
Memo bestuur VV Irnsum  
24 november 

 

Beste (ere-)leden, sponsors, vrijwilligers, supporters, trainers, 

 

De winterstop komt alweer dichtbij, het eerste deel van het voetbalseizoen zit er hiermee alweer bijna 

op. Tijd om jullie weer even op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen binnen de club.  

 

Veel nieuwe aanwas bij VV Irnsum 
VV Irnsum is heel blij met de grote aanwas van nieuwe jeugdleden. De jongste groep (Jo7) bestaat 
inmiddels al uit 16 kinderen. En trainer Theo Terra en hulptrainers Ruben en Hessel hebben hun handen 
vol aan deze enthousiaste toptalenten. Ook in de leeftijd van Jo8, Jo9, Mo10 en Jo10 hebben we 
nieuwe leden mogen begroeten. We zijn dan ook heel blij met de vele leden van de Jo17 en Jo19 die 
training geven bij VV Irnsum. Hierdoor hebben wij bijna bij alle leeftijdscategorieën 2 trainers voor de 
groep staan. Met ondersteuning van de VTON app verzorgen zij iedere week weer leuke en leerzame 
trainingen voor onze jeugdleden. 
  
4 fase voetbal 
Dit jaar heeft de KNVB voor alle jeugdteams tot en met Jo12 het 4 fase voetbal geïntroduceerd. De 
junioren van Jo13 tot en met Jo19 speelt 3 fase voetbal. Dit heeft als doel om alle teams op gelijk niveau 
te laten voetballen. 
De jongste jeugd speelt tijdens het seizoen 4 keer een competitie. Na elke competitie wordt de stand 
opgemaakt en worden de teams opnieuw ingedeeld. Hierdoor spelen de teams zoveel mogelijk tegen 
ploegen van hetzelfde niveau. Inmiddels zitten we in de 2e fase die loopt tot aan de winterstop. 
 
De junioren spelen voor de winterstop een bekercompetitie (inmiddels afgerond) en een halve 
competitie (2e fase). Na de winter spelen zij een hele competitie (3e fase). 
  
Winterstop & hervatting 
Jeugd  

• Laatste training vrijdag 16 december; 

• Eerste training 2023: maandag 16 januari; 

• De eerste wedstrijden starten zaterdag 21 januari 2023; 
 
1e en 2e selectie zaterdags: 

• Laatste training 2022: donderdag 15 december; 
• Eerste training 2023: dinsdag 3 januari; 
• 14 januari (zaterdag): oefenwedstrijd 1e selectie thuis tegen AVC (Sexbierum); 
• De 1e selectie neemt in de 1e weken van 2023 deel aan het OFK-zaaltoernooi in Franeker; hun 

speeldatum is nog niet bekend; 
• 21 januari spelen de 1e en 2e selectie hun 1e competitiewedstrijd in 2023 thuis. 

 
2e selectie zondags, 55+ trainingsgroep en 18+ 7x7 voetbal: 

• Laatste training 2022: vrijdag 23 december; 
• Eerste training 2023: vrijdag 13 januari; 

• 15 januari speelt het 2e zondags hun 1e competitiewedstrijd van 2023 thuis; 

• De data van de poulewedstrijden van 7x7 teams in 2023 (35+ en 18+) zijn nog niet bekend. 
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Walking Football: 
• Laatste training 2022: woensdag 21 december; 
• Eerste training 2023: woensdag 11 januari. 

 

Keeperstrainingen 

Inmiddels lopen zowel voor alle junioren en jeugdleden de keepertrainingen onder leiding van Thijs van 

Dijk en Johan de Jong. 

 

Voetbaltoernooi Sportstad Heerenveen.  

Op zaterdag 7 januari van 13-18 uur vindt eindelijk ons jaarlijkse voetbaltoernooi weer plaats in 

sportstad Heerenveen. Noteer deze datum alvast in je agenda. Alle leden worden verwacht deel te 

nemen. De officiële uitnodiging komt binnenkort bij je in de email.  

 
Walking voetbal 
De heren van de walking voetbal vierden afgelopen maand hun 8 jarig jubileum. Uiteraard werd dit weer 
gevierd door de heren en hun partners. S ’ochtends oranjekoek en koffie in de kantine voor de spelers, 
spelersvrouwen en sponsoren. S ’avonds een gezellige avond met bingo en een buffet in de 2 
Gemeenten.   
 

Algemene ledenvergadering  
Na twee jaar was het eindelijk weer mogelijk een fysieke ALV. Maandag 7 november vond de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering plaats in de voetbalkantine. Het was een goed bezochte en gezellige 
avond. De notulen hiervan zullen binnenkort beschikbaar zijn.  
 
Senioren 
Ons eerste elftal is tot op heden ongeslagen en doen het goed in de 5e klas, ga zo door mannen!   
 
Kledinglijn 
Het is op het moment lastig om club gebonden kleding te bestellen. Dit heeft te maken met 
leveringsproblemen en uitloop van de huidige kledinglijn. Hierdoor is er besloten een eigen kleding lijn te 
laten ontwerpen die jaren mee kan gaan. Dit betreft voor eerst alleen de vrijetijdskleding. Binnenkort zal 
er een promomodel in de kantine komen te staan.  
 
Vanaf januari zijn de wedstrijdsokken te koop in de kantine.  
 
Wanted!  
We zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies: 
- penningmeester  
- voetbal technische zaken 
 
Voor de volgende activiteit zoeken wij hulp: 
- droge worstactie 
 
Activiteiten 
Op dit moment ligt het organiseren van activiteiten binnen de club stil. De wens vanuit het bestuur is om 
1x per jaar een activiteitenavond te organiseren voor alle leden, vrijwilligers en betrokkenen. Je bent vrij, 
uiteraard in overleg met het bestuur, om een leuke invulling aan deze avond te geven. Lijkt het je leuk dit 
met een groepje te doen meld je snel aan bij de secretaris@vvirnsum.nl  
 

 

Agenda 

Op de agenda staan al de volgende activiteiten gepland:  

- 17 december  Start winterstop  

- 16 januari   Hervatting trainingen  

mailto:secretaris@vvirnsum.nl
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- 7 januari  Clubtoernooi Sportstad Heerenveen 13-18 uur (junioren en senioren) 

- Februari  droge worstenactie.  

 

Noteert u ze alvast in de agenda?  

 

Tot slot 

Zijn er vragen of ideeën omtrent het reilen en zeilen binnen de club, neemt gerust contact met ons op 

via bestuur@vvirnsum.nl  

 

Namens het bestuur VVI 

 

Sandra Swart (penningmeester), Anke Hijlkema(secretaris), Werner Vermeulen (voorzitter)  

Jantina Grijpma-Flapper (communicatie) Bert Boersma (vrijwilligerszaken) Jeroen van Dijk 

(accommodatie en beheer) 

 


