
Memo bestuur VV Irnsum  
24 april 2021 
 
Beste leden, vrijwilliger, supporters, trainers/leiders, 
 
Met deze memo willen wij jullie op de hoogte stellen van het reilen en zeilen binnen de 
vereniging. Ga er maar even voor zitten want hij is zes kantjes.  
 
 
Overlijden Tjeerd Buursma 
Tot ons groot verdriet kregen we als bestuur het bericht dat Tjeerd Buursma vrijdag 9 april op 
59-jarige leeftijd is overleden. Tjeerd speelde bij ons Walking Football team en de 55+ 
trainingsgroep en was een zeer gewaardeerd voormalig voorzitter. Met zijn overlijden nemen 
we afscheid van een clubman die veel voor de VV Irnsum heeft betekend. 
 
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet voor VV Irnsum. Wiepie en de kinderen heel veel sterkte 
gewenst! 
 
Corona: 
Regelmatig hebben wij vanuit onze corona-werkgroep jullie op de hoogte gebracht (website, 
email of app) van de RIVM-maatregelen en welke gevolgen dit heeft voor onze 
voetbalactiviteiten. Daarbij ook gevraagd ons te melden of jij en of een gezinslid positief getest 
is. Met die informatie nemen wij dan individueel contact op met die speler of gezinslid voor het 
krijgen van aanvullende gegevens. Zodoende kunnen we dan beoordelen of wij als vereniging 
maatregelen moeten treffen zoals wel of juist geen afgelasting van trainingen van één of meer 
teams. De ervaring heeft ons geleerd dat jullie meldingsbereidheid hoog is en dat wij zodoende 
iedereen op de club zo goed als mogelijk veilig kunnen laten sporten.  
 
Regio Cup: 
Medio oktober 2020 werden alle amateurcompetities noodgedwongen stilgelegd. Tot heden kan 
er slechts getraind worden. Duidelijk is in ieder geval dat de competities dit seizoen niet hervat 
worden. Wel heeft de KNVB een alternatief bedacht, namelijk de Regio Cup. Alle teams van vv 
Irnsum, zowel senioren als junioren, zijn hiervoor automatisch ingeschreven. De competities 
tellen 4 tot 6 teams en bedacht werd deze te spelen vanaf 11 mei tot eind juni. Of dit haalbaar 
is en of het überhaupt mogelijk is de Regio Cup competities te laten spelen is uiteraard 
afhankelijk van de ontwikkeling van Covid-19 en de besluiten die ons kabinet hiervoor moet 
nemen. Wij houden jullie op de hoogte. Ook kun je hiervoor natuurlijk de website van de KNVB 
bezoeken. 
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Open trainingsdagen: 
Na de succesvolle open trainingsdagen van 2020 ook dit jaar voor aankomend voetbaltalent 
weer de kans om dit te ontwikkelen op onze velden. Voor de leeftijdsgroepen 5 tot 8 en van 9 
tot 11 organiseren wij op 21/28 april en 19/26 april deze dagen. Trainers zijn Douwe en Jitze. 
Naast een artikel in de dorpskrantvan Jirnsum werd ook aandacht voor dit leuke evenement 
gevraagd door op de basisscholen in Jirnsum, Reduzum en Raerd flyers uit te delen. Hopelijk 
worden deze open dagen net zo’n succes als vorig jaar. Broertjes of zusjes kunnen nog 
meedoen. Meld je dan even aan via Willem Spindelaar 06-15560455 
 

Indeling Jeugdteams seizoen 2021 – 2022:  
Hoofd Jeugd Opleidingen Willem Spindelaar en de 4 coördinatoren Iwan, Douwe, Richard en 
Stefan zijn alweer een tijdje druk bezig met het maken van de teamindelingen voor het nieuwe 
seizoen. Daarbij hoort uiteraard ook het inventariseren van de beschikbare trainers en leiders 
en het, indien nodig, het zoeken naar trainers en leiders. Rond 1 mei verwacht men dat deze 
klus geklaard is. Daarna wordt iedereen zoals gebruikelijk geïnformeerd.  
 
Seniorenteams 2021 – 2022: 
Zo langzamerhand staat iedereen weer te popelen om gewoon weer lekker en zonder 
beperkingen te kunnen trainen. Weer de competitie te kunnen spelen zoals we dat altijd 
gewend waren en om de kleuren oranje-zwart tot het laatste fluitsignaal te verdedigen. En niet 
te vergeten de 3e helft waarbij zovelen van ons ‘hun mannetje’ stonden en niet schroomden de 
eigen prestaties waar nodig aan te dikken. Die romantiek van ons voetbalspel en van onze 
(inmiddels verbouwde) kantine willen we graag terug en eigenlijk wel heel, heel erg snel. 
Natuurlijk komt dat moment steeds dichterbij en kijken wij reikhalzend uit naar de competitie 
2021 – 2022. Tot die tijd samen de schouders eronder om uiteindelijk corona ondergeschikt 
aan ons te maken. Zodra het dus weer kan begroeten wij graag jullie als spelers van onze 
teams, het 1e en 2e op zaterdag, het 2e op zondag, 35+ op vrijdagavond en niet te vergeten ons 
Walking Football team en de trainingsgroep van 55 plussers op de vrijdagavond. Zodra het kan 
rekenen wij weer op jullie. Houd moed.  
 
Fysio Maks: 
Fysio Maks is gevestigd in Sneek met een nevenvestiging in Jirnsum. Velen van jullie zijn 
waarschijnlijk wel bekend met dit bedrijf (voorheen Tigra). Fysio Maks en onze vereniging 
voeren op dit moment verkennende gesprekken die mogelijk kunnen leiden tot een onderlinge 
samenwerking. Zodra e.e.a. tot een resultaat leidt, worden jullie hierover geïnformeerd. De 
bedoeling is de beoogde samenwerking m.i.v. het seizoen 2021 – 2022 te starten. 
 
Studie-onderzoek Veilig Sportklimaat 
Mijn naam is Kim Dijkstra en volg de studie Sportkunde op Hanze hogeschool te Groningen. Ik 
heb vanuit mijn studie bij vv Irnsum een studie-onderzoek gedaan i.h.k.v. Veilig Sportklimaat. Ik 
heb samen met mijn ‘buddy’ een aantal observaties gedaan bij trainingen van jeugdteams tot 
13 jaar, inclusief een toernooidag. Tijdens de observaties merkte ik dat de jeugdleden erg actief 
en vrolijk meedoen, hartstikke leuk! Bij elke training heb ik een observatieschema gebruikt, 
waar ik precies kon aangeven wat ik allemaal opmerkte. Er wordt met veel dingen rekening 
gehouden, met nadruk op het plezier van de spelers. Na alle observaties hebben we ook een 
aantal adviezen kunnen geven. Zo zijn we bijvoorbeeld gekomen op het ‘praatje, plaatje, 
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daadje’ methode. De observaties zijn uitgevoerd bij: MO8, MO13, JO8 en JO10. Na alle 
observaties en onderzoeken over vv Irnsum kwamen we tot het punt dat het onderdeel 
‘veiligheid’ al relatief hoog scoort, en dat er ook zeker aan gewerkt wordt om dat steeds beter te 
krijgen. Voorafgaand het project zijn we begonnen met informatie verzamelen over de club 
doormiddel van de website. We hebben er veel op kunnen vinden waardoor het onderzoek al 
een stuk makkelijker ging. We vonden op de site dat er een vertrouwenspersoon is op de 
vereniging (zie verderop in de memo). We waren er blij mee om dat te lezen, omdat we daar 
ook een beetje naar op zoek waren. Hoe dat dus allemaal zit. We zijn tijdens ons onderzoek 
veel geholpen en dat vonden we superfijn! Het was leuk om eens te kijken wat de club er 
allemaal aan doet om de spelers een veilige omgeving te kunnen bieden. 
 
Kantine 
Onze kantine De Voltreffer heeft inmiddels een ware metamorfose ondergaan: nieuwe kleuren 
op wanden en deuren, een nieuw plafond, een prachtige betonlook vloer, stoere bar, 
loungehoek, meubilair, darthoek, sfeervolle verlichting, raambekleding, muziekinstallatie, 
flatscreen tv’s …  De volgende stap is schoonmaken, alle meubilair erin, raambekleding 
ophangen, assortiment keuzes maken. Hebben jullie nu tips voor het kantine assortiment dan 
kunnen jullie deze mailen naar de werkgroep: werkgroepkantine@vvirnsum.nl  
 
Wij als werkgroep zijn super trots op het prachtige eindresultaat. Dit was zonder de vele 
vrijwilligers en bedrijven nooit gelukt. Wij zijn hun hiervoor erg dankbaar! Wij hopen dat jullie net 
zo enthousiast zijn als ons over het eindresultaat en dat we elkaar snel weer als vanouds 
treffen in de vernieuwde Voltreffer. In de volgende memo praten we jullie graag bij over fase II 
(keuken en terras, zijkant kantine).  

Dirk, Peter, Sylvia, Hinke Richt, Mirjam, Marko, Ronnie, Jan Willem en Anita 
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Jubileumboek 
Hierbij doen we nogmaals een beroep op u om aan te melden als vrijwilliger die het stuk vanaf 
75 jaar vv Irnsum tot 90 jaar vv Irnsum in kaart wil brengen en kan (laten) vertalen tot teksten 
en foto’s alvast als aanvulling op het boek wat er bij 100 jarig bestaan weer moet komen. Een 
leuk project op zich toch? Je kunt dit rustig in je eigen tijd doen of samen met een paar 
vrienden. Je kunt je melden via bestuur@vvirnsum.nl of spreek iemand van het bestuur aan. 
 
Ballenactie 
De aanschaf van nieuwe voetballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu onze club de 
afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen. Daarom kwamen 
we in actie! Dankzij de ballenactie die in totaal 31 ballen heeft opgeleverd. Inmiddels hebben 
we de 31 (Derbystar) ballen ontvangen en overhandigd aan de JO13/JO14 en JO17/JO19 die 
echt toe waren aan nieuwe ballen. 

De ballenactie zorgt er natuurlijk indirect ook voor dat wij nu ook weer geld kunnen vrijmaken 
om ballen te kunnen aanschaffen voor teams die daar ook aan toe zijn. Materialenman Ids 
Veldhuis heeft al een inventarisatie van de meest noodzakelijke vervanging gemaakt en in 
aanloop van het nieuwe seizoen regelt hij vervolgens de aanvulling en vervanging van de 
ballen voor die teams. Nogmaals hartelijk dank voor uw donatie!! 
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Klusdag 

Zaterdag 17 april heeft vv Irnsum en de Tennisvereniging Eernum een klusdag georganiseerd. 
Veel spelers en vrijwilligers kwam opdraven. Echt super! Er werd vooral veel schoongemaakt 
zoals de reclameborden en dugouts. Daarnaast zijn de ballenvangers bij oefenhoek vervangen 
en is er veel gesnoeid zoals de coniferen tussen het tennisveld en B-veld. Binnenkort wordt er 
weer een klusdag georganiseerd want we zijn er nog niet. Wilt u meehelpen dan kunt u zich 
melden bij bestuurslid Bert Boersma of coördinator klusteam Siep Hijlkema. 
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Bestuur VV Irnsum 
Werner, Ronald, Koos, Sigrid, Sandra, Bert en Anke 


