
Van de voorzitter 

Van het Bestuur 

Oproep 

Bent u of kent u iemand die 25 of 40 jaar 

lid is van onze vereniging dan horen we dit 

graag.  Geef het door aan een van de be-

stuursleden of stuur een mail naar  

info@oldforward.nl 

 

Beste mensen, 

Het voetbalseizoen is 

weer begonnen, de eerste 

winst maar ook verlies-

punten zijn behaald. 

Komend seizoen belooft 

een uitdagend seizoen te 

worden.  

 

‘Vitaal Wilhelminaoord’, een werkgroep 

vanuit Old Forward, Dorpsbelang, Fitnatic 

en Ons Dorpshuis willen sport en bewegen 

meer promoten in onze regio. Een forse 

subsidie hiervoor is aangevraagd en toege-

kend! De komende tijd zullen wij u moge-

lijk betrekken in uitwerking rondom plan-

nen hiervoor. 

 

Deze nieuwsbrief gaat samen met een 

overgang van enkele PR-commissieleden. 

Marieke en Gonnie dragen het stokje over. 

Tijdens de ledenvergadering in oktober 

kunt u hierover een presentatie zien. Gon-

nie en Marieke willen wij hartelijk dank 

zeggen voor de mooie wijze zoals zij Old 

Forward hebben neergezet. Deze nieuws-

brief is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Naast vrouwen-, zaal-,  jeugd- en senioren-

voetbal zal ook de Bootcamp een vervolg 

krijgen. Het 6x6 (35+) voetbal op de vrij-

dagavonden gaat haar tweede seizoen in. 

Er wordt afwisselend gespeeld bij zes ver-

schillende verenigingen. Op 

www.oldforward.nl kunt u nadere infor-

matie vinden.  

Een nieuw seizoen betekent vaak ook 

nieuwe leiders en/of andere structuren. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, ga 

dan in contact met de mensen die daar 

over gaan. Jeugdzaken via het jeugdbe-

stuur en alle overige zaken via het (hoofd) 

bestuur. 

 

Tot slot wensen wij u allen een plezierig en 

sportief voetbal jaar, 

 

Jan Puper 
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Ballenvangers 

Op 26 augustus zijn er door gemeente bij 

het hoofdveld nieuwe ballenvangers  ge-

plaatst. Vervanging was inmiddels hard 

nodig. Voordeel  van de  nieuwe  uitvoe-

ring  is dat er niet in geklommen kan wor-

den. 



en het clubgebouw. Ook is een nieuwe laptop en printer aan-

geschaft voor Sportlink. De oude pc werkte niet meer naar 

behoren. De nieuwe printer kan kleur printen en draagt bij 

aan een betere vormgeving van onze publicaties. Voor het 

normale kopieerwerk is de oude printer nog gewoon beschik-

baar. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De voorbereiding voor de Algemene ledenvergadering op 14 

oktober, aanvang 20.00 uur is in volle gang. Het bestuur 

roept iedereen op om hierbij aanwezig te zijn. Er zijn diverse 

zaken we die we als bestuur graag onder uw aandacht willen 

brengen dus uw aanwezigheid is gewenst. Ook de ouders van 

onze jeugdleden zijn van harte welkom. 

 

 

Seizoen 2016-2017 

Na de zomervakantie is het nieuwe voet-

balseizoen begonnen. We starten met ze-

ven jeugdteams: JO9 -1, JO11-1, JO11-2, 

JO13-1, JO13-2, JO15-1 en MO15-1. 

 

Aanvang training 

Alle trainingen zijn na de zomervakantie 

weer gestart en de trainingstijden en –

dagen zijn inmiddels bekend gemaakt. Tot 

de winterstop vinden alle trainingen plaats 

op de Kievitsvelden in Wilhelminaoord of 

op de Wiekslag in Wapserveen.  

Vervolg van het Bestuur 

Jeugdnieuws SJO OFW 

Teamindeling  

De teamindelingen zijn bekend en inmid-

dels gecommuniceerd met de ouders en 

jeugdleden. De indeling zijn inmiddels defi-

nitief. Alleen in uiterste gevallen kan er nog 

een verandering plaatsvinden. 

Meisjesscout KNVB Noord 

Op zaterdag 3 september verscheen er on-

verwacht een meisjesscout van de KNVB bij 

Old Forward. Deze kwam voor 2 meiden die 

in het team JO13 2G spelen, namelijk Da-

nischa Theocharis en Queeny de Lange. 

Beide meiden zijn inmiddels uitgenodigd 

door de KNVB Noord voor 3 test trainingen 

in Assen. Wij wensen jullie veel plezier en 

succes! 
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“U KOMT TOCH  

OOK NAAR ONZE 

ALGEMENE LEDEN-

VERGADERING  

OP VRIJDAG  

14 OKTOBER?” 

Werkzaamheden hoofdveld 

Onze vrijwilligers hebben de bestrating rond het hoofdveld 

aangepast. De omheining staat nu niet meer in het gras, 

maar wordt omringd door tegels wat optisch mooier lijkt. 

Bovendien is het voor de onderhoudsploeg gemakkelijker te 

maaien.  

 

Reclameborden 

De reclameborden zijn voorzien van een  nieuw systeem 

waardoor ze gemakkelijker op te hangen zijn. 

 

Verlichting 

Op de laatste  bestuursvergadering van 14 september is 

besloten om verlichting  te maken tussen het trainingsveld 



ClubApp 

De ClubApp is per direct te downloaden en 

beschikbaar via Android en IOS. Ga naar de 

Play Store, zoek op ‘voetbal assist’ en selec-

teer daarna Old Forward. De app geeft een 

mooi overzicht van alle wedstrijden, afge-

lastingen, uitslagen en nieuwsberichten. 

Nieuwe website 

We hebben een nieuwe website. De be-

langrijkste verbetering is de automatische 

koppeling met KNVB. Alle uitslagen staan 

nu online. Teamfoto’s, verslagen en infor-

matie zijn van harte welkom. Stuur het 

naar pr@oldforward.nl 

ClubTV 

Vanaf heden is de 

muurkrant in de kan-

tine vervangen door 

CLubTV. Alle teams 

en standen zijn nu 

gekoppeld en wor-

den automatisch 

geladen. 

het springkussen. Om half 

twee verricht Foppe de 

Haan de officiële opening.   

Damesteam lapt ramen 

Het damesteam lapte afgelopen zaterdag 

gezamenlijk de ramen. Familie Brouwer had 

deze kavel gekocht tijdens de veiling van Old 

Forward. Blinkende ramen was het resultaat. 

Dames bedankt! Heeft u ook een kavel ge-

kocht? Stuur de foto’s + kort verslag naar 

pr@oldforward.nl 

Lifestyle markt 

Op zaterdag 1 oktober gaat het project 

‘Vledder e.o. in actie!’ officieel van start 

met een lifestylemarkt voor alle inwoners 

van Vledder, Frederiksoord, Wilhelmina-

oord, Vledderveen, Wapse, Nijensleek, Bo-

schoord en Doldersum. De markt begint om 

13.00 uur en vindt plaats in sporthal De 

Spronk en bij de verenigingen aan de Mid-

denweg in Vledder. Bezoekers kunnen deel-

nemen aan verschillende clinics en  de kinde-

ren kunnen zich uitleven bij apenkooi of op 

PR-nieuws 

Algemeen nieuws 

Vacature 

Heb je leuke ideeën voor activiteiten? Orga-

niseer je graag dingen?  Of hou je wel van 

een feestje? Dan zoeken we jou! In de acti-

viteitencommissie zijn plekken vrij gekomen 

en we zijn op zoek naar nieuwe leden. Ben 

je geïnteresseerd of wil je meer informatie? 

Stuur dan een mailtje naar activitei-

ten@oldforward.nl of vraag het aan een van 

de huidige leden. 
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“DURF JIJ DE 

UITDAGING AAN  

OP ZATERDAG  

5 NOVEMBER  

OP ONZE  

HALLOWEEN  

PARTY?” 

Halloween 

Halloween wordt enger dan ooit bij v.v. Old 

Forward. Voor de jongere jeugd is er een 

spookachtige puzzeltocht en voor de oudere 

jeugd is er een angstaanjagende spook 

tocht over de Kievitsvelden. Durf jij de uitda-

ging aan te gaan? Kom dan naar onze Hallo-

ween party op zaterdag 5 november. 

Van de Activiteitencommissie 



01 okt  Lifestylemarkt De Spronk, aanvang 
 13.00 uur. 
14 okt Algemene Ledenvergadering, 
 aanvang 20.00 uur 
05 nov Halloweenparty 
 

Nieuwe leden: 
Stephan Kiers, Robert Tissingh,  
 
Opzeggingen: 
Vigo Zwier, Pascal Jongbloed, Bennie van ‘t 
Klooster  
 
Bennie van ‘t Klooster is trainer/coach van 
de dames geworden. 

Ledennieuws 

Bezoekadres: 

v.v. Old Forward 

De Kievitsvelden 

Linthorst Homanstraat 4 

8384 EE Wilhelminaoord 

0521 381 747 (kantine) 

info@oldforward.nl 

www.oldforward.nl 

www.oldforward.nl 

Dit is de nieuwsbrief van Old Forward. Door middel van deze nieuwsbrief houden we u 

graag op de hoogte van alles binnen onze vereniging.  De nieuwsbrief wordt samenge-

steld door de PR-commissie en maandelijks verstuurd. Input voor  de nieuwsbrief kunt u 

mailen naar nieuwsbrief@oldforward.nl.  

 

De nieuwsbrief is naar alle leden verstuurd. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@oldforward.nl 

Agenda 2016 
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Postadres: 

v.v. Old Forward 

T.a.v. Secretariaat 

Linthorst Homanstraat 4 

8384 EE Wilhelminaoord 


