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VOORWOORD VAN DE  

VOORZITTER
Dit is al weer het laatste nummer van de NoppenNewz 
in 2017.

Dat we clubhelden in de vereniging hadden, dat wisten 
we al jaren. Maar we hebben nu een regionale clubheld 
in ons midden: Cor Kok. Omringd door bewonderaars van 
onze clubheld zijn we naar Zeist gegaan. Onder leiding van 
Erben Wennemars werd de landelijke clubheld verkozen. 
Helaas mocht dat niet onze Cor zijn, maar voor ons en 
de hele regio blijft hij de clubheld van Amersfoort en 
Omstreken. Daarom een verslag in deze NoppenNewz. 
Daarop aansluitend staan we ook nog even stil bij ons 
nieuwe vrijwilligersbeleid. Een grote noodzakelijke 
verandering dat nu zijn vruchten gaat afwerpen voor de 
vereniging.

Ook op het scheidsrechterfront hebben we weer 
het een en ander te melden in dit exemplaar van de 
NoppenNewz. Zoals gebruikelijk zal ook de Technische 
Commissie haar bijdrage leveren. Ook op voetbal gebied 
de nodige ontwikkelingen. Vanuit de TC zal Henk Drost 
ons meenemen in het speler-volgsysteem en het 
beleid rondom uniforme speelwijze in de verschillende 
leeftijdsgroepen. Vanuit de scheidsrechterscommissie 
wordt nog even stil gestaan bij het belang van fluiten voor 
de vereniging en de samenwerking hierin met andere 
verenigingen. Enige tijd geleden zijn we begonnen met de 
VOG administratie. Voor alle leiders, trainers, bestuursleden 
en coördinatoren vragen we een Verklaring Omtrent 
Gedrag aan. Zeker als er met jeugd gewerkt wordt. Dit doe 
je niet eenmalig, maar moet je continu bijhouden en dat 
doen we. 

Een nieuwe rubriek is “Uit de oude doos” waarin we 
terugblikken in de rijke geschiedenis van deze club. Dit 
keer blikt Teike Smit in “Uit de oude doos” terug op de jaren 
medio 2005 waarin het 1e elftal, op een iets lager niveau, 
regelmatig meedeed om het kampioenschap.

We zijn op het gebied van sponsoring / business club de 
laatste jaren bijzonder goed bezig. We binden de sponsors 
en clubleden met bijzondere events. Dit geldt uiteraard ook 
voor 2018.

En dan nog een artikel over het omgaan met privacy-
gevoelige gegevens. Het komende jaar verandert het 
een en ander in de wetgeving omtrent privacygevoelige 
gegevens. In dit artikel vertelt Jan Ebbes over wat dit voor 
onze club betekent.

In de algemene ledenvergadering van november zijn er 
ook nog andere zeer belangrijke onderwerpen aan de 
orde geweest, zo als de uitbreidingsideeën voor onze 
accommodatie en de strategische keuzes die wij als 
bestuur moeten maken in overleg met de leden. We gaan 
daar in het nieuwe jaar met werkgroepen mee verder. 
Mocht je hierover mee willen denken, volg dan de website. 
Daar verschijnen deze maand nog artikelen over het 
verdere verloop van deze belangrijke ontwikkelingen voor 
de club.

Het is weer een bijzonder jaar geweest met duurzame 
investeringen in zonnepanelen, een prachtig visitekaartje 
van onze club op het Amersfoortse Voetbalkampioenschap, 
de realisatie van een groot evenementenplein, nieuwe 
grote (platina) business club leden, de invoering van een 
nieuw vrijwilligersbeleid, een nieuwe spelvorm voor onze 
jongste spelers, een nieuw convenant met Amersfoortse 
verenigingen, voorbereidingen op strategische clubkeuzes 
en ideeën voor uitbreiding van onze accommodatie.  
Met veel van deze zaken gaan we in het nieuwe jaar verder. 
Dus blijven we in beweging, want we willen op alle fronten 
vooruit!

Ik wens u veel leesplezier en vergeet uw oliebollen niet te 
bestellen.

Fijne feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 7 januari 2018.

Norbert van Hengstum
Voorzitter
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ZEG MAAR COR
“Ik heb maar een club en dat is 
Hooglanderveen”

Op een druilerige zaterdagmorgen ontmoeten we 
vrijwilliger Cor Kok. Hij werd verkozen tot vrijwilliger 
van het jaar in Amersfoort. “Ja Amersfoort en 
omstreken he! Er zijn 15 regio’s en daarvan was ik de 
beste van dit gebied” Door die verkiezing mocht 
Cor Kok meedoen aan de landelijke verkiezing voor 
vrijwilliger van het jaar. 

Bij die verkiezing op het KNVB-centrum in Zeist beleefde 
Cor een mooie avond. “Het was een heel gezellige avond 
met heel veel publiek. In de jury zaten Erben Wennemars, 
die schaatser, en Cees Juffermans.” Helaas wist Cor de 
landelijke verkiezing niet te winnen. De hoofdprijs van 
10.000 Euro ging naar Tiny Heijmans, bestuurslid van 
voetbalvereniging Nooit Gedacht. Onze Cor ontving een 
reis naar het Engelse York. “Die prijs kreeg iedereen hoor 
die bij de laatste 15 zat. Ik denk dat ik mijn dochter ga 
uitnodigen want het is een reis voor twee.”
De laatste maanden kwam er veel op Cor Kok af. Het 
begon met de verkiezing van vrijwilliger van Amersfoort 
en omstreken en na de winst in die verkiezing kwamen 
er lokale krantenjournalisten op hem af en volgde een 
cameraploeg hem in zijn doen in laten op het Willem 
Tomassen sportcomplex. “Het is aardig dat er zoveel 
mensen op mij hebben gestemd. Alleen voor de club 
was het leuker geweest als ik ook de landelijke wedstrijd 
gewonnen had.”
 
Uit die laatste opmerking blijkt dat Cor een clubman in 
hart en nieren is. Een van de leden die al lang aan de club 
verbonden is. “Ik ben een echte Hooglandervener. Ik ben 
naast de voetbalvelden van vroeger geboren. Er waren hier 
twee veldjes aan de overkant van het spoor en daar heb ik 
tot mijn 40e gevoetbald. Daarna ben ik 20 jaar niet bij de 
club geweest. Toen ik met de vut ging kwam Ton van Drie 
naar me toe en zei; je hoeft je niet te vervelen want 
de club heeft werk genoeg voor je.”  

Sinds die uitnodiging is Cor weer aan de club verbonden. 
“Dan nemen ze een klein stukje van je pink. Maar 
tegenwoordig hebben ze allebei mijn handen. Maar het 
scheelt ik vind het heel leuk om te doen.”
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Hij is vooral op de maandag en in het weekend terug te 
vinden op de club. ”Ja ik doe ook heel veel voor de club. 
Op maandag gaan we met 15 man het hele complex 
schoonmaken en het zwerfvuil opruimen. Op zaterdag ben 
ik hier de hele dag om lijnen te trekken enzovoort. En op 
zondag ben ik hier nog eens ook voor de hele kleintjes.”
Dat er tegenwoordig veel kleintjes bij Hooglanderveen 
voetballen ligt allemaal aan de nieuwbouwwijk Vathorst. 
“Eerst hadden we maar een paar honderd leden. Nu hebben 
we er misschien wel zestien- of zeventienhonderd”. Maar 
het mooie is dat de club wel zijn eigen identiteit blijft 
houden. “Het draait nog steeds om Hooglanderveen. 
Vathorst is heel leuk om er bij te hebben. Omdat al die 
kleintjes hier nu komen voetballen. Maar ik denk dat het 
altijd een dorpsvereniging zal blijven. Kijk maar naar de 
mensen waar ik elke maandag mee ga schoonmaken. 
Zij komen allemaal uit Hooglanderveen en ook in het 
bestuur zitten nog steeds veel mensen uit Hooglanderveen 
zelf.”

Door de uitstraling van de club hoopt Cor nog lang 
vrijwilligerswerk te blijven doen bij de club. “Ik blijf dit doen 
door het warme gevoel dat de club me geeft. Ik heb maar 
een club en dat is Hooglanderveen. Ik blijf dit doen zolang 
ik gezond blijf. Ik ben nu 72 en als ik 80 ben en ik voel me 
nog steeds zoals ik me nu voel dan blijf ik doorgaan.” 
Dat hij tegenwoordig hulp krijgt van alle andere leden, 
door het ingevoerde vrijwilligersbeleid, vindt hij alleen 
maar leuk. “Dat is een goed initiatief natuurlijk. Een club 
kan niet zonder vrijwilligers. Als ze geen maatregelen 
hadden genomen waren er nu vrijwilligers te weinig. 
We verplichten ze nu een klein beetje terug te doen voor 

de club. Het is niet meer dan 
billijk dat ouders wat terug doen 
voor hun kinderen en de club. Niet 
alleen contributie betalen maar ook 
af en toe ook een beetje helpen.”

Voor Cor was dit hopelijk de laatste 
keer dat hij over zijn avontuur als 
vrijwilliger van het jaar hoeft te 
vertellen. Hij is namelijk niet een man 
die van de spotlights houdt. “Nee ik 
hou daar helemaal niet van, ik trek me 

liever terug op de achtergrond. Ik doe het werk dat ik leuk 
vind om te doen maar ik houd zeker niet van de spotlights.”

VAN HET BESTUUR
Zoals inmiddels ieder weet, hebben we dit jaar een 
nieuw vrijwilligersbeleid doorgevoerd.
Spelende leden en reserve leden zijn gevraagd clubwerk 
te verrichten, waarmee loyaliteitspunten te verdienen 
zijn. 10 punten moet je halen om te voorkomen dat je 
extra contributie van 80 euro moet betalen (ook wel 
loyaliteitspremie genoemd in de communicatie).
 
Leden of ouders van leden die zich niet voor clubwerk 
hebben opgegeven, of niet bekend zijn bij coördinatoren 
van verschillende club-taken en -functies hebben een 
mail gekregen dat voor deze spelende / reserve leden 
een extra contributie geint gaat worden van 80 euro. 
Deze inning zou 25 november uitgevoerd worden, echter, 
dat is niet gebeurd, omdat bepaalde extra formaliteiten 
met de bank geregeld moesten worden. Door deze 
vertraging kwam deze contributie inning te dichtbij de 
reguliere deel-contributie inning van begin december.

Daarom zal de bovengenoemde inning van 80 euro voor 
de leden waarvoor nog geen punten zijn behaald, nog 
niet ingeroosterd staan en zich nog niet online hebben 
aangemeld (ook niet in november) op 15 december 
plaatsvinden.
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VAN DE SCHEIDSRECHTERCOMMISIES

Werving nieuwe scheidsrechters 
Op de kick-off dag hebben we flyers uitgedeeld aan de 
trainers van de JO17 en JO19 teams. Dit omdat we vooral 
op zoek zijn naar scheidsrechters voor de JO12 en oudere 
teams.  Een flyer met daarop het verzoek om spelers te 
enthousiasmeren om voor de club te gaan fluiten. Helaas 
heeft dit geen nieuwe scheidsrechters opgeleverd.  

Wel hebben we dit jaar 6 nieuwe scheidsrechter die half 
veld wedstrijden fluiten, 6 jonge spelers van  JO13 teams 
die in september de cursus gevolgd hebben en nu al enkele 
wedstrijden hebben gefloten. Ook via het vrijwilligers-
beleid hebben we er nog eens 5 scheidsrechters bij die dit 
seizoen een paar wedstrijden voor ons gaan fluiten.
Fijn natuurlijk, dat er nieuwe mensen zich aangemeld 
hebben, maar helaas constateren we dat het tekort aan 
scheidsrechters er nog steeds is en dan vooral bij de JO14 
t/m JO19 teams. 

De afspraak met het bestuur is gemaakt dat er vanuit de 
JO17 en JO19 teams elke week een paar spelers komen 
fluiten om zo zoveel mogelijk teams van een scheidsrechter 
te voorzien. Aan al die spelers die een keer voor ons 
gefloten hebben en het best vaker willen doen wil ik 
vragen om je naam, telefoonnr en e-mail adres door te 
geven bij de bestuursdienst. Wij zullen dan contact met je 
opnemen.

mDWF ook voor de scheidsrechters
Vast al bekend bij iedereen, het mobiele digitale 
wedstrijdformulier. Voor de scheidsrechters betekent dit 
dat de spelerspassen nu op de mobiel gecontroleerd 
moeten worden. Geen gedoe meer met mapjes en pasjes 
maar alleen je mobiel, best handig. Totdat blijkt dat je 
databundel voor die maand alweer op is. Hoe voer je een 
spelerspas controle uit als je op het veld staat, geen wifi 
hebt en je databundel is op, best lastig. Dan zijn er 2 opties: 
of je voert de spelerspas controle vooraf uit in de 
kleedkamer of je vraagt aan de leider of je zijn mobiele 
telefoon mag gebruiken. Gelukkig lost het zich tot nu toe 
allemaal vanzelf op. 
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Week van de scheidsrechters
In de week van zaterdag 7 oktober t/m zondag 15 oktober 
was de week van de scheidsrechters. In die week hebben 
alle scheidsrechters extra aandacht gekregen. Vanuit de 
scheidsrechtercommissie was een presentje voor de 
scheidsrechter verzorgd in de vorm van een chocolade 
pakketje bestaande uit een bal, fluit, voetbalschoenen en 
gele en rode kaart. Vervolgens is aan de thuis spelende 
teams gevraagd deze te overhandigen voor of na hun 
wedstrijd waarbij ze hun waardering aan de scheidsrechter 
uitspreken. 

Uiteraard ontvingen ook de spelers die vanuit een JO17 of 
JO19 teams op dat moment scheidsrechter voor ons waren 
of de scheidsrechter die door het teams zelf gevraagd waren, 
een presentje want ook zij verdienen deze waardering. 

Er is goed aan meegewerkt door alle teams, 
scheidsrechters waren oprecht verrast en kwamen met een 
blij gezicht terug van de wedstrijd. Een zeer geslaagd 
initiatief wat voor herhaling vatbaar is.

Samen werking met 4 verenigingen
Vorig jaar hebben we een uitwisseling van scheidsrechters 
gedaan met vv Hoogland en dat is goed bevallen. 
Reden om het dit jaar verder uit te breiden. Dit jaar 
doen ook Roda ’46 en VVZA mee aan de uitwisseling. 
Marcel en Michiel hebben al een wedstrijd bij 
vv Hoogland gefloten en wij hadden toen 2 scheidsrechters 
van Roda’46 om een wedstrijd te fluiten.  
Op 25 november en 24 maart vindt de rest van de 
uitwisseling plaats.
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Cursus 3 scheidsrechters
In samenwerking met dezelfde verenigingen is er voor 
een aantal scheidsrechters een cursus (Vereniging Cursus 
Scheidsrechter) van de KNVB  geregeld. Deze cursus wordt 
dit najaar gegeven bij Roda ’46. Vanuit Hooglanderveen 
wordt deze door Marcel Bijkerk, Michiel Burm en 
Lars Kok gevolgd.  Tijdens de cursus word door de 
JO16-2 van Roda ’46 een oefenwedstrijd gespeeld van 

een uur. Deze wordt door 4 cursisten gefloten (elk een 15 
min.) waarbij de overige cursisten en de KNVB cursusleiders 
het handelen  van de scheidsrechter bespreken. 

Op 6 december gaat onze JO17-4 een oefenwedstrijd 
tegen Roda JO16-2. Spelers en begeleiding  van de 
JO17-4 bedankt dat jullie dit voor hun willen doen! 

Komende jaar
We zijn bezig met het voorbereiden van een workshop voor 
alle scheidsrechters. Hoe de avond er precies uit gaat zien 
weten we nog niet helemaal maar we rekenen weer op alle 
scheidsrechters. De  uitnodigingen voor deze workshop 
worden in dec verstuurd.

De scheidsrechtercommissie

 NOPPENNEWZ | 8

Statistieken
Stand tot 30 nov 2017 we hebben 13 speeldagen 
gehad nog 2 te gaan voor de winterstop. Ook dit jaar 
krijgt een scheidsrechter (t/m 18 jaar) een bioscoop 
bon zodra hij 15 wedstrijden heeft gefloten met een 
max. van 3 bonnen per jaar. Je zou zeggen dat aantal 
kan nog niet bereikt zijn bij 13 speeldagen, dat is ook 
zo maar het scheelt niet veel. Stefan Zuidinga heeft 
er al 12 gefloten.   

Categorie NIET gefloten WEL gefloten %  gefloten

JO10 – JO11 7 94 93%

JO12 – JO15 20 136 87%

JO17 – JO19 16 72 82%

Totaal 43 302 88%

Categorie Aantal Gem. gefloten Meeste wedstrijden

t/m JO11 15 4,5 Gerard Hul 10 wedstrijden

t/m JO15 15 7 Thomas Lammers 10 wedstrijden

t/m JO19 8 10 Marcel Bijkerk en Stefan Zuidinga beide 12 wedstrijden



UIT DEN OUDE DOOS
Het zal velen nog heugen. Het slot van het seizoen 
2006-2007. Ondanks het feit dat er naast het felbegeerde 
kampioenschap werd gegrepen mocht Hooglanderveen 1 
zich via de nacompetitie proberen te verzekeren van 
promotie. 

In het finale tweeluik tegen VVZA moest VVZA thuis 
winnen van Hooglanderveen om promotie af te dwingen. 
Hooglanderveen had dus aan een gelijkspel genoeg om 
door te stromen naar de vierde divisie, en stond vijf 
minuten voor tijd op een royale 2-1 voorsprong. 
Je zou denken dat er niets meer mis kon gaan.  De centrale 
verdediger van VVZA die dat seizoen nog geen één keer 
gescoord had bewoog zich in de 86e minuut naar voren en 
wist op gelukkige wijze de gelijkmaker af te dwingen. 
“geen man overboord” Werd er gedacht door de aanwezige 
spelers en supporters, maar toen dezelfde verdediger in de 
laatste minuut de 3-2 binnen tikte viel het doek. 
Hooglanderveen zou blijven acteren in de vijfde klasse, en 
de vierde klasse met al haar Amersfoortse teams zou 
zonder Hooglanderveen gespeeld worden. Toen het seizoen 
‘07-’08 van start ging stond er niemand minder dan 
Bert van den Brom aan het roer bij Hooglanderveen . 
Met daarnaast Jos Helmich in de technische staf beloofde 
het een seizoen te worden vol ambitie. 
Snelheidsduivels als Benjamin Gouverneur en Menno 
Rodenburg vormde de levensgevaarlijke voorhoede van dit 
seizoen, en met spelers als Thijs Tomassen, Menno  
Lodeweges, Erik van dam en Wilco van de Hoef in de 
selectie hadden de leermeesters een diverse doch efficiënte 
selectie tot hun beschikking.  
Hooglanderveen had het seizoen daarvoor laten zien dat 
het mee kon doen om de bovenste plaatsen in de 
competitie. Zo ook dit jaar, want na een lang constant 
seizoen konden de geel blauwe strijders een speelronde 
voor het einde de titel pakken. Hooglanderveen zou 
moeten winnen van HDS in een uitwedstrijd en de 
nummer twee Seastum moest punten laten liggen in hun 
een na laatste duel.Clublegende Ronald Schimmel die dat 
seizoen niet meer actief was in het eerste elftal was naar 
de wedstrijd van de concurrent afgereisd om de spelers               

        
    en fans op locatie bij 

HDS op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen aldaar. Niemand had van te 

voren kunnen bedenken wat voor een zenuwslopende 
apotheose dit uiteindelijk zou gaan worden. 
Toen Hooglanderveen HDS met 5-2 in de pan hakte was het 
duidelijk dat het kampioenschap diezelfde middag een feit 
zou kunnen worden. Met nog een half uur te gaan hield 
Ronald de selectie (en daarmee de aanwezige fans) via een 
telefoonverbinding op de hoogte van de ontwikkelingen op 
het veld. 

Ronald bracht verslag uit zoals een Jack van Gelder dat op 
het WK van 1998 deed voor radio langs de lijn. Het was een 
Dramatisch, emotioneel en passioneel verslag van de 
voormalig selectiespeler. De mensen die dit live gehoord 
hebben koesteren de herinnering nog tot op de dag van 
vandaag. Na een klein half uur was het zover. Ronald 
schalde door de telefoon dat het was afgelopen en dat 
Seastum punten had laten liggen, en dat Hooglanderveen 
zich tot kampioen mocht laten kronen. 

De selectie had zich gerevancheerd op de ongelukkige 
afloop van de na-competitie van vorig jaar en was bovenal 
kampioen! Het feest barstte los in de kleedkamer van HDS 
en de kannen met bier werden gevuld. Nadat met enkele 
glazen tot zich had genomen reden de spelers naar huis 
om vervolgens als helden te 
worden onthaald op de club. 
Zoals elke kampioen in 
Hooglanderveen mochten ook 
de spelers van het eerste zich 
rond laten rijden op een platte 
kar door het dorp.  
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Het was onwaarschijnlijk druk in het dorp. Jong en oud 
bewoog zich richting het feestgeruis om te vieren dat de 
jongens kampioen waren geworden en zich volgend jaar in 
de vierde klasse mochten gaan laten zien. 

Het feest dat volgde op de club werd een feest tot in de 
laatste uurtjes. Er werd gedronken, gegeten, gedanst en 
gezongen en was een feest om nooit te vergeten!  

Als kers op de taart zou Seastum zich volgende week 
komen melden om het laatste competitie duel af te 
werken. Als nummer twee in de laatste speelronde bij de 
kampioen op bezoek. Het moet een pijnlijke ervaring 
geweest zijn voor de jongens uit Zeist. 

Hooglanderveen deed haar plicht en won de wedstrijd met 
3-0. De blauw-gele strijders waren kampioen en het team 
stond aan de vooravond van een meeslepend seizoen in de 
vierde klasse... 

Veel van de successpelers van destijds zijn tegenwoordig  
te zien in het derde elftal van de vereniging. 
Mocht u als lezer nieuwsgierig zijn naar de helden van 
vroeger, schroom dan vooral niet een keer te komen kijken 
naar deze voetballende legendes. 

ELKE SPELER HEEFT ZIJN EIGEN TALENT
De winterstop is inmiddels in aantocht. Een mooi moment 
om vanuit het perspectief van Henk Drost een blik te 
werpen op de ontwikkelingen en zijn ervaringen bij de 
vereniging. Henk is inmiddels bezig aan zijn tweede jaar 
als Technisch Manager binnen Hooglanderveen. Een 
periode waarin veel is gebeurd. 
 
Aan het begin van dit seizoen is er een nieuw technisch 
jeugdopleidingsplan ingevoerd. Het afgelopen seizoen is 
daar binnen het Technisch Hart en met hulp van de 
Commissie Voetbal met heel veel energie aan gewerkt. 
Het begin van een ‘’nieuwe’’ koers is altijd spannend en 
intensief, maar het geeft toch enorm veel energie. 
Kenmerken zoals een vaste speelwijze hebben, spelers in de 
onder- en middenbouw op meerder posities laten spelen, 
geen vaste keepers in de onderbouw, techniektrainingen, 
fysieke trainingen, interne scouting en DotCom als 
spelervolgsysteem. Het is voor de trainers niet altijd 
eenvoudig om het oude los te laten en open te  
staan voor het nieuwe. Dat is vooral wennen. 

 
 

Het enige dat ik als technisch eindverantwoordelijke kan 
en wil doen is een luisterend ‘’oor’’ bieden en ook 
vasthouden aan de keuzes die we gemaakt hebben. We 
evalueren regelmatig en waar nodig of wenselijk sturen we 
bij. Tot op heden ervaar ik veel enthousiasme en vind ik dat 
Hooglanderveen op de goede weg is. 
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We proberen de jeugdtrainers zoveel mogelijk handvatten 
te geven om zichzelf verder te ontwikkelen, maar vooral de 
jeugdspelers. 
We zijn op de goede weg, al moeten we niet vergeten dat 
pas op de lange termijn de vruchten geplukt zullen worden. 
Het jeugdplan bestaat uit vier belangrijke pijlers, waarvan 
doorstroming door o.a. betere trainingen en een duidelijke 
speelwijze een kernpunt is. Een andere belangrijke pijler is 
de interne scouting. Onder leiding van Erik Kok is er dit 
seizoen een team van zeven scouts dat wekelijks op 
zaterdag de jeugdwedstrijden bezoekt. Het doel van de 
interne scouting is te bepalen of voetballers goed op hun 
plek zijn. Maar ook om te kijken of er in niet-selectieteams 
nog talenten lopen.
 
Dotcom als spelervolgsysteem
Hooglanderveen is een ambitieuze vereniging die ernaar 
streeft om eigen opgeleide spelers klaar te stomen voor het 
eerste elftal. Dat is niet het enige doel. Hooglanderveen 
vindt dat ook niet-selectiespelers de kans moeten krijgen 
hun persoonlijke top te behalen. Elke speler heeft zijn 
ei-gen talent. De meeste kinderen willen ook beter worden 
in wat ze doen. Hooglanderveen wil de spelers de 
mogelijkheden bieden om een betere voetballer te worden 
binnen hun mogelijkheden en op hun eigen niveau. Voorop 

staat dat kinderen plezier hebben en dat wij als vereniging 
een veilig klimaat creëren. 
Als Technisch Manager ben je altijd bezig met de toekomst. 
Wat gaat er goed en wat kunnen we verbeteren. 
Naast vooruit kijken is het zeker goed om ook achteruit te 
kijken en vragen te stellen zoals: Waar komen we vandaan 
en wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurd en 
gedaan? Een conclusie die ik kan trekken is dat er 
ontzettend veel werk is verricht en dat er vele uren zijn 
gemaakt door de vele mensen bij Hooglanderveen. 
Laten we vooral de vrijwilligers daarbij niet vergeten! 
Als ik op een doordeweekse avond of op een zaterdag de 
club binnenwandel zie ik weer al die vrijwilligers die de 
club draaiende houden. En allemaal met één doel: 
en dat is Hooglanderveen. Geweldig! 

TROTS mag Hooglanderveen zijn op de vele vrijwilligers 
die elke zaterdag zich weer inzetten om onze jeugdteams 
te laten voetballen. Van trainers, leiders (vaak welwillen
de ouders) die een team begeleiden, scheidrechters 
die de wedstrijden in goede banen leiden, het wedstrijd-
secretariaat, kantinepersoneel, parkeerwachters en niet te 
vergeten onze clubheld Cor Kok. 
 
Henk Drost
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PRIVACY (AVG)
WAT DOET VV HOOGLANDERVEEN OM TE VOLDOEN AAN DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING?
 
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacy wet in werking. 
In deze Europese Privacy Verordening (ook wel de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en General Data Protection Regulation (GDPR)) wordt een 
aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook de 
v.v. Hooglanderveen zich heeft te houden. 
Bij niet naleving van de AVG riskeert de vereniging een 
boete van 4% van de jaarlijkse omzet. Los van deze 
boete nemen wij privacy van onze leden serieus. 

Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit 
doen wij omdat wij contributie willen innen, contributie 
moeten afstaan aan de KNVB maar ook leden in willen 
indelen  teams en betrokkenen willen informeren over 
ontwikkelingen binnen de vereniging. Voor het kunnen 
uitvoeren van deze taken beschikt de voetbalvereniging 
over een aantal hulpmiddelen waarmee ze deze taken kan 
uitvoeren. Echter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar 
krijgen van deze informatie, vv Hooglanderveen over 
privacy gevoelige data beschikt. Om deze privacy te borgen 
heeft de vereniging een aantal maatregelen getroffen.
1. Het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke 

data is beperkt. Er is een rollenstructuur ingericht op 
basis waarvan mensen toegang krijgen. Autorisatie op 
gebruikte hulpmiddelen wordt vanuit het bestuur 
gemonitord. 

2. Gegevens die aan de vereniging ter beschikking zijn 
gesteld worden niet gedeeld met derden zonder dat hier 
duidelijke afspraken over zijn gemaakt en er een 
risicoanalyse is uitgevoerd door of in opdracht van het 
bestuur. Zo beschikt de KNVB over ledengegevens van  
vv Hooglanderveen maar mag de KNVB deze data niet 
zondermeer gebruiken voor commerciële doeleinden. 
Bestaande contracten met partijen waarmee wij 
gegevens delen worden geëvalueerd. Wij zijn verplicht 
verwerkersovereenkomsten te sluiten met die partijen 
waarmee wij privacygevoelige data delen. Meer 
informatie over de privacy richtlijnen van de KNVB kunt 
u vinden op https://support.sportlink.nl/support/
solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb. 

3. Mocht er informatie op enigerlei wijze lekken, zal de 
vereniging dit data-lek dichten en procedures herijken. 
Indien noodzakelijk zullen de betreffende personen 
hiervan op de hoogte worden gebracht. 

4. Het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid zal waar 
noodzakelijk worden aangescherpt binnen het bestuur. 
Het beleid wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld.  

5. Foto’s en andere persoonsinformatie welke wordt gebruikt 
binnen Voetbal.nl kan en mag door spelers zelf worden 
geblokkeerd. Beleid binnen de vereniging is dat pasfoto’s 
worden geplaatst door de ledenadministratie. Dit om te 
borgen dat spelers ook daadwerkelijk speelgerechtigd zijn 
door het plaatsen van een herkenbare pasfoto. 

Als vereniging proberen wij er alles aan te doen privacy te 
waarborgen. Indien er toch onverhoopt in strijd met de 
verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom de 
behandeling van uw gegevens, is er de mogelijkheid via 
secretaris@vvhooglanderveen.nl melding te maken of 
vragen te stellen. Het incident zal dan worden  
onderzocht en, indien noodzakelijk, zo spoedig 
mogelijk worden hersteld. 

Namens het bestuur 
Jan Ebbes 
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VV HOOGLANDERVEEN VRAAGT VERKLARING 
OMTRENT GEDRAG AAN VRIJWILLIGERS
Voetbalvereniging vv Hooglanderveen wil voor alle 
kinderen van de vereniging een veilige omgeving creëren. 
Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te 
scheppen en (seksuele) intimidatie te voorkomen, is door 
middel van het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Het aanvragen van een VOG geeft onze vereniging meer 
zekerheid over het verleden van personen en vermindert de 
kans dat iemand, die eerder met kinderen over de schreef is 
gegaan, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met 
kinderen te maken heeft.

Zoals vele sportverenigingen met ons, heeft ons bestuur 
eerder besloten om van alle vrijwilligers die direct contact 
hebben met minderjarigen een VOG te vragen. 
Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, masseurs,  
vertrouwenspersonen en bestuur. Aan het begin van het 
seizoen 2015-2016 is zodoende voor vrijwel alle leiders en 
trainers een VOG aangevraagd en verleend. Vanwege het 
tijdsverloop, de vele personele wisselingen en veel nieuwe 
teams, is het noodzakelijk om opnieuw zo’n operatie, voor 
circa 125 vrijwilligers, uit te voeren. 

Wij streven ernaar om alle VOG’s in december 2017 en 
januari 2018 aan te vragen. Inmiddels hebben wij de eerste 
aanvragen verzonden.

De VOG aanvraag wordt via VV Hooglanderveen 
(contactpersoon is Fook Ley Wong) opgestart op basis van 
de volgende gegevens van de vrijwilliger: volledige naam, 
geboortedatum en e-mailadres. Zorg ervoor dat jouw 
emailadres bekend is bij onze ledenadministratie! 
De vrijwilliger ontvangt vervolgens via de mail een link 
naar het aanvraagformulier. Via het inloggen met zijn/haar 
DigiD vult de vrijwilliger de benodigde gegevens aan, 
waarna de aanvraag wordt beoordeeld door Dienst Justis, 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Na goedkeuring 
ontvangt de vrijwilliger de VOG per post en levert het 
vervolgens aan bij de vereniging.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.
Meer informatie en veel gestelde vragen over de VOG kun 
je vinden op de website: www.nocnsf.nl/vog 

Heb je vragen over de aanvraagprocedure dan kun je 
contact opnemen met Fook Ley Wong via de mail: 
secretaris@vvhooglanderveen.nl

 NOPPENNEWZ | 13

https://www.nocnsf.nl/vog


AGENDA
WAT STAAT ER DE KOMENDE WEKEN ALLEMAAL TE GEBEUREN BIJ DE VV HOOGLANDERVEEN

28 december 2017 
’t Veen King of Futsal 
Zaalvoetbal toernooi voor onze 
leden in de leeftijdscategorie 
van 9-13. 
Toernooi wordt gehouden in
 sporthal de Dissel. 
 
Opgeven kan via een
aanmeldformulier 
op de website.

30 DECEMBER 2017 - OLIEBOLLENACTIE

7 JANUARI 2018NIEUWJAARSRECEPTIE Meer informatie is te vinden op de website www.vvhooglanderveen.nl

3-4 JANUARI 2018
AFAS FIFA TOERNOOI 
Meer info volgt via de website
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DE GOEDKOOPSTE CARTRIDGES 
EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

Scoor altijd 
10% korting*!

vv Hooglanderveen profiteert ook mee!vv Hooglanderveen profiteert ook mee!

Bestel via 123inkt.nl/hooglanderveen
Ontvang zelf 10% korting *op alle huismerkartikelen. 
Per bestelling ontvangt de club een bonus! 

!

Kom dineren bij eetcafé dimS en 
krijg elk 4e hoofdgerecht gratis 

(goedkoopste gerecht gratis)

Reserveer nu! 

Heideweg 2A, HOOGLANDERVEEN     

tel. 033-25 35 113  www.eetcafedims.nl 

Actie geldig t/m 31 maart 2015 en tegen inlevering van deze bon 

!

Deze bon is € 70,00 waard *

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Leden van v.v. Hooglanderveen 
verdienen iets extra's 

* bij afname startpakket auto of motor

Voor info kijk op www.200pk.nl
of mail naar: info@200pk.nl

Bij afname van een startpakket krijgen jullie: 
1 les gratis en gaat er € 25,00* naar de clubkas. 

(*bij een brommerpakket €15,00)

Dit is bovenop alle lopende acties

Gezellenstraat 9  |  3861 RD Nijkerk  |  T  033-3012103
I  www.match2print.nl  |  www.gifts2impress.nl

De beste match 
voor al uw drukwerk, 

relatiegeschenken 
en promotiekleding

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

AMERSFOORT

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 
MARKETINGCOMMUNICATIE 

ONLINE MARKETING

 NOPPENNEWZ | 15

B ATTRACTIVE

www.bprofessional.nl



business club platina

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

http://www.ing.nl
https://www.lomans.nl
https://www.vangansewinkel.nl
http://smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
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