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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



Voorwoord van de voorzitter

Tolerant?
In de Stentor schrijft Özcan Akyol regelmatig columns waar-
van er twee deze week verband houden met het voetbal. 
Ze zijn scherp, mooi taalgebruik, alles wordt bij de naam 
genoemd en de columns getuigen ook van zelfreflectie. Hij 
is beslist niet de zoveelste Nederlandse moraalridder die 
ons een spiegel voorhoudt, maar komt ook met mogelijke 
oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen. 
Ik lees ze graag, maar deze week knaagde een onderhuids 
rotgevoel wat me bezig is blijven houden. Alsof de columns 
mij toeschreeuwden ‘hier moet je wat mee’. Inmiddels is het 
‘moeten’ omgezet naar ‘willen’ want het knagen heeft vooral 
te maken met het feit dat ook bij vv Heino intolerantie en 
discriminatie zich voordoen. Ik voel me daar verantwoordelijk 
voor en slinger graag het gesprek aan. Niet met de bedoeling 
om een zoveelste afspraak met elkaar te maken over hoe we 
omgaan met elkaar of respect en waardering tonen. Dat is 
niet nodig, maar het is wel fijn als we het erover kunnen 
hebben met elkaar. De voetbalwereld is immers een 
machobolwerk waarin al gauw geen plaats is voor minder 
stoer gedrag. Ga maar na: zodra een speler in een duel te 
snel naar de grond gaat, wordt hij homo 
genoemd. Waarom eigenlijk? Met welke bedoeling? Waar 
staat dan de typering ‘homo’ voor? Voor mij in ieder 
geval júíst voor ‘stoer’. Durf immers maar te staan voor wat 
je voelt. Hetzelfde schrijft Özcan over de uitingen jegens 
vrouwen. Niet echt respectvol als vrouwen gezien worden als 
alleen lustobject. De opmerkingen, hoe luchtig bedoeld, zijn 
niet vriendelijk. Nog maar niet te praten over de bejegening 
van donker getinte voetballers, zoals recent bij de wedstrijd 

VVV – PSV. Is dat ver weg en komt het niet voor bij onze 
vereniging? De vraag is het antwoord; ook bij vv Heino ver-
neem ik discriminerende opmerkingen. Een scheidsrechter 
moet het nog weleens ontgelden en krijgt van alles naar zijn 
hoofd geslingerd. Het meest rotte van dit alles vind ik dat er 
pubers en adolescenten in onze vereniging zijn die twijfelen 
aan hun identiteit en seksuele voorkeur en niet de veiligheid 
ervaren om ervoor uit te komen omdat ‘homo’ wordt gebruikt 
als scheldwoord. Ik sta voor een verenigingscultuur van 
veiligheid en respect waarin iedereen mag zijn wie hij of zij 
is en ik vind het vreselijk als jeugdleden vertrekken omdat 
ze zich niet thuis voelen. Hoezo beweren we dat iedereen 
zich bij vv Heino thuis voelt en welkom is als we tegelijkertijd 
van alles schreeuwen vanaf de tribune wat het tegendeel 
bewijst? Ik loop vanaf nu ook het risico te worden getypeerd 
als moralist, maar liever dat dan weg te lopen voor een groot 
maatschappelijk probleem, namelijk: discriminatie op grond 
van overtuiging, geaardheid of huidskleur. Laten we bij vv 
Heino elkaars verschillen respecteren, elkaars kwaliteiten 
bewonderen en samen een doel hebben. Namelijk: een 
vereniging waar iedereen zich werkelijk welkom en veilig 
voelt. Een vereniging waar we veel bereiken omdat we elkaar 
respecteren en ons voor meer dan 100% inzetten voor een 
veilig klimaat alwaar jeugd kan genieten en zich kan 
ontwikkelen. Doe je mee? Natuurlijk!

Met sportieve groet,
Peter Vervloet, voorzitter
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Het voetbalspel is van alle leeftijden. Jong en oud zijn bij 
onze vereniging regelmatig op onze velden te bewonderen. In 
verschillende spelvormen en met verschillende redenen. Daar 
waar je vroeger alleen in competitieverband ging voetballen, 
kun je nu gaan voetballen op een manier die je het beste 
bevalt en zelfs nog op hogere leeftijd kunt doen. 
De vereniging gaat graag met de ontwikkelingen mee en 
biedt ook diverse mogelijkheden. Zo hebben wij teams in 
competitieverband, een team dat speelt in de 7x7 45+-vorm 
en spelers die trainen op de donderdagavond zonder 
competitieverplichting op zondag.
Misschien zijn er nog meer vormen te bedenken die vv Heino 
nog niet aanbiedt. Graag vernemen we van onze leden wat zij 
in hun vereniging missen m.b.t. voetbalvorm of -trainingen. 
Laat het ons weten! Denk bijvoorbeeld aan walking football, 
trainen op zondagmorgen, wedstrijdjes met leeftijdgenoten uit 
de directe omgeving.

Het bestuur van onze vereniging denkt graag mee en volgt alle 
voetbalontwikkelingen. 
Laat ons dus weten wat jij graag zou willen, en misschien 
kunnen wij in die behoefte voorzien.

Bestuur vv Heino

Nieuwe voetbalvormen: 
denk mee!
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Agenda Algemene Ledenvergadering 21 november 2017, 21.00u

1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 2016 

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.

6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 01-07-2016 t/m 30-06-2017
 Het verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.

7. Verslag van de Kascommissie en benoeming kascommissieleden

8. Meerjarenbegroting

9. Bestuursverkiezing
 9.1 Tussentijds aftredend per 21 november 2017 is Joey Swüste als secretaris van het Dagelijks en 
  Algemeen Bestuur. 
 9.2 Herkiesbaar per 21 november 2017 is Rob Hoppen als voorzitter van de  Accommodatiecommissie. 
 9.3 Herkiesbaar per 21 november 2017 is Jan Spijkerman als voorzitter van de Seniorencommissie. 
 9.4 Verkiesbaar per 21 november 2017 Christel Schutte als secretaris van het Dagelijks en Algemeen 
  Bestuur. 
 9.5 Verkiesbaar per 21 november 2017 Diane Eilander als voorzitter van de Evenementencommissie.
 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. 

10.  Rondvraag
11.  Sluiting
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We zijn met elkaar alweer volop aan het voetballen in 
de competities, de zomer en de vakantie zijn wij al lang 
vergeten. Buiten wordt het guur en koud, de herfst 
doet zijn intrede.
Dit jaar zijn wij gestart met 35 jeugdteams en onze 
voetbalschool met de jongste talentjes.

Nieuwe wedstrijdvormen
Onze helden die vers van de voetbalschool komen zijn dit jaar 
gestart met de door de KNVB geïntroduceerde nieuwe spel-
vormen. Met een kleinere bal, kleinere veldjes, aangepaste 
doeltjes en minder spelers is het de bedoeling dat de speler-
tjes meer contactmomenten met de bal hebben en door de 
kleinere bal zijn de verhoudingen tussen lichaam en bal beter 
op elkaar afgestemd. Als het goed is kan ons aanstormend 
talent zicht hierdoor beter ontwikkelen en, misschien wel het 
belangrijkste, gaan ze nog meer plezier beleven! Voor ieder-
een die na het lezen hiervan nieuwsgierig is geworden: ga 
eens kijken op de zaterdagochtend!

Voetbal2daagse
De herfstvakantie is net voorbij en velen van jullie hebben 
meegedaan aan de Voetbal2daagse, een initiatief van de 
mannen achter de Sallandse Voetbaldagen. Maar liefst 106 
deelnemers en 14 kanjers van trainers zijn actief geweest om 
er een succesvol evenement van te maken. En dat is gelukt!

En weet je wat zo leuk is aan dit evenement? Op één 
trainer na zijn het allemaal Heinoërs die voor dit evenement 
de begeleiding op zich hebben genomen. En die ene trainer 
die geen Heinoër is, hoort stiekem toch een beetje bij ons, 
omdat hij een voormalig eerste elftalspeler is die nu voor 
Wijhe speelt: Kevin Roddenhof.
De initiatiefnemers van dit prachtige evenement zijn Jordy 
Boerdijk en Eelko Strijtveen, die een team van vrijwilligers 
om zich heen hebben verzameld. Beste mensen, allemaal 
weer ontzettend bedankt voor het organiseren en begeleiden. 
Top gedaan! En ben je nieuwsgierig geworden naar wat deze 
kanjers nog meer organiseren? Kijk dan eens op hun website: 
http://www.sallandsevoetbaldagen.nl.

Postbakjes
Leiders en trainers, willen jullie geregeld in de postbakjes 
kijken? Deze postbakjes bevinden zich in de gang naar de 
deur van de keuken. In deze postbakjes leggen de verschil-
lende commissies informatie neer die voor jullie en jullie team 
van toepassing zijn.
De postbakjes zijn een vorm van communicatie binnen vv 
Heino. Kijk na afloop van de wedstrijd even in jullie postbakje 
of hier nog informatie ligt.

Met sportieve groet van de Jeugdcommissie,
Peter Telgenkamp

Vanuit de Jeugdcommissie: 
laatste nieuws
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De toekomst van onze kinderen gaat ons allen aan. We willen dat elk kind kan genieten van sport, samen met leeftijdsgenoten 
en in een veilige omgeving.
Sinds 1 juli 2017 zijn de activiteiten van Stichting Heino Kids Sporten (HKS) overgegaan naar Leergeld Salland. Zij biedt hulp 
voor sportdeelname en andere buitenschoolse activiteiten. Leergeld helpt met sportschoenen, sportcontributie, sportkamp, 
maar ook met een schoolreis of muziekles als daar even geen geld voor is.
Een aanvraag kan op de volgende manieren worden ingediend:
- bij voorkeur door het versturen van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier 
 http://www.leergeld.nl/salland/doe-een-aanvraag
- of stuur een mail naar leergeldsalland@gmail.com
- of bel naar Stichting Leergeld Salland , telefoonnummer: 06 538 624 65 (bij geen gehoor kunt u een voicemailbericht
 inspreken).

Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl/salland.
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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 tiende keer op 
het programma. Met 106 deelnemers in de leeftijd van 
6 tot 13 jaar en vanuit verschillende plaatsen in Salland 
was het weer een groot succes. 

door: Jordy Boerdijk

Maandagochtend om 8:30 uur meldden de deelnemers zich 
op sportpark De Kampen. Enigszins nerveus bekeken de deel-
nemers de teamindelingen om te zien of ze bij hun vriendjes 
of teamgenoten ingedeeld zaten, maar gelukkig kon iedereen 
zich daarna tevreden naar de kleedkamers begeven waar de 
spelers een eigen tenue ontvingen. Na de teampresentaties 
op het hoofdveld kon de Voetbal2daagse officieel van start 
gaan. 

Onder leiding van veelal ervaren jeugdtrainers liepen de 
spelers allerlei verschillende activiteiten af. Zo waren er 
verschillende soorten partijspelen, afwerkvormen en tech-
niekvormen. 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 penalty-

schieten tevens een onderdeel van de grote finale aan het 
einde van de tweede dag. 

Als topattractie hadden we dit jaar een grote opblaasbare 
voetbalboarding met vier doeltjes. Deze was groot genoeg om 
met de hele groep tegelijk in te voetballen. Het goede nieuws 
is dat we deze voetbalboarding nog veel vaker terug zullen 
zien, want we hebben deze overgenomen voor de Sallandse 
Voetbaldagen! Vanaf heden is deze dan ook te huur bij ons.
Tussen de activiteiten door werd er een lunch verzorgd in de 
kantine, wat het hele pakket voor de deelnemers compleet 
maakte. Grote dank daarbij naar sponsor AH Kim van de Worp 
die ons al jaren ondersteunt bij de lunch!

Sallandse Voetbaldagen?

Je leest het goed, wij hebben een nieuwe naam aangenomen 
voor de voetbaldagen in de zomer. Wij hebben gemerkt dat 
de naam Voetbalkamp Heino tot verwarring leidt. Geregeld 
kregen wij de vraag of deelname uitsluitend mogelijk was mét 
overnachten. Met de nieuwe naam Sallandse Voetbaldagen 
proberen we deze verwarring weg te nemen en tevens de regio 
rondom Heino meer aan te spreken om ook deel te nemen 
aan de voetbaldagen in de zomer. 

De data voor de Sallandse Voetbaldagen in combinatie met 
outdoor-activiteiten zijn inmiddels ook weer bekend. In 2018 
zullen deze plaatsvinden van 25 t/m 28 juli. Net als afgelopen 
jaar is deelname mogelijk vanaf twee dagen en kunnen gezin-
nen weer gebruikmaken van de gezinskorting. 

Voor meer informatie over onze activiteiten, foto’s van de 
Voetbal2daagse of aanmelden gaat u naar: http://www.
sallandsevoetbaldagen.nl/voetbaldagen-zomervakantie/

Voetbal2daagse 
2017
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Na 13 succesvolle edities van de PompCup en een 
onderbreking van een jaar, is het tijd om het voetbal 
in Heino gedurende Pinksteren weer op de kaart te 
zetten. Vv Heino gaat in 2018 wederom een toernooi 
organiseren: Pinkstercup Heino! Met behulp van 
enthousiaste vrijwilligers en verenigingen uit de regio 
gaat Heino weer voor een ‘vol’ Sportpark De Kampen 
tijdens Pinksteren. 

door: Robert Bos

Opzet van het toernooi
De opzet van het toernooi wordt anders dan men gewend is. 
Voorheen waren alle verenigingen tijdens het Pinksterweek-
end vrij. Door aanpassingen in het competitieprogramma van 
de KNVB, is er op zaterdag 19 mei een gewone competitie-
ronde. Het toernooi vindt daarom plaats op één dag: zondag 
20 mei 2018! 

Alle deelnemers aan het toernooi komen dit jaar van de 
Nederlandse voetbalvelden. Zo zien wij teams uit de regio 
Salland en omstreken graag op ons toernooi verschijnen. 
Maar ook ‘oude bekenden’ en teams uit heel Nederland zijn 
meer dan welkom! De komende periode benadert de 
organisatie diverse verenigingen of er interesse is voor een 
eendaags toernooi. 

Deelnemende teams
De teams en de leeftijdscategorieën van de PompCup worden 
in stand gehouden. Zo gaat het wedstrijdschema bestaan uit 
wedstrijden voor JO17, JO15, JO13, MO17 en MO15. Dit zal 
gaan om de selectie-elftallen van de diverse leeftijdscatego-
rieën. De exacte invulling wordt later bekendgemaakt.  

Een nieuwe naam
Bij een nieuwe opzet van een evenement, hoort ook een 
nieuwe naam. De organisatie heeft gekozen voor een pakken-
de naam met een knipoog naar het verleden. We gaan van 
PompCup Heino naar PinksterCup Heino!

Meer dan voetbal alleen
Het toernooi wordt een dag voor jong en oud. Naast het 
hoofdtoernooi wordt er ook een minitoernooi opgezet voor 
de allerjongsten. Daarnaast worden er diverse activiteiten 
georganiseerd buiten het voetballen om. Voor een hapje en 
een drankje ben je in het clubhuis van vv Heino ook aan het 
juiste adres. 

Aan het einde van de prijsuitreiking is het de bedoeling om 
een extra activiteit in te bouwen voor de deelnemende teams. 
Hoe dit er precies uit gaat zien? Dat blijft een verrassing. 
Natuurlijk wordt er ook gedacht aan de vrijwilligers en andere 
belangstellenden, want wie kent de PompCup afterparty nu 
niet!? Op zondagavond is iedereen van harte uitgenodigd om 
dit fantastische feest samen te vieren!

Kortom, het voetbalfeest van Pinksteren komt weer terug naar 
waar het hoort: Heino!

Van PompCup naar
PinksterCup bij vv Heino
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Voetbalcafé Dorpshuus: 
beregezellig!

Op 4 oktober werd in het Dorpshuus wederom een voetbalcafé georganiseerd.
Zo’n 35 mannen die in de jaren zeventig op de groene mat geacteerd hadden of op welke manier dan ook een rol 
speelden binnen het voetbal, waren op dit evenement afgekomen. Het was 
dan ook gezellig druk.

door: Frans Willemsen

Han, Bertus, Gonno en Frans hadden spelers van diverse teams uit de jaren zeven-
tig benaderd om de ploegen bij elkaar te brengen. Dat had effect, maar de agenda’s 
van menigeen bleken ook deze avond gevuld, dus niet iedereen was er.

Op het grote scherm werden elftalfoto’s getoond en op de tafels lagen foto’s die
nog van informatie voorzien moesten worden. De vele plakboeken deden veler 
gedachten weer wegzinken naar de tijd van lang haar en superieur Nederlands 
voetbal. Ook de formulieren van, “Het elftal van de eeuw” werden, ingevuld met de 
opstelling naar keuze. Op de site www.dorpshuusheino.nl kunnen overigens nog 
steeds opstellingen aangeleverd worden.

De reacties na afloop waren geweldig: van “Wanneer doen we dit weer?” tot “Mooi 
joh, weer veel mensen gesproken”. Dan kan een vervolg natuurlijk niet uitblijven. 
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Teambuilding 
vrouwen 1 en 
Meisjes A
Wat is er leuker dan een potje ballen op een vrije voet-
balzaterdag?! Dat dachten de vrouwen van het eerste 
en de meisjes A dus ook. Zaterdag 20 oktober hebben 
zij onder het mom van ‘teambuilding’dan ook een leuke 
wedstrijd gespeeld en nog meer …

door: Anneloes Rabel

Aangezien een flink aantal meiden van meisjes A meetraint en 
meespeelt in wedstrijden met Vrouwen 1, was het plan al snel 
gesmeed: een teambuildingsactiviteit om elkaar (nóg) beter te 
leren kennen. Ten eerste is het goed voor het gehele vrouwen-
voetbal binnen vv Heino om meiden zo snel mogelijk door te 
laten stromen, daarnaast is het voor de individuele ontwikke-
ling van belang. 
Vrouwen 1 is de meiden die zoveel toevoegen dan ook enorm 
dankbaar, maar ook de meiden uit A die (nog) niet meespelen 
en toch hun rotsen in de branding soms af moeten staan. 
Daarnaast weten de vrouwen en meiden ondertussen op voet-
balgebied al het een en ander van elkaar, maar hoe zijn die 
gekke dames als je ze met z’n allen in één ruimte stopt?! 

Hoe trots mogen we zijn dat we zoveel vrouwelijk talent binnen 
de vereniging hebben. En dat talent kwam zaterdag 20 
oktober dan ook tot uiting in het lekkere herfstzonnetje op 
veld 4. De groep werd door elkaar gehusseld en zo kwamen er 
twee gelijkwaardige teams op de mat te staan. Na twee keer 
een half uur gespeeld te hebben, heel wat goaltjes verder en 
nog meer calorietjes te hebben verbrand, zijn de dames gaan 
douchen om zich mooi te maken voor het vervolg van de team-

buildingsactiviteit in de kantine. 
Na eerst een aantal drankjes te hebben genuttigd, werd de 
kantine rond zessen het damesdomein. Er werd enorm lekker 
gegeten met dank aan een aantal meiden en hun moeders! 

het Erf 37
8102 KE Raalte

L.J. Costerstraat 27p
8141 GN Heino

0572-360090

Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op.



Iedereen had weetjes ingestuurd en de dames moesten raden 
wie er bij het weetje hoorde. Uiteraard kwamen er hilarische 
omschrijvingen naar voren, als: “Ik draag het liefst onderbroe-
ken van de HEMA.” en “De reden dat ik geen vriend heb is 
omdat ik knarsetand.”.

Hierna bleek Manon een geweldige social media-detective 
te zijn, want er kwamen heel wat foto`s naar voren waar een 
deel van de dames niet heel trots op hoeven zijn, maar waar 

Manon wel de lachers mee op haar hand kreeg en wat zorgde 
voor leuke achterliggende verhalen. Daarna ging het feestje 
nog even door en werden er onder andere onderdelen van het 
spel “Jongens tegen de Meisjes” uitgevoerd, wat leidde tot 
geweldige taferelen. Al met al was het erg gezellig en zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Dames van de organisatie: enorm bedankt!
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Crazy Sunday! 
Mede mogelijk gemaakt door … jou?!

Als je een groot rad ziet staan en je ziet zingende, feestende 
mensen met de gekste gewonnen prijzen op tafel, stoelen die 
boven hoofden gehouden worden en mensen die op tafels en 
stoelen staan (en je stiekem haring voorbij ziet vliegen)? 
Grote kans dat je terechtgekomen bent bij het geweldige 
tweejaarlijkse evenement van vv Heino: Crazy Sunday (of 
Saturday). We weten er elke editie weer een geweldig feest 
van te maken met z’n allen. Maar weten we ook wie er nou 
voor zorgen dat dit alles mede mogelijk gemaakt wordt? 
Laten we eens stilstaan bij de organisatie! Voor velen van 
hen is het tijd om het stokje door te geven, dus wellicht heb 
jij leuke, creatieve ideeën en ben jij dé perfecte persoon om 
ook aan de organisatie van Crazy Sunday deel te nemen! 
We geven het woord aan één van de kartrekkers: Frits 
Swüste (49).

door: Anneloes Rabel

Frits Swüste en (zijn lieftallige vrouw) Joey Swüste zijn 
bekende gezichten binnen vv Heino. Samen hebben zij drie 
kinderen: Anouk, Nikki en Luka. Zelf hebben Frits en Joey ook 
jaren gevoetbald, maar dit laten zij nu aan de kinderen over. 
Sinds 1990 is Frits actief als vrijwilliger binnen vv Heino als 
leider, kantinemedewerker, TC-lid en lid van de bazarcommis-
sie (later Crazy Sunday). 

Frits, wat is Crazy Sunday en wat betekent het voor jou?
Crazy Sunday is een evenement met als doel zoveel moge-
lijk geld te genereren voor vv Heino. Crazy Sunday start op 
zondagmiddag om 16.00 uur. We draaien dan met het rad en 
verkopen plankjes met drie nummers tussen de 0 en 100. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. In de voorjaarseditie vindt ook 
de trekking van de jaarlijkse loterij plaats. Bij de voorberei-
dingen en op de middag zelf hebben we onderling met de 
Crazy Sunday-groep veel plezier. We zijn een hechte club 
geworden die ook buiten de voetbal contact met elkaar heeft. 

Uit wie bestaat het Crazy Sunday-team en wat is ieders rol?
Iedereen die ooit bij Crazy Sunday is geweest kent Sander 
Bekkink wel. Hij verzorgt de presentatie als geen ander; hij 
praat de hele middag aan elkaar, met de nodige humor 
tussendoor! Nicolien Bekkink is hoofd inkoop prijzen en 
bepaalt prijzen per ronde. Kitty Stegeman verzorgt de PR en 
inkoop/verkoop, José van Ommen zorgt tevens voor de inkoop 
en de verkoop, net als Robin Fühler. Chiel Polstra is dé man 
voor de muzikale omlijsting en zorgt ervoor dat niemand stil 
blijft staan. Joey Swüste is (mede-)verantwoordelijk voor de 
inkoop, verkoop en de loterij. En tot slot draag ik, Frits Swüste, 
zorg voor de financiën en de loterij.

Hoe lang bestaat Crazy Sunday nu, hoeveel edities zijn 
er geweest en hoe is het idee ontstaan?
Crazy Sunday is een tweejaarlijkse activiteit die is ontstaan 
uit de bazar. Voor de jongeren onder ons zal ik even uitleggen 
wat de bazar is. De eerste bazar was al in 1976. De bazar 
werd een weekend in het jaar gehouden met als doel zoveel 
mogelijk geld te verdienen voor de vereniging. Naast het rad 
dat we nu nog steeds gebruiken, hadden we allerlei standjes 
met verschillende spellen en de ballenbak waar je verschil-
lende prijsjes kon winnen. Door de teruglopende opbrengsten 
van de stands hebben we ongeveer zeven jaar geleden 
besloten om i.p.v. een weekend twee keer een middag te 
organiseren: “Crazy Sunday”. 

Hoe ziet de perfecte Crazy Sunday er volgens jou uit?
Een goede sfeer in de kantine met een goede kantineomzet. 
Uiteraard ook een goede opbrengst van de Crazy Sunday zelf. 

Wat is de leukste reactie die jullie hebben gehad op het orga-
niseren ervan (en door wie gemaakt)?
De leukste reactie is van iemand geweest die ons een keer 
een mailde dat hij/zij het zo jammer vond dat de Crazy Sunday 
plaatsvond in een weekend voorafgaand aan een tentamen-
week. Diegene baalde hier enorm van. Letterlijk werd er 
gezegd: ‘Crazy Sunday is mijn leven’. 

Wat vind jij zelf het leukste (onderdeel) van het grote feest?
De sfeer in de kantine en het rondbrengen van de prijzen 
aan de winnaars van de loterij. Ik krijg dan altijd veel leuke 
reacties.

Kun je iets opnoemen wat je er het minst leuk aan vindt? 
Nu ik (en de rest van de groep) het al zo lang doen, merken 
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we dat we alles een beetje op de automatische piloot doen. 
We hebben als Crazy Sunday-groep dan ook besloten dat de 
komende Crazy Sunday onze laatste is. Dat betekent niet dat 
Crazy Sunday stopt, maar de huidige leden van de groep wel. 
Het is tijd voor nieuwe en frisse energie. Of Crazy Sunday in 
dezelfde vorm verder gaat in de toekomst, is aan onze opvol-
gers. Het doel om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen, 
moet wel blijven bestaan uiteraard. 

Wat is de grootste blunder die er ooit gebeurd is tijdens een 
Crazy Sunday?
Dat zijn er vele, maar die ga ik niet allemaal bekend maken. 
Één voorbeeld wil ik wel noemen: er heeft een keer een 
verkeerde trekkingsdatum en -tijdstip op de loten gestaan. 

Wat vind jij het grappigste moment dat je je kan herinneren 
van Crazy Sunday?
Na afloop van de bazar/Crazy Sunday vertelde Rob Hoppen 
een mop over meneer van Geffen. Toen Rob de eerste zin had 
uitgesproken, kregen Rob en wij de slappe lach. We weten nog 
steeds niet hoe de mop afloopt … (je moet er bij geweest zijn). 

Wanneer is de volgende Crazy Sunday?
De volgende Crazy Sunday vindt plaats op zondag 26 
november 2017.
Zoals gezegd is dit voor ons de laatste keer. We roepen 
enthousiaste mensen op om samen met de Evenementen-
commissie een vervolg op de Crazy Sunday te organiseren, in 
welke vorm dan ook.

Waarom moet iedereen komen?
Het is supergezellig voor jong en oud en met de opbrengsten 
kunnen we weer bijdragen aan de te realiseren doelen van 
vv Heino.
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Vrijwilligers 
hard nodig!
“Zonder vrijwilligers staat de maatschappij stil”. Het was een 
uitspraak van onze voormalige vrijwilligerscoördinator Piet 
Schippers. Samen met Yvonne Huis in het Veld bracht hij 
al onze vrijwilligers in beeld en adviseerde het bestuur hoe 
vrijwilligers te werven. Dat is inmiddels alweer een paar jaar 
geleden. Sindsdien hebben we geen coördinatie meer en het 
aantal vv Heino-vrijwilligers loopt terug. Daar zit geen oorzake-
lijk verband tussen, want maatschappelijk zie je sowieso een 
tendens naar minder vrijwilligers. We hebben echter wel een 
Piet en Yvonne hard nodig. 

“We moeten met elkaar aan de  bak 

om vrijwilligers te werven”

We moeten met elkaar aan de bak om vrijwilligers te werven. 
Zonder vrijwilligers staat vv Heino stil. We komen handen 
tekort! In de brief (met ledenpas) die wij gestuurd hebben 
naar al onze leden en ouders van jeugdleden hebben we 
nog eens benadrukt op welke gebieden we vrijwilligers nodig 
hebben. Deze actie heeft drie extra vrijwilligers opgeleverd. 
Drie enthousiaste mensen die het belang van vrijwilligerswerk 
hebben begrepen. Drie enthousiaste mensen die zich belange-
loos willen inzetten voor onze vereniging. Drie extra vrijwilligers 
die we koesteren. Drie vrijwilligers die we graag een keer in 
beeld brengen en aan het woord laten. 

Maar helaas zijn we er nog niet, dus doen we hierbij nogmaals 
een beroep tot méér vrijwilligers. Kijk voor vacatures die open 
staan op onze website onder contact/vacatures.

http://www.vvheino.nl/2016/contact/vacatures/


Ook afgelopen maand heeft Eric weer de archiefkast uitgeplo-
zen, clubbladen nagelezen en diverse plakboeken doorgespit. 
Dit keer om een overzicht van seizoen 1985-1986 te maken. 
In de zomer van ’85 verliet een zestal spelers de selectie. Zo 
ging Wiebe Bos naar SVVN Nijverdal en Gerard Wellenberg, 
Frank te Winkel en Henk Antonissen naar het tweede. Marnix 
van Wijck stortte zich volledig op zijn studie. Ook Hensi 
Offenberg hing zijn kicksen aan de wilgen. 

Vanuit de A1 kwamen maar liefst twee keepers over. Robert 
van Eerbeek en Erik Schokker gingen de strijd aan met Wilbert 
Hondeveld. Peter Hoppen was een middenvelder uit de eigen 
jeugd die zich bij het eerste voegde. Later in het seizoen werd 
Henk Antonissen er weer bij gehaald en maakte Marcel 
Kruiper in maart zijn debuut.
Het seizoen 1985-1986 begon met twee prachtige voetbal-

clichés: de paalstand tegen Mariënheem en de brilstand tegen 
IJsselboys. Op 15 september zorgde Ernst Hoppen voor de 
winst 1-0 door een strafschop te benutten tegen Union SV.  
Vervolgens werd SV Zwolle op de Marslanden aan de kant 
gezet met 1-2. Met 6 punten stonden we op de 2e plek.
Thuis tegen RODA stond het tot de 87e minuut 0-1. Gelukkig 
schoot Paul Eijkelkamp de verkregen penal in de touwen. Toch 
bleef de puntenteller de drie wedstrijden erna steken op zes. 
Er werd verloren van Holten (2-0), Go Ahead (0-1) en ZAC (2-0). 
De kampioensaspiraties konden de ijskast in, we zakten terug 
naar de tiende plaats. Voordat Koning Winter intrad werd er in 
Dalfsen met 0-1 gewonnen en was daar weer een brilstand 
tegen dezelfde IJsselboys. Herbstmeister ZAC had 14 punten 
en de Groenwitten volgden op een zevende plek met tien 
punten uit tien wedstrijden.
Deze wintermaanden werd voor het eerst de Veldloop 

VV Heino – SV Mariënheem, september 1985
Van links naar rechts: Henk Antonissen, Ernst Hoppen, Ton Beumer, Jan Groote Schaarsberg.
Fotograaf: Gerard Vrakking

De 17e editie van deze rubriek waarin we in aanloop 
naar ons gouden jubileum verschillende seizoenen 
van Heino 1 onder de loep nemen.  

Statistische gegevens: Eric van den Brink
Beeldmateriaal: Gerard Vrakking
Tekst: Arjen Stegeman 

Op naar de 50 ...
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georganiseerd. Op zaterdag 4 januari gaf onze voorzitter 
Antoon Nijboer om drie uur het startschot voor de tien kilo-
meter. Het vroor en de zandwegen lagen onder een dik pak 
sneeuw, maar dat mocht de pret niet drukken. Er streden 21 
lopers om de winst; Stef Kloppenberg won deze eerste editie 
in een tijd van 40 minuten en 22 seconden.

Door alle Anton Pieck-taferelen kon er pas voor het eerst 
gespeeld worden in het Paasweekend. En ondanks de lange 
periode waarin er alleen maar getraind kon worden, stonden 
er dat weekend twee wedstrijden op het programma. De 
eerste wedstrijd werd met 0-1 verloren in Mariënheem. De
volgende pot was tegen Broekland, die op dat moment op de 
2e plaats stond. Hans Beumer liet het Heinose publiek twee 
keer juichen en ook Peter Hoppen nam een doelpunt voor 
zijn rekening. De volgende wedstrijd was een 1-1-gelijkspel 
tegen Go Ahead en daarna een winstpartij tegen Holten (2-0). 
Het bleek een competitie waarin iedereen van iedereen kon 
winnen, de spanning was terug in ons dorp.

In de 4e klasse H stond de volgende speelronde een topper op 
het programma: vv Heino tegen koploper ZAC. Vanaf minuut 
één werd duidelijk dat Heino zich de kaas niet van het brood 
liet eten door de Zwolse ploeg. Buitenspeler Ronnie Linde-

boom omspeelde handig zijn directe tegenstander en gaf een 
juweel van een voorzet. De bal landde perfect op het hoofd 
van Ernst Hoppen en die promoveerde de voorzet van Ronnie 
tot assist door de bal schitterend in te koppen. Wat een begin!
Doordat ZAC iets meer kwaliteiten had, kwamen ze beter in 
hun spel. Hans Brandwagt (voormalig vv Heino-speler) schoot 
zelfs op de paal. Heino bleef knokken. Verdediger Hans 
Vrolijken zal niet ontevreden geweest zijn toen hij zag dat oud-
prof Verheyen naar de kant moest omdat hij tegen Hans niet 
aan de bak kwam.
Voor de rust schoot Wim van de Beld nog net over. De stand 
bleef hetzelfde, ZAC ging daarna vol op de aanval, de Groen-
witten vochten als leeuwen en hielden stand. Ondanks het 
vooruitschuiven van de Zwolse defensie bleef de Heinose 
achterhoede overeind. 
De tactiek van ZAC zorgde voor ruimte voor Heino. Tien 
minuten voor tijd kreeg Wim van de Beld een lekkere bal en 
hij passeerde zijn tegenstander en stevende zo op het doel af. 
De keeper deed een vergeefse poging, de bal lag al in de hoek 
van het doel. Het was 2-0, een heerlijke wedstrijd met een 
prachtig resultaat. 

Helaas kon de opwaartse spiraal niet worden doorgezet in de 
resterende twee wedstrijden. Uit tegen RODA werd met 3-1 
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VV Heino – ASC Dalfsen, augustus 1986
Van links naar rechts: Robert van Eerbeek, op de achtergrond Wim Mulder, Alfons Meijer.
Fotograaf: Gerard Vrakking
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verloren en tegen Dalfsen was daar weer een gelijkspel. Deze 
wedstrijd was de afscheidswedstrijd van aanvoerder Wim 
Mulder. Hij speelde van 1975 t/m 1986 in Heino 1. De sup-
portersvereniging riep hem dat seizoen uit tot ‘Beste speler’. 
Ook trainer Joop Knol tekende voor zijn laatste wedstrijd. De 
oud prof van PEC in de jaren ‘60 was vier seizoenen de hoofd-
trainer van Heino. Ton Nijboer zou Knol gaan opvolgen. Nijboer 
was voor Heino trainer van Haarlese Boys 
en voetbalde in het verleden bij Heino.

De top drie van dat seizoen:
1. ZAC  28 punten
2. SV Zwolle 27 punten
3. VV Heino 23 punten
     
Wetenswaardigheden:
• Op 3 mei overleed op 68-jarige leeftijd 
bestuurslid en erelid Henk Pleiter.

• Jan Lozeman en H. Herrema werden 
gehuldigd vanwege hun 25-jarige verdien-
sten voor de club. Jan vervulde diverse 
functies en Herrema was algemeen secre-
taris.

• Vv Heino had in januari 1986 516 leden, 
waaronder 52 dames.

• Een opvallende zaak waren de overeen-
komsten tussen de namen van de trainers 
van Heino 4 t/m 10. Al deze oefen-
meesters ging als Hendrik Kolk door het 
leven. Waarschijnlijk is deze Kolk na het 
seizoen oververhit afgevoerd, een burn-out 
bestond nog niet. 
     
Veel plezier met uitpluizen van de statistie-
ken. Wellicht heeft u foto’s of extra 
gegevens van of mooie verhalen over 
bovenstaand seizoen. Daar zijn we natuur-
lijk erg in geïnteresseerd.  Mail dan naar 

janderkstegeman@hotmail.com of evandenbrinkvanlaar@
gmail.com.

Voor volgende rubrieken maken we natuurlijk ook graag ge-
bruik van de informatie en foto’s van onze leden. Dus heeft u 
wat van het seizoen 1986-1987, dan horen we dit graag!

VV HEINO statistieken 1985- 1986

SPELERSSELECTIE Wedstrijden Doelpunten

Competitie Beker Totaal Competitie Beker Totaal
DOEL

1 Robert van Eerbeek 19 19 0

Wilbert Hondeveld 0 0 0

Erik Schokker 2 2 0

VERDEDIGING

4 Hans Vrolijken 15 15 0

Alfons Meyer 5 5 0

7 Ton Beumer 16 16 0

3 Ernst Hoppen 14 14 2 2

2 Jan Groote Schaarsberg 19 19 0
Jan Spijkerman 7 7 1 1

5 Henk Antonissen 15 15 0

MIDDENVELD

Marcel Kruiper 4 4 1 1

6 Wim Mulder@ 20 20 0

8 Paul Eykelkamp 14 14 2 2

Marcel Eykelkamp 2 2 0

Peter Hoppen 10 10 5 5

Raymond Pot 1 1 0
AANVAL

9 Hans Beumer 16 16 3 3

11 Ronnie Lindeboom 20 20 4 4

10 Wim van de Beld 18 18 2 2

Albert Jonathans 1 1 0

20 doelpunten 20

wedstrijden w - v - g punten v - t

Thuisbalans 10 4-1-5 13 (11-4)

Uitbalans 10 4-4-2 10 (9-14)

1e helft competitie: 7e plaats 3-3-4 10 (6-8)

Eindstand 4e klasse H: 3e plaats 8-5-7 23 (20-16)

Trainer: Joop Knol    Systeem 4-3-3
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Wat vliegt de tijd! Het seizoen is in volle gang, we hebben de 
eerste evenementen gehad en de feestdagen alweer in het 
vooruitzicht. In de vorige editie van het clubblad meldden 
we al dat de samenstelling van de Evenementencommissie 
behoorlijk is gewijzigd. Naast de drie nieuwe leden die zich 
hieronder voorstellen, is daar afgelopen maand nog een 
nieuw lid als secretaris bij gekomen: Marka van Tongeren. Zij 
zal zich de volgende keer voorstellen.

door: Diane Eilander

Roy Bisselink is de naam, 36 jaar, geboren en getogen 
Heinoër. Ik ben werkzaam als voorman/assistent uitvoerder bij 
Hegeman Beton en Industriebouw. Ik woon alweer aardig wat 
jaartjes samen met Joyce en onze twee zonen Nick en Milan, 
die allebei fanatieke voetballers zijn binnen vv Heino. Zelf 
vervul ik de taak van leider bij JO17-1 en nu dus ook als lid 
van de EC. Kortom, een echt voetbalgezin! 

Hallo, mijn naam is Jesper Schokker en ik zal dit jaar mijn 
intrede doen in de Evenementencommissie. Ik ben 25 jaar en 
woon samen met mijn vriendin Kaylie in Heino. Sinds jaar en 
dag ben ik spelend lid van de vereniging en sinds een jaar of 
acht ook speler van het 1e elftal. Dit doe ik nog altijd met heel 
veel plezier. 
Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet als trainer van JO11-
1 en draaide kantinediensten op de zaterdagmiddag. Het 
draaien van de kantinediensten doe ik nog steeds een keer in 
de vier weken. Het trainerschap werd toch wat te tijdrovend, 
vandaar dat ik dit jaar geen trainer meer ben. Hierdoor kwam 
er wel ruimte om deel uit te gaan maken van de Evenemen-
tencommissie. In goed overleg met het thuisfront ben ik hier 
met veel enthousiasme ingestapt en richt ik mij voornamelijk 
op de Pinkstercup Heino (opvolger PompCup). Verder probeer 
ik te ondersteunen waar mogelijk en nodig, bij de diverse 
activiteiten die ook dit jaar weer worden georganiseerd binnen 
de verenging. 

En dan mag ik, Diane Eilander, me nog even voorstellen. 
Geboren en getogen in Heino en na zo’n 15 jaar afwezigheid 
buiten Heino, nu weer ruim zeven jaar back in town! Ik woon 
samen met mijn man Joost en onze zoon Twan die nu in JO11-
3 speelt. Door zijn start bij de voetbalschool vier jaar geleden 
is de link met vv Heino gelegd. Mijn betrokkenheid bij vv Heino 
is gegroeid toen ik twee jaar geleden ging helpen met de 
fitheidstesten van destijds het 1e elftal. Als collega van Michel 
Steggink (toen trainer van het 1e) binnen de revalidatie had ik 

weinig ervaring met inspanningsfysiologie en zag ik hier wel 
een uitdaging in. Toen ik ruim een half jaar geleden gevraagd 
werd voor de functie als voorzitter van de Evenementencom-
missie zag ik ook daar de uitdaging in. Na vijf jaar bestuurs-
ervaring binnen de Stichting Heija Heino (Pompdagen) doe 
ik bij een vereniging ervaring op met een totaal andere vorm 
van besturen. Met het organiseren van evenementen heb ik 
ervaring, van voetbal heb ik iets minder verstand. De club is 
voor een breed publiek en biedt uitdagingen in evenementen, 
voor elk wat wils. Daar wil ik graag mijn best voor doen! Met 
ideeën, vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd bij me 
terecht. 

Laten we door onze aanwezigheid ook van de komende 
evenementen een succes maken. Kom je geluk beproeven 
tijdens Crazy Sunday op 26 november. Lijkt je het leuk om bij 
de Crazy Sunday mee te draaien en helpen, kun je je nog 
melden bij Frits Swüste. Wie weet mag jij dan stagelopen ...
Voor de kleinsten is natuurlijk de lieve goede Sint weer in 
aantocht en zal hij op vrijdag 1 dec vv Heino bezoeken. We 
hopen jullie allen te zien!

Deze bijdrage is namens de gehele EC, maar met extra 
bijdrage van Roy Bisselink, Jesper Schokker en Diane Eilander.

Evenementencommissie 
krijgt nieuwe input! even 

voorstellen

HEINO SPORT 201722

http://www.vvheino.nl/2016/commissies/evenementencommissie/activiteitengroep/


De Evenementencommissie is een belangrijk onderdeel 
binnen de club. Deze commissie houdt zich bezig met het 
coördineren en in stand houden van alle activiteiten buiten 
de reguliere voetbalcompetitie om. 

Loterij
Gezocht: twee personen voor de Loterijgroep.

Wat doet de Loterijgroep?
- De groep organiseert een keer per jaar een loterij voor vv Heino.
- Vergunning aanvragen bij de gemeente. 
- Prijzen bepalen en aanschaffen.
- Communicatie binnen de vereniging, bijvoorbeeld via site, FB, 
  lichtkrant en clubblad.
- Overleggen over datum.
- PR binnen de vereniging.
- Lotenboekjes schrijven.
- Lotenboekjes verdelen onder de leiders.
- Controleren dat lotenboekjes terugkomen.
- Contact met de notaris over de trekking.
- Contact onderhouden met EC, FC, JC en SenC.
- Na trekking zorgen dat de prijzen bij de winnaars worden afgeleverd.
- Een lid van de groep legt verantwoording af aan de EC.
- Twee keer vergaderen.

Tijdsinvestering: in de drie maanden voorafgaand aan een loterij vier 
uur per maand. Op de dag zelf ben je vier uur bezig.
Informatie: Frits Swüste (06-36132316) of Arjen Stegeman 
(06-21532974).

Crazy Sunday
Gezocht: enkele enthousiaste personen voor de Crazy Sunday-groep.

Wat doet de Crazy Sunday-groep?
- De groep organiseert twee keer per jaar een Crazy Sunday na een
  thuiswedstrijd van Heino 1.
- Hierbij werd altijd gebruikgemaakt van het vernieuwde Rad van
  Fortuin. 
- Plankjes verkopen? 
- Communicatie binnen de vereniging, bijvoorbeeld via site, FB, 
  lichtkrant en clubblad.
- Overleggen over datum.
- PR binnen de vereniging.
- Prijzen organiseren of aanschaffen.
- Contact onderhouden met EC, KC, SC en Heino 1.
- Een lid van de groep legt verantwoording af aan de EC.
- Drie keer vergaderen.

Tijdsinvestering: in de maanden voorafgaand aan een Crazy Sunday 
drie uur per maand. Bij hoge uitzondering meer.
Op de dagen zelf ben je een hele middag druk.
Informatie: Chiel Polstra (06-15076507) of Kitty Stegeman 
(06-55871182).

Futsal Senioren
Gezocht: twee leden voor de Futsalgroep van de senioren.

Wat doet de Futsalgroep van de senioren? 
- De groep organiseert tijdens de kerstperiode een regionaal toernooi
  voor selectieteams uit de regio in de sporthal in Heino.
- Het regionale toernooi is voor Heino 1 en 2 op twee avonden. 
- De andere senioren hebben ook een gezamenlijk toernooi op één
  avond. 
- Communicatie met de betrokken teams en medewerking 
  stimuleren.
- Vergaderingen over datum, locatie (staat redelijk vast), programma
  en info aan de leden.
- Uitnodigingen sturen aan de teams van buiten Heino.
- Speelschema maken.
- Contact onderhouden met EC, SenC en SC.
- Sporthal bespreken en afspraken maken met beheerder.
- Scheidsrechters zoeken en ontvangen etc.
- Afspraken maken over al dan niet aanwezig zijn en taken tijdens 
  het toernooi.
- Een lid van de groep legt verantwoording af aan de EC.
- Drie keer vergaderen.

Tijdsinvestering: In de maanden september t/m december vier uur 
per maand. Bij hoge uitzondering meer.
Op de drie toernooiavonden is de tijdsinvestering in overleg.
Informatie: Mike Klink (06-37333614) of Arjen Stegeman (06-
21532974).

Activiteitengroep 
Gezocht: twee leden voor de activiteitengroep.

Wat doet de Activiteitengroep? 
- Organiseert in de winterperiode voor de verschillende leeftijds-
  categorieën een aantal activiteiten zoals: Bingo, Vossenjacht, 
  smokkel- en spooktocht, Sinterklaasavond, voetbalgolf en eventueel
  een bezoek aan wedstrijden van PEC Zwolle.
- Draaiboeken maken en aanpassen.
- Volwassenen inschakelen, locaties reserveren.
- Overleg met EC, JC, KC en accommodatieplanner.
- Jeugdleiders en ouders informeren.

Evenementencommissie 
zoekt nieuwe input! vacatures
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Laat zien wie je bent!

OP ZOEK NAAR
JOUW STIJL
logo
flyer
poster
kaart
en meer ... 

(06) 31 21 90 26

info@dk5design.nl
www.dk5design.nl

De Dorsvlegel 6
8141 HC Heino

- Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk
  sportieve recreatie.
- Verslaglegging op de site en clubblad.
- Vier keer vergaderen

Tijdsinvestering: acht uur per maand in de winter. Bij hoge uitzonde-
ring meer. Informatie: Arjen Stegeman (06-21532974).

Vv Heino Familiefeestgroep
Gezocht: een lid voor vv Heino Familiefeestgroep. 

Wat doet de vv Heino Familiefeestgroep? 
- Deze groep organiseert voor iedereen die wat met vv Heino te 
  maken heeft meerdere evenementen op een dag:
  •Het vrijwilligersfeest.
  •Een spellencircuit voor iedereen (vooral de jeugd).
- Vergunning aanvragen bij gemeente.
- Programma, spelbegeleiders, en veldindeling maken.
- Afspraken met EC, SenC, JC, KC, AC en accommodatieplanner.
- DJ en geluid vastleggen, barpersoneel via HHZD regelen.
- EHBO (en beveiliging) regelen.
- Afspraken maken over muntverstrekking, toegang, veiligheid en
  gedrag.
- Ieder lid van de groep is verantwoordelijk voor een van tevoren
  afgesproken onderdeel en een lid van de groep is verantwoordelijk
  voor de financiën.
- Drie keer vergaderen.

Tijdsinvestering: drie uur per maand in het voorjaar. In de aanloop 
naar en op de dag zelf meer.
Informatie: Arjen Stegeman (06-21532974).

Jubileumwerkgroep 
Gezocht: Creatieve leden die alvast na willen denken over het vijftig-
jarig 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 adhocgroep die telkenmale gekozen en benoemd
  wordt door het bestuur.
- Neemt de organisatie van het komende jubileum voor haar 
  rekening.
- Organiseert diverse acties om tot financiering van de dan komende
  activiteit te komen.
- Stelt het programma samen de betreffende activiteit en draagt zorgt
  voor de uitvoering daarvan.
- Eventueel vergunning aanvragen bij de gemeente.
- Nauw contact houden met EC, KC en accommodatieplanner.
- Een lid van de groep legt verantwoording af aan het bestuur.
- Afhankelijk van de activiteit vergaderen.

Tijdsinvestering: twee uur per maand. Richting het jubileum meer.
Informatie: Diane Eilander (06-18516476).

HEINO SPORT 201724



Speel jij in JO8 of JO9 dan geef je nu nog op voor ‘Pupil van 
de week’. Als pupil van de week ga je samen met een andere 
pupil de voorbereiding en thuiswedstrijd van Heino 1 van 
dichtbij meemaken.

In Heinotenue als een echte voetballer word je verwacht in de 
bestuurskamer, waar een bestuurslid jou en je ouders/verzor-
gers zal ontvangen. Tevens krijg  je het programmaboekje met 
de antwoorden op vragen die jij eerder thuis al hebt ingevuld.

Vervolgens word je voorgesteld aan Erik Schokker, leider 
van Heino 1, die je al opwacht bij veld 1, waar Heino 1 de 
warming-up draait. Aan het einde van de warming-up is er 
een kort “FOTO-moment”!

Bij de start van de wedstrijd kom je samen met de scheids-
rechter, grensrechter en alle spelers het veld op. Met de 
andere pupil van de week mogen jullie de aftrap nemen en de 
openingstreffer schieten op de goal.
Daarna zit je als een echte wisselspeler, de eerste helft bij 
Heino 1 op de bank. Na de eerste helft word je door een 
bestuurslid meegenomen naar de bestuurskamer met je 
ouders/verzorgers en daar wacht nog een “leuke verrassing”.
 
Wil jij nog dit seizoen pupil van de week zijn, dan kan dit nog 
bij de thuiswedstrijd op 4 maart en 20 mei.
Stuur een WhatsApp naar Saskia.maatman@kpnmail.nl of 
bellen mag ook 06-23 69 95 51 voor meer informatie.

Heel veel plezier en geniet ervan!

SINTERKLAASFEEST
Voor jongens en meisjes van JO9 (G) en JO8 (G)
Vrijdag 1 december 2017 van 18:30 tot 20:15 uur

komen sint en zijn pieten naar de sportkantine. 

Winteractiviteiten
voor jeugdleden

Voor alle activiteiten geldt:
DATA EN TIJDEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD. HOUD DUS GOED DE SITE IN 
DE GATEN, OOK OP DE DAG ZELF! 

VOETBALBINGO 
Voor de voetbalschool en alle jeugdteams.
Vrijdag 12 januari 2018 van 19:00 tot 21:00 uur

Voor JO11, MO11, JO13 en MO13
Vrijdag 26 januari 2018. Nadere informatie volgt.

Voor JO11, MO11, JO13, MO13, JO15 en MO15. 
Zaterdag 17 februari 2018. Nadere informatie volgt.

WHATSAPP SPEURTOCHT

foto: Maeike Blauw

Wordt ‘Pupil van de week’
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Bron: Volkskrant . Door: Pieter Klok 25 oktober 2017

Ooit waren sporten mede bedoeld om de jeugd enig moreel 
besef bij te brengen. Wie sportte, leerde wat teamspirit was en 
sportief gedrag, en vooral ook dat je nooit mag klagen over de 
scheidsrechter. Wie echt goed is, is immers ongevoelig voor een 
scheidsrechterlijke dwaling. Klagen is voor losers.
Sinds Nederland een Formule 1-racer van formaat heeft, is alles 
anders. Geef bij een nederlaag altijd anderen de schuld, is de 
belangrijkste les die Max Verstappen voor ons in petto heeft, en 
scheld die vervolgens verrot. De steward die een tijdsstraf gaf, 
werd door hem ‘mongool’ genoemd. Zijn fans vinden dit prach-
tig. De felle toon van Verstappen verraadt zijn strijdlust.Maar als 
te veel jongeren dit voorbeeld volgen, eindigen we als natie van 
verongelijkte slachtoffers. Of zijn we dat al en herkennen we in 
Max onszelf?

Bron: Volkskrant Plus. Door: Willem Vissers 23 oktober 2017

Het toppunt van verloedering op het voetbalveld betrof een 
scène uit Goodison Park, waar donderdag tijdens een opstootje 
bij Everton - Lyon een vader naar een Franse speler sloeg. Het 
mepte alleen lastig, omdat hij zijn zoontje op de arm droeg.
Zou de man de beelden terugkijken, nu hij tijd heeft door zijn 

stadionverbod voor het leven? Zo van: kijk, Jimmy, of hoe de 
peuter ook moge heten, dat zijn wij. Jij en ik, samen naar het 
voetbal. Gezellig. Hier lopen wij naar de spelers toe, vlak bij de 
reclameborden.Ja, die met dat rode hoofd en van bloed doorlopen 
ogen, dat ben ik. Ik snap dat je me nauwelijks herkent. Dit is niet 
de papa die ‘s avonds een verhaaltje voorleest.

Trouwens, Jimmy, het was alleen een beetje onhandig dat je op 
mijn arm zat. Anders had ik die Franse eikel tenminste fatsoen-
lijk kunnen raken. Ik zie dat je best bang kijkt. Is niet nodig, 
hoor. Keurig dat je de speen in je mond houdt.Het akkefietje bij 
Everton is symptomatisch voor de totale gekte die het voetbal op 
menig moment overneemt. Kijk naar die koppen vol haat op de 
tribune bij Feyenoord - Ajax. Brrrr.Aad Felix , jeugdvoorzitter 
van de club waar mijn zoon voetbalt, Onze Gezellen uit Haarlem, 
liep zaterdag met een ingenieus plastieken plaatje over zijn neus. 
Hij is geopereerd aan een breuk.
Hoe dat zo kwam? Hij floot de wedstrijd van jongens onder 19 
tegen United Davo, ook uit Haarlem, en gaf op een gegeven 
moment de rode kaart aan een knul van United. De jongen 
vertrok zonder al te veel misbaar, want het was verder best een 
gewone, fijne wedstrijd.Felix had alleen buiten de vader van 
de jongen gerekend. Die liep het veld op en haalde uit voor een 
ouderwetse muilpeer. Blauw oog, neus gebroken. De politie was 
snel ter plaatse, want in het naburige Bloemendaal, dat chique 
Bloemendaal, waren ze ook al met elkaar op de vuist gegaan bij 
een jeugdwedstrijd.De man van de muilpeer was al gevlucht, 
maar hij meldde zich later op het politiebureau. Tegen hem is 
aangifte gedaan voor mishandeling.

In hetzelfde weekeinde schreef vriend Hans Klippus op Facebook 
over zijn avonturen als jeugdcommissielid van dienst bij VUC 

uit Den Haag, waar hij verbaal was 
bedreigd en beledigd toen hij het opnam 
voor een belaagde scheidsrechter.
En zo gaat het week in week uit, her 
en der in Nederland. Op het eind van 
zijn betoog schrijft Klippus: ‘Maar ik 
laat mijn cluppie niet in de steek.’Het is 
bijna ontroerend, dat de meeste mensen 

die zich voor de club inzetten gewoon doorgaan, ondanks al die 
ongein. Aad Felix blijft fluiten, als het aan hem ligt.Leve al die 
vrijwilligers. Ze doen hun
‘werk’, ondanks al die bedreigingen en al dat geweld. Ze laten 
zich niet uit het veld slaan. Althans, niet in figuurlijke zin.

Ooit waren de sporten mede bedoeld om 

de jeugd moreel besef bij te brengen

Zou de man de beelden terugkijken, nu 

hij tijd heeft door zijn stadionverbod 

voor het leven?

In de 
MEDIA

“Het is bijna ontroerend
  dat de meeste mensen 
     die zich voor de club
        inzetten gewoon 
   doorgaan, ondanks al 
            die ongein”
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Sponsoren vv Heino

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
Bij Negen
Boerdijk dienstverlening
Boerdijk juwelier
Boni Supermarkt
Bosch Car Service
Buuffie’s
Cafe de Baron
Cafe Restaurant De Olde Wetering
Catering en Partyservice van Dam
Chinees Hong Bin
Constructiebedrijf Kruiper BV
Dabeko
De Groene Weg BV
De Haan Machinefabriek BV
De Jong & Laan Accountants
De Smulbaai
De Zaak Electronics
Digiworks
DJ Jasper Esman
DK5design
Dorie Haarman
Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regiobank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Frits v.d. Linden
Flynth
Gasterij de Kruidentuin 
Garage Dalhuisen-Lok

Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm
Rob Hartholt
Heeger Makelaardij
Herenkapsalon De Barbier
Het Kantoor Administraties
Hilgenkamp Bouwservice
Holtkuile Tuincentrum Raalte

Hoppen B.V.
Hoveniersbedrijf Horstman
Hoveniersbedrijf D. Lubbers
Hunneman Milieu-Advies
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
Maeike	Blauw	Fotografie
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
SmitDeVries
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-restaurant ‘De Remise’

bedankt
!
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Wij zijn Heino, wij staan voor saamhorigheid en samen 
vechten voor de club. We zien elkaar bij de voetbal, 
begroeten elkaar, helpen en ondersteunen elkaar. En dat 
alles omdat we minimaal één ding gemeenschappelijk 
hebben: ons groene hart! Uiteraard is er meer dan voetbal, 
dus nemen we een kijkje of er nog meer passies zijn waar 
het groene hart van onze Heinoërs harder van gaat kloppen. 
In deze rubriek: Justin Stam (34) en Kirsten Wolthuis (32). 

door: Anneloes Rabel

Justin en Kirsten zijn drie jaar geleden in Liederholthuis 
komen wonen en inmiddels helemaal geïntegreerd binnen 
onze vereniging. Justin is in eerste instantie als spijkerharde 
verdediger terechtgekomen in het vlaggenschip van onze 
club, waarna hij besloten heeft een stapje terug te doen, om 
zijn voeten te laten spreken in het tweede seniorenteam. 
Ook Kirsten liet direct bij haar entree zien dat de damestak 
niet om haar heen kon; heel wat keren liet zij het doelnet van 
de tegenstander bewegen en wist in haar eerste jaar zelfs 
topscorer te worden. Dit seizoen heeft Kirsten andere priori-
teiten dan voetbal: de genen van dit sportieve koppel worden 
gebundeld en zij verwachten deze maand hun kleine mascot-
te, gefeliciteerd!
 
Wat moeten we nog meer weten over Justin en Kirsten?
Justin heeft voor hij bij vv Heino terechtkwam zijn ijzeren 
discipline en voetbalkwaliteiten opgedaan bij de club WV-
HEDW uit onze hoofdstad. Kirsten heeft haar voetbalcarrière 
een boost gegeven door in haar studententijd bij de vrouwelij-
ke hoofdklasser en tevens bekendste Noordelijke studenten-
club The Knickerbockers te shinen. Zij hebben elkaar dan ook 
leren kennen tijdens een voetbaltoernooi, waar teamgenoten 
van Justin - oud-Knickerbockers- wel een goede match zagen 
in de twee. Nu, zes jaar later en met een kleine op komst, 
blijkt dat zij gelijk hebben gekregen. Niet alleen op sportief 
gebied heeft ons duo veel geluk gehad, ook qua intelligentie 
is het niet mis; waar Kirsten promovendus is aan de univer-
siteit van Groningen, vult Justin zijn doordeweekse dagen als 
ingenieur werktuigbouwkunde. In de weekenden wordt, buiten 
de voetbal om, veel tijd gestoken in hun gezamenlijke project/
hobby: klussen!
 
Hoe zijn jullie als stadse studenten in het landelijke Lierder-
holthuis terechtgekomen?
Na een aantal jaar wilden wij graag samenwonen. Kirsten 
woonde en werkte op dat moment in Groningen en Justin 
werkte toentertijd in Utrecht, dus een huisje in de buurt van 
Zwolle was een logische keuze.  

Justin heeft twee rechterhanden en naast klussen houdt hij 
zich graag bezig met het opknappen van en sleutelen aan au-
to’s. Zijn droom was dan ook om een boerderij te kopen om op 
te knappen, met veel ruimte en plek voor hiervoor genoemde 
hobby. En Kirsten zag dit ook wel zitten, iets zelf maken/op-
bouwen. Daarnaast hadden wij via een kennis goede verhalen 
gehoord over Heino en wonen we alsnog lekker dicht in de 
buurt van Zwolle.

Hoeveel uur in de week zijn jullie gemiddeld kwijt aan het 
klussen?
Ons klusproject is een vijfjarenplan, dus we liggen nog steeds 
op schema en doen het lekker rustig aan. In principe klussen 
we alleen op zaterdagen. De rest van de week zijn we onder 
andere druk met ons werk.
Het tempo is de laatste tijd wel wat verhoogd met de baby op 
komst, waardoor Justin ook in de avonduurtjes wat extra heeft 
geklust, zodat alles hieromtrent op tijd af is, wat zeker goed 
komt! We zorgen er in ieder geval voor dat we niet teveel hooi 
op de vork nemen, alles onder het motto: het moet wel leuk 
blijven!

Waar zijn de grootste tegenvallers en meevallers geweest?
Gelukkig zijn we tot nu toe, buiten kleine lichamelijke 
ongemakken en verwondingen om, niet tegen grote tegen-
vallers aangelopen. Wel merken we dat we veel dingen 

Meer dan 
voetbal …
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onderschatten. Vaak denk je “dat doen we wel even”, maar 
dan gaat er toch meer tijd in zitten dan verwacht. Tot nu toe 
zijn er in ieder geval nog geen lijken uit de kast gekomen, 
hopelijk blijft dat zo! Qua meevallers hebben we veel profijt 
van de hulp van o.a. familie, vrienden en aannemers uit de 
buurt; zodra zij zien dat wij behulpzaam zijn, zijn zij andersom 
ook extra behulpzaam.

Waar kijken jullie het meest naar uit als alles in jullie huis af 
is?
Ten eerste naar de komst van de baby in een lekker warm 
huis. Op dit moment wonen we in het voorhuis, wat gezellig is, 
maar vrij krap. We zijn -mede door dit project- tevreden met 
kleine dingen die voor een ander heel normaal zijn. We kijken 
met name uit naar simpel woongenot, bijvoorbeeld dat we 
over een maandje of twee ‘op de deel’ kunnen wonen; heerlijk 
verwarmd met onder andere vloerverwarming.  

STELLINGEN:

Justin: liever een training bij je eigen team, of bij Jethro (aan-
gezien je bij laatstgenoemde ondertussen vaste klant bent)?
Tuurlijk ben ik het liefst fit. Geblesseerd zijn is heel vervelend, 
maar gelukkig maakt Jethro een hersteltraining toch leuk en 
sleept hij je er doorheen; wij zijn hem beiden enorm dankbaar. 

Kirsten: vv Heino of je oude club The Knickerbockers?
Knickerbockers was een geweldige club in mijn studententijd, 
en ik raad elke Heinoër die gaat studeren in Groningen aan 
zich daar in te schrijven. Voor nu heb ik het enorm naar mijn 
zin bij Heino en ik zie onze vereniging echt als een warm nest, 
waar je na het studeren altijd (weer) welkom bent. Wij vinden 
het enorm fijn hoe leuk we zijn ontvangen en hoe we vanaf het 
begin overal bij betrokken zijn.

Beiden: liever een wedstrijd voetballen tijdens een zwoele 
zomeravond of samen een ritje maken in jullie cabrio op een 
zwoele zomeravond? 
Voetballen blijft het mooiste! Dan wel met de cabrio er naar-
toe!

Beiden: liever nooit klaar met klussen, of nooit meer kunnen 
of mogen klussen?
De eerste! We houden ervan lekker bezig te zijn.

Beiden: liever terug in de tijd en een huis kopen dat af is, of 
terug in de tijd en precies dezelfde keuze opnieuw maken?
We zouden precies hetzelfde weer kiezen, dit is te leuk.
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Wat staat er op de agenda?

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
Anneloes Rabel
Peter Vervloet
Timo Bomhof

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

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:

6 december 2017
14 februari 2018

datum    activiteit     van  tot  plaats

zondag 26 november 2017  Crazy Sunday    16.00 uur -19.00 uur Kantine
    
vrijdag 1 december 2017  Sinterklaas voor de JO8 en JO9  18.30 uur - 20.15 uur Kantine
zaterdag 2 december 2017  Oud papier m.m.v. Heino 8   8.45 uur - 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
woensdag 6 december 2017 Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
zaterdag 23 december 2017 Oudejaarsborrel    16.00 uur-  19.00 uur Kantine
woensdag 27 december 2017 Kersttoernooi jeugdteams      Sporthal Hoogerheyne
donderdag 28 december 2017 Kersttoernooi jeugdteams      Sporthal Hoogerheyne
donderdag 28 december 2017 Futsal Heino mannen en vrouwen (muv H1 en H2) 18.00 uur- 22.30 uur Sporthal Hoogerheyne
vrijdag 29 december 2017  Kersttoernooi jeugdteams      Sporthal Hoogerheyne
vrijdag 29 december 2017  Futsal Heino 2    18.00 uur - 22.30 uur Sporthal Hoogerheyne
zaterdag 30 december 2017 Kersttoernooi jeugdteams      Sporthal Hoogerheyne
zaterdag 30 december 2017 Futsal Heino 1    18.00 uur- 22.30 uur Sporthal Hoogerheyne
    
zaterdag 6 januari 2018  Oud papier m.m.v. Heino 9   8.45 uur- 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
zaterdag 6 januari 2018  Veldloop        Sportpark
vrijdag 12 januari 2018  Voetbalbingo voor de jeugd (en hun ouders) 19.00 uur- 21.00 uur Kantine
vrijdag 26 januari 2018  Spooktocht voor JO11, MO11, JO13 en MO13 iom Activiteitengroep  
    
zaterdag 3 februari 2018  Oud papier m.m.v. Heino 10   8.45 uur - 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
woensdag 14 februari 2018  Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
zaterdag 17 februari 2018  WhatsApp-speurtocht 
    JO11, MO11, JO13, MO13, JO15 en MO15 13.00 uur-15.00 uur Kantine
    
zaterdag 3 maart 2018  Oud papier m.m.v. Heino 11   8.45 uur - 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
    
woensdag 4 april 2018  Deadline clubblad Heino Sport  23.00 uur  clubkrantheino@gmail.com
zaterdag 7 april 2018  Oud papier m.m.v. Heino 1   8.45 uur - 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 13 april 2018  Sport Real 1e pouleronde   19.30 uur - 23.30 uur Sportpark
vrijdag 20 april 2018  Sport Real 2e pouleronde   19.30 uur - 23.30 uur Sportpark
zondag 22 april 2018  Crazy Sunday    16.00 uur - 19.00 uur Kantine
vrijdag 27 april 2018  Koningsdagvoetbal voor scholen uit Heino & Lierderholthuis  Sportpark
    
zaterdag 5 mei 2018  Oud papier m.m.v. Heino 2   8.45 uur - 11.30 uur Parkeerplaats Sportpark
vrijdag 18 mei 2018  Sport Real 3e pouleronde   19.30 uur - 23.30 uur Sportpark
vrijdag 25 mei 2018  Sport Real 4e pouleronde   19.30 uur  - 23.30 uur Sportpark
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie sponsorcommissie@vvheino.nl 

Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Ekkelkamp, H. voorzitter 06-23801419

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

Dijk, R. relatiebeheer 06-51253310

Vertrouwenspersoon Blanke, T. relatiebeheer 06-53909560

Zuidwijk, M. 06-20066741 Leferink. L relatiebeheer 06-15329417

Balk, Y. relatiebeheer 06-81439821

Financiële administratie Vacature relatiebeheer

Mulder, J. voorzitter 06-40074673

Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Technische commissie

Fuselier, M. ledenadministratie 0572-394313 Pot, R. voorzitter 06-10125848

Lute, J. contributies 0529-497666 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524

Jalink, B. senioren selectie 06-10982872

PR/Communicatie Pazie, M. JO19 en JO17 06-13361369

Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Strijtveen, E. JO15 en JO13 06-12894865

Stegeman, K. 06-41044808 Eijkelkamp, M. JO11 06-10119032

websiteteam webteam@vvheino.nl Kroes, D. JO9 en JO8 06-21180038

redactie Heino sport clubkrantheino@gmail.com Schouten-v/d Kolk, S. vrouwen/meisjes 06-28921316

Keijzer, R. hoofd jeugdopl. 06-10357684

Accommodatiecommissie Burghout, W. keepersoördin. 06-24442907

Hoppen, R. voorzitter 06-22026404

Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Trainers:

Boerdijk, J. lid commissie 06-21814626 Vogel, de M. Heino 1 06-12254496

Hoes, R. lid commissie 06-22081680 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109

Peeters, J. Heino 3 06-14648178

Jeugdcommissie Reinders, P. keepers senioren 06-15898710

Telgenkamp, P. voorzitter 06-55133891 Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907

Maatman, S. secretaris 06-23699551 Gerritsen, R. Dames 1 06-18219453

Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Burg v/d, L. Dames 1 06-39598436

Elshof, H. coörd. contactpers. 06-45593073 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978

Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Magsino, R. JO17-1 06-20025007

Wolven, R. JO15-1 06-57547092

Contactpersonen jeugd Boerdijk, J. JO13-1 06-45383656

Beld, H. van de contact JO19-17 06-21873265 Vonderman, C. JO11-1 06-53879793

Groenewoud, L. contact JO15-13 06-83648839 Schutte, C, JO9-1 06-44043497

Oortwijn, U. contact JO11 06-30055446

Kuip, J. van der contact JO9 06-27979158 Verzorging:

Smook, C contact meiden 0572-392231 Roeke, J. hoofdverzorger H1 06-50951133

Roeke, J. contact Voetbalschool 06-50951133 Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765

Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222

Evenementencommissie Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771

Eilander, D. waarnemend vz 06-18516476

Tongeren, M. van secretaris 06-34970302 Materialen:

Swuste, F. loterij / crazy sunday 06-36132316 J. Meijerman belijning velden

Slotman, W. activiteiten 06-20028297

Boerdijk, J. D-kamp 06-45383656 Ontvangst zondag

Klink, L. jeugdtoernooien 06-11891320 Korstee, H. 0572-393812

Bruggink, M. voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816

Slinkman, M. oud papier 0572-392815 Roeke, W. 0572-392113

Klink, M. Futsal senioren 06-37333614

Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Kledingbeheer

Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Neimeijer, B. 0572-392670

Stegeman, A. resterende even. 06-21532974 Riessen, M. van 0572-390244

Nijensteen J. 0572-392011

Kantinecommissie

Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Scheidsrechters

Ypenburg, D. planning 06-15605889 Hulleman, H. coördinator 06-13751139

Krosman, B. inkoop 06-20551139 Vacature praktijkbegeleider

Beek, T. van der inkoop 06-53378481 Rossum, J. van senioren 06-34279981

Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312

Slotman, E. reservering/site 06-19622620 Slotman, S planning jeugd 06-14198566

Marsman, K. kwaliteit 06-43655641

Seniorencommissie

Wedstrijdsecretarissen Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827

Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450 Bos, K. secretaris 06-10804450

Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672

Consul

Vrijwilligerscoördinaat Steg, H. 06-12436353

Vacature waarneming bestuur

Accomodatieplanner
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