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De titel verwijst naar de fantastische Panini-actie die 
op 11 mei start. We gaan met z’n allen in Heino weer 
sparen en ruilen. Een boek vol met voetballende helden 
en een prachtige titel ‘De helden van vv Heino’. Ik wil het 
graag ook hebben over de andere groep helden van vv 
Heino. Namelijk, het korps vrijwilligers. De mensen die 
ervoor zorgen dat er überhaupt gevoetbald kan worden. 
Volgens de definitie uit de Dikke van Dale is een held 
‘een bestaand, fictief of historisch persoon die, wanneer 
geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een 
zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering 
betoont voor een grotere zaak’. Dat klink zo gesteld wel 
erg zwaar en we moeten dan ook onze helden maar snel 
in de figuurlijke zin typeren. Toch zijn er elementen in 
deze definitie die enigszins verwijzen naar ons VVH-
heldendom. Alhoewel ik nooit een vrijwilliger heb horen 
spreken over ‘zelfopoffering’ besteedt menigeen veel tijd 
aan vv Heino. De ruil is een hoop plezier, saamhorigheid 
en van betekenis kunnen zijn. Dus doe het niet alleen 
voor de club, maar ook voor jezelf en dan is vrijwilli-
gerswerk echt geen opoffering. Het is een soort ‘way of 
life’. Een periode in je leven waarin je, al dan niet via de 
voetballende kinderen, meehelpt aan een prachtig ver-
enigingsleven. Dat je het doet voor een grotere zaak is 
duidelijk. Onze zaak is vv Heino! Zoals ik stelde moet je 
als vrijwilliger het ook echt voor jezelf doen, maar het is 
zo heerlijk om met z’n allen een groen-wit-zwarte passie 
te hebben. En niet alleen vanwege de voetbalprestatie, 
maar voor al hetgeen we ook buiten de lijnen bereiken. 
Trots! De elementen die in de definitie verwijzen naar 
gevaar of rampspoed zijn bepaald niet aan de orde 
voor vv Heino. Het gaat ons goed, maar niet vanzelf. We 
hebben er dagelijks moeite voor te doen en dan kan niet 
zonder de inzet van de vele vrijwilligers; onze helden. 
Dat ik dan op Koningsdag tot Held van Heino ben 
benoemd, zie ik als waardering voor ons allen. Natuurlijk 

vind ik het persoonlijk mooi, maar kan en wil niet anders 
denken dat we met elkaar iets geweldigs neerzetten bij 
vv Heino. Het voorzitterschap is op mijn pad gekomen, 
nooit gedacht en nooit de ambitie getoond. Ik zie de tijd 
om voorzitter te mogen zijn als een eer en niet als een 
verdienste. Samen met het bestuur, de commissieleden 
en de vele vrijwilligers maken we vv Heino een ‘grote 
zaak’. En hoezo opoffering?  Met liefde voor de club is 
inzet vanzelfsprekend. Wat is er mooier om de jeugd te 
zien genieten en later deze kinderen terug te zien als 
trainer, vrijwilliger of bestuurslid. Laten we dan ook vrij-
willigerswerk zien als een vanzelfsprekendheid. Betrok-
ken zijn bij vv Heino betekent je automatisch inzetten. 
Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is welkom. We gaan 
de komende tijd feestvieren en waarderen dat we 50 
jaar bestaan. 

Veel plezier, helden van vv Heino!

Peter Vervloet
Voorzitter

 

Voorwoord van de voorzitter

DÉ HELDEN VAN VV HEINO
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VAN DE 
BESTUURSTAFEL …

In deze rubriek wordt melding gemaakt van bestuurs-
zaken. Waar zijn we als bestuur mee bezig? Waar kun 
je op rekenen? Wat we willen weten van jou en ook wat 
we van onze leden verwachten. Per slot van rekening 
vormen we samen de vereniging! Eerst de informatie.

Er is de laatste tijd voor en achter de schermen enorm hard 
gewerkt om een aantal zaken voor elkaar te krijgen. Van een 
bestuur mag verwacht worden een aanzet te geven tot nieuw 
beleid en actie, maar wat er bij vv Heino gebeurt, is toch 
echt wel bijzonder. Zoveel initiatief en actie vanuit de gehele 
vereniging. We zijn er blij mee en supertrots. Deze rubriek ‘Van 
de bestuurstafel’ zou evenzo van de ‘Van de verenigingstafel’ 
getypeerd kunnen worden. Toch maar even een poging om wat 
zaken op een rij te zetten.  

1. De gewijzigde statuten zijn nu ook notarieel vastgelegd 
 (26 april 2019). In de bestuurskamer staat een groene 

map met o.a. de statuten. Voor eenieder te lezen. Ook 
allerlei andere procedures en reglementen kun je daar 
vinden.

2. We hebben in een tweetal Bijzondere Algemene Ledenver-
gaderingen besluiten genomen over de privacywetgeving 
(AVG), verklaring omtrent gedrag (VOG) en ons nieuwe 

 tenue. Elders in het clubblad meer over het prachtige nieu-
we tenue. 

3. We zijn nog drukdoende met de vacature van penning-
meester.

4. In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 26 
maart jl. hebben de leden gekozen voor een nieuw tenue. 
Daartoe was het nog wel nodig om het huishoudelijk regle-
ment te wijzigen. In artikel 8, lid 1b is toegevoegd de kleur 
‘zwart’, naast ‘wit’ als mogelijkheid.  

5. We gaan richting ons jubileumfeest met de aftrap op 11 
mei. Dan start de Panini-actie van Albert Heijn en vv Heino. 
We zijn heel blij dat Kim van de Worp deze actie weer wil 
doen.

6. De voorinschrijving van ons jubileumboek is gestart. Wees 
er snel bij. Het is een prachtig boek aan het worden.

7. De verdere renovatie van de kleedkamers wordt opnieuw 
bekeken. Dat wil zeggen: ter overweging alles in één keer 
in plaats van gefaseerd. Dit heeft praktische voordelen en 
maakt meer subsidie nodig. Nadere berichtgeving volgt.

8. Het hoofdveld wordt in 2020 vervangen. We hebben sinds 
2018 getracht de vervanging naar voren te halen, maar de 
Gemeente heeft met extra maatregelen en een herkeuring 
de vervanging uitgesteld. Het veld voldoet nog steeds aan 
de normen, maar dat is in de beleving anders. 

9. Binnenkort start een belronde om meer vrijwilligers te 
werven. We kunnen niet denken dat alles vanzelfsprekend 
loopt en hebben meer menskracht nodig. 

Wellicht worden zaken vergeten en als je vragen hebt, kun je 
uiteraard een bestuurslid aanspreken. We zijn er vaak en niet 
alleen om te vergaderen, maar vooral ook om te genieten van 
ons voetbal en het verenigingsleven.

Bestuur vv Heino
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Spaar alle helden van vv Heino 
bij Albert Heijn Van de Worp

Vv Heino bestaat dit jaar vijftig jaar en dat zal niet 
ongemerkt voorbijgaan. Net als tien jaar geleden kan 
iedereen weer voetbalplaatjes van vv Heino sparen. 
“In 2009 waren we met onze Panini-actie een van de 
allereersten in Nederland”, vertelt Kim van de Worp, 
eigenaar van Albert Heijn Van de Worp in Heino. “Onze 
club bestaat komende zomer 50 jaar en dat willen we 
vieren”, vult Martin Blanke, aanvoerder van het Pani-
niteam van vv Heino, aan. “We zijn de eerste club die 
voor de tweede keer zo’n actie heeft. Je kunt dus van 
veel voetballers zien of en hoe ze zijn veranderd de 
afgelopen tien jaar!” 

Voetbalplaatjes bij de boodschappen
“Al onze klanten krijgen bij elke tien euro aan boodschappen 
een zakje met vijf voetbalplaatjes”, legt Kim uit. “Gedurende 
zeven weken heeft iedereen de tijd alle voetbalhelden bij 
elkaar te sparen.” 

Kijk en vergelijk
Vanaf zaterdag 11 mei krijgen alle leden van vv Heino een 
prachtig verzamelboek cadeau van Albert Heijn. “Een echt 
collector’s item”, volgens Martin Blanke, “Zeker als je tien jaar 
geleden ook al zo’n boek bij elkaar hebt gespaard is dit een 
geweldige aanvulling. Kun je kijken en vergelijken met tien jaar 

geleden. Hartstikke leuk natuurlijk!”

Win unieke prijzen
En alsof het allemaal nog niet leuk genoeg is, gaat Albert Heijn 
prijzen uitdelen aan de verzamelaars die het eerst hun elftal 
bij elkaar hebben gespaard. “Echte hebbedingetjes voor ieder-
een die Heino een warm hart toedraagt,” vertelt Kim, terwijl 
hij een schitterende sjaal met het nieuwe logo van vv Heino 
tevoorschijn haalt, “of wat dacht je van een mooi shirt?”. 
“En voor de mensen die als eersten het hele boek vol hebben, 
liggen er sportieve jacks klaar. Als je daarmee in Heino rond-
loopt ben je echt het mannetje!” lacht Martin Blanke. Kortom: 
reden genoeg om weer voetbalplaatjes van vv Heino te gaan 
sparen!

VOETBALPLAATJESACTIE BIJ JUBILEREND
VV HEINO OP HERHALING!

Spaar alle helden van vv Heino en win ook zo’n prachtig jubileumshirt! (foto: Maeike Blauw)
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NOTULEN 1e bijeenkomst
Notulen Bijzondere Ledenvergadering 26 maart 2019, 21.00 uur
 Aanwezig: 28 leden

1. Opening
 Voorzitter Peter Vervloet opent de Bijzondere Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden van harte welkom. 
 Afmeldingen zijn ontvangen van: Harm Steg, Bert van der Horn en Anton Nijboer.
2. Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken. 
3. Mededelingen
 Herinrichting plein (door Rob)
 zie tekening. Gemeente staat garant voor een groot gedeelte van de kosten (+- 18.000 euro). 
 Actie vanuit ons:
 - handjes leveren voor het eruit halen. 
 - 128m2 moeten we er zelf leggen. 
 Starten binnen 2 of 3 weken met het eruit halen. 
 Er zal nog een oproep komen op de site en via de app. 
 Met dank aan André Roelofs en Rob Hoppen voor de afgelopen twee jaar in de onderhandelingen met de gemeente.

 Jubileumweek (door Diane)
 - Panini-verhaal is zo goed als rond. 
 - Vrijdag 28 juni reünie. Aanmelden kan via de site. Geef het door aan ook de oud-leden. 
 - Zaterdag 29 juni overdag Dames wedstrijd Dames 1 – Oldstars
 - Zaterdagavond 29 juni: feestavond
 - Woensdag 3 juli: voetbalclinic jeugd
 - Vrijdag 5 juli: grote Heino Pub quiz.
 - Zaterdag 6 juli: Familiedag XL
 - Zondagmiddag 7 juli: Boekpresentatie 50 jaar vv Heino. 
 Nog een aantal punten in de lucht maar nog niet definitief.

 Kleding (door Hendry)
 Kwaliteit van onze oude kleding liet te wensen over. Hierdoor zijn we het gesprek aangegaan met diverse leveranciers. 
Het contract met Intersport loopt af en wordt niet verlengd. We hebben een andere partij gevonden in Spijkerman 
Sports. We hebben met een aantal kledingmerken gesproken. Van Hummel gaan we over naar Jako. 
Hier gaan we een eigen ontworpen shirt in de vorm van sublimatie laten maken. Ze gaan praktisch het geheel voorfi-
nancieren. Dit zal het aankomende seizoen gaan plaatsvinden. 
Een optie bij het wijzigen van de kleding is ook een wijziging van de tenuekleuren. Het idee is een zwart broekje. Dit 
zijn suggesties die vanuit de vereniging komen.
Zwart, wit en groen zijn de Heino-kleuren. 
Zijn nu druk bezig met een aantal ontwerpen. Dit doen we zelf maar hier kan Jako ook mee helpen. Ze hebben goede 
ontwerpers in huis. 
Meningen zullen gevraagd worden bij mensen binnen de vereniging in diverse lagen. We komen nog terug met een 
voorstel voor de kleding en kleuren.
Nog veel acties in een korte termijn. Bijvoorbeeld ontwerp en sponsorcontracten.

Bertus Neijmeijer (kledingcommissie): voorkeur van de kledingcommissie gaat naar zwarte broekjes. Witte worden 
snel minder mooi. Hierdoor hebben we hogere kosten. 
Frits Lindeboom: Wat is de contactperiode? Antwoord Hendry: 4 jaar

 Jeroen Hoppen: worden de scheidsrechters ook in het nieuw gestoken? Antwoord: we zullen dit meenemen
 Wat gaan we doen met de oude kleding? Meerdere ideeën: een goed doel, sponsor of leden. Open voor suggesties!

4. Functie Penningmeester
We hebben de functie van de penningmeester en alle taken hiervan herschreven. De functie is vereenvoudigd en de 
taken zijn verdeeld in een nieuw te vormen financiële commissie. Ondanks alle inspanning hiertoe is de functie van 
penningmeester nog vacant. 

INFORMATIE
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Joey Lute had toegezegd om tot deze BLV de waarneming te doen voor de functie van penningmeester. Vanaf van-
avond hebben we geen penningmeester meer.

 De nieuwe structuur voor de functie van penningmeester en de financiële commissie is neergezet.
 - Bestuurszaken: vacant
 - Ledenadministratie: vacant (optie aanwezig) 
 - Contributies: Joey Lute
 - Rapportages: Joey Lute
 - Contracten: vacant (optie aanwezig)
 - Bancaire: vacant (tijdelijke waarneming Jan Mulder) (optie aanwezig)
 - Subsidies: Renate Grote Gansey en Manon Haes
 - Facturatie: vacant (optie aanwezig)

 We hebben een aantal specialisten gevraagd om ons te helpen bij diverse vraagstukken:
 Frits Lindeboom start een project duurzaamheid. Ook wil hij beschikbaar zijn als coach van een eventuele nieuwe
  penningmeester.
 Jeroen Hoppen is projectleider AVG.
 Dirk Jan Slotman is aanspreekpunt m.b.t. verzekeringen.

 We willen de mensen bedanken die hebben geholpen met het opzetten van de nieuwe structuur.
 
 We hebben voor het penningmeesterschap meerdere mensen benaderd en gesproken en helaas hebben we geen
 penningmeesterschap. 
 We luiden bij deze de noodklok. Kom met namen of kom zelf!!! Profielschets is beschikbaar.

 Jeroen Hoppen: ik heb gehoord dat er een belronde gaat komen voor vrijwilligers. Gaan jullie hierin gericht vragen voor
 bepaalde functies? Antwoord: Ja dat gaan we doen. 

 Joey Lute en Jan Mulder heel erg bedankt voor jullie inspanning de afgelopen tijd. 

5. Privacy beleid (op basis van de algemene verordening gegevensbescherming) 
 Voetbalvereniging Heino respecteert de privacy van haar leden en houdt zich aan de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). In haar vergadering van 12 maart 2019 heeft het bestuur het privacybeleid vastgesteld en de 
statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. Zie agendapunt 7 en 8.

 Jeroen Hoppen is heel actief bezig geweest met het beleid en de uitvoering hiervan. 
 Geen vragen naar aanleiding van het huishoudelijk reglement en statuten. 
 Bij deze is het privacybeleid actief. 
 Privacybeleid zal op korte termijn op de site geplaatst worden.
 Jeroen zal coördinator AVG blijven 
 Jeroen, nogmaals bedankt!

6. Verklaring Omtrent Gedrag 
Bij besluit d.d. 27 november 2018 vragen wij van jeugdleiders en trainers een VOG. Óók bestuursleden dienen een 
VOG-verklaring te overleggen. Het bestuur heeft in haar vergadering van 12 maart 2019 de statuten en het huishoude-
lijk reglement aangepast. Zie agendapunt 7 en 8.

We gaan van alle jeugdleiders en trainer een VOG aanvragen. Ook zal het bestuur dit gaan doen. We hebben het huis-
houdelijk reglement en de statuten hierop aangepast. 
De kosten zullen voldaan worden door het NOC NSF. Voor de organisatie hiervan hebben we een kerngroep samenge-
steld. Vanaf 1 september moet dit geregeld zijn. 

7. Implementatie logo 
In de ALV van 27 november 2018 is instemming verkregen voor het nieuwe logo. Op basis van de gegeven verbetersug-
gesties wordt het resultaat gepresenteerd met verantwoording van de implementatiekosten. 
We hebben veel input gekregen over het logo. We hebben tijdens de ALV het voor sommigen te snel gebracht. Dit 
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erkennen we en hadden we anders moeten doen.
De kosten (door Timo)
Voor iedere officiële uiting zullen we het logo z.s.m. wijzigen. 
Logo op de kleding zal veranderd worden met de invoering van de nieuwe kleding. 
Het logo zal verder geleidelijk aan doorgevoerd worden. Als er iets vervangen moet worden, dan zal het logo vervan-
gen worden. De clubkleuren zijn nu goed vastgelegd. Intern gaan we warmlopen. De officiële presentatie zal rond het 
jubileum plaatsvinden. 

Freddy Kemerink: wat is het verschil in kosten om alles in een keer te vervangen m.b.t. het logo. 
Antwoord: we hebben hier geen antwoord op. We vinden het zonde om bijvoorbeeld de kopjes nu te vervangen terwijl 
ze nog goed zijn. 
Herman Kortstee: je kunt bijvoorbeeld de kopjes te koop aanbieden. 
Antwoord: Is een mogelijkheid. We zullen het idee meenemen in de overwegingen.
 

 Uitingen die makkelijk te veranderen zijn zullen we binnen een jaar doen. Officiële uitingen zullen voor het jubileum 
 aangepast worden. 
 De kopjes gaan we bekijken maar dit punt heeft geen prioriteit. 
 Instemming gekregen d.m.v. handopsteking. Dat hadden we tijdens de ALV ook moeten doen. 

8. Instemming wijziging statuten
 Het bestuur is verplicht om haar leden te informeren over wijzigingen in de statuten en hierop instemming te vragen. 
 De gewijzigde statuten lagen ter inzage in de bestuurskamer.
 Voor een statutenwijziging hebben we 2/3 van de stemgerechtigde leden nodig. Die is niet aanwezig. Ook staat in 
 de statuten dat we dan een nieuwe vergadering mogen uitschrijven. We sluiten nu de vergadering en schrijven een 
 nieuwe vergadering uit over 5 minuten. De presentielijst zal opnieuw rondgaan.

9. Rondvraag
 Verplaatst naar de nieuw uitgeschreven Bijzondere Ledenvergadering.

10. Sluiting
 We nemen 5 minuten pauze en starten dan met de nieuw uitgeschreven Bijzondere Ledenvergadering.
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NOTULEN 2e bijeenkomst
Notulen Bijzondere Ledenvergadering 26 maart 2019, 22.00 uur
 Aanwezig: 28 leden

1. Opening
Voorzitter Peter Vervloet opent de nieuwe Bijzondere Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden nogmaals van 
harte welkom. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: Harm Steg, Bert vd Horn en Anton Nijboer.

2.  Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Mededelingen
Geen nieuwe mededelingen

4. Instemming wijziging statuten
Statuten hebben ter inzage gelegen. 
Toevoegingen: artikel 4.2b; artikel 4.2c; artikel 4.5 en artikel 9.6.
Voor het overige deel alleen met punten en komma’s aangepast.
De KNVB heeft de statuten doorgenomen en akkoord bevonden na wat kleine tekstuele aanpassingen. 
Alle aanwezige leden stemmen in met de wijzigingen.
De nieuwe statuten zullen van kracht zijn na vastlegging bij de notaris. Daarvan zal melding gedaan worden.

5. Informatie over wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur is verplicht om haar leden te informeren over wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Het gewijzigde 
huishoudelijk reglement lag ter inzage in de bestuurskamer.
Toevoegingen: 
artikel 4.4; artikel 5.2; artikel 6.3b.5; artikel 9; artikel 10.2c; artikel 11.5; artikel 12.2.a en voormalig artikel 23, opge-
nomen in 9.8

Het huishoudelijk reglement moet ook elk jaar ter goedkeuring worden neergelegd op artikel 11. We vragen nu vooraf 
toestemming voor deze jaarlijkse wijziging. 
Alle aanwezigen leden stemmen in met de wijzigingen.

Mochten we een nieuwe kleur willen toevoegen aan het clubtenue zullen we het huishoudelijk reglement opnieuw 
aanbieden tijdens een BLV. Mocht dit nodig zijn dan zullen we deze gaan uitschrijven.

6. Rondvraag
Ben Bol: Is het niet handig om statuten op de site te zetten? 
Antwoord: we zullen het bekijken hoe we dit gaan doen.
aanvulling van Gerben Blauw: alleen de wijzigingen op de site plaatsen.

Herman Kortstee: Waarom is er geen onderhoudscontract voor de muntenautomaat?
Antwoord: er is geregeld contact met de leverancier. We zijn bezig met een oplossing
- Wanneer komt er een afzuiging in de keuken?
Antwoord: is onderwerp van gesprek
- Wanneer komt er een lamp onder de overkapping voor de kantine?
Antwoord Rob: ga ik mee bezig.

Gerco Bijsterveld: Waarom geen geluid bij wedstrijden op de tv’s in de kantine?
Antwoord: kantine is voor iedereen. Het geluid van de wedstrijd moet niet overheersend te zijn in de kantine. We willen 
voldoen aan de wensen van alle leden.

7. Sluiting
We sluiten de vergadering om 22.30 uur en ontvangen een drankje namens de penningmeester.
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TOERNOOI VAN EEN 
‘WILDE BOND’

Tekst: 
vv Heino Heren 7x7 45+, Jessica Slotman

Vrijdag 8 maart jl. was het druk 
op het sportpark De Kampen 
in Heino. Onder goede weer-

omstandigheden werd het toernooi 
van de heren 7 x 7 45+ gespeeld. De 
goede weeromstandigheden worden 
specifiek benoemd omdat vorig jaar 
het toernooi gekenmerkt werd door 
klappertanden en ijspegels onder de 
neus. Gelukkig bleef de Siberische 
ijsbeer dit jaar thuis en dat veraange-
naamde de sfeer des te meer. 

Het vv Heino 7 x 7 45+ team speelt samen met een 
aantal buurtverenigingen een toernooienkalender af 
buiten de KNVB om. Een soort wilde bond dus. De 
wilde bond bestaat uit elf verenigingen (inclusief een 
damesteam). De grote uitdaging is om in twee uur tijd 
alle deelnemende teams te verdelen over twee velden, 
met genoeg speeltijd en zonder te veel wachttijd. Vooraf 
had de organisatie de ‘fingers crossed’ voor een afmel-
ding zodat er met tien teams gestreden kon worden. De 
goden waren ons wederom goed gezind en tijdens een 
mooi programma streden tien teams tegen elkaar om 
de prijs ‘Dienblad vol glazen bier’. Deze prijs werd maar 
liefst twee keer weggegeven. Zowel aan de winnaars van 
het toernooi als aan de poedelaars, het team dat met 0 
punten naar huis ging. 

Het toernooi liep als de brandweer. De scheidsrechters 
hadden de mannen en vrouwen goed onder controle. De 
calamiteitenfiets heeft maar één keer hoeven uitrukken 
voor een pleister. En er was genoeg klandizie voor de 
koffie en de biertap. Mede dankzij de kantinemedewer-
kers Herman, Benno en Marie-Christine. Top en dank-
jewel! De wedstrijdjes zijn vloeiend verlopen door de 
scheidsrechters Gert, Hans, Jeroen en Raymond. Fantas-
tisch mooi dat jullie hebben gefloten! Bernadet bedankt 
voor de voorbereiding van de gehaktballen. Deze zijn 
weer met gretige smaak opgegeten. En een compliment 
aan ons eigen team voor de fijne samenwerking voor, 
tijdens en na het toernooi. Ten slotte dank aan RGT 
Tweewielercentrum Heino voor de sponsoring!

Ging er dan helemaal niets fout? Zeker wel en de verbe-
terpuntjes zijn al genoteerd. Het belangrijkste is: hoe kan 
vv Heino volgend jaar de eerlijke winnaar worden van 
het eigen toernooi? De puntentelling ging niet helemaal 
goed; Heino werd tweede. CSV Zwolle is toernooiwinnaar 
2019 geworden. Dit team had alle wedstrijden gewon-
nen. Saillant detail is wel dat de scheidsrechter die de 
meeste wedstrijden van dit team floot, een lift naar zijn 
huis in Zwolle heeft gekregen diezelfde avond … ;-) Wat 
maakt het uit, iedereen was blij en het bleef het nog 
lang gezellig en druk in de kantine op die vrijdagavond 8 
maart!
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MAATSCHAPPELIJKE
STAGE

BIJ VV HEINO

Stage bij vv Heino
Bericht van Piet Schippers 

Meld je nu al aan voor volgend 
seizoen! Dit kan bij Piet Schip-
pers, coördinator Maatschap-

pelijke stage (MaS) bij vv Heino via 
p.schippers@hetnet.nl of bij secreta-
ris-jeugdcommissie@vvheino.nl.

    Meer informatie vind je op de website: 
  http://www.vvheino.nl/contact/maatschappelijke-stage-2/

REGEL NU AL EEN 
MAATSCHAPPELIJKE 
STAGE BIJ VV HEINO 
VOOR VOLGEND SEIZOEN!

Voor leerlingen in VMBO 3, HAVO 4 of VWO5. 

Waar kun je dat beter doen dan bij je eigen voetbalclub? 
De meesten van jullie zijn via de F- en E-jeugd doorge-
stroomd naar de oudere jeugd. Al die tijd ben je getraind 
en begeleid door vrijwilligers en misschien ook wel door 
maatschappelijke stagiaires. Voetbal kan niet zonder 
vrijwilligers en gelukkig kun jij je steentje bijdragen door 
als MaS’er de club te helpen. Maak het nog mooier door 
samen met een klasgenoot, vriend of vriendin aan de 
slag te gaan. Ook niet-leden van vv Heino kunnen hun 
MaS bij vv Heino doen, dus je schoolvrienden zijn van 
harte welkom.

Bij vv Heino zijn genoeg mogelijkheden om je maat-
schappelijke stage te doen. Denk bijvoorbeeld aan:
- assistent-jeugdtrainer;
- jeugdscheidsrechter;
- begeleiding bij de voetbalschool;
- kantinedienst op zondag in de keuken;
- helpen bij de Voetbal2daagse;
- begeleiden van activiteiten van de evenementencom-
missie.
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Afgelopen zaterdag is JO13-2 kampioen geworden. Door een 0-8 overwinning in en tegen ‘s Heerenbroek zijn 
de jongens niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Sterker nog: alle 7 wedstrijden werden winnend 
afgesloten. 

DE EERSTE KAMPIOENEN!
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Aarnink Accountants
Aberson
Adficount Salland BV
Ajax supporters
Albert Heijn
Antonissen transport heino
Apotheek Heino BV
Auto Service Heino
Autobedrijf Harrie Nijboer
AVXL
Bakkerij van der Most
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
DJ Jasper Esman
DK5design
Dorie Haarman

Dreamplafonds
Dreamteam
DWMakelaardij
Echt Syl Coaching
Elektrocentrum Lemelerveld
Erwin Otten Advies (Regio-
bank)
Estufa BV
Fakkert Diervoeders
Feyenoord Supporters
Flynth
Foreco
Frits vd Linden
Gasterij de Kruidentuin 
Garage Dalhuisen-Lok
Haarmode Spiegelbeeld
Hanos
Hartholt Bewindvoering
Hartholt - Olie
Hrpm B.V.
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
Innofeet
Jansma Versgroothandel
Jansman Bouwbedrijf
Joop Elders
Jos Lamers Bouw- en Verbouw
K. van der Spijk en Zn.

K en K relatiegeschenken
Kamphof Veetransporten VOF
Kjelvik
Klunder Bouwbedrijf
Knock Knock jeansstore
Koole en Liebregts
Korbeld Verhuur
Kos Rietdekkersbedrijf
Kroese Wevers BV
Lenferink Schilderwerken
Lindeboom & Zn Ford
Lindenhorst Makelaars en 
Taxateurs
ImpriMedia
Maeike Blauw Fotografie
Marsman trailerbouw
Mekers slagerij
Melenhorst kalverhandel
Modus Modelmakerij
Multimate
N35 Media
Neppelenbroek Auto’s
Nieuwenhuijse Volvo
Noize verhuur
Nivelco
Oosterlaar Rijschool
Ottenschot letselschade
Overmars Installatie
PassworD text Fusion BV
Rabobank Salland
R&S All round Timmerwerken
Reko B.V.
Restaurant De Mol
Restaurant Jan Steen
Reko B.V.
R.G.T. Tweewielercentrum

Rob Hartholt
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.
Sportcafe Time Out
SummerCamp Schaarshoek/
Elbo tours
Tandtechnisch laboratorium 
Heino
Timelight
Unive “De Onderlinge”
Overijssels vakantiepark Heino 
(Zaal-restaurant ‘De Remise’)
Van Diermen vishandel
Van Krevel Sierbestrating
van Riel B.V.
Vekoma
Verzamelplaats Salland
Vincent Hartman Fotografie
VitalCentre Heino
Volkerink Heino
Vosman Bouwbedrijf
Vrienden van de VV Heino
Welkoop
Wijnhout Bouwbedrijf
Willemsen Installatie
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Op naar t jubileum!

Vanavond draai ik een kantinedienst voor Sport Real en kan 
nog gauw even een stukje schrijven voor het laatste clubblad 
van dit seizoen. Ondanks de magere bezetting van teams 
zijn het gezellige avonden in de kantine. Toch zal er kritisch 
gekeken moeten worden of we het toernooi kunnen voort-
zetten met slechts zes teams dit jaar. Neemt niet weg dat 
iedereen nog kan komen kijken op een speelavond in mei of 
op de kruisfinale-avond op 3 juni en de finale-avond op 7 juni. 
De voorspellers hier zeggen dat de Averboys een goede kans 
maken!
Sinds maart weer genoeg vertier gehad in zowel voetballend 
als sociaal opzicht. Enkele speelavonden van 7x7 dames, 
heren 35+ en 45+ en op sociaal gebied de Crazy Sunday en 
natuurlijk op zowel sociaal als voetballend gebied de wedstrijd 
Rohda-Heino.
Vooral de Crazy Sunday had een bijzonder tintje; aangezien de 
dames van zondag graag het stokje over willen geven hebben 
we afscheid genomen van deze groep. Mylène en de rest van 
de dames, nogmaals superbedankt voor jullie inzet! Vanuit de 
evenementencommissie zijn we nu druk bezig om te kijken 
naar een nieuwe invulling. Even écht wat anders, dus als je 
nog ideeën hebt, wees vrij om iemand aan te spreken.
Over de wedstrijd tegen Rohda mag ik van mijn kantinecollega 
van Heren 1 niets zeggen, dus daar geef ik maar gehoor aan. 
Op sociaal vlak was het entertainmentgehalte hoog door een 
superleuk verhaal van Höllenboer. Daarin werd op ludieke 
wijze de verbintenis neergezet tussen Heino, Raalte en Lutten-
berg. Jolée!!! 

En wat komt er dan nog een eindsprint dit seizoen ... Op 31 
mei is de Keepersdag met medewerking van Nick Marsman 
en op 8 juni volgt dan de Ter Heyne Cup. Daarover elders 
meer, maar super dat deze eerste editie met 36 teams door 
kan gaan! Dat belooft weer een (ver)nieuw(d) toptoernooi te 
worden voor vv Heino. Na dit toernooi is het voetbalseizoen 
afgelopen maar gaan we nog een feestje vieren met zijn allen. 
50 jaar vv Heino: reden genoeg voor een mooie jubileumweek.

Voor meer informatie moet je vooral de website in de gaten 
houden. Wij hopen jullie ergens in deze week te treffen, want 
voor elk wat wils! Een mooie opmars naar hopelijk een mooie 
zomer.

Jubileumnieuws

Bericht namens de 
Evenementencommissie:

Diane Eilander

Dit kunnen jullie verwachten:

Vrijdag 28 juni, 20:00 uur: 
Reünie 
Voor wie? Alle (oud-)leden, aanmelden via de website
Zaterdag 29 juni, 13:00 uur: 
Dames 1 tegen Dames All Stars
Voor wie? Uiteraard iedereen welkom!
Zaterdag 29 juni, 20:00 – 01:00 uur: 
Jubileumfeest
Voor wie? Leden en vrijwilligers met max. 1 introducé
Woensdag 3 juli, 14:00: 
Voetbalclinic 
Voor wie? Alle jeugdleden
Woensdag 3 juli, 20:00: 
Try-out Walking Football m.m.v. FC Twente
Voor wie? Alle oudere leden en belangstellenden
Donderdag 4 juli, 20:00 uur: 
Herhaling wedstrijd uit 1985 tussen Heino en Leme-
lerveld. Geheel in oude stijl met spelers, trainers en 
sponsoren van toen!
Vrijdag 5 juli, 20:00 uur: 
Heino Voetbal/Pubquiz
Voor wie? Iedereen, buren, vriendengroepen of 
(afgevaardigden van) teams
Zaterdag 6 juli, 15:00 – 21:00: 
Familie/Activiteitendag
Voor wie? Alle leden en vrijwilligers en hun gezin
Zondag 7 juli, 16.00 – 19.00 uur: 
Boekpresentatie 50 jaar vv Heino
Voor wie? Genodigden.

Volg het jubileum via een speciale website: 
www.vvheino/jubileum 

50 jaar vv Heino: 

reden genoeg voor een 

mooie jubileumweek 

19
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Op naar de 50 ...
De 24e en laatste editie van deze rubriek waarin we in 
aanloop naar ons gouden jubileum verschillende sei-
zoenen van Heino 1 onder de loep nemen. Aangezien 
het jubileum al in juli gevierd gaat worden, maken we 
een selectie uit de seizoenen uit de jaren negentig tot 
aan het heden. In dit nummer het jaar 2010-2011.

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

De selectie kende in de zomer van 2010 nogal wat wijzi-
gingen. Jeroen Laarman, Joris Mulder, Sander Hulleman, 
Richard Smit, Maarten Broeks, Chiel Huisjes en Arjan 
Treep namen afscheid van Heino 1. De nieuwe aanwin-
sten waren Bas Nijensteen en Kelvin Bonhof; later kwam 
Paul van Dijk uit A1 en pakte Arjan Blom ook zijn wed-
strijdje mee..
De eerste thuiswedstrijd op het nieuwe kunstgras op 5 

september 2010 werd met 2-3 verloren van Groen Wit 
62. Daarna ging het behoorlijk beter in de 3e klasse B. 
Er werd met 0-6 van RDC gewonnen. Robur et Velocitas 
werd met 4-1 aan de kant gezet. ZVV 56 kreeg ook met 
1-4 aan de broek. Op de Kampen werd SV Zwolle met 
3-2 verslagen. De Gazelle ging met 3-4 de bietenbrug op 
en in Heeten kwam de eindstand op 2-3. Op deze 
manier pakte Heino de eerste periode; een prachtig 
begin van het seizoen.

Op 14 november werd er met de supporters van Leme-
lerveld geluncht bij Oortwijn. Daarna ging het in één 
gebroederlijke mars naar ons sportpark. In totaal zagen 
zo’n 1.400 toeschouwers de derby. Heino aasde natuur-
lijk op een revanche voor de misgelopen titel in 1985. 
Deze klassieker wordt op donderdag 4 juli 2019 overge-
speeld in de jubileumwedstrijd. Leuk extra detail: voor de 
wedstrijd van 14 november stond Heino eerste, gevolgd 
door Lemelerveld. De 3e klasse B kreeg geen nieuwe 

vv Heino – vv Heerde, 17 april 2011. Heino 1 kampioen. Fotograaf: Gerard Vrakking
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koploper, want Lemelerveld werd verslagen met maar 
liefst 4-1, door doelpunten van Rik Keijzer, Peter Gerrit-
sen en tweemaal Wilco Gerritsen.

Na tien wedstrijden stond Heino bovenaan met 24 pun-
ten. Nummer twee was SV Zwolle met 19 punten uit elf 
en derde was de Gazelle met 18 punten uit tien potjes. 
Zo ging Heino de winterstop in. Uiteindelijk stonden we 
op de helft van de competitie na elf wedstrijden met 27 
punten nog steeds bovenaan, alleen nu gevolgd door 
Heerde die inmiddels 20 punten verzameld had.

Timo Goudbeek kon na een burn-out in februari weer 
starten met zijn taak als hoofdtrainer. Peter Reumer jr. 
nam in zijn afwezigheid de honneurs voor tien wedstrij-
den uitstekend waar.

Uit in Zwolle werd op 13 maart 2011 met 2-1 verloren 
tegen de plaatselijke SV. Heino stond gelukkig na 15 
wedstrijden nog bovenaan met 34 punten, Heerde volg-
de op zeven punten achterstand. Op 3 april, na de 18e 

wedstrijd, drukte sponsor Sono alvast een kampioens-
poster. Heino lag toen negen punten voor op Heerde en 
er moesten nog vier wedstrijden gespeeld worden.

Op 17 april 2011 stond de kraker thuis tegen Heerde op 
het programma. Er stonden ruim 1.500 toeschouwers 
met fakkels en spandoeken langs het veld. Alle ingre-
diënten waren aanwezig voor een mooi kampioensfeest. 
Helaas kon aanvoerder Roland Mulder door een knie- en 
enkelblessure niet in de basis starten. Aan het einde van 
de wedstrijd kon hij toch nog acht minuten spelen.

Al in de vijfde minuut zette Bas Jansen Heino op voor-
sprong en na de rust verdubbelde hij de score. Rik 
Keijzer scoorde de 3-0 met een prachtige curve. Bas 
Jansen zorgde dat het feest compleet was door een 
hattrick te maken. Zijn naam werd door het publiek 
gescandeerd. ‘Een heerlijk gevoel’, zei Bas later. Heino 
was kampioen met 16 punten meer dan nummer twee 
Heerde. Later werd Heino 1 ook nog eens verkozen tot 
Sportploeg van het Jaar 2011.

vv Heino 1, kampioen 3e klasse B 2010-2011

Bovenste rij van links naar rechts:
Dinand Rosink, Rik Keijzer, Robert Flierman, Jesper Schokker, Bas Nijensteen en Peter Marissink.
Middelste rij van links naar rechts:
Timo Goudbeek, Henk Schutte, Peter Reumer jr., Rudy Wesselink, Bas Jansen, Roland Mulder, Derrek Schoemaker, Erik Over-
kempe, Tom Hovenkamp, Ferdie Blom, Jan Roeke en Robert Spenkelink.
Onderste rij van links naar rechts:
Willem Mulder, Ruben Meijer, Johnny Nijenhuis, Tom Vastenavond, Robin Keizer, Peter Gerritsen en Kenny Hendriks.
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VV HEINO 2010-2011

Wedstrijden Doelpunten

SPELERSSELECTIE Competitie Nacomp Beker Totaal Competitie Nacomp Beker Totaal

DOEL

1 Tom Vastenavond 22 3 25 0

Johnny Nijenhuis 0 0 0

VERDEDIGING

Paul van Dijk 1 0 1 0

3 Roland Mulder @ 21 3 24 6 6

4 Kenny Hendriks 19 1 20 1 1

2 Tom Hovenkamp 17 3 20 1 1

Derrek Schoemaker 18 3 21 0

Erik Overkempe 13 2 15 0

Jeroen Nijenhuis 1 0 1 0

5 Bas Nijensteen 20 2 22 0

MIDDENVELD

Kelvin Bonhof 2 2 0

Robert Flierman 12 3 15 2 2

7 Peter Gerritsen 16 3 19 8 2 10

6 Ruben Meijer 22 3 25 2 2

8 Wim Mulder 18 2 20 0

Peter Marissink 13 0 13 1 1

AANVAL

Arjan Blom 1 0 1 0

Ferdie Blom 1 3 4 0

Robin Gerritsen 5 5 0

Wilco Gerritsen 6 6 2 2

10 Rik Keijzer 21 3 24 11 11

9 Bas Jansen 22 3 25 23 2 25

11 Jesper Schokker 22 3 25 6 6

63 0 4 67

1e plaats,   na 11 wedstrijden  27 punten 9-0-2  ( 36-17)            1e helft competitie. 1e helft competitie

1e plaats,   na 22 wedstrijden  51 punten 16-3-3  ( 63-30)      Eindstand 3e Klasse B   

Trainers : Peter Reumer jr. en Timo Goudbeek. Systeem 4-3-3   Kampioen

(10 wedstrijden 24 punten )     ( 12 wedstrijden  27 punten )

Thuis wedstrijden 11 10 0 1 30 pt (37-15)

Uit 11 6 3 2 21 pt (26-15)

* Eindstand.

1 Heino 22 51 pt (63-30)

2 vv Heerde 22 35 pt (54-36)

3 RDC 22 32 pt (52-59)

4 sv Heeten 22 31 pt (47-47)

5 Dieze West 22 30 pt (67-63)
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Bas Jansen wist dit seizoen extra glans te geven door ook Sallands top-
scorer te worden; hij scoorde nog in Lemelerveld, waar het 1-1 werd. En 
in de laatste thuiswedstrijd tegen Dieze-West maakte hij er zelfs twee. 

Wetenswaardigheden:

Opvallend was dat Heino in dit succesvolle seizoen vaak scoorde in de 
laatste minuten.

Wedstrijd 7 Heeten  2-3, 90e minuut winst door Keijzer.  
 
Wedstrijd 11 RDC   3-2, 98e minuut winst door Keijzer   
 
Wedstrijd 14  ZVV    2-1, 96e minuut winst door Keijzer.  
 
Wedstrijd 17  Heeten  3-2, 88e minuut winst door Marissink.  
 
Wedstrijd 22 Dieze West  5-2, 85e, 87e, 90e minuut winst door  
    Jansen 2x en Hendriks. 

Veel plezier met uitpluizen van de statistieken. Wellicht heeft u 
extra gegevens van of mooie verhalen over bovenstaand seizoen. 
Daar zijn we natuurlijk erg in geïnteresseerd. 
Mail dan naar janderkstegeman@hotmail.com of 
evandenbrinkvanlaar@gmail.com.

vv Heino – vv Heerde, 17 april 2011. Heino 1 kampioen. Fotograaf: Gerard Vrakking
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Een avond herinneringen ophalen 
samen met alle (oud-) leden 

Aanspreekpunt: Wim Oud Ammerveld 

Aanmelden via onderstaande link:
www.vvheino.nl/contact/aanmeldingsformulier-vv-heino-pre-reunie/
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NOTULEN 1e bijeenkomst
Notulen Bijzondere Ledenvergadering 26 april 2019, 20.00 uur
 Aanwezig: 78 leden

1. Opening
Voorzitter Peter Vervloet opent de Bijzondere Algemene Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden van harte 
welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van:
Jan van Hittersum, Bert vd Horn, Dick Stegeman en Ben Bol.

2. Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Mededelingen
3.1 Vandaag zijn de statutenwijzigingen van de vorige Bijzondere ALV d.d. 26-03-2019 bekrachtigd bij de notaris.
3.2 Jubileumweek: 28 juni tot en met 7 juli. Donderdagavond jubileumwedstrijd Heino tegen Lemelerveld. 
3.3 Vanaf 6 mei trainingsstroken dicht. Dan mag er getraind worden op de velden.
3.4 Op 4 mei wordt het straatwerk eruit gehaald. Hulp gewenst. Op 18 Mei moet het straatwerk erin. Opgave bij Rob 
Hoppen. Schietvereniging levert vrijwilligers; dus wij ook!
3.5 Geen alcohol in de kleedkamers en respect voor de vrijwilligers die er dan wat van zeggen.
3.6 Op 11 Mei start Panini-actie van Albert Heijn van de Worp.

4. Instemming wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur is verplicht om haar leden te informeren over wijzigingen in het huishoudelijk reglement en hierop instem-
ming te vragen. Het gewijzigde huishoudelijk reglement lag ter inzage in de bestuurskamer. 

Zoals reeds aangegeven in de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 26 maart 2019 zal met ingang van seizoen 
2019/2020 de gehele vereniging in nieuwe wedstrijdkleding hun wedstrijden gaan spelen. We willen graag uw 
akkoord op een wijziging van de clubkleuren m.b.t. de kleding. De aanpassing zal doorgevoerd worden in het 
huishoudelijk reglement. De wijziging heeft betrekking op artikel 8. 

Voor een wijziging in het huishoudelijk reglement hebben we volgens de statuten 2/3 van de stemgerechtigde leden 
nodig. Die zijn nú niet aanwezig. Ook staat in de statuten dat we dan een nieuwe vergadering mogen uitschrijven. We 
sluiten nu de vergadering en schrijven een nieuwe vergadering uit over 5 minuten. De presentielijst zal dan opnieuw 
rondgaan.

5. Rondvraag
Verplaatst naar de nieuw uitgeschreven Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

6. Sluiting
We nemen 5 minuten pauze en starten dan met de nieuw uitgeschreven Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

INFORMATIE

VAN 

HET

BESTUUR



28 HEINO SPORT 2018-2019



29HEINO SPORT 2018-2019

NOTULEN 2e bijeenkomst
Notulen Bijzondere Ledenvergadering 26 april 2019, 20.15 uur
 Aanwezig: 78 leden

1. Opening
Voorzitter Peter Vervloet opent de nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering en heet alle leden en ereleden 
nogmaals van harte welkom. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: Jan van Hittersum, Bert vd Horn, Dick Stegeman, Ben Bol.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Mededelingen
Geen nieuwe mededelingen

4. Instemming wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur is verplicht om haar leden te informeren over wijzigingen in het huishoudelijk reglement en hierop instem-
ming te vragen. Het gewijzigde huishoudelijk reglement lag ter inzage in de bestuurskamer. 

Zoals reeds aangegeven in de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 26 maart 2019 zal met ingang van seizoen 
2019/2020 de gehele vereniging in nieuwe wedstrijdkleding hun wedstrijden gaan spelen. We willen graag uw ak-
koord op een wijziging van de clubkleuren m.b.t. de kleding. De aanpassing zal doorgevoerd worden in het huishoude-
lijk reglement. De wijziging heeft betrekking op artikel 8. 

Voor een wijziging in het huishoudelijk reglement hebben we 2/3 van de stemgerechtigde leden nodig volgens de 
statuten. Die waren niet aanwezig. Dat is de reden dat we een nieuwe vergadering hebben uitgeschreven. 
De presentielijst zal opnieuw rondgaan.

We willen graag uw akkoord voor de wijziging in het huishoudelijk reglement.
Alle aanwezige leden stemmen in met de wijziging.

5. Nieuwe Tenue
De projectgroep is druk bezig geweest met verschillende ontwerpen. In de keuze zijn meerdere mensen binnen de 
vereniging betrokken. 
De twee ontwerpen worden getoond. 
Na een kleine pauze volgt de stemming door middel van briefjes:
43 stemmen voor optie 1
32 stemmen voor optie 2
Drie personen hebben geen keuze gemaakt
Optie 1 is het geworden. 
Is de jubileumweek zal een exemplaar gepresenteerd worden met de overige kledinglijn. 

6. Rondvraag
Herman: Wat zijn de kleuren mbt het uitshirt/reserve shirt?
Dat zal blauw-wit worden. 
Frank Wierink: Kunnen die dan wel in kleinere maten?

7. Sluiting
We sluiten de vergadering om 20.50 uur en ontvangen een drankje namens de penningmeester.

INFORMATIE

VAN 

HET

BESTUUR
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Vv Heino heeft vele hoogtepunten gekend. Uitgerekend 
in het jubileumjaar vindt er iets unieks plaats. 
Na al die jaren is het nog niet voorgekomen dat een lid 
bij aanmelding zo jong was, dat zelfs het kleinste vv 
Heino-tenue nog ruim vijf jaar te groot zou zijn. Nilo 
heet deze bijzondere jongeman en hij wist het al in de 
buik van mama: ik word later voetballer bij vv Heino!

De traptechniek van Nilo was voor de geboorte al uitstekend 
te noemen; opa Frank deed er een schepje bovenop. Opa 
Frank zou niet blijer kunnen zijn dan wanneer zijn eigen klein-
zoon zou gaan voetballen. Dus bedacht opa Frank: ‘Ik zorg 
ervoor dat Nilo lid wordt van de voetbalvereniging!’ Hij heeft 
dit afgekeken van de passievolle voetballende Spanjaarden; 
zij melden hun kinderen meteen aan bij het grote Barça zodat 
ze later niet op de wachtlijst komen te staan voor een seizoen-
kaart. Daarna wordt pas de geboorteaangifte gedaan bij de 
gemeente. Dochter Isabeau en schoonzoon Kees waren net 
trotse ouders geworden van Nilo en Frank geeft het kraam-
cadeau: een lidmaatschap van vv Heino voor Nilo. Klein detail, 
opa Frank was even vergeten dat de ouders nog wel moesten 
tekenen voor dit lidmaatschap. En laat nu de papa van Nilo 
niet bij vv Heino te hebben gevoetbald, maar een ‘talentvolle’ 
speler te zijn geweest bij S.V. Mariënheem …

Een bijzonder mooi verhaal van een voetbalfamilie waarbij opa 
en kleinzoon in het licht gezet mogen worden. Gastvrij uitge-
nodigd zit ik gezellig aan tafel met Nilo’s familie. Nilo steelt de 
show met zijn fantastische gulle lach. Wat een mooi manneke. 

Gefocust laat hij zij voetbaltalent zien zodra hij een bal ziet. 
Zijn rechtse trap is meesterlijk te noemen. Amper negen
          maanden oud en ook al negen maanden lid. Hoeveel
          nachtjes is het nog slapen voor we Nilo’s talenten daad
          werkelijk op het veld kunnen aanschouwen? Als Nilo
          zich maar niet bedenkt en op een andere sport wil …
          Mmm, een crossmotor moet je ook aantrappen. Dat zou
          toch jammer zijn? 

Opa Frank was als klein jochie al lid van vv Heino. Begonnen 
in E3 en hij heeft zich letterlijk omhoog geschopt tot Heino 2, 
aldus schoonzoon Kees. Frank stond ook wel bekend als ‘de 
schoffel’. Zijn twee dochters Isabeau en Shallana hebben zo’n 
beetje alle sporten uitgeprobeerd; alleen het voetbal is over-
geslagen. Jammer? ‘Nee hoor’, zegt Opa Frank, ‘want niets is 
leuker dan samen met je dochters te sporten.’ Met Isabeau 
is Frank al meervoudig clubkampioen tennisdubbel geweest. 
De hoop werd gevestigd op de schoonzoons. Als dit maar vv 
Heino-voetballers zijn. Dochter Shallana heeft de zoon van 
de voorzitter aan de haak geslagen. Een goede vangst. Wat 
neemt Isabeau mee naar huis? Een witte tornado met de kor-
te combo van SV Mariënheem. Nou ja, Kees is in ieder geval 
een voetballer!

Toch wel nieuwsgierig naar wat voor soort voetballer Nilo later 
wordt. Opa Frank heeft alle posities, zowel binnen als buiten 
het veld bekleed. Al staan de bekendste acties toch op zijn 
naam als de schoffelende voorstopper. Samen met tegenstan-
der René Eijkelkamp, toch niet de minste voetballer, mochten 
ze al eens plaatsnemen op het strafbankje na een niet al te 
liefkozend duel. Vader Kees, alias de witte tornado, is de man 
van de korte combo’s en is bekend en berucht als aanvaller. 
De vraag is alleen, wie begrijpt zijn korte combo’s? Ik denk 
dat Nilo zo maar eens de nieuwe Frenkie de Jong kan zijn. 
In ieder geval maak ik met deze uitspraak zijn opa heel trots 
als fervent Ajax-fan. Tegelijkertijd ontstaat er een vete tussen 
schoonpapa en schoonzoon, want als trotse FC Twente-sup-
porter wil je toch graag dat je zoon bij deze club gaat spelen. 
Zo opa, zo vader, zo zoon …

Al beroemd als jongste lid van vv Heino. Het boegbeeld van de 
toekomst, want je bent nooit te jong om lid te worden van de 
vereniging. Mede dankzij opa, een trotse opa. Het was voor mij 
een eer om bij deze familie aan tafel te mogen zitten. Als het 
aan mij ligt, ontvangt Nilo als eregast een speciale uitnodiging 
voor het jubileumfeest. Laat deze familie een inspiratie zijn 
voor alle opa’s en oma’s om de voetballertjes in de luier alvast 
aan te melden bij vv Heino. En hoe mooi zou het dan zijn als 
de verenigingtenues ook in maatje Nilo te verkrijgen zijn? 
Maak je oma Simone zeker blij mee. 

Wordt Nilo later echt voetballer bij de vv Heino? De tijd wijst 
het uit. Het laatste woord is aan deze kleine ster en dan tovert 
hij weer een prachtige lach op zijn gezicht. Ik ben nu al fan van 
Nilo!

Jongste lid
vv Heino
ooit in
50 jaar
tijd!
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IN DE MEDIA

DE DERBY: 
ROHDA RAALTE – VV 
HEINO (II)
19 APRIL 2019
De laatste amateurderby waaraan we in deze reeks 
aandacht besteden, wordt morgen (zaterdag 20 april) 
gespeeld: Rohda Raalte – vv Heino. Een jonge derby, 
want de clubs uit Overijssel zitten sinds drie jaar bij 
elkaar in de eerste klasse en het duel is dan ook nog 
maar zes keer gespeeld. Een portret van de uitspelen-
de club.

Bron: STAANTRIBUNE

Het Sallandse dorp Heino heeft in het verleden verschillende 
voetbalclubs gekend. Nadat Prinses Juliana en Heinose Boys 
een kort bestaan hadden van respectievelijk zes en tien jaar, 
werd in 1938 de katholieke voetbalvereniging HEVO opgericht. 
Enige jaren later volgde het gereformeerde SC Heino. Door de 
verzuiling was in die tijd alles ‘dubbel’ in Heino. De katholieke 
slager was een no go voor protestanten, dus was er ook een 
gereformeerde slager, en dat gold ook voor de schoenmaker, 
de bakker, het café en de voetbalclub.

De twee clubs uit Heino vochten een hevige strijd uit, maar fu-
seerden in juli 1969, wat niet zonder slag of stoot ging. Beide 
clubs wilden niet toegeven, maar toen de financiën van HEVO 
iets beter bleken en SC Heino een iets sterkere selectie dan 
de concurrent leek te hebben, was de tijd rijp om te fuseren. 
Dat was het begin van het huidige vv Heino, dat tegenwoordig 
speelt op Sportpark De Kampen. De twee clubs deelden op 
dat moment het complex. Het eerste clubhuis is het huidige 
onderkomen van de tennisvereniging. De groen-witte clubkleu-
ren werden overgenomen van HEVO en het geel en zwart van 
SC Heino verdween. Het was het begin van de verbroedering 
tussen de twee geloofsgroepen in het dorp

Het geloof speelt tegenwoordig geen rol meer binnen vv Heino. 
Nu gaat vooral om de mouwen opstropen en lekker gaan. De 
club probeert uit te dragen dat het niet alleen om het voetbal 
gaat. Soms staan spelers uit het eerste elftal achter de bar 
of helpen zij op een andere manier bij activiteiten buiten het 
voetbal. De betrokkenheid is groot binnen vv Heino. 

Dat blijkt ook uit alle energie die vrijwilligers steken in het 
maken van een jubileumboek over het vijftigjarig bestaan, 
waaraan zij inmiddels zes jaar werken. Ook heeft de club zijn 
eigen ‘VUT-ploeg’, een team vrijwilligers dat elke vrijdagmid-
dag zorgt dat het sportpark er tiptop uitziet voor het weekend 
(waarover zometeen meer).

  Stoomwals
Tot 1996 eindigde het eerste elftal van 
vv Heino niet hoger dan de vierde klasse. 
De promotie in dat seizoen werd gevierd 
met een rondje op de stoomwals door 
de straten van Heino. In de jaren daarna 
klom de club met horten en stoten naar 
de eerste klasse. Een lange rit, maar het 
gat tussen ‘David’ en ‘Goliath’ is inmid-
dels wat gedicht.

‘Goliath’ ligt vijf kilometer verderop: Rohda Raalte, de grote 
broer waaraan Heino zich probeert op te trekken. De clubs 
spelen sinds drie seizoenen bij elkaar in dezelfde klasse. 
Omdat Heino altijd op een lager niveau speelde, zochten 
sommige spelers hun heil bij Raalte. Andersom gingen spelers 
van Rohda die het eerste niet haalden naar de groen-witten. 
Een voorbeeld is Tom Vastenavond. De keeper groeide op bij 
Rohda, stond twaalf jaar onder de lat bij Heino, waarvoor hij 
meer dan driehonderd duels uitkwam, en keerde daarna terug 
naar zijn voormalige liefde uit Raalte. Martijn de Vogel, trainer 
van Heino, heeft een Rohda-verleden en Harry Paauw, een 
echte Heino’er, ging ooit voor het voorzitterschap bij de grote 
concurrent. 

‘Vijf Kilometer Verderop’
De mensen uit Heino kijken nog altijd met wat afgunst naar 
‘Vijf Kilometer Verderop’. Onder aanvoering van Rik Keizer – 
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wederom een oud-speler van Rohda die ook richting de drie-
honderd wedstrijden gaat – zijn de mannen uit Heino op zoek 
naar een eerste overwinning in de jonge derby. Bij deze wed-
strijd staat alles op het spel, maar in het algemeen is vv Heino 
niet alleen gefocust op presteren. Een niveau lager spelen zou 
niet betekenen dat de club door een ondergrens zakt. Heino 
probeert met zaken als videoanalyse en andere middelen wel 
zo goed mogelijk te presteren, maar het betalen van selectie-
spelers gebeurt bijvoorbeeld niet. De leiding van de club vindt 
het belangrijk om dichtbij het karakter van de club te blijven 
en niet te professionaliseren. Hoewel dat lastig blijft, want vv 
Heino groeit hard, naar inmiddels bijna duizend leden. 

VUT-ploeg
Een van die trouwe leden is Anton Nijboer. We spreken hem op 
een vrijdagmiddag op Sportpark De Kampen en dat betekent 
dat de ‘VUT-ploeg’ druk bezig is met de voorbereidingen op 
het drukke voetbalweekend. Over de lengte van het veld staat 
Nijboer (82) het onkruid tussen de tegels van de staantribune 
los te pulken.

In de kantine wil Nijboer wel het een en ander over zijn liefde 
voor de club vertellen, maar niet zonder zijn boezemvriend 
Aleid Mulder (79), die ook elke dag op het sportpark is te 
vinden. “Hij vult mij wel aan als ik iets vergeet”, duidt Nijboer, 
die de hele geschiedenis van de vereniging heeft meege-
maakt.  

Dat begon in 1969 bij de fusie tussen HEVO en SC Heino, toen 
Nijboer hoofdleider van de Heinose jeugd werd. In de jaren 
daarvoor was hij te vinden bij het katholieke HEVO. Nijboer 
speelde achttien jaar met veel plezier in het eerste, samen 
met zijn drie broers. “Mijn mooiste herinnering daaraan? Zo 
nu en dan een kampioenschapje”, vertelt hij nonchalant. 

Zijn kameraad Mulder kwam destijds uit voor SC Heino, de 
club voor de ‘andersdenkenden’. Tegenwoordig is hij verant-
woordelijk voor de kantine bij de voetbalvereniging. Bij de 
fusie werd Nijboer gevraagd voor het voorzitterschap, maar 
dat liet hij aan zich voorbijgaan. “Later ben ik wel voorzitter 
geworden, voor twaalf jaar. Als we verliezen, ben ik chagrijnig, 
maar als voorzitter was ik dat nog meer. Hoe kun je zo gek zijn 

op een club, hè?”
Nijboer is nog steeds gek op zijn vereniging, dat blijkt wel uit 
het vrijwilligerswerk dat hij al jarenlang doet. Hij wiedt onkruid 
en onderhoudt de reclameborden op het sportpark. “Zo probe-
ren we het aanzien van de club te verbeteren.” 

Op het moment dat we het over de derby willen gaan hebben, 
komt de hele VUT-ploeg – een man of acht – binnenlopen voor 
een pauze met een kopje koffie en een koek. “Straks drinken 
we samen een pilsje”, zegt Nijboer. “De club is ook een echte 
ontmoetingsplaats. Ik heb altijd veel bewondering voor de 
mensen die hun tijd in de club steken. Mensen werken hier 
heel hard. Die saamhorigheid zorgt voor een mooie sfeer. Bij 
ons gaat het niet alleen om presteren.”

Sallandse derby
Morgen staat de Sallandse derby tegen Rohda Raalte op 
het programma. Volgens Nijboer is er een belangrijk verschil 
tussen de twee clubs. “Heino heeft een herkenbaar elftal. Het 
moeten jongens uit Heino zijn. Rohda wil vooral graag terugke-
ren naar de hoofdklasse.” 

Aleid Mulder (79) en Anton Nijboer (82)

Winnen deed Heino tot dusverre nog niet in de derby, maar 
Nijboer prijst de sfeer rond het beladen duel. “Veel kabaal, 
een hoop jeugd met spandoeken en veel vuurwerk en toeters 
en bellen”, glimlacht hij. “Als mijn kinderen vragen om op de 
dag van de derby langs te komen, zeg ik dat ze een andere 
keer moeten komen. Ik moet hiernaartoe. Een voorspelling? 
Ik hoop op een overwinning, maar dat durf ik niet hardop te 
zeggen. Als ik reëel ben, zou een gelijkspel mooi zijn. Als zij 
winnen, doen ze dat met 1-2.”

Reünie
In juli organiseert de vijftigjarige club een reünie voor oud-Hei-
no’ers. Daarnaast komt er een jubileumboek uit, dat ruim 
tweehonderd pagina’s telt (kijk op www.vvheino.nl/jubileum 
voor meer informatie).
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BEVEILIGING HELPT 
SALLANDSE DERBY 
OM ZEEP
Bron: IN DE HEKKEN
Foto’s Lars Smit

Afgelopen zaterdagavond was het tijd voor de ze-
vende editie van de Sallandse derby, zoals de bu-
renruzie tussen Rohda Raalte en vv Heino wordt 
genoemd. Ondanks dat het dus een redelijk jonge 
derby is heeft de wedstrijd de afgelopen jaren 
voor mooie beelden gezorgd. Duizenden mensen 
langs de lijn en lekker veel vuurwerk. Tijd om dus 
een kijkje te gaan nemen in Overijssel. 
De verwachtingen zijn hooggespannen!

Het kleine broertje
Deze editie van de Sallandse derby zal gespeeld gaan 
worden in Raalte, bij de lokale trots. Een club met een 
gigantische geschiedenis in de hogere regionen van het 
Nederlandse amateurvoetbal. Eigenlijk altijd Hoofdklas-
se gespeeld en anders toch minimaal wel Eerste Klasse. 
Het contrast met het kleine broertje uit Heino kan bijna 
niet groter zijn. De Groen-Witten hebben bijna heel hun 
geschiedenis in de Vierde Klasse doorgebracht. Opkij-
kend tegen de grote club uit Raalte. In dit decennium 
is de club echter gaan groeien en plots werd de Eerste 
Klasse bereikt in 2014. Gepaard met de degradatie van 
Rohda Raalte in 2016, zaten beide clubs plots in dezelf-
de competitie. Een nieuwe derby was geboren.

Niet geheel onlogisch leeft de derby meer vanuit de kant 
van Heino. Zij zijn de kleinere club die altijd lijdzaam 
heeft moeten toezien hoe de beste spelers de club 
verlieten om in Raalte te gaan voetballen. Zij hebben iets 
te bewijzen en zien dus elke derby als een kans om uit 
de schaduw van de buurman te stappen. De Raaltena-

ren zijn meer bezig met promotie naar de Hoofdklasse. 
De allereerste Sallandse derby werd door Rohda Raalte 
gewonnen en sindsdien zijn alle edities in een gelijkspel 
geëindigd. Heino heeft dus nog nooit de derby weten te 
winnen. En dat steekt. Zij hebben dus iets goed te ma-
ken deze zaterdagavond en zullen alles op alles moeten 
zetten om geschiedenis te schrijven.

Bedankt beveiliging
De uitsupporters zullen met een zelfopgelegde “fiets-
combi” massaal af reizen naar de derby. Ik sta dus ruim 
op tijd klaar om hier wat foto’s te maken. Om mijn heen 
hoor ik dat er toch wel wordt gehoopt op drie- à vier-
duizend supporters vanavond. Zelf heb ik vooral hoge 
verwachtingen van de pyro. Dat amateurclubs daarvoor 
even “de andere kant op kijken” is toch wat deze derby’s 
vaak zo mooi maakt. Een mooi ongedwongen gevoel. Dit 
was helaas buiten de organisatie van Rohda Raalte ge-
rekend. Het lijkt erop dat speciaal voor de wedstrijd een 
extern beveiligingsteam was ingehuurd. Voor mij lopen 
twee jochies van 12 of 13 jaar naar binnen met rugzak-
ken. Zij worden door de steward direct naar een speciale 
ruimte in de kantine gestuurd. Wat daar gebeurd kan ik 
helaas niet zien.

Blijkbaar neemt de beveiliging zichzelf nogal serieus 
want wanneer de spelers het veld betreden is er nergens 
vuurwerk te bekennen. Wat een ongelooflijke tegenvaller. 
Dit gebrek aan pyro vertaalt zich ook in de sfeer tijdens 
de wedstrijd zelf. Die is nog het best te omschrijven als 
gezapig. De echte derbystrijd ontbreekt een beetje, on-
danks dat er circa 1500 supporters aanwezig zijn. Hier-
bij helpt het ook niet dat Rohda Raalte heer en meester 
is op het veld. Na de 1-0 voor de thuisploeg wordt er nog 
één fakkel afgestoken. Samen met wat knallers blijft het 
hier gedurende de negentig minuten bij.

In de tweede helft loopt de thuisploeg uit naar een 
makkelijke 3-0 voorsprong. Een eretreffer na 80 minuten 
bepaalt de eindstand op 3-1. Opnieuw weet Heino niet te 
winnen in de derby. Rohda Raalte mag ondertussen met 
een schuin oog naar de Hoofdklasse gaan kijken. Het is 
dus nog maar de vraag of de Sallandse derby volgend 
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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:
Vacatures:
hoofdredacteur en schrijvers
Dorien Kouwert - vormgeving
Gudy Luchjenbroers - eindredactie
Timo Bomhof

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

Productie:
Aleid Mulder

Deadline Heino Sport:

2 oktober 2019
4 december 2019
3 maart 2020
6  mei 2020

Data       Tijdstip   Locatie
    
31 mei 2019  Keepersdag      Sportpark
8 juni 2019  Ter Heyne Cup   09:00 - 00:00 uur  Sportpark/ kantine

29 juni - 7 juli 2019 50-JARIGE JUBILEUMWEEK vv HEINO
zie het programma voorin dit clubblad of kijk op de website: www.vvheino.nl/jubileum

OUD PAPIER (8:45 - 11:30 uur)
 
zaterdag 6 juli 2019  Heino 3  zaterdag 3 augustus 2019  Heino 4 
zaterdag 7 september 2019  Heino 5  zaterdag 5 oktober 2019  Heino 6 
zaterdag 2 november 2019  Heino 7  zaterdag 7 december 2019  Heino 8

     CHECK OOK DE WEBSITE VOOR HET LAATSTE 

    NIEUWS EN DATA ACTIVITEITEN
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Wie moet u hebben?
Dagelijks bestuur Sponsorcommissie
Vervloet, P. voorzitter 06-22488786 Ekkelkamp, H. voorzitter 06-23801419
Schutte, C. secretaris 06-44043497 Mulder, J. secretaris 06-50933360
Vacature waarneming bestuur Blanke, T. penningmeester/ relatiebeheerder06-53909560
Bomhof, T. pr & communicatie 06-30020703 Kruisdijk, R. relatiebeheer 06-25341184

Leferink. L relatiebeheer 06-15329417
Vertrouwenspersoon Balk, Y. relatiebeheer 06-81439821
Zuidwijk, M. 06-20066741 Rosink, K. relatiebeheer 06-41194484

Vervloet, B relatiebeheer 06-57943425
AVG
Hoppen J. avg@vvheino.nl

Technische commissie
Financiële administratie Pot, R. voorzitter 06-10125848
Lute J waarnemend voorzitter 0529-497666 Bruggink, M. senioren selectie 06-54355524
Bruggeman, R. administrateur 06-23474697 Jalink, B. senioren selectie 06-10982872
Wagemans A. ledenadministratie 06-51458029 Pazie, M. JO19 en JO17 06-13361369
Lute, J. contributies 0529-497666 Strijtveen, E. JO15 en JO13 06-12894865

Klink M. JO10, JO11 en JO12 06-37333614
PR/Communicatie Kroes, D. JO8, JO9 en JO10 06-21180038
Bomhof, T. voorzitter 06-30020703 Vacant vrouwen/meisjes
websiteteam Keijzer, R. hoofd jeugdopl. 06-10357684
redactie Heino sport Burghout, W. keeperscoördin. 06-24442907

Accommodatiecommissie Trainers:
Hoppen, R. voorzitter 06-22026404 Vogel, de M. Heino 1 06-12254496
Lindeboom, W. penningmeester 06-10883407 Sleegers, E. Heino 2 06-22749109
Boerdijk, J. l id commissie 06-21814626 Peeters, J. Heino 3 06-14648178
Hoes, R. l id commissie 06-22081680 Meijerman F. keepers senioren 06-53471825

Burghout, W. keepers jeugd 06-24442907
Jeugdcommissie Schouten A. Dames 1 06-23225562
Telgenkamp, P. voorzitter 06-55133891 Bonhof, K. JO19-1 06-33606978
Maatman, S. secretaris 06-23699551 Magsino, R. JO17-1 06-20025007
Schotman, M. wedstrijdsecr 06-12327672 Boerdijk J. JO15-1 06-45383656
Hehenkamp A. coörd. contactpers. 06-15081006 Tammens I. JO13-1 06-37558510
Bluemink, S. meidenpromotie 06-57323960 Vonderman C. JO12-1 06-53879793

Vloedgraven D. JO11-1 06-36078486
Contactpersonen jeugd Groteboer R. JO10-1 06-27593708
Beld, H. van de contact JO19-17 06-21873265 Stegeman A. JO9-1 06-21532974
Groenewoud, L. contact JO15-13 06-83648839 Smit R. JO8-1
Oortwijn U. contact JO10, JO11, JO1206-45593073
Kuip van der J. contact JO8, JO9 06-27979158 Verzorging:
Smook, C contact meiden 0572-392231 Roeke, J. Verzorger H1 06-50951133
Roeke, J. contact Voetbalschool 06-50951133 Kruiper M. Verzorger H1 en Fysio 06-21375543

Wijkstra, M. verzorgster H2 06-51093765
Evenementencommissie Spijkstra, J. hersteltrainer 06-36298222
Eilander, D. voorzitter 06-18516476 Spenkelink, R. fysiotherapeut 06-48329771
Tongeren, M. van secretaris 06-34970302
Vacant Crazy Sunday Materialen:
Vloedgraven B loterij 06-52008556 Meijerman J. beli jning velden
Stegeman, A. activiteiten 06-21532974
Boerdijk, J. D-kamp 06-45383656 Ontvangst zondag
Bruggink K jeugdtoernooien 06-19419780 Kortstee, H. 0572-393812
Boerdijk, J. voetbal2Daagse 06-54355524 Lozeman, B. 0572-391816
Slinkman, M. oud papier 0572-392815 Roeke, W. 0572-392113
Klink, M. Futsal senioren 06-37333614 Oud Ammerveld, W. 06-13985394
Groot Beumer, G. Sport Real 06-20590124 Schotman M. 06-12327672
Hittersum, J. van Veldloop 0572-394489 Kledingbeheer
Zomerdijk T klaverjassen Neimeijer, B. 0572-392670
Schokker J. l id EC/Ter Heyne cup 06-12361243  Riessen, M. van 0572-390244
Bisselink R. l id EC 06-43134812  Nijensteen J. 0572-392011

Kantinecommissie Scheidsrechters
Vacature waarneming P. Vervloet 06-22488786 Telgenkamp R. coördinator 06-23341861
Ypenburg, D. planning 06-15605889 Telgenkamp R. praktijkbegeleider
Krosman, B. inkoop 06-20551139 Rossum, J. van senioren 06-34279981
Jongman S. inkoop 06-48177109 Hoppen, B. planning jeugd 06-12550312
Hengeveld, J. algemeen 06-14628274 Slotman, S planning jeugd 06-14198566
Slotman, E. reservering/site 06-19622620
Spijkerman G. Algemeen 06-34101708 Seniorencommissie

Spijkerman, J. voorzitter 06-27833827
Wedstrijdsecretarissen Bos, K. secretaris 06-10804450
Bos, K. heren en vrouwen 06-10804450
Schotman, M. jongens en meisjes 06-12327672 Consul

Steg, H. 06-12436353
Vrijwilligerscoördinaat
Vacature waarneming bestuur Opleidingen en stages

Heetkamp E. 06-38308873
Accomodatieplanner
Lindeboom, R. versie d.d. april  2019

webteam@vvheino.nl

sponsorcommissie@vvheino.nl 

clubkrantheino@gmail.com 

plannervvheino@hotmail.com
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