie. 
 10.3 Herkiesbaar per 18 november 2014 is Dirk Jan Slotman als voorzitter van de  
  Jeugdcommissie. 
 10.4 Aftredend per 18 november 2014 is Joey Lute als penningmeester en als zodanig lid 

dagelijks bestuur en Arjen Stegeman als voorzitter Evenementencommissie. 
 10.5 Verkiesbaar per 18 november 2014 Rob Hoppen als voorzitter Accommodatiecommissie. 
 10.6 Verkiesbaar per 18 november 2014 Rob Kruisdijk als voorzitter Evenementencommissie en 

tijdelijk in combinatie met voorzitterschap Kantinecommissie (dit wordt tijdens de ALV nader 
toegelicht).  
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient minimaal 24 uur voor de 
vergadering schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door 
tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende 
bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de 
functie die hij in het bestuur ambieert.  

11, Benoeming lid van verdienste/ erelid 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
  
Heino, 24 oktober 2014  
  
Peter Vervloet    voorzitter   
Joey Lute    penningmeester  
Joey Swüste-Ohms  secretaris 
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In onderstaande overzicht staan de contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2014/2015 weergegeven. 

Contributie Kleding Totaal 
7-tegen-7 € 81,50  € 20,00  € 101,50  
Senioren € 162,50  € 20,00  € 182,50  
A-junioren € 112,00  € 20,00  € 132,00  
B-junioren € 104,00  € 20,00  € 124,00  
C-junioren € 96,00  € 20,00  € 116,00  
D-pupillen € 93,00  € 18,50  € 111,50  
E-pupil € 82,50  € 18,50  € 101,00  
F-pupil € 82,50  € 18,50  € 101,00  
VBS € 70,50  € 18,50  € 89,00  

Korting medewerker senior -€ 30,00  
Korting medewerker junior -€ 26,00  

Niet-spelend lid senior € 51,50  
Niet-spelend lid junior € 49,00  

Korting medewerker niet-spelend lid senior -€ 21,50  
Korting medewerker niet-spelend lid junior -€ 26,00  

Contributie nieuws 
 

De ‘korting medewerker’ wordt verstrekt zodra er structureel 
vrijwilligerswerk wordt verricht en dit wordt beoordeeld door de 
voorzitters van de commissies in het algemeen bestuur. 
 
Aan- en afmelden leden 
Leden dienen zich schriftelijk aan en af te melden. Dit kan 
geschieden door een bericht via de website www.vvheino.nl. 
We willen graag dat ieder lid het bestuur machtigt om de 
contributie en de kledingbijdrage via automatische  
incasso te innen.  
 
Incasseringsschema  
 1-sep 1-nov 1-feb 1-mei 
Jaarlijks   X 
Halfjaar   X X 
 
Vanaf het seizoen 2015-2016 is het ook mogelijk om per kwartaal 
of per maand te incasseren.  
De extra kosten hiervoor zijn 5,- per jaar.  
 
Wilt u hier gebruik van maken kunt u dit kenbaar maken bij: 
Marian Fuselier, ledenadministratie 
e-mail: ledenadministratie@vvheino.nl 
 
Mochten er naar aanleiding van de incasso van de contributie 
vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact op met: 
 
Joey Lute, contributie-inning 
e-mail: vvheinoadmin@online.nl 
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Op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor 
De afgelopen acht jaar is 
Lenferink Schilderwerken onze 
hoofdsponsor geweest. Een 
mooi bedrijf dat diep geworteld 
zit binnen Heino en vv Heino. In 
die acht jaar hebben we vele 
mooie momenten met elkaar 
gedeeld. Zo mochten we 
afgelopen jaar nog de promotie 
naar de eerste klasse met elkaar 
vieren. Echter gaat Lenferink 
helaas een stapje terugtreden. 
 
Omdat wij in de toekomst nog meer van 
deze mooie successen willen vieren, 
gaan wij op zoek naar een nieuwe 
hoofdsponsor voor de volgende 
seizoenen. Het is geen makkelijke taak 
om een partij zo nauw met onze 
vereniging te binden. Wij zullen dus oren 
en ogen open houden voor alle 
mogelijke vormen van samenwerking.  

Daarnaast proberen wij ook alle andere 
mogelijke sponsoren aan ons te binden. 
Daarvoor hebben wij veel aan de input 
van de leden en andere betrokkenen 
binnen onze vereniging. Zo is onlangs de  
Regiobank sponsor geworden van de 
ME1. Dit was niet tot stand gekomen 
zonder de betrokken inzet van de 
ouders van dit elftal. Ook werden wij 
door Mark Bruggink getipt over de 
mogelijkheid van het plaatsen van 
winddoeken achter de sta-tribune. 
Inmiddels zijn hiervoor de eerste 
sponsoren gevonden en hopen we de 
toeschouwers een aangenamere 
staanplaats te kunnen bieden.  
  
Uiteraard heeft het zoeken naar nieuwe 
sponsoren geen zin op het moment dat 
we onze huidige sponsoren niet kunnen 
behouden. We hebben daarom met 
elkaar afgesproken om bij de 
aanbesteding van verschillende zaken, 
eerst onze sponsoren de kans te geven 
om een aanbieding te maken. Het is ook 
écht de intentie om elkaar de handel te 
gunnen; de ene hand wast de andere.  
 
Er zijn een aantal zaken die ook onze 
aandacht hebben. Zo zijn wij op zoek 
naar een partij die ons kan helpen bij 

het financieren van nieuwe 
leidersjassen voor alle leiders binnen de 
vv Heino. Inmiddels hebben wij een 
leverancier van jassen bereid gevonden 
om met ons mee te denken, maar we 
zijn nog druk op zoek naar een partij die 
op deze jassen haar reclame-uiting wil 
plaatsen.  
  
Daarnaast biedt het nieuwe 4-tegen-4-
veld een mooie mogelijkheid voor 
bedrijven die zich richten op de jeugd 
om voor een aantrekkelijk tarief te 
adverteren op de boarding van dit veld.  
Zoals je kunt lezen is er ontzettend veel 
activiteit binnen de sponsorcommissie. 
Echter zonder enthousiaste leden 
kunnen wij onze activiteiten niet verder 
ontplooien. Wij zijn dan ook doorlopend 
op zoek naar nieuwe aanwas. In het 
bijzonder zijn wij op zoek naar een 
secretaris.  
 
Meer info op onze website of mail naar: 
sponsorcommissie@vvheino.nl  
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Bedankt vrijwilligers!! 

We willen graag benadrukken hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze vereniging. Immers, zij dragen onze vereniging 

en vormen het bindmiddel. Zonder onze vrijwilligers (meer dan 400!) staat de vereniging stil. Hulde voor al degenen 

die vrijwillig bijdragen aan onze mooie vereniging. De waardering proberen we jaarlijks te uiten middels ons 

verenigingsfeest, de verkiezing vrijwilliger van het jaar, publicaties of gewoon een handdruk. Toch vergeten we daarbij 

soms ook onbedoeld vrijwilligers die zich al heel lang inzetten. Attendeer ons daarop; het is te belangrijk om zomaar 

voorbij te laten gaan. Uiteraard hebben wij als bestuur de verantwoordelijkheid om attent te zijn, dat willen we ook 

graag, maar vergeet daarbij dan ook niet dat wij zelf ook vrijwilliger zijn. Waardering is te belangrijk om te laten 

schieten en het is dus zaak om elkaar hierop aan te spreken. Beter dan elkaar stil kwalijk te nemen dat er iets 

ontbreekt. Heb je suggesties hoe we de waardering en het ‘dank je wel’ kunnen verbeteren, laat het dan weten. 

Samen maken we immers de vereniging en samen bepalen we de waardering. 

 

Peter Vervloet, voorzitter 
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Voor 1 januari 2015 is het voor tweedejaars B-Junioren verplicht om het officiële 
spelregelbewijs van de KNVB te halen. 
Ga naar www.voetbalmasterz.nl. Daar kun je oefenen en je spelregelbewijs halen. 
 
Ben je klaar om het spelregelbewijs te halen? Activeer dan je account met de gegevens die je hebt 
gekregen vanuit de vereniging.  Na het activeren kan je inloggen en aan de slag.  
Onderstaande leden zijn al geslaagd. Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
Deze account- en inloggegevens hebben jullie leiders ontvangen of liggen in de postbakjes van je elftal in 
de gang naar de keuken. Leiders, kijk dit even goed na! 
Het is de eigen verantwoording van iedere speler die tot deze leeftijdscategorie behoort dat hij slaagt voor 
deze test. 
Wanneer voor 1 januari 2015 het officiële spelregelbewijs niet is gehaald kan de speler niet meer 
deelnemen aan de competitie van de KNVB. 
 
Succes met het behalen van bewijs. 
 
 
 

Marc Heetkamp Geslaagd KNVB-DISTRICT-OOST Heino B2 12 oktober 2014 

Koen ter Horst Geslaagd KNVB-DISTRICT-OOST Heino B4,B5 14 oktober 2014 

Victor Flore Geslaagd KNVB-DISTRICT-OOST Heino B3 5 oktober 2014 

TASSENSPONSOR 
HEINO 

Tweedejaars B  

haal je spelregelbewijs  

http://www.voetbalmasterz.nl/
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POSTVAK NIEUWS 
Leiders en trainers regelmatig ligt er nieuws voor jullie in de postvakjes. Deze postvakjes bevinden 
zich in de gang tegenover de deur naar de keuken van de kantine. Hierin leggen de verschillende 
commissies  informatie neer die voor jullie en jullie team van toepassing zijn. 
Ook de clubbladen worden hier neergelegd voor de F-teams met als doel deze aan de spelers en 
speelsters uit te delen. 
De postvakjes zijn een vorm van communicatie binnen vv Heino. Kijk hier na afloop van de 
wedstrijd even of hier nog informatie ligt. 
 

 
  
Pupil  
van de 
Week 
  
  
 
   
  

Met ingang van het seizoen 
2014/2015 is de ‘Pupil van de 
Week’ weer nieuw leven 
ingeblazen. Vanuit de                
jeugdcommissie is dit opgepakt 
en hebben we Astrid Slotman-
Simons bereid gevonden om de 
coördinatie op zich te nemen.  
 
Tekst en foto: Dirk-Jan Slotman 
 
Bij deze willen we Sharon bedanken 
voor al haar inzet de afgelopen jaren 
en Astrid veel succes toewensen.  
Het is de bedoeling dat de F-spelers 
en –speelsters Pupil van de Week 
gaan worden. Astrid zal jullie 
benaderen en vragen of er 
belangstelling voor is.  
 

Lijkt het je leuk en wil je je alvast 
opgeven voor een wedstrijd, stuur 
dan een e-mail aan Astrid: 
robinenastrid@gmail.com 
Schrijf in deze e-mail je naam, in 
welk team je speelt, je e-mailadres 
en je telefoonnummer. Astrid zal dan 
contact met je opnemen. 
De komende weken zijn de 
wedstrijden al ingedeeld met de 
pupillen maar na de winterstop 
moeten de pupillen nog ingedeeld 
worden. 
Dus … als het je leuk lijkt om Pupil 
van de Week te zijn en speel je in de 
F-jeugd, meld je aan bij Astrid! 
   
 

mailto:robinenastrid@gmail.com
mailto:robinenastrid@gmail.com
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Onlangs hebben de EHBO vereniging Heino en onze 

vereniging een samenwerkingsovereenkomst 

getekend die beiden een voordeel verschaffen.  

De EHBO vereniging beheerde al ons 

reanimatieapparaat (AED) en gaat nu ook de gehele 

coördinatie regelen van de trainingen AED.  

We hebben momenteel ongeveer 16 leden die 

opgeleid zijn om te reanimeren en willen graag de 

groep uitbreiden. De EHBO vereniging gaat speciaal 

voor vv Heino leden in ons clubhuis de training AED 

verzorgen. Op termijn wordt bekeken wat er nog 

meer mogelijk is, waarbij gedacht kan worden aan het 

verzorgen van EHBO informatiebijeenkomsten i.c.m. 

sportverzorging en EHBO opleidingen. 
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Op naar de 50 ... 

De 2e editie van deze rubriek 

waarin we in aanloop naar 

ons gouden jubileum 

verschillende seizoenen van 

Heino 1 onder de loep gaan 

nemen.  

 
Tekst: Arjen Stegeman 
Foto: Eric van den Brink,  
archief vv Heino 
 
Deze maand is seizoen 1970/1971 aan 
de beurt. Uit de afgestofte plakboeken 
van Dick Stegeman heeft Eric van den 
Brink verderop in dit clubblad weer een 
prachtig statistisch overzicht getoverd.   
Ons vlaggenschip won onder leiding van 
Raaltenaar Van der Horst pas na drie 
wedstrijden voor het eerst. Het werd 4-1 
tegen Wilp. Doelpuntenmakers waren 
Jan Lozeman, Frans Stappenbelt en  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk van der Bend. In die tijd kreeg je 
nog twee punten bij een overwinning. 
  
In oktober tekende de topscoorder van 
het vorig seizoen, Gerrit Dekker, een 
contract bij PEC Zwolle. Onze penning-
meester Butink kon de vergoedingssom 
incasseren.  Dat kwam erg goed uit; het 
bestuur wilde graag een beter club-
onderkomen realiseren. 
Stopper Aleid Mulder begon dat seizoen 
als aanvoerder. Maar na zeven wed-
strijden raakte ons erelid geblesseerd en 
ging de aanvoerders band om de arm 
van doelman Han Hogeboom. 
  
Opvallend genoeg scoorde dezelfde 
keeper Hogeboom de gelijkmaker tijdens 
de match tegen Broekland in de 75e 
minuut. Dat was via een penalty.  
Vervolgens maakte Theo Oortwijn de 1-2  
en werd er op 4 april gewonnen van de 
oranjehemden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de zes zeges werden er slechts twee 
op “De Kampen” behaald. Het Heinose  
publiek kon nog twee keer een remise  
aanschouwen, maar helaas gingen in de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rest van de thuiswedstrijden de punten 
naar de opponent. Doordat er wel 11 
punten bij uitwedstrijden gehaald 
werden, kwamen we op 17 punten. De 
laatste drie wedstrijden gingen verloren, 
het degradatiespook waarde rond op de 
Heinose velden. Toch eindigde Heino 1 
voorlaatste en handhaafde zich 
daarmee. Het was enorm spannend 
geweest. Wilp strandde op de 12e positie 
en degradeerde met 16 punten. 
Daarentegen nestelde Sallandia zich op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 10e plek en werd Vlugheid en Kracht 
9e met beide, net als Heino, 17 punten. 
ABS werd dat seizoen kampioen. 
 
Er moest geld worden ingezameld om de 
nieuwe kantine te financieren. Om die  
reden werd er op woensdagmiddag 17 
maart 1971 een aantrekkelijke wedstrijd 
tegen Go Ahead georganiseerd. Vv Heino 
speelde die dag voor het eerst tegen een 
eredivisionist. De Deventer formatie (o.a. 
met Ruud Geels, Gerard Somer en Nico 
van Zoghel) won met 1-5. Henk van der 
Bend wist na een mooie solo en via het 
been van Henk Warnar doelman van 
Zoghel te passeren. Op 31 juli 1971, bij 
de splitsing van de amateur- en de 
proftak, werd op voorspraak van 
toenmalig trainer-coach Barry Hughes de 
toevoeging Eagles achter de naam 
geplakt.  
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Bijschrift actiefoto 17 maart 1971 
v.l.n.r.  R. Geels(G), H. Bleyenberg(G), H. Kolk, Jelinek(G), J. Roeke, J. Lozeman, F. Kroes en  
D. Stegeman. 
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Op naar de 50 ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zich heeft dat niets met vv Heino te 
maken, maar dat brengt mij op het 
volgende. Wellicht dat u in de 
statistieken een Jan Lozeman aantreft, 
terwijl op de elftalfoto toch duidelijk een 
jeugdige Barry te vinden is. De herkomst 
van die bijnaam is bij deze ook 
verklaard.  
 
Op 12 mei 1971 was er nog een mooi 
affiche: vv Heino – PEC Zwolle. Deze 
wedstrijd werd met 0-4 verloren. Moet je 
je voorstellen dat het tegenwoordig zou 
lukken om zowel PEC af GAE in één 
seizoen tegen Heino te laten spelen. Dat 
was een knap staaltje organisatietalent 
van met name meneer Pleiter. 
 
Veel plezier met het uitpluizen van de 
statistieken. Wellicht heeft u foto’s of 
extra gegevens van of mooie verhalen 
over het seizoen 1970-1971. Daar zijn 
we natuurlijk erg in geïnteresseerd.   
Mail dan naar 
janderkstegeman@hotmail.com of 
evandenbrinkvanlaar@gmail.com . 
 
Voor volgende rubrieken maken we 
natuurlijk ook graag gebruik van de 
informatie en foto’s van onze leden. Dus 
heeft u wat van het seizoen 1971-1972, 
dan horen we dit graag! 
 
Arjen Stegeman 
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Bijschrift elftalfoto VV Heino 1970-1971 
Bovenste rij v.l.n.r.  J. Onderdijk (grensr), G. Roeke, F. Kroes, Frans Stappenbelt, H.v.d.Bend, D. Stegeman, A. 
Mulder en P. v.d. Horst (trainer). 
Onderste rij v.l.n.r.  G. v.d. Veen (masseur), J. Roeke, J. Lozeman, H. Hogeboom, Frits Stappenbelt en H. Kolk. 
 
 

mailto:janderkstegeman@hotmail.com
mailto:evandenbrinkvanlaar@gmail.com


Heino Sport 15 



Heino Sport 16 

Voetbal is een traditionele sport. Alles blijft zo lang 
mogelijk bij het oude. Dat geldt voor de spelregels 
en de begeleiding maar ook voor ons clubblad. 
Ofschoon de informatie ook is te vinden op onze 
website, vinden we het belangrijk om ons vertrouwde 
clubblad voort te zetten. 
 
We gaan ons clubblad alleen wel een complete ma- 
ke-over’ geven. Niet alleen wat betreft de vormgeving. 
Ook de inhoud zal veranderen én, nog veel belang-
rijker, de doelgroep van ons clubblad. 
 
De afgelopen decennia heeft v.v. Heino bewezen 
‘meer dan voetbal’ te zijn. De duizend leden vormen 
een sociaal verband waar menig pastoor jaloers op 
zou zijn. We zijn een echte dorpsclub en dat willen 
we in de toekomst ook in het hele dorp uitdragen. 
Grote kans dus dat je Heino Sport straks kunt af- 
halen bij onze sponsors in de zaak of winkel. De 
inhoud van Heino Sport zal ‘meer dan voetbal  
alleen’ zijn en voor iedereen, maar dan ook echt 
iedereen in Heino, een blad waar reikhalzend naar 
wordt uitgekeken. 
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FOTOGRAFEN VOOR ONZE 

BEELDREDACTIE GEZOCHT! 
 
De afgelopen maanden zijn er achter de schermen 
enkele veranderingen aangebracht in het redactieteam 
van Heino Sport. We zijn van plan om een beeldredactie 
te gaan vormen.  
Wie zoeken we? 
Heb jij de skills, het talent, ben je fanatiek met het 
fotografie en maak je plaatjes die mensen aantrekken, 
ben jij achttien jaar of ouder en net zo ‘sportief’ als 
bijvoorbeeld onze eigen Vincent? Kun jij misschien beter 
en scherper fotograferen dan Hartman? Dan ben jij 
misschien wel het talent dat wij zoeken.  
Wat moet je doen? 
Je functie zal voornamelijk de productie van vv Heino-
gerelateerd foto’s zijn. Dus affiniteit met onze club is een 
must, eventueel ervaring is mooi meegenomen omdat je 
natuurlijk volop plaatjes mag gaan schieten. Tussendoor 
mag je ook kiekjes maken voor onder andere de site of 
het jubileumboek, maar fotograferen voor het clubblad 
wordt je hoofdtaak. Ook bieden we je een kleine, gratis 
stoomcursus aan om je op weg te helpen. 
De vereisten 
- Drie of vier bewerkte foto’s bij rubrieken in Heino 

Sport per anderhalve maand. 
- Een fototoestel met telelens en een bewerkings-

programma. 
Het enige minpunt is dat er 6 keer per jaar een clubblad 
uitkomt en daar de deadline strak gehanteerd wordt. Ja, 
we weten het, het is een zware straf.  
Ook moet je zo nu en dan namens vv Heino naar de 
kantine of andere clubhuizen in verband met 
cocktailparty’s en belangrijke persuitnodigingen.  
Hebben we jouw interesse gewekt, stuur dan je 
‘sollicitatie’ naar janderkstegeman@hotmail.com of 
info@vvheino.nl en laat weten waarom jij degene bent 
die wij zoeken. 
 
De Redactie 
 
 
 
Ps. We verwachten niet van je dat je beter kunt 
fotograferen dan John Stanmeyer, maar als dat wel het 
geval is, krijg jij een koekje bij de koffie. 
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SCHRIJVERS VOOR ONZE 

CLUBBLADREDACTIE GEZOCHT! 
 

 
De afgelopen maanden zijn er achter de schermen 
enkele veranderingen aangebracht in het 
redactieteam van Heino Sport. Enkele redactieleden 
hebben aangegeven dat ze in verband met school, 
werk of privé-omstandigheden niet meer voor de volle 
100% beschikbaar kunnen zijn voor ons clubblad. 
Wie zoeken we? 
Heb jij de skills, het talent, ben je zeer fanatiek met 
het schrijven van nieuws dat mensen aantrekt, ben jij 
achttien jaar of ouder en net zo ‘volwassen’ als 
bijvoorbeeld onze eigen Thijs Poelhekke? Kun jij 
misschien beter en sterker schrijven dan Henkie  
Helder? Dan ben jij misschien wel het talent dat wij 
zoeken. 
Wat moet je doen? 
Je functie zal voornamelijk de productie van vv Heino-
gerelateerd nieuws zijn. We willen graag een aantal 
schrijvers die een vaste rubriek verzorgen. Dus 
affiniteit met onze club is een must, eventueel 
ervaring is mooi meegenomen omdat je natuurlijk 
volop rubrieken mag gaan schrijven. Tussendoor mag 
je ook nieuws schrijven voor onder andere de site of 
het jubileumboek, maar schrijven voor het clubblad 
wordt je hoofdtaak.  
De vereisten 
-  Eén à twee nieuwsberichten per anderhalve 
 maand. 
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal (in 
 schrift). 
Het enige minpunt is dat er 6 keer per jaar een 
clubblad uitkomt en daar de deadline strak 
gehanteerd wordt. Ja, we weten het, het is een zware  
straf. Ook moet je zo nu en dan namens vv Heino naar 
de kantine of andere clubhuizen in verband met 
cocktailparty’s en belangrijke persuitnodigingen.  
Hebben we jouw interesse gewekt, stuur dan je 
‘sollicitatie’ naar janderkstegeman@hotmail.com of 
info@vvheino.nl en laat weten waarom jij degene bent 
die wij zoeken. 
 
De Redactie 
 
 
 
 
Ps. We verwachten niet van je dat je beter kunt 
schrijven dan Anne Vegter, maar als dat wel het geval 
is, krijg jij een stoel met armleuningen. 
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Wederom sportploeg van het jaar 
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Ons boegbeeld bij de mannen is dit jaar 
verkozen tot sportploeg van het jaar in de 
gemeente Raalte. Dat was drie jaar geleden ook 
al zo. Mooi om te vernemen dat zowel de jury 
als het publiek de prestatie van ons 1e heeft 
gewaardeerd. De historische promotie naar de 
eerste klasse is niet onopgemerkt gebleven. 
Een prestatie van formaat! 
  
Momenteel spelen de mannen zeer behoorlijk in 
het debuutjaar. Prachtig om ook te zien dat onze 
(trouwe) supporters dat weten te waarderen. De 
thuiswedstrijden worden goed bezocht en 
inmiddels niet alleen door Heinoërs, maar ook door 
mensen uit andere delen van Salland. 
  
Wanneer gaan we voor de derde keer verkozen 
worden tot sportploeg van het jaar? 
Een derde beeldje zou niet misstaan! 
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Maatschappelijke 

Stage bij vv Heino 

 
“Een slimme scholier 

doet vv Heino en zichzelf 

volgend seizoen een 

groot plezier.” 

 

 

Mocht je naar aanleiding 

van dit artikel meer willen 

weten over MaS, kijk  

voor meer informatie op 

de site van vv Heino  

of vraag info aan via 

vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl

 of bellen met  

Piet Schippers  

0572-393530 

 

 

Bron artikel:  
Heino Koerier  

nr. 10 oktober 2014  
 

mailto:vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl


Heino Sport 

Bezuinigingen 
op sport 
Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend 
wat ons protest tegen de bezuiniging op sport heeft 
opgeleverd. Wat ik wel weet is dat de bezuinigingen 
onredelijk zijn omdat we al veel hebben ingeleverd. 
Protesteren wil niet zeggen dat we niet begrijpen dat 
er bezuinigd moet worden, maar het is teveel en het 
sportbeleid is ontzettend onduidelijk. Daarmee blijft de 
toekomst ongewis. Wat gaat er nog meer gebeuren? 
Het resultaat van ons protest is nog onbekend, maar 
ik weet wel dat we ons als Heinose sportverenigingen 
geweldig hebben verweerd. Dat geldt ook voor de 
Raalter Voetbalverenigingen. De brief die de 
voetbalverenigingen hebben gestuurd staat hieronder. 
We blijven voor de toekomst alert en willen de 
bezuinigingen niet zomaar compenseren met een 
contributieverhoging. Iets wat de wethouder wel 
voorstelt. Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor 
iedereen! Wordt vervolgd ……………………. 
 
Door: Peter Vervloet, voorzitter 
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Raalter Voetbalverenigingen 
 
Datum, 15 oktober 2014 
Betreft: voorgenomen bezuinigingen op sport 
Aan: Raadsleden Gemeente Raalte 
  
Geachte raadsleden, 
  
We hebben de afgelopen jaren elkaar wel vaker getroffen in het 
gesprek over bezuinigingen op de sport. Dat we elkaar nu weer 
treffen, stelt ons zeer teleur. Wederom te moeten strijden tegen 
onredelijkheid is vermoeiend, maar gelijk aan onze 
wedstrijdinstelling blijven we knokken tot aan het laatste 
fluitsignaal. 
  
We hoeven het niet meer te hebben over de gezondheid 
bevorderende aspecten van de sport, dat weet u………. 
Evenzo niet over het welzijn en het plezier wat de sport ons 
brengt, dat weet u……. 
Ook niet over de ongelofelijke inzet van onze vrijwilligers, dat 
weet u…… 
Ook is u bekend dat we niet alleen voor sport staan, maar 
evenzo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen in tal 
van projecten ter zijde of middels de sport, dat weet u…… 
We hoeven u echt niet meer te vertellen hoe wij investeren in 
onze jeugd. Dat weet u……. en het is trouwens ook uw jeugd!  
We hoeven u ook niet meer te vertellen dat het ‘water ons tot de 
lippen is gestegen’, dat weet u……… Keer op keer bezuinigingen 
is niet te doen, terwijl u al weet dat door een dalend 
geboortecijfer het aantal leden afneemt en de inkomsten van 
sponsoring en kantine afnemen. Dat weet u…….. en toch gaat u 
door met bezuinigingen. U weet dat er sportverenigingen zijn die 
al zeer snel door bezuinigingen en huurverhogingen in de 
problemen komen. Zelfs wethouder Niens onderkent dit door 
het instellen van een ‘knelpuntenpot’. Toch gaat u door…….. Het 

is toch beter om te voorkomen dat we überhaupt een 
‘knelpuntenpot’ nodig hebben?  
  
Wat moeten wij nog meer doen om u te overtuigen dat verder 
bezuinigingen op de sport de vitaliteit uit de verenigingen haalt 
en uit de dorpen? Wilt u nu werkelijk het label krijgen van acht 
jaar kaalslag plegen op de sport? Blijft u speculeren op nog 
meer inzet van onze vrijwilligers? Denkt u nu werkelijk dat we 
de rekening keer op keer bij onze leden neerleggen middels 
contributieverhogingen?  Nee, dat doen we niet meer. Het is 
niet meer te doen en dat weet u……. 
  
We spreken u aan om het tij te keren door de bezuinigingen van 
tafel te halen en de voorstellen 44, 46 en 47 teniet te doen en 
het amendement van D’66 en PVDA te steunen. Nu kan het 
nog. Bovendien is in de bezuinigingsvoorstellen niet 
meegenomen de uitkomst van het onderzoek van Kwintus op 
het onderhoud van de velden, waarbij de veronderstelling was 
dat het geld moest opleveren. We hebben de laatste vier jaar 
genoeg aangedragen en spijtig genoeg zijn de voorstellen niet 
overgenomen. Ja, nu pas als u nog meer moet bezuinigingen. 
Volstrekt onredelijk om nu de rekening volledig bij ons neer te 
leggen. 
Beste raadsleden, we rekenen op u! Dat weet u…….. doe er dan 
ook wat aan. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de Raalter Voetbalverenigingen 
Harold Mentink, voorzitter SV Heeten 
Paul Ruiter, voorzitter RKSV Rohda Raalte 
Peter Vervloet, voorzitter VV Heino 
  
Correspondentie-adres: 
Menno Wolters 
mj_wolters@hotmail.com 
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8e editie 
‘Voetbaltweedaagse’ 
succesvol afgesloten 

In de herfstvakantie stond ook dit jaar 
weer de jaarlijkse ‘Voetbaltweedaagse’ op 
het programma. Het was alweer de 
achtste keer dat het werd georganiseerd 
en is inmiddels een vaststaand  
evenement op de jaarlijkse 
voetbalkalender.  
 
Tekst: Udo Oortwijn 
Foto’s: Corine Rutte 
 
De Voetbaltweedaagse is een voetbalfeest voor jongens 
en meisjes van 6 t/m 13 jaar. Ook dit jaar waren er weer 
ruim 100 deelnemers! Maandagochtend werden de 
voetballers om 9.00 uur verwacht in de kantine op 
Sportpark De Kampen. Nadat bekend was gemaakt in 
welk team iedereen was ingedeeld gingen ze met de 
trainers naar de kleedkamer waar werd verteld wat er in 
die twee dagen allemaal ging gebeuren. De spelers 
mochten zelf een naam voor hun team verzinnen waarna 
de teampresentatie, onder luid gejuich van vele ouders, 
broers, zussen, opa’s en oma’s, plaatsvond. De meeste 
teams hadden namen van bekende clubs zoals Bayern 
München of Barcelona maar ook namen als de Boertjes 
en Knolpower waren aanwezig. 
 

Vanaf 10.15 uur begonnen de voetbalactiviteiten. Deze 
bestonden uit o.a. boardingvoetbal, stropdas schieten, 
de dropshotarena, een mikspel, 1-tegen-1, penalty 
schieten, een kaatsspel (met de soccerwave), 4-tegen-4, 
honkvoetbal en 7-tegen-7. Al met al een zeer gevarieerd 
programma waaraan door alle spelers erg veel plezier 
werd beleefd. Tussen de spellen door was er regelmatig 
de gelegenheid voor een drinkpauze en rond het 
middaguur was er een gezamenlijke lunch. Na de 
middagpauze waren er nog een drietal voetbalspellen 
waarna de deelnemers rond 16.00 uur uitgeput richting 
huis gingen.  
 
De tweede dag moesten ze allemaal weer om 9.00 uur 
present zijn waarna er al weer snel werd gestart met de 
activiteiten. De nachtrust had alle kinderen goed gedaan 
en ze gingen van begin af aan weer vol aan de bak. Het 
programma op de tweede dag was iets korter; om 14.00 
uur stond de finale op het programma. Deze bestond uit 
het schieten in de dropshotarena (bal in een gat mikken) 
en penalty schieten op Robin v.d. Berg (keeper Heino 3) 
waarbij de keeper echt wel zijn best deed om de inzetten 
te keren. De dropshotarena werd gewonnen door Simon 
Morrenhof en Jesse Pot en het penalty schieten door 
Niels ten Vergert en Roan Groteboer. 
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Kelvin Bonhof  – trainer A1 
Eelko Strijtveen  - trainer C1 
Jordy Boerdijk  - trainer D1 
Gerco Bijsterveld - trainer D2 
Roy Groteboer  - trainer E1 
Sharon Blemink - trainster MC1 
Nelleke Smeenk  - trainster MD1 
Jitske Mulder - speelster VR1 
Robin v/d Berg  - keeper 3e 
Kevin Roddenhof  - Wijhe A1 – MaS 
Kevin Bruggink - MaS 
Ivo Tammens - D3 - MaS 
Niek Wierink  - bloktrainer - MaS 
Ferdi Baars  - H&R Soccerevents 
Richard van Dellen - H&R Soccerevents 
Mark Bruggink - TC – CP KNVB&BVO  
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Alle 28 spelers die de finale hadden gehaald werden 
beloond met een sportieve prijs (beschikbaar gesteld 
door de organisatie H&R Soccerevents). Alle deelnemers 
kregen van hun trainer een certificaat waarna rond 
15.30 uur de achtste editie van de Voetbaltweedaagse 
werd afgesloten.  
 
Enkele spelers zijn bij een scout van PEC op positieve 
wijze opgevallen, hetgeen vast en zeker te maken heeft 
met het hoge niveau van de oefeningen.  
 
Een extra woord van dank gaat uit naar onze veertien 
eigen jeugdtrainers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals alles binnen een vereniging kan ook dit evenement 
niet bestaan zonder sponsoren (AH Kim v.d. Worp voor 
de lunch en Hollewand Attractie Verhuur voor de diverse 
attributen) en de inzet van vrijwilligers. Ze zijn allemaal 
op hun eigen manier even belangrijk maar voor dit 
evenement. Toch even een speciaal woord van dank aan 
Mark Bruggink die aan de wieg stond van het ontstaan 
van dit evenement en 8 edities later ook dit jaar weer de 
kar heeft getrokken. 
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Aarnink Accountants 
Aberson 
AB Oost 
Adficout Salland BV 
Ajax supporters 
AH Van de Worp 
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 
Buuffies 
Café de Baron 
Café Restaurant d’Olde Wettering 
Catering en Partyservice van Dam 
Constructiebedrijf Kruiper BV 
Dansschool Ruitenberg 
De Haan Machinefabriek BV 
De Jong & Laan Accountants 
Dennis Hilgenkamp 
De Smulbaai 
De Zaak Electronics 
Dorie Haarman 
Dreamteam 
DW Makelaardij 
Elbo Tours BV 
Elektrocentrum 
Erwin Otten Advies (Regiobank) 
Estufa 
Fakkert Diervoeders 
Feyenoord Supporters 
Flynth 
Frits v.d. Linden 
Gasterij de Kruidentuin 
Haarco Tapijt 
Haarmode Spiegelbeeld 
Hanos 
Hartholt Bewindvoering 
Hartholt – Olie 
Heeger Makelaardij 
Heineken Brouwerijen (Amstelbord)  
H. En R. Soccer Events 

Herbrink Parketvloeren 
Herenkapsalon De Barbier 
Holtkuile Tuincentrum Raalte 
Hoppen B.V. 
Hoveniersbedrijf Horstman 
Hoveniersbedrijf  D. Lubbers 
Hunneman Milieu-Advies 
Jansma versgoedhandel 
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 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 
Tyrepoint 
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 
Vrienden van de VV Heino 
Wagenmans Wonen 
Welkoop 
Wijnhout Bouwbedrijf 
Willemsen Installatie  
Zaal Oortwijn 

Sponsors VV Heino 

Hoofdsponsor 

Topsponsors 

Meer info:  
sponsorcommissie@vvheino.nl  

http://lenferink-heino.nl/
http://www.teamsportraalte.nl/
http://www.ah.nl/albertheijn
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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 1 november 2014 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zondag 2 november 2014 Crazy Sunday 15.45 uur 19.00 uur Clubhuis 
maandag 3 november 2014 Ledenvergadering Vrienden vv Heino 19.30 uur 23.00 uur Clubhuis 
vrijdag 14 november 2014 7x7 45+-Toernooi 19.30 uur 21.30 uur Sportpark 
dinsdag 18 november 2014 Algemene Ledenvergadering 21.00 uur 23.00 uur Clubhuis 
vrijdag 28 november 2014 Sinterklaas voor de F-jeugd 18.30 uur 20.15 uur Clubhuis 

woensdag 3 december 2014 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 6 december 2014 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
maandag 8 december 2014 Jeugdleidersvergadering 20.30 uur 22.00 uur Clubhuis 
vrijdag 12 december 2014 Casino voor de D-jeugd 19.30 uur 21.00 uur Clubhuis 
zaterdag 20 december 2014 Oudejaarsborrel  16.00 uur 19.00 uur Clubhuis 

zaterdag 3 januari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
vrijdag 9 januari 2015 Activiteit E-Jeugd Info volgt 
vrijdag 16 januari 2015 Activiteit D-jeugd info volgt 

vrijdag 6 februari 2015 Activiteit E-jeugd info volgt 
zaterdag 7 februari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 11 februari 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
vrijdag 20 februari 2015 Vossenjacht VBS en F-Jeugd info volgt 

zaterdag 7 maart 2015 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 25 maart 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 4 april 2015 Oud papier m.m.v. Heino 9 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zondag 19 april 2015 Crazy Sunday 15.45 uur 19.00 uur Clubhuis 

zaterdag 2 mei 2015 Oud papier m.m.v. Heino 10 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 6 mei 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 23 mei 2015 Pompcup Sportpark 
zondag 24 mei 2015 Pompcup Sportpark 
zaterdag 30 mei 2015 VV Heino familiedag Sportpark 

zaterdag 6 juni 2015 Oud papier m.m.v. Heino 1 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zaterdag 6 juni 2015 ME1 Toernooi Sportpark 
maandag 8 juni 2015 Velden gesloten vanwege onderhoud Sportpark 
vrijdag 12 juni 2015 D-kamp Hellendoorn 
zaterdag 13 juni 2015 D-kamp Hellendoorn 
zondag 14 juni 2015 D-kamp Hellendoorn 

zaterdag 4 juli 2015 Oud papier m.m.v. Heino 2 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

zaterdag 1 augustus 2015 Oud papier m.m.v. Heino 3 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
zondag 9 augustus 2015 Velden weer open Sportpark 

zaterdag 5 september 2015 Oud papier m.m.v. Heino 4 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 9 september 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 3 oktober 2015 Oud papier m.m.v. Heino 5 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 
woensdag 21 oktober 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 

zaterdag 7 november 2015 Oud papier m.m.v. Heino 6 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

woensdag 2 december 2015 Deadline clubblad Heino Sport clubkrantheino@gmail.com 
zaterdag 5 december 2015 Oud papier m.m.v. Heino 7 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

zaterdag 2 januari 2015 Oud papier m.m.v. Heino 8 8.45 uur 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark 

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
mailto:clubkrantheino@gmail.com


Heino Sport 30 

http://www.boerdijk-heino.nl/
http://www.herenkapsalondebarbier.nl/
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Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste, J. secretaris 0572-393775 Vacature secretaris
Lute, J. penningmeester 0529-497666 Kemerink, F. penningmeester 06-50278011

Rob Kruisdijk relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Mulder, W. relatiebeheer 06-34554211
Vacature waarneming bestuur Blom, A. relatiebeheer 06-24755314

Hartman, V. relatiebeheer 06-46258312
Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320

Financiële administratie Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Lute, J. voorzitter 0529-497666 Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Technische commissie
Lute, J. contributies 0529-497666 Pot, R. voorzitter 06-10125848

Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
PR/Communicatie Gerritsen, H. A en B jeugd 06-54703771
Stegeman, K. 06-41044808 Bomhof, T. C en D jeugd 06-30020703

Ruiter, V. E jeugd 06-52562157
Accommodatiecommissie Slotman, R. F jeugd 06-51419777
Lindeboom, W. voorzitter 06-10883407 Vacature dames/meisjes

Hoppen, R. secretaris 06-22026404 Vonderman, E. hoofd jeugd-
opleidingen 06-10041435

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Kortekaas P. keepersoördin. 06-33174583

Jeugdcommissie Trainers:
Slotman, D.J. voorzitter 06-30293016 Lobbert, M. Heino 1 06-28642633
Roessink, W secretaris 0572-391019 Dijk van, J. Heino 2 06-22749109
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Nijhoff, J. Heino 3 06-20008679
de Haan, F. coörd. contactpers. 06-21102187 Reinders, P. keepers sen. 06-15898710
Bluemink, S. meidenpromotie 0572-393243 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Ipenburg, C. dames 1 06-55846486
Contactpersonen jeugd Bonhof, K. A1 06-33606978
Ton Zomerdijk contact A/B 06-29622006 Alferink, S. B1 06-43067481
Zwijnenberg, E. contact C/D 06-13809257 Strijtveen, E. C1 06-12894865
Groteboer, R. contact E 06-34012336 Jordi Boerdijk D1 06-45383656
Luchjenbroers, M. contact F 0572-850494 Meijer, R. E1 06-15830196
Vacature contact meiden 0572-393811 Schokker, J. F1 06-12361243
Vacature contact Voetbalschool Grafhorst, M.C. Meisjes B 06-19032359

Evenementencommissie Verzorging:

Stegeman, A. voorzitter 06-21532974 Roeke, J. verzorger 06-50951133

Pol, A. secretaris 06-40139447 Wijkstra, M. verzorgster 06-51093765

Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Gerritsen, H. verzorger 06-54703771
Bos, E. activiteiten 06-20533312
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Materialen:
Bos, W. jeugdtoernooien 06-53211450 J. Meijerman belijning velden
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Ontvangst zondag
Geertsma, H. Pompcup 06-44066595 Korstee, H. 0572-393812
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Lozeman, B. 0572-391816
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Roeke, W. 0572-392113
Hittersum, v. J. Veldloop 0572-394489
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Consul

Steg, H. 06-12436353
Kantinecommissie
Vacature voorzitter Kledingbeheer
Bruggink, L. secretaris 06-42837731 Neimeijer, B. 0572-392670
Vastenavond, E. planning 06-54627033 Riessen,v,M 0572-390244
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Nijensteen J 0572-392011
Beek, T. van der inkoop 06-53378481
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Scheidsrechters

Lipman, G. coördinator 06-40602059
Wedstrijdsecretarissen Rossum, v. J. senioren 06-34279981
Bos, K. senioren 06-10804450 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Schotman, M. jongens 06-12327672 Vloedgraven, D. planning jeugd 06-31561004
Strijtveen, A. vrouwen/meisjes 06-52416919 Slotman, S planning jeugd 06-14198566

Accomodatieplanner Seniorencommissie
Lindeboom, R. plannervvheino@hotmail.com Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827

Bos, K. secretaris 06-10804450

Wie moet u hebben?




	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Voorwoord van�de voorzitter
	Dianummer 4
	Algemene Ledenvergadering �18 november 2014�
	Dianummer 6
	Op zoek naar een�nieuwe hoofdsponsor
	Dianummer 8
	Bedankt vrijwilligers!!
	Tweedejaars B �haal je spelregelbewijs 
	Dianummer 11
	Onlangs hebben de EHBO vereniging Heino en onze vereniging een samenwerkingsovereenkomst getekend die beiden een voordeel verschaffen. �De EHBO vereniging beheerde al ons reanimatieapparaat (AED) en gaat nu ook de gehele coördinatie regelen van de trainingen AED. �We hebben momenteel ongeveer 16 leden die opgeleid zijn om te reanimeren en willen graag de groep uitbreiden. De EHBO vereniging gaat speciaal voor vv Heino leden in ons clubhuis de training AED verzorgen. Op termijn wordt bekeken wat er nog meer mogelijk is, waarbij gedacht kan worden aan het verzorgen van EHBO informatiebijeenkomsten i.c.m. sportverzorging en EHBO opleidingen.
	Op naar de 50 ...
	Op naar de 50 ...
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Wederom sportploeg van het jaar
	Dianummer 20
	Maatschappelijke Stage bij vv Heino��“Een slimme scholier doet vv Heino en zichzelf volgend seizoen een groot plezier.”���Mocht je naar aanleiding van dit artikel meer willen weten over MaS, kijk �voor meer informatie op de site van vv Heino �of vraag info aan via vrijwilligerscoordinator@vvheino.nl of bellen met �Piet Schippers �0572-393530��
	Bezuinigingen op sport
	Dianummer 23
	8e editie ‘Voetbaltweedaagse’ succesvol afgesloten
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32

