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“Meer schouders, nog meer plezier” 

Maak kans op leuke prijzen door het  vrijwilligersonderzoek in te vullen. 

Op 2 mei hebben alle OBW-eden (of hun ouders) een link naar het online vrijwilligersonderzoek 

ontvangen. Wat is jouw talent? En waarmee kun jij OBW ondersteunen? Dat is de strekking van dit 

onderzoek, waarmee we in kaart willen brengen op welke wijze onze leden zijn of haar steentje wil 

bijdragen aan onze mooie vereniging. Dat kan van alles zijn: meehelpen met het organiseren van 

activiteiten, ondersteunen op het gebied van PR & Communicatie, het trainen van een team, 

bardienst draaien, noem maar op. Bij een vereniging van ruim 850 leden is altijd wat te doen en daar 

kunnen we jouw hulp goed gebruiken!  Vul daarom de vragenlijst in, dan gaan wij aan de slag met de 

reacties! Het invullen kost maar 5 minuten van je tijd en… onder de inzenders worden leuke prijzen 

verloot. Alle reden dus om mee te doen! Hieronder vind je nogmaals de link:  

https://forms.gle/VbUqiEYUNsN4s72r9 

Of kijk even hier: 

OBW Enquete 

2022.mp4
 

De uiterste datum om de vragenlijst in te vullen is 6 juni a.s. Daarna zal  onze nieuwe 

vrijwilligerscommissie aan de slag gaan met alle respons en deze in kaart brengen. In de volgende 

update zullen de leden van deze vrijwilligerscommissie zich voorstellen.  

 

Gedragscode en integriteitbeleid 

In de algemene bestuursvergadering van 10 mei jl. is het nieuw opgestelde veiligheids- en 

integriteitsbeleid van OBW goedgekeurd. Dit beleid is opgesteld omdat we het bij OBW belangrijk 

vinden dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten en zich thuis voelt bij OBW. Gezondheid, 

gezelligheid en veiligheid staan voorop!   

We hebben afspraken gemaakt over onderwerpen als drugsgebruik, roken en verbaal- en fysiek 

geweld. Binnen OBW hebben we een open cultuur, waardoor we elkaar durven aan te spreken als 

iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er iets misgaat, weten we hoe 

te handelen.  Het beleid is opgesteld in lijn van adviezen van de KNVB en NOC*NSF. Vervolgens is dit 

beleid besproken en getoetst binnen een klankbordgroep, bestaande uit onder andere kaderleden en 

andere personen die binnen OBW actief zijn. Zij hebben hun mening gegeven en ook de vertaling 

naar de dagelijkse praktijk gegeven.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVbUqiEYUNsN4s72r9&data=05%7C01%7CM.Bremer2%40student.han.nl%7Cf09de5499f3b424c75f708da2874aebe%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C637866778870263652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WNfA0Rfzi1%2BSitNRacIMFaTg2jzBSw9%2FDoO4uEIlg3c%3D&reserved=0
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De essentie van de gemaakte afspraken is dat alle leden weten en uitdragen  hoe we ons gedragen 

binnen de club, wat we doen om ongewenst gedrag te voorkomen en welke consequenties er gelden 

als er toch sprake is van ongewenst gedrag. Hiervoor zijn een aantal documenten opgesteld die 

binnenkort op de website worden geplaatst en in een komende “thema-update” worden 

gepresenteerd.  

Bovendien zullen we met ingang van het nieuwe seizoen een speciale kaderavond met alle 

kaderleden het beleid bespreken en hen handvatten geven hoe dit binnen hun teams kenbaar te 

maken en ook te bewaken dat we met  zijn allen dit beleid naleven en uitdragen. We zijn er trots op 

deze stappen al te hebben gezet, zij dragen bij aan een veilig en plezierig sportklimaat voor iedereen 

binnen OBW.  

 

Verhoging contributie  

Op de algemene ledenvergadering van 14 februari 2022 is aan de leden van onze vereniging het 

voorstel gedaan om (voor het eerst in vijf jaar) een contributieverhoging door te voeren. Het voorstel 

is door de ledenvergadering goedgekeurd en de nieuwe tarieven (zie tabel) zullen met ingang van 

seizoen 2022-2023 ingaan. 

In de afgelopen jaren hebben wij, ondanks stijgende lasten, onze contributie niet verhoogd. Om een 

gezonde club te blijven zien wij ons als bestuur genoodzaakt om deze verhoging door te voeren. 

Daarentegen hoeven kaderleden met ingang van het nieuwe seizoen geen contributie meer te 

betalen.  

De contributie ziet er op jaarbasis als volgt uit:  

Senioren € 222 

35+ € 102 

Junioren € 148 

Pupillen € 132 

Kleuters € 0 

Kaderleden € 0 

Ondersteunende leden € 36 

Meetrainende leden € 78 
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Teamindeling seizoen 2022/2023 

De voorlopige team indelingen voor het nieuwe seizoen zijn bekend gemaakt. Deze worden 
samengesteld door de Technische Commissie van OBW, in goed overleg met de kaderleden. De 
kaderleden staan het dichtst bij de ontwikkeling van de spelers. De TC brengt daarnaast een 
objectieve kijk op momenten door het jaar heen en overziet het grotere geheel over alle teams en 
lichtingen heen. De indelingen leiden veelal tot blije, maar soms ook tot teleurgestelde gezichten. 
Daar ontkomen we helaas niet aan. Onze keuzes toelichten doen we, indien gewenst, graag. Ervaring 
leert gelukkig dat kinderen zich snel aanpassen en teleurstelling zelden van lange duur is. 
Binnen OBW werken we met opleidingsteams, schaduwteams en ontwikkelteams. In de 
opleidingsteams zitten de beste spelers per leeftijdscategorie (JO9-1, JO10-1...). In de schaduwteams 
spelers met de ambitie en kwaliteit om in een opleidingsteam te spelen. Een schaduwteam is enkel 
mogelijk bij voldoende spelers beschikbaar in een lichting. De ontwikkelteams ten slotte de teams 
met een meer recreatief karakter, waarin ontwikkeling wel belangrijk blijft. Dit willen we ieder kind 
aanbieden. 
  
Voor het seizoen 2022-2023 hebben we 25 jeugdteams. In de bovenbouw helaas enig verloop, een 
landelijke trend die niet aan ons voorbij is gegaan. Maar daarentegen een groei van leden in de 
onderbouw, iets waar we als vereniging zeer trots op zijn. In augustus en september verwachten we 
zoals ieder jaar weer nieuwe aanmeldingen. Daarmee dienen de indelingen soms op dat moment nog 
aangepast te worden, tot zelfs gedurende het seizoen. 
 

Sportpark Hengelder 2.0 stand van zaken  

OBW heeft op maandag 9 Mei jl. bij DCS een vervolgbijeenkomst bijgewoond met alle verenigingen 

van Hengelder die onlangs een intentie overeenkomst hebben getekend voor verder onderzoek naar 

een toekomstbestendig Hengelder. Op deze avond is gewerkt aan een concreet voorstel wat 

gepresenteerd kon worden de gemeenteraad, met als doel financieel draagvlak te creëren voor 

aanvullend onderzoek. Hiervoor is het inschakelen van extern deskundigen gewenst. Tevens zijn er 

op deze avond werkgroepen samengesteld die onderwerpen zoals energie, preventieve blessure 

preventie, financiën, EHBO/AED/R&I verder gaan uitdiepen. Hiermee wordt de onderlinge 

samenwerking bevorderd en kunnen we kosten besparen. Wij als bestuur van OBW zijn blij met de 

initiatieven en het enthousiasme wat er in de gehele groep zit.  

Overigens zal het plan tot een ‘nieuw Hengelder’ in welke vorm dan ook, op zijn vroegst in 2025 gaan 

plaatsvinden. Voor OBW betekent dit dat we de komende jaren ons uiterste best moeten blijven 

doen om de huidige accommodatie zo goed mogelijk te blijven onderhouden. Hierbij vindt OBW 

veiligheid, hygiëne en een professionele uitstraling erg belangrijk. Noteer alvast zaterdag 9 juli, 

want dan is er een ‘OBW DOET’ dag gepland. 
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Huldiging jubilarissen 

Normaal gesproken worden de jubilarissen altijd bij de 

nieuwjaarsreceptie “in het zonnetje gezet”. Door de 

maatregelen rond corona heeft de nieuwjaarsreceptie al 

twee jaar niet kunnen plaatsvinden. Vorig jaar zijn de 

toenmalige interim-voorzitters, Chris van Brero en Erik 

Lubbers op twee zaterdagen bij alle jubilarissen langs 

geweest. Dit jaar zijn de jubilarissen, samen met één 

introducee, uitgenodigd bij ’t Centrum in Babberich, één 

van onze hoofsponsoren . Onder het genot van een hapje 

en een drankje werden ze één voor één naar voren 

gehaald. Jordan van den Akker, Peter Berntssen, Joost 

Berntzen en Martin Bloemberg zijn 25 jaar onafgebroken 

lid van OBW. Ook Joost Schrier en Jeroen Wenting zijn al een kwart eeuw bij de blauw-witten 

aangesloten. Door omstandigheden konden beide heren niet aanwezig zijn. Dit jaar was er één lid 

van veertig jaar aanwezig. Eef Kolkman mocht de bloemen en het bijbehorende speldje in ontvangst 

nemen. Joep Schennink, Jan van Hal en Theo Vermeulen zijn al 50 jaar aan onze vereniging 

verbonden. Zij werden alle drie verblijd met een plaquette met het jaartal van de aanvang van hun 

lidmaatschap. 

Naast deze jubilarissen werd ook het meest recent benoemde erelid gehuldigd. Bij de online 

jaarvergadering van april 2021 werd Nico Ruikes benoemd tot erelid van OBW. Nico, maar liefst 9,5 

jaar voorzitter van onze vereniging, ontving de standaard met zijn naam en datum van de 

benoeming.  

We danken ’t Centrum voor de gastvrijheid. Hopelijk zijn de omstandigheden begin januari 2023 

zodanig dat we de jubilarissen weer tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen huldigen.  

Vrijwilligersavond  

“Een vereniging zonder vrijwilligers, is geen vereniging”, dit stond vermeld op het kaartje dat bij de 

kerstattentie was gevoegd. OBW probeert dan ook aandacht te schenken aan zijn vrijwilligers. Voor 

zaterdag 21 mei stond dan ook weer de jaarlijkse vrijwilligersavond in het clubgebouw op het 

programma. Onder het genot van een drankje en een barbecue kon het bestuur van OBW, de 

aanwezige vrijwilligers bedanken voor hun inspanningen van de laatste jaren bij onze vereniging. De 

avond werd afgetrapt met een woordje van voorzitter, Chiel ter Heerdt. Omdat Chiel niet aanwezig 

was, had hij vooraf een tekst ingesproken. Deze werd op het scherm getoond. 
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Helaas was de opkomst van de vrijwilligers voor deze avond aan de magere kant. Het bestuur en de 

evenementencommissie zullen gaan kijken hoe er volgend jaar weer voor kunnen zorgen dat meer 

vrijwilligers bij deze avond aanwezig zijn, zodat het clubgebouw weer ouderwets vol zit. Heb je 

hiervoor een leuk idee? Laat het dan weten aan de evenementencommissie!  

 

Clinic De Graafschap voor jeugdteams 

Op zondag 15 mei vond bij OBW voor alle 
jeugdteams een clinic, georganiseerd door de 
Graafschap Jeugdopleiding, plaats. Maar liefst 
170 spelers hadden zich aangemeld voor dit 
evenement! Onder leiding van Danéric Mulder 
en Sjoerd Voerman waren er maar liefst 6 
Graafschap trainers aanwezig die met de 
kinderen aan de slag gingen. Als verrassing was 
ook mascotte Guus aanwezig.  De dag begon met 
de jongste spelers. Hoewel het op dat moment 
van  de dag nog niet zo warm was, liepen de 
enthousiaste voetballers al snel met rode 
hoofden in het rond. Maar wat een plezier! Vol 
overgave deden de kinderen mee aan de 
verschillende onderdelen. Na afloop werden ze 

voor hun inspanningen beloond met een heerlijk ijsje en een mooi Graafschap keycord. Daarna was 
het de beurt aan de wat meer ervaren voetballers. Ook zij voetbalden vol enthousiasme mee en 
deden hun uiterste best om indruk te maken met hun skills en trucjes! Je weet immers maar nooit… 
Tot slot waren de “grote jongens en meiden” van JO13 en JO15/MO15 aan de beurt. Ook als je 13, 14 
of 15 bent valt er nog een heleboel te leren, hebben deze stoere jongens en meiden ervaren. En dat 
is mooi! Want je bent nooit uitgeleerd, ook niet in het voetbal! We kijken terug op een zeer 
geslaagde, zonovergoten dag, mogelijk gemaakt door alle enthousiaste kaderleden en vrijwilligers: 
dank jullie wel! Zonder jullie inzet was dit niet mogelijk geweest!  
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Save the date: seizoensafsluiting jeugdteams zaterdag 2 juli  

Voor het eerst organiseren we dit jaar een gezamenlijke seizoensafsluiting voor 

alle jeugdteams van OBW tot en met JO/MO 15.  

Immers, we zijn samen OBW en het lijkt ons daarom een fantastisch idee om 

de seizoensafsluiting met zijn allen te vieren. Nog één keer met je huidige 

team, waarmee je successen vierde en teleurstellingen deelde het afgelopen 

seizoen, mee doen aan een superleuke middag.  

Live muziek van High Jinks!  

De ouders hoeven zich niet te vervelen! High Jinks komt de livemuziek deze 

middag verzorgen. Dus kom onder genot van een lekker drankje gezellig naar 

OBW deze middag!  

Aanmelden: Meld je met jouw team aan via jullie coach: 

communicatie@obw.nl.  

 

OBW Doet Dag zaterdag 9 juli  

- Zaterdag 9 juli organiseren we voor de eerste keer een OBW Doet Dag. Doel is om deze dag 

met zoveel mogelijk vrijwilligers ons sportpark met minimale middelen weer op te knappen. 

De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Zo heeft de werkgroep al enkele 

werkzaamheden/projecten bedacht om die dag uit te voeren, zoals: 

- Schilderen van diverse deuren, kozijnen en muren o.a. ruimte terreinmeester, 

commissieruimte, ontvangstruimte e.d. 

- Vervangen keukenblok ruimte terreinmeester; 

- Vervangen dorpel en deur ballenhok; 

- Verwijderen oude opslagruimte aan kantine/veld 2; 

- Verbreden voetpad naast veld 2 en doortrekken van voetpad naar veld 3; 

- Schoonmaken en schilderen van de goals; 

- Vervangen van de netten in de goals. 
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De werkgroep heeft echter nog veel meer ideeën, alleen kunnen of worden deze niet in één dag 

uitgevoerd. Zo gaan we bijvoorbeeld ook: 

• De gevels van de kleedkamers reinigen;  

• Een muurschildering aanbrengen; 

- Maken we een terrasomheining bij de kantine (aan de kant van het hoofdveld); 

• Vervangen we slechte kozijnen in kantine. 

Doe mee en meld je aan!  

Genoeg projecten dus om ons sportpark weer van een upgrade te voorzien. Heb je zelf ideeën of wil 

je heel graag meehelpen deze dag? Dat kan, graag zelfs! Mail dan naar accommodatie@obw.nl en 

geef je op. Wij zorgen deze dag voor de benodigde materialen en het gereedschap. En natuurlijk 

vergeten wij de inwendige mens ook niet! 

 

OBW1 kampioen?!  

Op maandag 6 juni, tweede Pinksterdag, is het misschien zo ver: OBW1 kan 

voor het eerst sinds 9 jaar weer kampioen worden. De laatste wedstrijd van 

het seizoen is thuis, tegen HC ’03 uit Drempt.  Als het team kampioen wordt 

vindt aansluitend de huldiging van het team plaats en is het feest!  

Bij deze nodigen we alle teams en zeker ook alle jeugdteams uit om op 

maandag 6 juni naar OBW te komen om het team aan te moedigen! De 

aftrap is om 14.00 uur. Trek iets blauws aan en laten we met zijn allen OBW 

naar het kampioenschap schreeuwen!  

 

mailto:accommodatie@obw.nl

