
Geweldig om te zien hoe steeds meer mensen bereid zijn om nieuwe activiteiten rondom de 
club te organiseren. Dat geldt bijv. ook voor vacante posities in het bestaande verenigings-
kader. Spelers die stoppen met voetballen om uiteenlopende redenen blijven toch verbonden 
aan de club als vrijwilliger, zo ziet menig bestuurder het graag. 

Natuurlijk blijven er ook uitdagingen om alles weer goed te regelen zoals het vinden van genoeg 
mensen voor de bardiensten, het schoonmaakwerk, het leiden van een team of wedstrijd, het zijn de 

herkenbare problemen voor een club. Vele handen maken licht werk zoals we een tijdje terug hebben kunnen zien  
tijdens de succesvolle klusjesochtend dus als het jou wordt gevraagd, dan help je ons toch ook mee?!  
 
WIJ ZOEKEN VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES NOG DRINGEND NIEUWE VRIJWILLIGERS: 
 

 
 
 
AANMELDEN KAN OOK VIA DE WEBSITE, GA DAN NAAR ONZE VACATUREBANK. 
 
Tot slot zijn wij nog op zoek naar een nieuwe secretaris voor in het hoofdbestuur. De tijdsbesteding is flexibel 
maar ligt gemiddeld op 3 uren per week. Contact voor meer informatie via Gerrit Daleman 06-53990811. 

In het afgelopen seizoen heeft het vernieuwde bestuur ten eerste haar eigen portefeuilles verdeeld. Vervolgens hebben 
de bestuursleden de stille periode dankzij corona aangegrepen om het organogram, het algemeen clubbeleid en de 
functiebeschrijvingen te actualiseren. Tevens is de jeugdcommissie nog druk bezig met het herzien van het jeugd-
beleidsplan. Tijdens de algemene ledenvergadering willen we hier graag meer over vertellen. 
 
De nieuwe weg die het bestuur heeft ingeslagen is dus inmiddels in werking gezet en er zijn al een aantal prachtige 
initiatieven opgestart. We doen een kort rondje langs de portefeuilles: 
 
• ACCOMMODATIE 
Begin juli hebben we de jaarlijkse klusjesochtend weer georganiseerd. Dankzij een grote opkomst is er onkruid verwijderd en  
is de bestrating weer netjes gemaakt rondom het hoofdveld, zijn alle dug-outs schoongemaakt, is de omroepunit opgeknapt,  
is er flink gesnoeid in de bosschages en zijn de sponsorborden weer schoon. Rest alleen nog het onkruid verwijderen rondom  
de overige wedstrijdvelden. Verder heeft de schoonmaakploeg de corona-periode aangegrepen om het gebouw goed schoon te 
maken. Al met al is de accommodatie daarmee (bijna) weer klaar voor het aankomende seizoen. Er staan voorlopig geen grote 
aanpassingen op de planning voor de accommodatie, al wordt er nog steeds georiënteerd op een betere ontsluiting van het 
publiek bij wedstrijden van het eerste elftal, de huidige kassavoorziening wordt niet als ideaal ervaren.  
 
• SECRETARIAAT 
De nieuwe opzet van de organisatie is door de webmaster ook doorgevoerd op de website. Daarmee is deze qua opzet weer 
helemaal up-to-date. Voortdurend wordt de informatie ook bijgewerkt waar dat mogelijk is. Daarnaast nieuws vanuit Lief en 
leed: Vanaf de start van dit nieuwe seizoen gaat Wendy Hiemstra-Veenstra namelijk het welkomstcomité bezetten waarbij  
zij actief de nieuwe leden wegwijs gaat maken binnen de club. Verder is er dit jaar dankzij Franziska Brouwer-Bohland  
weer een nieuwe groep opgestaan die de promotiegids na twee jaar afwezigheid weer gaat samenstellen. 
 
• FINANCIËN 
De penningmeester heeft in de afgelopen maanden veel werk verzet t.a.v. het aanvragen van alle mogelijke regelingen  
waarop de club dankzij corona aanspraak op kan maken. Helaas worden daarmee slechts de lopende kosten afgedekt.  
De tweede seizoenshelft is bij uitstek de periode waarin de club dankzij vele activiteiten veel omzet draait dus deze  
gemiste inkomsten zullen ook hun effect hebben op de jaarrekening. 
 
TECHNISCH 
De voorbereidingen op voetbaltechnisch vlak voor het komende seizoen zijn reeds afgerond. Het trainers- en keepers-
trainerskader is tijdig samengesteld voor aanvang van het seizoen. De technische commissie heeft bij de senioren alle teams 
ingedeeld en kon daarbij gelukkig weer met vier seniorenteams op de zaterdag van start gaan. Op de vrijdagavond is er ook 
weer voetbalplezier te beleven op sportpark de Wieken. Naast twee 35+ teams en een 45+ team zal er ook een damesteam  
in 7x7 verband gaan voetballen. Het bestuur heeft vorig jaar uitgesproken dat zij graag weer een damesteam wilden gaan 
opstarten en geholpen door een flink aantal spontane aanmeldingen is dit op korte termijn gelukt. De volgende stap is om  
er een volwaardig dameselftal van te maken maar voor nu gaan de enthousiastelingen van start op de vrijdagavond in  
7x7 verband. 
 
Bij de jeugdafdeling zullen er volgend seizoen 14 teams actief zijn in de competitie vertegenwoordigd in alle leeftijds-
categorieën. Ten opzichte van het vorige seizoen is dat een lager aantal teams wat vooral ook komt door het feit dat er een 
compleet JO19 elftal over is gegaan naar de senioren. Om de aanwas vanuit de jongste voetballertjes op peil te houden zijn  
er in het voorjaar van 2020 een aantal vrije kennismakingstrainingen geweest waar zo’n 35 (potentiële) voetballertjes op  
af zijn gekomen. 
 
• SENIOREN EN JEUGD 
Het nieuwe organogram heeft impact gehad op de takenverdeling binnen de seniorencommissie en de jeugd-commissie.  
Deze commissies hebben daarbij voornamelijk een rol om alles op de voetbaldagen vlekkeloos te organiseren. Daarbij zijn  
zij vrij in het maken van keuzes en springen zij in op onderdelen waarvan zij denken dat het anders of beter kan worden 
georganiseerd. Zij zijn de ogen en oren van het bestuur en fungeren als eerste aanspreekpunt voor de begeleiding en/of  
spelers van de diverse teams. Vanuit deze rol denken en werken zij mee met het bestuur om de club verder te helpen.  
 
De medische begeleiding zal aankomend seizoen ook weer verzocht worden door de Vesteynde. Bij het eerste elftal zal  
Klaas de Bruin daarnaast weer gaan ondersteunen als verzorger.   
 
• COMMERCIEEL 
Vanaf komend seizoen gaat er een nieuwe supportersvereniging starten ter ondersteuning van de club. Na enkele constructieve 
gesprekken hierover tussen bestuur en een groep jonge gasten, onder aanvoering van Sybrant Heidstra, zijn zij bereid gevonden 
om hiermee aan de slag te gaan. Eveneens is er een mooie groep gevonden die verder gaan bouwen aan de sponsoring en 
acties rondom de club. Het eerste succes is op het moment van schrijven in de maak, er lopen namelijk gesprekken met Kroon 
Worst om hun hoofdsponsorschap wederom te verlengen. Naast het doorontwikkelen van onze sponsoractiviteiten zijn we vorig 
seizoen ook gestart met het vernieuwen van de kledinglijn van VVZ. Dat laatste wil zeggen dat we voor de presentatiekleding, 
dus niet de wedstrijdtenues, stapsgewijs gaan overstappen op kledingleverancier JAKO. We zullen dit stapsgewijs gaan doen 
omdat het investeren in presentatiekleding een dure aangelegenheid is. De insteek is dat een team presentatiekleding via een 
sponsorpakket krijgt aangeboden. Als er dus een sponsor is die een team wil voorzien van een VVZ trainingspak o.i.d. dan kan  
dit voortaan aangeschaft worden vanuit de club waarbij de nieuwe leverancier JAKO zal worden ingeschakeld. Het is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om op eigen houtje dit te organiseren met een sponsor. Om de eenduidigheid binnen de club te bewaken 
willen we dit graag centraal organiseren. Op dit moment zijn we bezig met het opstarten van een sponsorcommissie die in 
gezamenlijkheid met onze bestaande materialencommissie deze taken zal oppakken. Heb jij een sponsor gevonden voor een 
team? Schroom dan niet om contact te zoeken met de sponsorcommissie zodat zij dit in werking kunnen zetten samen met  
de materialencommissie. 
 
• KANTINE 
De kantine is één van de belangrijkste onderdelen van de vereniging. Om dit vanuit het hoofdbestuur de nodige aandacht  
te geven is René Vellinga onlangs bereid gevonden om dit als portefeuille op zich te nemen. De rest van het bestuur is  
zeer content met deze aanvulling. Het kantinebeheer wordt hiermee actief ondersteunt vanuit het bestuur waardoor we de 
exploitatie voor amateurbegrippen zo soepel en professioneel mogelijk willen uitvoeren. Roel en Janita Holtrop zijn gestopt  
met het kantinebeheer maar zullen wel aanblijven als vrijwilligers, Marten en Janneke Postma blijven daarnaast vanuit het 
kantinebeheer het aanspreekpunt. Samen met René Vellinga gaan ze de kantine voorbereiden zodat het nieuwe seizoen goed 
en corona-proof van start kan worden gegaan. Voor de kantinevrijwilligers wordt de specifieke informatie nog doorgezet in de 
groepschat en zullen zij een bericht ontvangen wanneer de kantineroosters gereed zijn. Er liggen wel uitdagingen om de 
kantineroosters rond te krijgen, met name nu de kantine op woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond wordt 
opengesteld. Eveneens worden er ook nog extra vrijwilligers gezocht voor de zaterdag dus meld je aan zodat we met  
zijn allen onze levensader van de club open kunnen houden voor iedereen! 
 
• ALGEMEEN 
Onder de portefeuille algemeen zijn met name de diverse activiteiten ondergebracht. Zoals eerder vermeld heeft corona helaas 
roet in het eten gegooid t.a.v. de organisatie van diverse activiteiten in de tweede seizoenshelft. Dat betekende geen bedrijven-
toernooi, geen vrijwilligersavond, geen sponsoravond, geen slotactiviteiten bij de senioren of jeugd etc. We hopen het aankomende 
seizoen weer met frisse moed te kunnen starten met het organiseren van de diverse activiteiten en acties zoals iedereen die 
gewend is van onze club!

WAAR GAAN WE ALS BESTUUR MEE AAN DE SLAG?

WELKOM BIJ DE NIEUWSBRIEF VOOR DE START VAN HET SEIZOEN 2020-2021.  
IN DEZE NIEUWSBRIEF VIND JE ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE DIE JE NODIG  
HEBT VOOR AANVANG VAN HET NIEUWE SEIZOEN. 

NIEUWSBRIEF START SEIZOEN 2020-2021
 

Binnen onze vereniging zijn we gewend om te werken met diverse communicatiekanalen om 
iedereen op de hoogte te houden wat er speelt. Toch blijkt het vaak lastig om onze leden en andere 

betrokkenen goed te informeren. Natuurlijk werkt social media heel erg goed, maar wat als iemand nou echt informatie nodig 
heeft over de afspraken die we binnen onze vereniging hebben gemaakt? Dan blijkt toch vaak dat men moeite heeft om de 
informatie boven tafel te krijgen, terwijl er juist heel veel op onze clubwebsite is te vinden!

 
 

Bij aanvang van het seizoen worden de teams altijd 
ingedeeld en gepubliceerd op onze website. Ga naar  
www.vvzwaagwesteinde.nl en klik bovenin het menu  
op ‘Teams’ om in het juiste menu te komen. Per team is een 
overzicht gegeven van de spelers en de begeleiding. Van de 
begeleiding worden ook de contactgegevens vermeld. 
 
Mocht je van je begeleiding nog geen informatie over de 
trainingstijden hebben gehoord dan kun je dit overzicht 
ook terugvinden op onze website. We beseffen ons dat de 
huidige indelingen voor ruimteproblemen kunnen zorgen, 
met name wanneer we vanwege weersomstandigheden en 
(ontbrekende) veldverlichting geen gebruik meer kunnen 
maken van de grasvelden. Het bestuur en de commissies 
staan in nauw overleg met elkaar hierover om daar waar 
mogelijk oplossingen te zoeken. We houden jullie hiervan 
op de hoogte op het moment dat er ontwikkelingen zijn. 
Klik hiervoor op de volgende link om de trainingstijden 
terug te vinden: Trainingsschema 2020-2021. 
 
Heb je een vraag of heb je juist een opmerking en 
weet je niet bij wie je terecht kan? Wij hebben de 
contactgegevens van onze vrijwilligers vermeld op onze 
website. Ga naar www.vvzwaagwesteinde.nl en kies 
bovenin het menu op ‘Clubinfo’. Via dit menu vind je veel 
belangrijke informatie en o.a. de contactgegevens van de 
bestuursleden. Ben je op zoek naar een commissielid?  
Klik dan door naar ‘Organisatie’ en kies vervolgens  
voor de categorie waar jij naar op zoek bent!  
 
Een nieuw lid;  
wat is sowieso handig om te weten? 
Voor nieuwe leden hebben wij enkele jaren geleden een 
informatiegids samengesteld die je kunt vinden op onze 

website. Deze informatiegids wordt jaarlijks geactualiseerd 
waardoor je altijd de juiste informatie terug kan vinden. 
Hoe zit het bijv. met de spelregels binnen de club? Kan ik 
als keeper ook mijn handschoenen declareren? Waar kan 
ik de VVZ voetbalkousen kopen? Allerlei handige zaken 
om vooraf te weten! Deze informatiegids vind je via  
deze link op onze website: Informatiegids leden. 
 
Hoe zit dat eigenlijk voor  
nieuwe trainers en leiders? 
Heel simpel, ook voor hen is er een informatiegids 
opgesteld! Hierin vind je o.a. ook nog extra informatie 
met bijv. een korte omschrijving van wat jouw  
taken ongeveer zullen zijn als trainer/leider.  
Deze informatiegidsen vind je via deze links op  
onze website: Informatiegids trainers &  
Informatiegids leiders.

Overigens moeten trainers en leiders onderling ook 
afspraken maken wie wekelijks het wedstrijdformulier 
gaat invullen. Op voorhand krijgen alle betrokkenen  
de juiste rechten toegewezen om toegang te krijgen  
ot de Wedstrijdzaken-app om het wedstrijdformulier  
in te vullen.  
 
Lukt het je toch niet om in te loggen? Dan kun jij je 
melden bij Erwin Boskma via e.boskma@gmail.com. 
Het is belangrijk dat we het juiste e-mailadres in onze 
clubadministratie hebben omdat je met dit e-mailadres 
ook een account kunt aanmaken. Heb je de Wedstrijdzaken-
app nog niet eerder gebruikt? Kijk dan op onze website 
via deze link waar diverse instructies zijn terug te  
vinden (zie onder het kopje Handleidingen mDWF): 
Documenten.
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GEZOCHT! 

➠  Leden seniorencommissie  
(contact via Kor Kleefstra 06-40753793)

➠  Jeugdscheidsrechters  
(contact via Renzo v/d Veen 06-12926126)

➠  Jeugdtrainers/leiders  
(contact via Renzo v/d Veen 06-12926126) 

➠  Vrijwilligers voor de schoonmaakploeg  
(contact via Johannes de Vries 06-52490715)

➠  Vrijwilligers voor de accommodatieploeg  
(contact via Johannes de Vries 06-52490715)

➠  Barvrijwilligers  
(contact via René Vellinga 06-27171898)

Bij aanvang van het seizoen worden de teams altijd ingedeeld en gepubliceerd op onze website. Ga naar  

www.vvzwaagwesteinde.nl en klik bovenin het menu op ‘Teams’ om in het juiste menu te komen. Per team is  

een overzicht gegeven van de spelers en de begeleiding. Van de begeleiding zijn ook de contactgegevens vermeld.

START VAN HET SEIZOEN; WAAR MOET IK OP LETTEN?

http://www.vvzwaagwesteinde.nl
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/804/trainingsschema/
http://www.vvzwaagwesteinde.nl
https://website.storage/Data/Zwaagwesteinde/RTE/Bestanden/MenuItem/361/Informatiegids_leden.pdf
https://website.storage/Data/Zwaagwesteinde/RTE/Bestanden/MenuItem/361/Informatiegids_trainers.pdf
https://website.storage/Data/Zwaagwesteinde/RTE/Bestanden/MenuItem/361/Informatiegids_leiders.pdf
http://Erwin Boskma
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/361/documenten/
https://twitter.com/vvz_westereen
https://www.facebook.com/vvZwaagwesteinde

