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Algemene Ledenvergadering 14 februari 2022 

Op maandag 14 februari werd bij de Griethse Poort de Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Gelukkig lieten de coronamaatregelen het weer toe om een live bijeenkomst te organiseren. De 
opkomst viel daarom niet tegen! Er stonden dan ook een aantal belangrijke onderwerpen op de 
agenda. In deze Update informeren we je over de belangrijkste punten.  
 

Chiel ter Heerdt nieuwe voorzitter OBW 

Tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op 14 

februari bij de Grietshe Poort, is Chiel ter Heerdt benoemd 

als voorzitter van OBW. Na twee jaar waarneming door 

Chris van Brero en Erik Lubbers, waarvoor veel dank, volgt 

hij Nico Ruikes op als voorzitter. Chris blijft gelukkig binnen 

het bestuur actief voor voetbalzaken, net als Erik, die 

aftredend en herkiesbaar was. Tijdens de vergadering is 

Erik herkozen als secretaris van OBW.  

 

 
 

Bestuurswisseling 

Naast het aantreden van de nieuwe voorzitter Chiel ter Heerdt was er nog een 
wijziging in het bestuur. Suzanne van Essen (PR en Communicatie) was niet 
herkiesbaar. Zij is opgevolgd door Daniëlle Soeters. Suzanne, heel veel dank 
voor je inzet, enthousiasme en betrokkenheid de afgelopen jaren! Gelukkig 
blijft Suzanne wel actief als lid van de werkgroep PR en Communicatie voor 
OBW. Onder andere de Pupil van de Week en haar activiteiten op het gebied 
van de social media van OBW zullen door haar worden voortgezet.  
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Nieuwe voorzitter stelt zich voor : Chiel ter Heerdt  

Ik ben er enorm trots op om tot voorzitter van OBW te zijn benoemd en heb er 

ontzettend veel zin in! Inmiddels ben ik bijna 40 jaar lid van OBW, waarvan 27 

jaar spelend lid en 10 jaar steunend lid. De laatste 3 jaar ben ik actief als 

kaderlid. Als trainer en coach van het team van mijn oudste zoon Hugo,  

de JO10-2 sta ik wekelijks met veel plezier langs de lijn. Naast Hugo heb ik nog 

een zoon, Lucas, die voetbalt bij de JO8-3. Ik ben samen met Ellen en woon in 

Oud-Zevenaar. Als voorzitter wil ik mij graag inzetten voor het nog meer 

betrekken van jeugdleden, leden en ouders bij de club met als motto: “meer 

schouders, nog meer plezier! “Hiermee bedoel ik dat ik mensen wil stimuleren 

hun kwaliteiten, interesses en talenten in te zetten voor de club. Met meer 

betrokken vrijwilligers zijn we in staat meer te organiseren en de taken die 

komen kijken bij het ‘runnen” van de club te verdelen over meer schouders. Als 

je het samen doet, wordt het nog leuker!  

 

In onderstaande link kun je de presentatie die ik tijdens de ALV heb mogen houden bekijken waarin 

ik vertel wat ik graag als voorzitter voor OBW wil betekenen.  

 

https://youtu.be/i1AIIevpcE0 

 

Bestuurslid PR & Communicatie stelt zich voor: Daniëlle Soeters  

Mijn naam is Danielle Soeters, getrouwd met Bas Soeters en inmiddels 

ongeveer 10 jaar “langs-de-lijn-moeder” bij OBW. Dochter Nienke, 

inmiddels 14 jaar, begon als 4-jarige kleuter bij de K-tjes te voetballen op 

zaterdagochtend. Na een paar jaar maakte zij een overstap naar hockey en 

inmiddels is ze al weer jaren actief bij OBW Handbal. Zoon Luc, 11 jaar, 

voetbalt nu zijn vijfde seizoen bij OBW. Al die jaren sporten zij met veel 

plezier bij OBW en ervaar ik de club zelf ook als gezellig, open en sociaal. 

Daarom vind ik het heel leuk om op deze manier nu mijn bijdrage te kunnen 

leveren. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor marketing en 

communicatie bij Kinderopvang Zonnekinderen. De ervaring die ik vanuit 

deze functie heb opgedaan zet ik graag in bij OBW.  

 

https://youtu.be/i1AIIevpcE0
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Een veilige en gezonde sportomgeving voor iedereen 

Gezondheid, veiligheid en gezelligheid staat bij OBW voorop. Het is daarom van essentieel belang dat 
OBW faciliteert en een omgeving biedt voor alle jeugd die graag wil sporten. Voor ieder spelend lid is 
het van belang dat hij of zij zich thuis voelt bij OBW, er weinig tot geen calamiteiten zijn en er 
voldoende aandacht is voor iedereen binnen de club. Om een gezonde en veilige basis te bieden aan 
alle leden is het belangrijk dat OBW club- en gedragsregels opstelt en uitdraagt die vervolgens door 
leden worden gerespecteerd en nageleefd. Een ‘zero tolerance’-beleid als het gaat om onderwerpen 
als drugsgebruik, roken, grensoverschrijdend gedrag en verbaal- en fysiekgeweld op en bij OBW zou 
hiervan onderdeel moeten worden.  

Inmiddels is er een werkgroep gevormd die dit onderwerp verder zal gaan uitwerken. Het aanvragen 
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die direct met onze (jeugd)leden 
werken is een van de acties die op korte termijn gestart zal worden. Tenslotte is er reeds in 
november een externe vertrouwenspersoon aangesteld, mevrouw Joke Koenen. Onderstaand stelt 
Joke zich voor. Op de website zal binnenkort meer informatie over de rol van een externe 
vertrouwenspersoon worden gedeeld.  

 

Voorstellen vertrouwenspersoon Joke Koenen  
 

Mijn naam is Joke Koenen uit Zevenaar, echtgenote, moeder en oma.  Ik ben 

een actieve pensionado met vijftig jaar werkervaring in profit en nonprofit 

organisaties. Ook was ik voorzitter van de vertrouwenspersonen bij het ROC 

Rijn IJssel, waar de opleiding CIOS een onderdeel van is. Voorzitter van 

buurtvereniging Schrijvershoek en samen met de wijk is de Beweegtuin aan de 

Vondellaan gerealiseerd. Sport en bewegen vind ik belangrijk voor de 

ontwikkeling van lichaam en mind. Een voorwaarde voor ontwikkeling is dat je 

je veilig voelt. Hiervoor is in deze tijd een helder beleid nodig. Als 

vertrouwenspersoon lever ik graag mijn bijdrage aan een veilige en respectvolle 

sportomgeving. Ik ben bereikbaar via mijn mailadres: jokekoenen@upcmail.nl  
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Stand van zaken accommodatie en sportpark Hengelder  

Haalbaarheidsonderzoek renovatie sportpark Hengelder  
 

De aanleiding tot het onderzoek  
Sportpark Hengelder is alweer 50 jaar in gebruik. De positie van sport in de samenleving is in die 
jaren sterk veranderd. Dat geldt ook voor de sportverenigingen en hun rol daarin. Inclusief sporten, 
multifunctionele sportaccommodaties en beweegvriendelijke openbare ruimtes zijn termen die 
actueel zijn. Veel gemeenten zoals Zevenaar, maar ook verenigingen, kijken daarom of hun huidige 
sportaccommodaties nog voldoen en of deze eventueel aangepast moeten worden.  
In 2020 hebben daarom enkele betrokken inwoners van Zevenaar het initiatief genomen. Zij deelden 
hun gedachten over het toekomstbestendig maken van sportpark Hengelder. Zij hebben in november 
2020 de plannen aan de gemeenteraad van Zevenaar gepresenteerd. En met succes: de 
gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de haalbaarheid van die 
nieuwe kijk op Hengelder.  
ICS Adviseurs heeft opdracht gekregen om invulling te geven aan een onderzoek wat gericht is op het 
gewenste en toekomstbestendige sport- en beweeg aanbod en de daarbij passende 
sportaccommodaties in de stad Zevenaar, waarbij de focus ligt op sportpark Hengelder.   
  

Onderzoek op hoofdlijnen   
Het onderzoek is in de zomer van 2021 gestart en gericht op het in kaart brengen van de huidige en 
toekomstige behoefte(n) aan (sport)accommodaties. Vanaf september 2021 zijn gezamenlijke 
bijeenkomsten georganiseerd met als doel ambities in beeld te brengen om vervolgens verschillende 
scenario’s inhoudelijk, financieel en ruimtelijk uit te werken. Dit in relatie tot een gezamenlijk 
aanbod. Daarbij wordt verder in gegaan op de samenwerking tussen sport, onderwijs, kinderopvang, 
zorg en welzijn en mogelijke clustering van accommodatie(s) en beweegvoorzieningen in Zevenaar. 
Tevens wordt op basis van de scenario’s het toekomstig beheer en de exploitatie uitgewerkt. Naar 
verwachting is het rapport eind maart 2022 gereed. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom ons sportpark.  
  

Stand van zaken rondom gebruik douches in kleedkamers 
Er is onderzoek gedaan naar het probleem rondom de douches in de kleedkamers. Op tijden dat veel 
teams tegelijkertijd wilden douchen, was de watertoevoer te beperkt en kwam er nauwelijks water 
uit de douches. Het probleem is door ons onderzocht en naar aanleiding hiervan zijn er grotere 
douchekoppen geplaatst en een vergroting van de watercapaciteit gerealiseerd. Dit is getest en de 
conclusie is dat er nu voldoende watercapaciteit is, mits er in niet meer dan vier kleedkamers tegelijk 
wordt gedoucht. De praktische uitwerking hiervan op met name de woensdagavond zal in overleg 
met de trainers worden opgepakt. Mocht je nog vragen hebben,  neem dan contact op met Sander 
Bekker via email: accommodatie@obw.nl. 

mailto:accommodatie@obw.nl

