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rechtshulp bij
letselschade

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door lidmaatschap van:

Onze ervaren letselschade experts nemen u alle zorgen uit handen

De Kracht van Ottenschot
> Uitsluitend belangenbehartiging van slachtoffers
> Geen kosten bij volledige aansprakelijkheid
> Hoge kwaliteit dienstverlening
> Persoonlijke aandacht
> Maximaal mogelijke schadevergoeding
> Werkt nauw samen met eigen huisadvocaten Almelo   Amersfoort   Heino



Laatst zei een collega: ‘Peter, je hebt een teveel aan 
overtuiging’. In dit geval betrof het mijn mening over de 
koers die de organisatie waar ik werk, moet volgen. Ik vind 
het wel prettig als je elkaar ongecompliceerde feedback 
geeft en meestal is dat het begin van een goed gesprek. 
Dat was ook nu het geval en ik vernam dat mijn teveel aan 
overtuiging gelukkig niet leidt tot overreden. Overtuiging is 
immers een sterk gevoel van zekerheid dat een gedachte 
of mening waar is. Een teveel aan overtuiging zou dan 
suggereren dat ik vind er geen andere waarheid bestaat. 
Maar dat vind ik niet; ieder zijn eigen waarheid. Toegegeven, 
ik wil weleens doordraven met een overtuiging, vaak 
ingegeven door passie. Het is dan wel boeiend of de sterk 
verschillende overtuigingen naast elkaar kunnen bestaan. Ik 
denk het wel, mits je elkaar respecteert. 

Tjonge, het lijkt wel een politiek praatje en dat was niet mijn 
bedoeling. Laten we het vooral luchtig houden en over onze 
gezamenlijke passie hebben: vv Heino. De mooiste club 
die je maar kunt bedenken, toch? Maar ja, daar zien we 
wekelijks een overvloed aan overtuiging. Uitingen van een 
onomstotelijk geloof in een bepaalde spelopvatting, volop 
discussie over de positie van een speler, wijzen op de fouten 
van een scheidsrechter en dat met volle overtuiging vanaf de 
tribune laten blijken, elkaar overtuigen dat een ballenhok  
opgeruimd moet worden of dat we geen alcohol schenken 
aan (jeugd)leden onder de 18 … We discussiëren nogal en 
niet zelden leidt dat tot een patstelling of een doorver-
wijzen naar het bestuur dat dan moet beslissen. Dat laatste 
doen we als bestuur, maar niet vanzelfsprekend. We zijn 
immers een vereniging en het hoogste orgaan is de leden-
vergadering. De leden bepalen met elkaar de koers, de 
cultuur, organisatie, regelgeving en beslissen wie van hen 
het bestuur vormt. We zijn dan ook samen verantwoordelijk 
voor vv Heino. Juist dat vind ik zo mooi aan een vereniging, 
maar helaas blijkt de praktijk anders. In het geval er zaken 
misgaan of de regels weer aangetrokken moeten worden, 
wordt er gekeken naar commissieleden of het bestuur. Alsof 
zij de handhavers zijn van de koers, sfeer en regels. Nee, ik 
heb de sterke overtuiging dat we het samen moeten doen. 
Hoe overtuigd zijn we dat we elkaar aanspreken op het 
simpel nakomen van afspraken? Leden zijn toch niet slechts 
consumenten die genieten van een goede vereniging? Ze zijn 
medeverantwoordelijk voor het behoud van een goed 

vv Heino. Ik ben aanspreekbaar op mijn overtuiging dat we 
het op dit punt anders moeten doen én ben benieuwd naar 
andere overtuigingen. Wellicht is jouw mening het begin van 
een goed gesprek.

Met sportieve groet,
Peter Vervloet

Voorwoord van de voorzitter

Hoe overtuigd zijn we?
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Van het bestuur

Algemene leden vergadering

Agenda  Algemene Ledenvergadering  22 november 2016, 21.00 uur

1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 november 2015

3. Notulen Bijzondere Ledenvergadering van 8 maart 2016   

4. Ingekomen stukken

5. Mededelingen

6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2015-2016
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.

7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2015 t/m 30-06-2016
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.

8. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissieleden

9. Verantwoording verbouwing clubhuis

10. Bestuursverkiezing
 10.1 Tussentijds aftredend per 22 november 2016 is Rob Kruisdijk als voorzitter van de evenementencommissie
  en als voorzitter van de kantinecommissie.
 10.2 Tussentijds aftredend per 22 november 2016 is Dirk Jan Slotman als voorzitter van de jeugdcommissie.
 10.3 Aftredend en niet herkiesbaar per 22 november 2016 is Jeroen Nijenhuis als voorzitter van de 
  sponsorcommissie.
 10.4 Herkiesbaar per 22 november 2016 is Peter Vervloet als voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur.
 10.5 Verkiesbaar per 22 november 2016 Hendry Ekkelkamp als voorzitter van de sponsorcommissie.
 10.6 Verkiesbaar per 22 november 2016 Peter Telgenkamp als voorzitter van de Jeugdcommissie.
 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	bereidheidverklaring	van	de	desbetreffende	kandidaat,	eventueel	onder	vermelding	van	de	functie	die	hij	
 in het bestuur ambieert. 

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

Heino,  oktober 2016 

Peter Vervloet    voorzitter  
Jan Mulder   penningmeester 
Joey Swüste-Ohms  secretaris
Timo Bomhof   PR & Communicatie
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Kunstgrasvelden 
op de korrel

Er is de laatste tijd veel geschreven over de granulaatkorrels 
op de kunstgrasvelden en de mogelijke gezondheidsrisico’s. 
Hieronder op een rij welke informatie is verkregen, wat het 
bestuur heeft gedaan en wat het standpunt is van vv Heino. 
Het kan zijn dat tussen het schrijven van dit artikel en de 
publicatie ervan zich nieuwe ontwikkelingen hebben 
voorgedaan. Deze worden dan gemeld op de website 
www.vvheino.nl. 

In een uitzending van Zembla d.d. 5 oktober 2016 is er aandacht
besteed aan het gebruik van rubbergranulaat als strooisel in 
kunstgrasvelden. Deze korrels bevatten mogelijk stoffen die 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Voetbalvereniging Heino heeft 
twee kunstgrasvelden met deze rubberkorrels. Het bestuur van vv 
Heino deelt de zorgen over de mogelijke schade voor de gezondheid 
van onze leden. Tegelijkertijd voelt het bestuur zich onbekend met 
deze materie. Dat heeft geleid tot vragen aan het Sportbedrijf Raalte 
en aan de Gemeente Raalte direct na de uitzending. Immers, de 
Gemeente is eigenaar van de velden en heeft weet van de mate van 
veiligheid. In het antwoord van de Gemeente wordt gerefereerd aan 
uitkomsten van onderzoek van het RIVM en aan het certificaat 
Milieukeur. De brief waarin dit staat vermeld, heeft het bestuur van 
vv Heino geplaatst op de website www.vvheino.nl om haar leden te
informeren. Daarnaast raadpleegt het bestuur van vv Heino de 
richtlijnen van de KNVB. Zowel de Gemeente Raalte als de KNVB 
geven aan dat er kan worden gevoetbald op kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat. Tevens dringen zij aan op vervolgonderzoek en 
wachten zij op de uitkomsten van een groot Europees onderzoek.

De KNVB heeft 10 oktober met onder andere het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en 
Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de 
tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de 
onzekerheid over kunstgras weg te nemen. De belangrijkste uitkomst 
van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat 
verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden 
gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat 
vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat 
op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon 
op gesport kan worden.

Het bestuur van vv Heino volgt de richtlijnen van de Gemeente
Raalte en de KNVB en ziet vooralsnog geen reden om te stoppen 
met voetbal op kunstgrasvelden. Tevens informeert het bestuur de 
leden op tijd over nieuwe ontwikkelingen en heeft het aandacht voor 
de bezorgdheid van leden en ouders. Voorgaande vraagt elke dag 
attentie voor de situatie en de berichtgeving. Voor vragen kunnen 
leden en ouders uiteraard altijd terecht bij het bestuur.



Contributienieuws
In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen voor 
het verenigingsjaar 2016/2017 weergegeven.   
       
 Contributie  Kleding Totaal 
7 tegen 7  €    83,00   € 20,00   € 103,00  
Senioren  €  165,50   € 20,00   € 185,50  
A-junioren  €  114,50   € 20,00   € 134,50  
B-junioren  €  106,50   € 20,00   € 126,50  
C-junioren  €    98,00   € 20,00   € 118,00  
D-pupillen  €    95,00   € 18,50   € 113,50  
E-pupil  €    84,00   € 18,50   € 102,50  
F-pupil  €    84,00   € 18,50   € 102,50  
VBS  €    72,00   € 18,50   €   90,50  
       
Korting medewerker   €   -30,00 
Niet-spelend lid senior   €    53,00 
Niet-spelend lid junior   €    48,00 
Korting medewerker niet-spelend lid €   -23,00   
        
De korting medewerker wordt verstrekt zodra er structureel 
vrijwilligerswerk wordt verricht. Dit wordt beoordeeld door de 
voorzitters van de commissies in het algemeen bestuur. 

Het overzicht van afschrijving van het bedrag vindt u in een 
schema op onze website, zo ook de mogelijkheid om de 
contributie per kwartaal of per maand te betalen. Lees hier 
meer over op onze website.
    
Aan- en afmelden leden
Leden dienen zich aan- en af te melden via het formulier op 
de website www.vvheino.nl.
   
Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan: 
Marian Fuselier, ledenadministratie
ledenadministratie@vvheino.nl   

We willen graag dat ieder lid het bestuur machtigt om de 
contributie en de kledingbijdrage via automatische incasso 
te innen. 

Mochten er naar aanleiding van de incasso van contributie 
vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact op met 
Joey Lute, contributie-inning    
vvheinoadmin@online.nl      
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Van 1 tot en met 9 oktober was het weer de Week van de 
Scheidsrechter. De KNVB wil op deze manier de vele duizen-
den scheidsrechters bedanken voor het leiden en begeleiden 
van voetbalwedstrijden. 

Tekst: Jan Spijkerman

Ook vv Heino heeft graag de ongeveer 70 clubscheidsrechters 
bedankt voor hun inzet. Het is niet altijd makkelijk om een wedstrijd 
te fluiten, maar na een opleiding en met goede begeleiding kan 
iedereen toch met het nodige zelfvertrouwen een wedstrijd leiden. 
Bij de jongste voetballers is het meer begeleiden, met soms een 
aai over de bol. Bij de wat oudere jeugd is het vaak al goed opletten 
en gaat het al meer om het naleven van de spelregels. Als je vaker 
wedstrijden fluit, merk je dat het steeds makkelijker gaat en kan je 
doorgroeien naar andere leeftijdsgroepen. Ook bij seniorenwed-
strijden is nog steeds een scheidsrechter nodig. 

Soms lijkt het wel alsof een scheidsrechter niets goed kan doen, 
maar hij of zij is ook vrijwilliger, die het leuk vindt om anderen te 
kunnen laten voetballen en hij of zij hoopt ook de juiste beslissingen 
te nemen op het veld. Accepteren van fouten van beide kanten zou 
een mooi begin zijn. Het is daarom een mooi gebaar dat in de Week 
van de Scheidsrechter spelers, trainers en leiders de scheidsrechters 
hartelijk hebben bedankt voor het fluiten van hun wedstrijd. Tijdens 
de Week van de Scheidsrechter hebben we hiervoor speciale aan-
dacht gehad, maar blijf ook in alle andere weken en bij elke wedstrijd 
positief tegen de scheidsrechter en je zult zien dat de scheidsrechter 
ook veel plezier aan een wedstrijd kan beleven. Zorg dat het voetbal 
een spel blijft, en dat iedereen die meedoet kan genieten van ons 
mooie spel!

Week van de 
scheidsrechter

www.adficount.nl

Raalte-Heino T. 0572 360 090  info@adficount.nl

het samenstellen van jaarrekeningen 
(van A tot Z)

salarisadministratie en 
personeelsdiensten
  
het opstellen van fiscale aangiften

Adficount voor mij een 
goede ondersteuning
Het gaat goed met ons bedrijf. Zo goed dat we steeds meer 
personeel er bij aan moeten nemen. Dan blijkt een goede 
personeels- en salarisadministratie toch een uitkomst. Ik 
heb daarvoor Adficount ingeschakeld. Nu verzorg ik zelf 
een deel van de personeelsadministratie. De moeilijke  
dingen laat ik aan hen over. Ieder zijn werk zeg ik maar.
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Vv Heino heeft alweer enige jaren geleden een 
voetbalschool voor 5-, 6- en 7-jarige jongens en 
meisjes opgericht. Op de eerste training kwamen zo’n 
veertig jonge enthousiaste voetballertjes af. Mét even 
enthousiaste ouders natuurlijk …

Foto’s: Maeike Blauw Fotografie

Het is voor deze jongste kinderen een enorme stap om gelijk 
al op een groot veld te spelen. Deze kinderen hebben vaak 
weinig balcontact en er is te weinig balvaardigheid.

“Daar wil vv Heino wat mee doen”

Op de voetbalschool wordt in kleine groepjes geoefend, alles 
is aangepast aan hun leeftijd. Voorheen speelden 6-jarigen 
al competitie, maar op de voetbalschool worden op zaterdag-
morgen vier-tegen-vierwedstrijdjes georganiseerd, op kleine 
veldjes. Het is een beetje het straatvoetbalidee.
We bereiden de jeugd van vv Heino voor op het grote werk! 
Een voordeel is dat kinderen die halverwege het jaar instro-
men, gelijk kunnen starten. Ze hoeven dus niet langer te 
wachten tot volgend seizoen. Zo nodig wordt een grote groep 
gesplitst.
Is uw zoon of dochter op zoek naar een (buiten)sport en trapt 
hij/zij thuis graag een balletje, dan is de voetbalschool echt 
iets voor hem/haar. Kom vooral eens kijken en proberen!

Trainingstijd voetbalschool:
woensdagmiddag van 15:30 - 16:15 uur

Voor informatie en vragen over de voetbalschool:
contactpersoon-voetbalschool@vvheino.nl

Voetbalscholen zijn 
tegenwoordig enorm in opmars
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De KNVB is deze periode op bezoek bij 
80 voetbalverenigingen om de plannen 
door te nemen voor nieuwe wedstrijd-
vormen. Ruim 4000 personen van 
ongeveer 1400 verenigingen hebben 
zich tot nu toe aangemeld voor deze 
bijeenkomsten. Wij willen hen betrek-
ken bij de plannen en informeren over 
de achterliggende gedachte.

(Bron: KNVB)

WAT IS HET IDEE?
Het idee is dat pupillen vaker aan de bal 
komen. De bal is, zoals Johan Cruijff ooit zei, 
een essentieel onderdeel van het voetbal. 
Om jonge voetballertjes vaker aan de bal te 
krijgen, is het plan om de wedstrijdvormen 
voor de pupillen van 5 tot en met 11 jaar aan 
te passen aan de leeftijd. In het kort: hoe 
jonger de kinderen, des te minder spelers en 
des te kleiner de veldjes.

WAAROM?
In het kader van het plan ‘Winnaars van 
Morgen’ deed de KNVB uitgebreid onder-
zoek naar de optimale wedstrijdvormen voor 
pupillen. Daarbij is onder meer gekeken naar 

het buitenland en naar andere sporten. Het 
uitgangspunt was altijd het voetballertje zelf: 
wedstrijdvormen die het beste aansluiten op 
hun plezier en ontwikkeling.
Uit het onderzoek blijkt dat door de nieuwe 
wedstrijdvormen voetballertjes op jonge 
leeftijd meer voetbalhandelingen per 
wedstrijd hebben en dat de nieuwe wedstrijd-
vormen een positief effect hebben op het 
spelplezier.

HOE GAAT DE KNVB DIT INVOEREN?
In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes 
met de nieuwe wedstrijdvormen te maken. 
En met hen natuurlijk ook alle betrokken 
ouders, vrijwilligers, scheidsrechters en 
verenigingen.
Juist omdat het om zo’n grote vernieuwing 
gaat, wil de KNVB horen wat de vereni-
gingen ervan vinden en wat hun ideeën, tips, 
kritiekpunten en vragen zijn. Daarnaast zijn 
we benieuwd naar hoe zij de samenwerking 
tussen de verenigingen en KNVB zien om 
dit samen zo goed mogelijk in de praktijk te 
brengen.

De 80 bijeenkomsten en alle pilots die 
verenigingen zelf organiseren leveren 

waardevolle informatie op. Op basis daarvan 
is in januari 2017 duidelijk of invoering van 
de nieuwe wedstrijdvormen per seizoen 
2017/’18 haalbaar is en zo ja, onder welke 
voorwaarden.

Het nieuwe pupillenvoetbal. Bekijk in deze flyer 

hoe dit er voor de verschillende leeftijdscategorie-

en uit ziet.

KNVB wil pupillenvoetbal anders 
gaan organiseren
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Sponsoren vv Heino

HEINO SPORT 2016

Aarnink Accountants
Aberson
Adficount	Salland	BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bandencentrum Heino

Barry Dijkman
Beekman Elektro
Boerdijk dienstverlening
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Cafe de Baron
Cafe Restaurant De Olde Wetering
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Constructiebedrijf Kruiper BV
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
Digiworks
Dorie Haarman
Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Frits v.d. Linden
Gasterij de Kruidentuin
Flynth
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld

Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm
Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herbrink Parketvloeren
Herenkapsalon De Barbier
Hilgenkamp Bouwservice
Holtkuile Tuincentrum Raalte
Hoppen B.V.

Hoveniersbedrijf Horstman
Hoveniersbedrijf D. Lubbers
Hunneman Milieu-Advies
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K. van der Spijk en Zn.
K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koenen Bouw
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Lenferink Schilderwerken
LenS Accountants
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en Taxateurs
ImpriMedia
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Multimate
N 35 Media
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
R&S All round Timmerwerken

Reko B.V.
Restaurant De Mol
Restaurant Jan Steen
R.G.T. Tweewielers
Rietdekkersbedrijf Kos
Robair Groep
Roggendorf - security
Salland Tours
Salland Voetbal
Salland Units

Salland zorgverzekeringen
Satink Sanitair B.V.
Schutte Intersport
Seine Wonen
Smeenk Verhuur
Sono-druk B.V.
SummerCamp Schaarshoek/Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium Heino
Ter Weele Vlees en Vleeswaren
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vincent	Hartman	Fotografie
VitalCentre Heino
Innofeet
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie
Zaal Oortwijn
Zaal-restaurant	‘De	Remise’

bedankt
!
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Op naar de 50...

De 11e editie van deze rubriek waarin 
we in aanloop naar ons gouden 
jubileum verschillende seizoenen van 
Heino 1 onder de loep gaan nemen. 

Statistische gegevens: Eric van den Brink
Beeldmateriaal: Archief vv Heino en 
Niettekraken
Tekst: Arjen Stegeman 

Het speurwerk van Eric heeft weer een nieuw 
statistisch overzicht opgeleverd. Ditmaal van 
seizoen 1979-1980. Helaas hebben we van 
de seizoenen 1978-1979 en 1979-1980 
geen foto. Mocht u een afbeelding hebben 
die ons archief compleet maakt, dan zijn we 
daar zeer in geïnteresseerd.

‘We zijn nog op zoek naar een teamfoto’s  
van 1978-1979 en 1979-1980’

Oefenmeester Knoef had te maken met een 
hoop mutaties bij aanvang van het seizoen: 
Dick Nijman ging naar de beloften, Henk 
Nijboer stopte en ging jeugdkeepers trainen 
en in de loop van het seizoen verlieten de 
gebroeders Mekers de selectie. Dit laatste 
deels wegens blessureleed, met name de 
knie bleek een familiekwaal. Bij Bart speelde 
de vaste verkering ook mee, dat kostte 
natuurlijk ook de nodige tijd. (Bron: Heino 
Sport). 

Er kwamen van de A1 een vijftal spelers 
over, te weten Wim van de Beld, Jan ‘Flessie’ 
Grote Schaarsberg, Gerard Boerdijk, Frank te 
Winkel en Hans Eijkelkamp. Theo te Wierik 
transfereerde van ROHDA en Johan Fühler 
keerde terug van de Graafschap. 

Johan Fühler debuteerde in het seizoen 
1974-1975 bij Go Ahead Eagles. Hij speelde 
twee seizoenen in de Adelaarshorst maar 
een echte doorbraak bleef uit. In 1976 
stapte de aanvaller over naar FC Groningen, 
maar ook hier slaagde Fühler er gedurende 

twee seizoenen niet in een basisplaats te 
bemachtigen. Na nog een seizoen bij De 
Graafschap ging Fühler in 1979 naar 
amateurclub vv Heino.

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Johan_Fühler)  

Na de eerste wedstrijd bleven de punten in 
Zwolle; ZAC won met 1-0. Het volgende duel 
op De Kampen werd met 3-1 van Ommen 
gewonnen. Helaas werd er in Heino van de 
IJsselboys verloren met 0-1. Vier gelijke 
spelen en weer een nipt verlies, thuis nog 
wel; koploper KHC was met 0-1 te sterk 
voor de Groenwitten.    
 

 ‘Hij zag het  niet meer zitten’
 
Dit matige resultaat was voor trainer Knoef 
reden om zijn ontslag aan te vragen. Hij zag 
het niet meer zitten. Zes punten uit acht 
wedstrijden was ook niet best. Tel daar een 
aantal botsingen met spelers bij op en zijn 
keus leek logisch.    
   
Peter Westenbrink en Gerard Hoppen werden 
bereid gevonden om tijdelijk het roer over 
te nemen. Er werd weer gewonnen bij 
Overwetering, met Colmschate deelden we 

de punten en helaas werd er met 1-2 
verloren van de oranjehemden uit Broekland. 
In december werd Herman Spijkerman 
aangesteld als oefenmeester. Hij was onder 
meer bij PEC Zwolle trainer geweest.

Na de lange winsterstop mocht ons eerste 
de uitstekende grasmat van koploper KHC 
betreden. De spelers wilden de criticasters in 
Heino de mond snoeren en een goede partij 
aan de dag leggen. Het begin was prima; 
Heino hield goed stand, dankzij de bekwaam 
spelende verdediging bestaande uit Grote 
Schaarsberg, Beumer, Roeke en Mulder en 
de foutloos keepende Henk Slotman.
Kort voor het rustsignaal blokkeerde een 
Kampenaar de bal met zijn hand, de arbiter 
zag er iets strafbaars in en gaf KHC een 
penalty! Deze werd verzilverd en Heino ging 
met een achterstand de rust in.

‘Het werd zelfs een slijtageslag’

Na rust ontstond er een ouderwetse 
scrimmage voor het Kamper doel. Johan 
Fühler was de meest alerte speler en maakte 
de gelijkmaker. De wedstrijd was weer een 
open strijd. Het werd zelfs een slijtageslag. 
Met name de middenvelders konden dat 
de dagen erna nog merken aan hun kuiten. 
Henk Jansen kon helaas na een uitsteken-
de aanval de winnende niet maken na een 
goede voorzet van Gerard Broeks. Maar een 
gelijkspel tegen de koploper was wel iets om 
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mee thuis te komen, Heino had zich van zijn 
goede kant laten zien.   
  
Wetenswaardigheden 1979-1980
- Uiteindelijk werd Union SV dat seizoen 
  kampioen met 30 punten.
- Beste speler uitgeroepen door de 
Supportersclub: Harrie Broeks.
- Contributie bedroeg 100 gulden voor 
senioren. Dat is zo’n € 45,00. 
- Heino had 21 jeugdelftallen: 2 A’s en B’s, 
C 1 t/m C4, D1 t/m D5, E1 t/m E5 en 
F1 t/m F3.

Veel plezier met het uitpluizen van de 
statistieken. Voor volgende rubrieken maken 
we natuurlijk ook graag gebruik van de 
informatie en foto’s van onze leden. Wellicht 
heeft u foto’s of extra gegevens van of mooie 
verhalen over het seizoen 1980-1981? Daar 
zijn we natuurlijk erg in geïnteresseerd. Mail 
dan naar janderkstegeman@hotmail.com of 
evandenbrinkvanlaar@gmail.com.

Het blijkt dat er van de jaren 80 weinig te 
vinden is, dus wie helpt ons aan gegevens
uit die periode?

VV HEINO statistieken 1978- 1979

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten
Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal

DOEL
1 Theo te Wierik 13 0

16 Henk Slotman 9 0

VERDEDIGING
2 John van Dort 3 0
4 Jan Roeke 19 0
3 Ben Bol 18 1 1

13
Jan Grote 
Schaarsberg 9

10 Harrie Broeks 21 0
5 Wim Mulder 21 0
7 Ton Beumer 20 2 2

Henk Antonissen 2 1 1

MIDDENVELD
15 Frans Willemsen 21 0
8 André Mekers 7 2 2

12 Ton Lammers 2 0
Frank te Winkel 2 0
Gerard Boerdijk 1 1 1
Hans Eijkelkamp 1 0

AANVAL
6 Henk  Jansen 18 8 8
8 Gerard Broeks 21 0
9 Stef Fühler 14 0

14 Johan Fühler 21 6 6
Jan Mekers 9 0

11 Wim van de Beld 11 2 2

Ed Lettele 1 1
24 doelpunten 24

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 11 3-4-4 10 (8-7)

Uitbalans 11 2-7-2 11 (17-17

1e helft competitie: 10e plaats 11 2-5-3 9 (13-13)

Eindstand 4e klasse H: 7e plaats 11 5-11-6 21 25-24)

Trainer: C. Knoef en H. Spijkerman Systeem 4-3-3
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De herfstvakantie starten met de Voetbal2daagse bij vv Heino begint al een ware traditie te worden. Dit jaar stond de 
Voetbal2daagse alweer voor de negende keer op het programma. Met 100 deelnemers in de leeftijd van 6 tot 13 jaar en vanuit 
verschillende plaatsen in Salland was het weer een groot succes.

Maandagochtend om 9:00 uur meldden de deelnemers zich op sportpark De Kampen. Enigszins nerveus bekeken de deelnemers de 
teamindelingen om te zien of ze bij hun vriendjes of teamgenoten ingedeeld zaten, maar gelukkig kon nagenoeg iedereen zich daarna 
tevreden naar de kleedkamers begeven waar iedere speler een eigen tenue ontving. Na de teampresentatie op het hoofdveld kon de 
Voetbal2daagse officieel van start gaan.

Onder leiding van ervaren trainers liepen de spelers een grote diversiteit aan activiteiten af. Zo waren er verschillende soorten partijspelen, 
afwerkvormen en techniekvormen. Ook was er een grote opblaasbare attractie, de dropshotarena, vanwaar de bal van afstand door een gat 
geschoten moest worden. Dit was samen met het penaltyschieten tevens een onderdeel van de grote finale aan het einde van de tweede dag. 
Tussen de activiteiten door werd er een lunch verzorgd in de kantine, wat het hele pakket voor de deelnemers compleet maakte. 

De organisatie spreekt van een geslaagd evenement. ‘Vooraf maakten we ons enigszins zorgen om de weersvoorspelling, maar gelukkig is het 
beide dagen droog gebleven en was er zelfs af en toe ruimte voor de zon. Daardoor konden de deelnemers volop genieten tijdens de 
verschillende activiteiten’, aldus Mark Bruggink. Volgend jaar staat er een jubileumeditie op het programma. Enkele kinderen hebben, met 
hun ouders, nu al te kennen gegeven dan zeker weer mee te willen doen.      

Twee dagen 
voetbalplezier in Heino
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Een rondje 
langs

de velden 
in de 

Eerste Klasse E
de nieuwkomers

deel II
Ook dit seizoen komt Heino uit in de Eerste Klasse E. 
De achtste plaats van vorig seizoen volstond 
ruimschoots voor handhaving, hoewel het de laatste 
wedstrijden toch nog even spannend werd. Door de 
promotie van Woezik, de degradatie van WSV en 
Rood-Wit, het verdwijnen van AFC Arnhem en de 
herindeling van NEC en AWC – zij komen dit seizoen 
uit in de Eerste Klasse C – is er dus ook plaats voor 
zes nieuwkomers; hoog tijd dus voor een nieuw 
voorstelrondje.

Tekst: Timo Bomhof

De vorige aflevering konden we met Rohda, Alcides en Stevo 
relatief dicht bij huis blijven, maar deze aflevering ontkomen 
we toch niet aan het traditionele tripje naar de regio Nijmegen. 
Toch is onze eerste tussenstop dit keer in Enschede, waar we 

niet zo zeer een nieuwkomer als wel een 
herintreder ontmoeten: Rigtersbleek. 
In het Heinose debuutseizoen in de Eerste 
Klasse eindigde De Bleek als vierde, 
waarna in de nacompetitie promotie kon 
worden afgedwongen. Het hernieuwde 
verblijf in de Hoofdklasse werd echter 
bepaald geen doorslaand succes; 

Rigtersbleek bleek kansloos en eindigde met slechts 13 
punten op de voorlaatste plaats, nog net voor Alcides, met als 
dieptepunt de 8-0 thuisnederlaag tegen Be Quick 1887.

Vanuit Enschede gaan we dan toch eindelijk zuidwaarts om 
uit te komen in het dorpje Beek in de gemeente Berg en Dal 
bij Nijmegen. Daar speelt de lokale trots BVC ’12. BVC was 
tot een jaar of vijf geleden een van de vele vrij onbeduidende 
clubjes die de regio Nijmegen rijk is. Afwisselend kwam het 
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uit in de Vierde en Vijfde Klasse. Wat 
er daarna gebeurd is, is een raadsel, 
maar blijkbaar had de club ineens een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht 
op goede spelers. In 2012 eindigde BVC 
nog bijna als laatste in de Vijfde Klasse, 

terwijl het een jaar later, met een serie nieuwe spelers die van 
Eerste Klasser FC Zutphen kwamen, ineens kampioen werd. 
Dat was echter pas het begin: in de Vierde Klasse was BVC, 
met onder anderen de gebroeders Sebens, overgekomen van 
(toenmalig) Topklasser Achilles ’29 en Hoofdklasser Juliana, 
en Olivier ter Horst, die van Helmond Sport naar BVC kwam, 
niet te stoppen: met 73 punten uit 26 wedstrijden en liefst 
137 doelpunten werd de club afgetekend kampioen. Ook de 
Derde Klasse bleek vervolgens een maatje te klein voor de 
Bekenaren: ongeslagen kampioen met 20 punten voorsprong 
op de nummer 2. Pas afgelopen seizoen in de Tweede Klasse 
kreeg BVC te maken met serieuze tegenstand; het eindigde 
op de tweede plaats, maar doordat in de nacompetitie werd 
afgerekend met onder andere Schalkhaar, werd toch de 
felbegeerde promotie naar de Eerste Klasse afgedwongen. 
Dit zal echter nog niet het einde zijn van de Beekse ambities. 
Trainer van de Beekse club is oud-prof Luuk Maes, die in de 
Eredivisie jarenlang aanvoerder van NEC was.

Van Beek reizen we door naar Nijmegen waar we terecht-
komen bij de oudste club van de stad: Quick 1888. Quick 
kent niet alleen een zeer lange, maar ook een bijzonder rijke 

historie. In de beginjaren van het 
Nederlandse voetbal vocht het om de 
hoogste eer met roemruchte clubs 
als Vitesse en Koninklijke UD; in 
1910 lukte het zelfs om als winnaar 
van de oostelijke poule de finale van 
het landskampioenschap te behalen. 

In deze finale bleek het Haagse HVV over twee wedstrijden te 
sterk. In de vooroorlogse jaren bleef Quick toonaangevend in 
het voetbal in Oost-Nederland en na de oorlog zette het die lijn 
aanvankelijk voort, waardoor in 1949 het absolute hoogtepunt 
in de clubhistorie behaald kon worden. Door overwinningen 
op Enschedese Boys, het Dordrechtse SC Emma en Emma uit 
Hoensbroek werd de finale van de KNVB-beker gehaald. 
Daarin kwam Quick uit tegen SC Helmondia. De 1-1 uitslag 
betekende strafschoppen, die door Quick beter werden 
genomen, waardoor de Nijmegenaren voor altijd de KNVB-
beker op hun palmares hebben staan. Tot het betaald 
voetbal trad de club niet toe, maar als amateurclub heeft 
Quick altijd in de hogere Klasses gespeeld. Als kampioen van 
de Eerste Klasse in 1973 kwalificeerde de club zich 
bijvoorbeeld als eerste voor nieuw ingevoerde Hoofdklasse, 
maar helaas bleef het verblijf in deze Hoofdklasse beperkt tot 
slechts één seizoen. ‘Dieptepunt’ in de historie van Quick is 
een zevenjarig verblijf in de Derde Klasse aan het begin van 
deze eeuw, verder kwam de club altijd uit in de Eerste of 
Tweede Klasse. Het afgelopen seizoen slaagden de 

HEINO SPORT 2015 19HEINO SPORT 2016 19



roodzwarten er na ongeveer 20 jaar weer in terug te keren 
naar de Eerste Klasse, door kampioen de worden in de
Tweede Klasse I, vóór het hiervoor besproken BVC. De 
selectie van Quick kent weinig opvallende namen; voor dit 
seizoen is alleen de sterspeler van OBW uit Zevenaar, Dimitri 
Vrehe, aangetrokken.

Daarmee zit de reis langs Raalte, Meppel, Geesteren, 
Enschede, Beek en Nijmegen erop en hebben we alle 
nieuwkomers wat beter leren kennen. Volgend seizoen 
een nieuwe serie met nieuwe gezichten.
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Leuke maanden:
activiteiten in 
november en 
december

Als de bladeren vallen, het buiten kouder wordt en het 
in het clubhuis goed toeven is, wordt het tijd voor leuke 
activiteiten. De maanden november en december staan 
bol van de gezelligheid bij vv Heino. 

Op stapel staan:

• Op zaterdagavond 5 november speelt Heino 1 tegen
    De Zweef. Aanvang 18:30 uur.

• Maandag 7 november hebben de Vrienden van 
    vv Heino hun jaarlijkse vergadering. Dit jaar met 
    spreker Wim Kieft.

• Vrijdagavond 18 november vindt de eerste Grote 
    vv Heino Voetbalquiz plaats. Aanvang 19:30 uur.

• Dinsdag 22 november bent u uitgenodigd voor de
    Algemene Ledenvergadering.

• Zondag 27 november is het Crazy Sunday met 
    volop vertier na de wedstrijd van Heino tegen TVC.

• In december zijn er als vanouds leuke activiteiten 
    voor de jeugd. Nadere berichtgeving volgt.

• Op donderdag 15 december is de traditionele snert-
avond voor de seniorenteams.

• Zaterdag 17 december sluiten we het kalenderjaar 
met elkaar af tijdens de eindejaarsborrel.

• Half december start weer de oergezellige klaver-
    jascompetitie.

• Tussen Kerst en de jaarwisseling gaan we weer met
    z’n allen de sporthal in.

Ook de activiteitencommissie heeft dit winterseizoen 
weer verschillende activiteiten voor de pupillen en 
voetbalschoolleden op het programma staan.

We beginnen met Sinterklaas en zijn Pieten, die weer bij 
ons op bezoek komen in het clubhuis voor de jongens en 
meisjes van JO9, MO9.

Dit seizoen gaan we de andere activiteiten voor de 
pupillen iets anders opzetten. Op dit moment is nog niet 
precies bekend hoe we dat gaan doen. 
Binnenkort horen jullie daar meer over via de contact-
personen/ leiders.

Graag tot ziens!
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Er valt veel te leren bij vv Heino, zowel binnen als buiten de 
lijnen. Sinds 27 september zijn we ook een erkend leerbedrijf 
voor mbo niveau 4-opleidingen op het gebied van bewegen, 
sport en coaching en zijn er tal van mogelijkheden voor 
maatschappelijke stages.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) regelt voor het mbo de erkenning voor het praktijkonderwijs in 
leerbedrijven. Vv Heino had die erkenning al voor mbo niveau 2 en 3 
en nu ook voor niveau 4. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten van het 
CIOS hun praktijkstage lopen bij vv Heino. Een dergelijke erkenning 
tot leerbedrijf krijg je niet zomaar. We moeten voldoen aan allerlei 
eisen waaronder uiteraard de leermogelijkheden en het bieden van 
begeleiding door een praktijkopleider en een hoofd opleiding. Naast 
de stagemogelijkheden voor sport en bewegen, bekijken we ook 
mogelijkheden voor ‘groen’ en ‘horeca’. Tel dat op bij de maatschap-
pelijke stages die mogelijk zijn bij vv Heino en de afstudeeropdrach-
ten vanuit het hbo en je kunt gerust stellen dat er veel valt te leren bij 
onze vereniging, óók buiten de lijnen. De slogan dat we meer zijn dan 
voetbal alleen, maken we met z’n allen waar!

Op dit moment doen 1 tweede jaars en 4 eerste jaars studenten van 
de opleiding Sport en Bewegen van Landstede hun stage bij de 
vv  Heino.
Ze zijn actief bij de voetbalschool en als trainers van een jeugdteam.
Per leerjaar moeten ze 300 uur stagelopen en behalve het geven 
van trainingen/voetbalschool moeten zij meerder stageopdrachten 
vervullen zoals organiseren van wedstrijden/toernooien en andere 
sportieve activiteiten.

vv Heino nu 
ook Erkend 
leerbedrijf
SBBSamenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

V.V. Heino in Heino 

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en

beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om

stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

André Timmermans

algemeen directeur

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding

met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.
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Maatschappelijk stage
(MaS) bij de VV Heino
Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat jongeren
 in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als 
onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier 
leren ze hun directe omgeving op een andere manier 
kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de 
samenleving. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen, 
zien wat erbij komt kijken om een organisatie in stand 
te houden en doen praktijkervaring op.

Tekst: Piet Schippers

Een korte terugblik
De Maatschappelijke Stage werd vanaf 2005 via pilots 
ingevoerd en bekostigd door de overheid.
In eerste instantie werd er per schooltype een verschillend 
aantal uren vastgesteld: vwo 72 uur, havo 60 uur, vmbo 48 
uur. Leerlingen mochten dit aantal uren uitsmeren over hun 
hele schoolloopbaan.

Het Carmel College had in samenwerking met vrijwilligersteun-
punt Raalte in 2008 de Maatschappelijke Stage ingevoerd. 
De eerste stagelopers bij vv Heino waren Luuk Lugtenberg en 
Luc Klink.

Op 5 juli 2011 werd een wetsvoorstel aangenomen, waardoor 
alle scholieren in het voortgezet onderwijs vanaf september 
2011 minimaal 30 uur Maatschappelijke Stage moesten 
lopen.
Voor de scholen uit deze regio werd de stage aangeboden aan 
leerlingen uit de voorlaatste klas van havo, vwo en vmbo. De 
stage kon in diverse sectoren zoals zorg, sport, gezondheid, 
cultuur en natuur.

Helaas werd per 1 januari 2015 de wettelijk verplichte 
Maatschappelijke Stage afgeschaft en was het aan de scholen 
om te bepalen wat te doen met de MaS.

Hoe nu verder?
Gelukkig had het samenwerkingsverband Gemeente Raalte, 
Carmel College en Landstede Beroepsopleidingen al besloten 
om de Maatschappelijke Stage te behouden voor de leerlingen 
van het Carmel College. Dat betekent dat er ieder schooljaar 
rond half oktober in het Carmel College een stagemarkt wordt 
georganiseerd waar diverse instellingen stageplaatsen 
aanbieden. Vv Heino is daar als stageaanbieder met een 
stand aanwezig waar leerlingen zich kunnen melden voor 
stageplekken, zoals:
• assistent-jeugdtrainer
• jeugdscheidsrechter (inclusief een opleiding)

• lesgeven bij de 
    voetbalschool
• helpen in de keuken
    van de kantine
• begeleiden bij activiteiten van
   de evenementencommissie.

Ieder seizoen hebben we bij de VV Heino tussen de 15 en 20  
Maatschappelijke Stagiaires.
Ongeveer de helft wordt na de stage vrijwilliger.

Zie ook:
www.vvheino.nl onder kopje de club/vrijwilligers/maatschappelijke 
stage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_stage
www.maatschappelijkestage.nl
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Kijk voor een up-to-date 

agenda op www.vvheino.nl

Minimaal 5 personen per team     Vanaf tot Locatie

 

zaterdag 5 november 2016 Oud papier m.m.v. Heino 6   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 3 december 2016 Oud papier m.m.v. Heino 7   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 7 januari 2017 Oud papier m.m.v. Heino 8   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 4 februari 2017 Oud papier m.m.v. Heino 9   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 4 maart 2017 Oud papier m.m.v. Heino 10   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 1 april 2017 Oud papier m.m.v. Heino 1   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 6 mei 2017 Oud papier m.m.v. Heino 2   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 3 juni 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7x7 team  8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 1 juli 2017  Oud papier m.m.v. Heino 3   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 5 augustus 2017 Oud papier m.m.v. Heino 4   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 2 september 2017  Oud papier m.m.v. Heino 5   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 7 oktober 2017 Oud papier m.m.v. Heino 6   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

zaterdag 4 november 2017 Oud papier m.m.v. Heino 7   8.45 uur -11.30 uur Parkeerplaats Sportpark

   

COLOFON

Uitgave 
Heino Sport
vv Heino, 
opgericht 7 juli 1969

Heb je een mooi verhaal dat past binnen 
Heino Sport mail ons:
clubkrantheino@gmail.com

Redactie:
Vacature - hoofdredacteur
Dorien Kouwert - vormgeving
Gudy Luchjenbroers - eindredactie
Peter Vervloet
Timo Bomhof

Fotografie o.a.:
Maeike Blauw Fotografie
Vincent Hartman Fotografie

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:
Woensdag 30 november 2016
Woensdag 8 februari 2017
Woensdag 22 maart 2017
Woensdag 3 mei 2017
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Nijenhuis, J. voorzitter 06-42023631
Swuste-Ohms, J. secretaris 06-13859907 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Mulder, J. penningmeester 06-40074673 Blom, A. penningmeester 06-24755314
Bomhof, T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk, R. relatiebeheer 06-25341184
Vrijwilligerscoördinaat Nijenhuis, J. relatiebeheer 06-12199320
Vacature waarneming bestuur Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310
Financiële administratie Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560
Mulder, J. voorzitter 06-40074673 Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Ekkelkamp, H. 06-23801419
Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Technische commissie
Lute, J. contributies 0529-497666 Pot, R. voorzitter 06-10125848
PR/Communicatie Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Jalink, B. senioren selectie 06-10982872
Stegeman, K. 06-41044808 Groteboer, R. JO-19 en JO-17 06-34012336
websiteteam Pazie, M. JO-15 en JO-13 06-13361369
redactie Heino sport Eijkelkamp, M. JO-11 06-10119032
Accommodatiecommissie Kroes, D. JO-9 06-21180038
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Schouten-v/d Kolk, S. Vrouwen/meisjes 06-28921316

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Keijzer, R.
hoofd jeugd-
opleidingen

06-10357684

Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Burghout, W. keepersoördin. 06-24442907
Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Trainers:
Jeugdcommissie Steggink, M. Heino 1 06-20952922
Peter Telgenkamp voorzitter 06-55133891 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109
Roessink, W secretaris 0572-391019 Peeters, J. Heino 3 06-14648178
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Reinders, P. keepers senioren 06-15898710
Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Gerritsen, R. Dames 1 06-18219453
Contactpersonen jeugd Burg v/d, L. Dames 1 06-39598436
Henry van den Beld contact JO 19-17 06-21873265 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978
Alfred Kiekebosch contact JO 15-13 06-55743421 Dijk, R. JO17-1 06-51253310
Vacature contact JO-11 Strijtveen, E. JO15-1 06-12894865
Udo Oortwijn contact JO-9 06-30055446 Boerdijk, J. JO13-1 06-45383656
Carla Smook contact meiden 0572-392231 Schokker, J. JO11-1 06-18240662
Vacature contact Voetbalschool Hehenkamp, K. JO09-1 06-22768458
Evenementencommissie Deckers, M. JO09-1 06-18967194
Kruisdijk, R. voorzitter 06-25341184 Verzorging:
Pol, A. secretaris 06-40139447 Roeke, J. verzorger H1 06-50951133
Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765
Slotman, W. activiteiten 06-20028297 Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Metz, M. D-kamp 0572-394979 Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Schuurman, F. jeugdtoernooien 06-38579414 Materialen:
Bruggink, M. Voetbal2Daagse 06-54355524 J. Meijerman belijning velden
Meulman, H. oud papier 06-46658938 Ontvangst zondag
Schotman, M. Pompcup 06-12327672 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, J. van Veldloop 0572-394489 Hollewand, B. 0572-392856
Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Kledingbeheer
Kantinecommissie Neimeijer, B. 0572-392670
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Riessen, M. van 0572-390244
Ypenburg, D. planning Nijensteen J. 0572-392011
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Scheidsrechters
Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Hulleman, H. coördinator 06-13751139
Hengeveld, J. algemeen 06-42837731 Lipman, G. praktijkbegeleider 06-40602059
Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Wedstrijdsecretarissen Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Seniorencommissie
Accomodatieplanner Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Lindeboom, R. Bos, K. secretaris 06-10804450
Consul
Steg, H. 06-12436353 versie d.d. 22-10-2016

webteam@vvheino.nl
clubkrantheino@gmail.com 

sponsorcommissie@vvheino.nl 

plannervvheino@hotmail.com
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