
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 10 – wk 43 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Algemene ledenvergadering op dinsdag 27 oktober 2020. 
Onze clubleden of vertegenwoordigers van een clubleden nodigen wij graag uit op de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) van voetbalvereniging Hooglanderveen, die op dinsdag 
27 oktober 2020 om 20:45 uur wordt gehouden. Ouders van leden onder 18 jaar kunnen 
deelnemen aan de ALV. 
Deze moeten we hoogstwaarschijnlijk via de computer doen. Deze zomer is een speciale 
spoedwet aangenomen die dit wettelijk mogelijk maakt. 
Dit zijn de stukken die we voorafgaand aan de vergadering versturen aan de leden: 
De agenda 
Het sociaal jaarverslag 2019 – 2020 
De notulen van de vorige ALV november 2019 
Deze stukken staan verderop in deze Dribbelaar. 
Naast de reguliere onderwerpen van de ALV staat er dit keer ook een belangrijk onderwerp 
op de agenda dat bepalend is voor de toekomst van de club: de aanbouwplannen. 
Jarenlange voorbereidingen zijn er aan vooraf gegaan en nu zijn de plannen zover uitgewerkt 
dat we naar onze mening de leden kunnen vragen hierover te gaan stemmen. 
We hebben een uitgebreide videopresentatie van ruim 20 minuten gemaakt voor onze leden, 
waarin de voorzitter Norbert van Hengstum aangeeft wat de aanleiding is, wat we willen 
gaan realiseren en hoe we de aanbouw gaan gebruiken. Deze presentatie is verstuurd naar 
alle mailadressen die wij bij onze leden geregistreerd hebben staan in onze 
ledenadministratie. In de ALV gaat Norbert eventuele vragen beantwoorden en gaat ook 
onze penningmeester Harold Eijbergen de financiële onderbouwing van de aanbouw 
presenteren. Als alle vragen zijn beantwoord, gaan we de leden toestemming vragen deze 
plannen uit te voeren. 
Om alle deelnemers te voorzien van goede instructies voor deze bijzondere vorm van 
vergaderen en omdat het aantal deelnemers medebepalend kan zijn voor de exacte vorm, 
vragen wij deelnemers uiterlijk 20 oktober 2020 in te schrijven voor deelname aan de ALV. 
We begrijpen ook dat er deelnemers zijn, die geen of nauwelijks ervaring hebben met 
vergaderen per computer. Geef dat even aan bij je inschrijving en we organiseren een goede 
oplossing. Deelname is altijd mogelijk. Daar zorgen we voor. 
Het bestuur. 
 

➢ Agenda Algemene Ledenvergadering. 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering welke op 
dinsdag 27 oktober 2020 wordt gehouden in het clubhuis. Ter info laten wij u weten dat 
ouders van leden jonger dan 18 jaar van harte welkom zijn om mee te praten en te 

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/agenda-ALV-27-oktober-2020.pdf
https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/sociaal-jaarverslag-vvHooglanderveen-2019-2020.pdf
https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/verslag_ledenvergadering_2018-2019_20191126.pdf


 

 

     discussiëren. Zij hebben ook stemrecht.  
Aanvang: 20.45 uur.  
AGENDA:  
1. Opening  
2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (26 november 2019)  
3. Het sociaal jaarverslag seizoen 2019-2020  
4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2019-2020  
5. Vaststellen begroting seizoen 2020-2021  
6. Vaststellen contributie 2021-2022  
7. Verslag Kascontrolecommissie  
8. Verkiezing leden Kascontrolecommissie  
9. Presentatie & besluit omtrent accommodatie aanbouw (go/no go)  
10. Samenstelling bestuur  
Periodiek aftredend en herkiesbaar:  
Harold Eijbergen (Penningmeester)  
Marcel Wendel (Cluster Sponsoring en Geldwerving)  
Tim van Asch (Cluster Horeca & Facilitaire zaken)  
Frank van Zijll (Cluster Binden & Verbinden)  
Niet periodiek aftredend en dus aanblijvend zijn:  
Norbert van Hengstum (Voorzitter)  
Caspar Tondeur (Cluster Voetbaltechnische zaken)  
Monique Martens (Cluster Gedrag en Respect)  
Ingrid van Kleinwee (Cluster PR & Communicatie)  
(Periodiek) aftredend / afgetreden en niet herkiesbaar:  
geen  
Nieuwe bestuursleden & verkiesbaar:  
Ariëlle van Eijk (Secretaris)  
Johan Noordhof (Cluster Voetbal Operationele zaken)  
Vacant:  
geen  
Nieuwe en/of tegen- kandidaten (ondersteund door minstens 3 leden) kunnen tot 24 uur 
voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij voorzitter Norbert van Hengstum worden 
aangemeld.  
12. Rondvraag  
13. Sluiting Namens het bestuur,  
Norbert van Hengstum. 
 

➢ Sociaal jaarverslag seizoen 2019 – 2020. 
Het seizoen 2019 - 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzondere en vreemde 
voetbaljaargang. Het Covid-19 virus slaat zich in het voorjaar van 2020 over Nederland uit en 
raakt de sport hard. Vanaf medio maart worden plotsklaps alle sportactiviteiten door de 
overheid stilgelegd om het virus te bestrijden. Dat betekent een abrupt einde van alle 
competities bij de jeugd en senioren. Pas in de loop van april worden weer gefaseerd 
activiteiten toegestaan voor de jongste jeugd tot en met 12 jaar, waarna in mei ook weer 
trainingen zijn toegestaan voor de overige jeugdteams. In juni volgt uiteindelijk ook de 
hervatting van de trainingen van de senioren. Deze gebeurtenissen hebben tot gevolg dat de 
KNVB al vroegtijdig besluit om de rangschikkingen in de competities van maart aan te houden 
als eindstand. Het seizoen begint nog op een normale wijze. Op facilitair gebied zijn we 
verder gegaan met de aanbouwplannen voor uitbreidingen van kleedkamers, ruimtes voor 
BSO en de komst van een fysiopraktijk in onze accommodatie ter ondersteuning van het 
voetbal. Ook de horecacommissie stelt een plan op om onze kantine efficiënter in te richten. 
Voor de tweede keer staat er een presentatie van deze plannen op de agenda van de ALV. 



 

 

     Voorafgaand aan die vergadering worden er informatieavonden gehouden en hangen de 
tekeningen een tijdje in de kantine. Met de ontwerptekeningen van de architect kunnen we 
onze ideeën goed overbrengen in de ALV. We moeten nog wel de begroting van de kosten 
concreter maken en op dat moment is de gemeentesubsidie nog niet toegekend. De ALV 
geeft toestemming de plannen verder uit te werken. Eind maart volgt een speciale 
ledenvergadering om de definitieve Go te vragen aan de leden. Net voor die extra ALV, eind 
maart, breekt de corona crisis uit en kan de vergadering geen doorgang vinden. We hebben 
ook overwogen om de plannen staken, maar in de zomer komt het bericht van de gemeente 
dat de subsidie voor een groot deel is toegekend. Dat is het teken om de plannen weer snel 
op te pakken. Na ruim 3 jaar werk komt de presentatie nogmaals op de agenda van de ALV in 
oktober 2020 voor een definitieve go/no go. Op voetbaltechnisch gebied neemt het eerste 
elftal afscheid van hoofdtrainer Roberto Klomp en verwelkomt Charles van Altena. Een 
seizoen met wisselvallige resultaten leidt uiteindelijk tot een plaats in de middenmoot bij de 
competitiestop in maart. Naar wat later bleek de laatste wedstrijd van het seizoen te zijn, 
werd in de derby uit bij SO Soest verloren. Het tweede elftal kent onder leiding van de 
nieuwe trainer Roger Lantinga een sterke seizoenstart met het winnen van de eerste 
periodetitel, waarna het in het restant van de competitie geen rol van betekenis meer kan 
spelen voor de bovenste plaatsen. De overige senioren en Dames 1 hebben veel plezier aan 
hun wekelijkse wedstrijden. De jeugdselectieteams kennen een wisselend eerste halfjaar, 
waarbij de focus hoofdzakelijk gericht is op ontwikkeling. In de onderbouw wordt het concept 
'breder opleiden' geïntroduceerd. Per leeftijdsjaar wordt de selectiegroep uitgebreid naar 
drie teams bij O11 en O12 en vier teams bij O8, O9 en O10. Alle spelers per selectiegroep 
kennen hetzelfde trainingscurriculum en trainen in het najaar en voorjaar twee blokken 
driemaal per week. Ook zijn meer wisselmomenten per seizoen binnen een selectiegroep 
mogelijk. Voor velen blijkt de implementatie van dit nieuwe concept wennen te zijn, maar 
gedurende het seizoen gaat het steeds beter. Bij de niet-selectieteams zijn in het najaar 
verschillende kampioenschappen te vieren. Een speciale attentie is daarbij op zijn plaats voor 
de Meisjes O17-1, dat zich onderscheidt in de hoogste klasse van het district. Binnen de 
organisatiestructuur van het Cluster Voetbalzaken wordt het nieuwe seizoen aangevangen 
met een nieuwe opzet. De voetbaltechnische commissies worden georganiseerd rondom een 
cluster van leeftijdsgroepen, waardoor selectie en nietselectieteams per geboortejaar weer 
onder de verantwoordelijkheid van één coördinator komen te liggen. Binnen de nieuwe 
Commissie Voetbal Onderbouw zijn veel nieuwe gezichten te verwelkomen, terwijl de 
Commissie Voetbal Bovenbouw juist continueert met veel bekende gezichten. De Commissie 
Voetbal Dames wordt een autonoom functionerende commissie. Alle operationele zaken 
binnen het Cluster Voetbalzaken (Wedstrijdzaken, Wedstrijdsecretariaat, Toernooizaken, 
Scheidsrechterscommissie) komen met het nieuwe seizoen onder een nieuw cluster te vallen. 
Ook spelmaterialen, kleding en EHBO die nu onder Facilitaire zaken vallen komen in dit 
nieuwe cluster, genaamd “Voetbal Operationele Zaken”. Hiervoor wordt een nieuw 
bestuurslid aangetrokken. Bestuurlijk zijn er dit seizoen een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
Tess van Empelen moet helaas haar functie als secretaris neerleggen. Oud-Secretaris Jeroen 
Oosterhof neemt ad interim haar taak over, totdat een nieuwe invulling wordt gevonden. 
Ingrid van Kleinwee treedt toe en neemt PR-Communicatie over van Jan Ebbes die samen 
met Marco Burm uit het bestuur treedt. Beide heren hebben ruim 10 jaar bestuurservaring 
bij onze club opgedaan en ontvangen hiervoor de titel “lid van verdienste”. Aan het begin van 
het seizoen wordt VoetbalTV, een initiatief van de KNVB en Talpa, geïnstalleerd op het 
hoofdveld. Daardoor zijn wedstrijden op het hoofdveld live te zien via de app van VoetbalTV 
en kunnen de opgenomen beelden worden gebruikt voor videoanalysedoeleinden. De Week 
van de Scheidsrechter in oktober vormt inmiddels een zeer gerespecteerd en terugkerend 
evenement. Door Covid-19 gaan de afsluitende evenementen van het seizoen, waaronder het 
thuistoernooi, niet door. De Business club heeft een enorm succesvol event begin november. 
Met go-karts scheuren de leden van de business club in de bossen van Putten. De 



 

 

     omstandigheden zijn perfect. Het is droog en de regen van de ochtend heeft het parcours van 
een prachtige blubber laag voorzien. Deelnemers zien er na afloop niet uit. Daarna opfrissen 
en nog even wat eten en drinken bij onze nieuwe sponsor De Dissel. Een perfect 
georganiseerd event, hier wordt nog lang over nagepraat. Het tweede event staat medio 
maart gepland: we gaan op bezoek bij de nieuwe vestiging van onze sponsor Volvo Serva. We 
gaan netwerken in de gloednieuwe auto’s in de showroom en er is een deelnemer van de 
Volvo Ocean Race uitgenodigd voor een avontuurlijk verhaal, waarbij de catering in goede 
handen is van onze hoofdsponsor Van Essen Catering & Events. Wat kan er nog misgaan? 
Maar ook dit event kan door de corona crisis geen doorgang vinden. Maar dit zit in het vat en 
zal niet verzuren. Uiteraard kennen we nog de acties en evenementen die ieder seizoen 
terugkomen en met veel passie en inzet door onze vrijwilligers worden opgepakt. Daarbij valt 
te denken aan acties als oud papier ophalen, oliebollen bakken dat dit seizoen voor de 41ste 
keer was, de potgrondactie, het FIFA 19 computerspel toernooi en de jeugd-clinic van het 
eerste team. Wederom een zeer actief seizoen waarin vele vrijwilligers hun best deden om 
deze vereniging draaiend en actief te houden. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. 
Supervrijwilliger 2019 is René Lammers, de drijvende kracht achter alle wedstrijdzaken. Ruim 
8 jaar een hele intensieve en sturende rol binnen het Cluster Voetbalzaken. Zeer verdiend. 
Maar eind van het seizoen, zo’n half jaar na zijn benoeming tot supervrijwilliger, krijgt onze 
voorzitter van de wedstrijdcommissie het bericht dat zijn jarenlange strijd tegen een 
oneerlijke ziekte niet meer gewonnen kan worden. René overlijdt op 15 augustus 2020. De 
vereniging is in rouw en herdenkt René, op een passende wijze. Maar daarnaast hebben 
eveneens veel te vroeg afscheid moeten nemen van een ander clublid, moeder van een 
selectiespeler en trouwe supporter van het eerste elftal: Ida Eilbracht. Heel moedig en altijd 
positief heeft zij haar ziekte tot het eind toe gedragen. Ook van Ida hebben we als vereniging 
op passende wijze afscheid genomen, al was dit heel moeilijk zo net na de uitbraak van de 
corona crisis. Het is best moeilijk om dit sociaal jaarverslag positief te eindigen. Nog nooit is 
een voetbalseizoen zo abrupt ten einde gekomen. Geen afsluitende events als de AFAS 
thuistoernooien, het Van Essen Jeugdkamp of het altijd bruisende vrijwilligersfeest. Onze 
vereniging heeft zich door de sterke inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers, de goede 
discipline en veel begrip van leden en ouders om zich aan de geldende maatregelen te 
houden, als voorbeeld op de kaart gezet hoe ze met deze lastige situatie is omgegaan. Een 
samenspel van allerlei organisatorische, facilitaire en voetbaltechnische maatregelen heeft 
uiteindelijk geleid tot een beheersbare heropstart. De vereniging heeft zich al met al goed 
door deze periode heengeslagen. We zijn er voorlopig nog niet van af, maar wij blijven 
uiteraard ons best doen, waardoor we hopen dat onze leden, sponsors en toeschouwers ons 
trouw blijven steunen. Want ondanks alles blijven we altijd een club met ambities. Zelfs een 
corona crisis gaat daar geen verandering in brengen.  
Namens het bestuur,  
Norbert van Hengstum (voorzitter)  
Caspar Tondeur (voorzitter voetbal zaken). 
 

➢ Notulen algemen ledenvergadering dinsdag 26 november 2019. 
Locatie : clubhuis vv Hooglanderveen  
Aanwezige bestuursleden:       Afwezige bestuursleden:  
Norbert van Hengstum (NH)      Tess van Empelen (TE)  
Harold Eijbergen (HE)  
Marcel Wendel (MW)  
Marco Burm (MB)  
Monique Martens (MM)  
Caspar Tondeur (CT)  
Frank van Zijll (FZ)  
Tim van Asch (TA)  



 

 

     Aantal aanwezige leden: 68 (inclusief 8 bestuursleden)  
1 Opening  
Aanvang: om 20.45 opent NH de algemene ledenvergadering 2018/2019 die door 60 leden 
bijgewoond wordt. De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.  
 
2 Vaststellen notulen vorige ledenvergadering (27 november 2018)  
Norbert vraagt of er nog opmerkingen zijn n.a.v. de vorige notulen. Er zijn geen opmerkingen. 
De notulen worden vastgesteld.  
 
3 Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019  
Het jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018-2019 is voor iedereen ter inzage op 
de website geplaatst. Hierop zijn geen opmerkingen.  
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4 Jaarverslag penningmeester en vaststellen begroting seizoen 2018-2019  
HE doet verslag van de te verwachten financiële cijfers voor het seizoen 2019-2020.  
HE spreekt de verwachting uit dat komend jaar financieel gezien opnieuw een positief saldo 
zal geven. De jaarcijfers worden vastgesteld en de begroting wordt goedgekeurd.  
Vragen die over de begroting zijn gesteld en de gegeven antwoorden:  
Dirk van den Tillaart: Waarom de kosten van het adviestraject voor de nieuwbouw niet in het 
project zitten. Antwoord: HE zegt omdat er nog geen project is en eerst gestemd moet 
worden.  
Rob van de Grootevheen: Zag dat in de begroting de post contributie omhoog is gegaan, waar 
komt dit door. Antwoord: komt door de groei van het aantal leden.  
 
5 Verslag kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie heeft de cijfers doorgenomen met penningmeester HE.  
Frank ter Horst geeft aan dat er geen onvolkomenheden geconstateerd konden worden, alles 
was duidelijk en transparant. NH geeft aan dat de contributie aankomend seizoen niet 
verhoogd wordt. NH dankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet.  
 
6 Verkiezing leden kascontrolecommissie  
Volgens de statuten schuift het reserve lid door naar de kascontrolecommissie en treedt het 
lid dat twee jaar deel heeft uitgemaakt van de commissie terug. Frank ter Horst is voor het 
tweede jaar lid van de kascontrolecommissie en Adri Lodeweges voor het eerste jaar.  
De kascontrolecommissie voor het seizoen 2019-2020 ziet er daarmee als volgt uit:  
- Adri Lodeweges (tweede jaar)  
- Dick Bennink (eerste jaar)  
Reserve lid van de kascontrolecommissie is: - Rob van de Grootevheen  
 
7 Presentatie Accommodatie uitbreiding  
Er zijn bouwtekeningen van de plannen van de eventuele accommodatie uitbreiding in de 
kantine opgehangen om te bekijken. NH bespreekt de plannen voor de nieuwbouw/aanbouw 
door middel van een uitgebreide presentatie. De vereniging wil met de uitbreiding van het 
complex rekening houden met de trends en ontwikkelingen van dit moment en naar de 
toekomst toe. Het maatschappelijk belang van de vereniging is ook belangrijk. NH legt uit dat 
het faciliteren van de nieuwe ruimten geld zal opleveren en er zijn al vergaande gesprekken 
met partijen om overeenkomsten/contracten af te sluiten. Met deze overeenkomsten willen 
we een goede samenwerking creëren om zo het voetbal op een brede manier te kunnen 
ondersteunen. NH laat een stappenplan zien welke gevolgd wordt in aanloop naar de 
eventuele uitbreiding. Het laat zien dat nog niet alle stappen zijn genomen. Hij laat ook de 
verschillende opties zien qua uitbreiding en de bijbehorende kosten. Mochten we een 



 

 

     uitbreiding willen met verduurzaming dan zijn we ongeveer €300.000 meer kwijt.  
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen 
gemaakt:  
- Henk Boezewinkel: geeft aan dat het volgens velen een ergernis is dat de wand in de kantine 
in het weekend dicht is en of deze open kan.  
Reactie: het is geen probleem is als de wand opengaat. Alles van de BSO is opgeruimd in 
kasten die afgesloten zijn.  
- Carlo Hommel: waarom de kleedkamers op een bepaalde plek moeten komen.  
Reactie: de kleedkamers mogen vanaf een bepaald niveau niet te ver van de velden liggen 
ivm de KNVB normen. De nieuwe plek voor kleedkamers houdt rekening met de ambitie van 
de club qua niveau voor de toekomst  
- Dirk van den Tillaart: zijn er normen voor kleedkamers wanneer er op een bepaald niveau 
wordt gespeeld.  
Reactie: nee er zijn geen normen in relatie tot het niveau  
- Ingmar van Oostenrijk: is er een probleem als er een contract wegvalt.  
Reactie: omdat het zo veel tijd kost om met verschillende partijen te praten geeft NH aan dat 
er nu alleen met de huidige 3 partijen wordt gepraat.  
- Frank ter Horst: hoe lang is de financieringstijd.  
Reactie: contracten worden aangegaan voor een periode van 5 jaar. De financiering voor de 
uitbreiding heeft een looptijd van 30 jaar.  
- Ton vd Brug: wordt er met de uitbreiding rekening gehouden met de dwarsbalk die nu in de 
ramen zitten die uitkijken op het hoofdveld. Dit belemmert het uitzicht.  
Reactie: deze balk komt ook terug in de uitbreiding ivm het aangezicht.  
- Gert vd Hul: spreekt zijn zorgen uit over de kosten die uitgegeven worden. Hij vindt de 
cijfers beangstigend. Hij is bang voor eventuele leegstand over een poosje. Gaat de 
vereniging het dan nog redden.  
- Frank ter Horst: vraagt naar de cashflow. Hij geeft aan dat hij denkt dat er niet verdiend 
wordt. Wil graag de cijfers zien omdat hij het verhaal niet vindt kloppen.  
Reactie: de vraag voor nu is of er een akkoord komt voor de €25.000 om door te gaan, zodat 
wij op een later tijdstip de exacte cijfers kunnen laten zien.  
- Brenda Bakker: vraagt of de leden ook gebruik kunnen maken van wat de nieuwe 
accommodatie te bieden heeft.  
Reactie: daar zijn we nog mee bezig hoe we dat een invulling kunnen geven.  
- Adrie van Dijk: geeft aan dat we moeten stemmen om de €25.000 te kunnen gebruiken om 
door te kunnen pakken.  
Er wordt aan de leden goedkeuring gevraagd om €25.000 uit te geven om verder te kunnen 
gaan met de plannen voor de uitbreiding. Bij stemming geeft de meerderheid aan akkoord te 
zijn met de kosten.  
 
8 Samenstelling bestuur  
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:  
Caspar Tondeur (Cluster Voetbalzaken), Norbert van Hengstum (Voorzitter)  
en Monique Martens (Cluster Gedrag & Respect).  
 
Niet periodiek aftredend en dus aanblijvend zijn: Frank van Zijl (Cluster Binden & Verbinden), 
Tim van Asch (Cluster Facilitaire Zaken), Marcel Wendel (Cluster Werving & Sponsoring)  
en Harold Eijbergen (Penningmeester).  
 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn:  
Marco Burm (Cluster Financiële Administratie & Sturing),  
Jan Ebbes (PR & Communicatie) en  
Tess van Empelen (secretaris)  



 

 

      
Nieuwe bestuursleden, en verkiesbaar:  
Ingrid van Kleinwee (PR & Communicatie)  
 
Er is één bestuursfunctie vacant, te weten: de secretaris.  
Graag aanmeldingen via NH laten verlopen zodat er gesprekken gevoerd kunnen worden 
over de invulling van deze functie. De functie van Marco Burm komt te vervallen binnen het 
bestuur en wordt ondergebracht bij Harold Eijbergen (Penningmeester).  
Het bestuur neemt afscheid van Marco Burm en Jan Ebbes. Zij krijgen een bloemetje en diner 
bon en worden beiden benoemd tot lid van verdienste.  
 
9 Rondvraag  
1) Angelique Blom Kan de rookplek bij de voordeur verplaatst worden, meer richting 
parkeerplaats.  
Antwoord: zal geen probleem zijn, wordt besproken voor de eerstvolgende klussendag.  
 
2) Dirk van den Tillaart Er is dit jaar geen minuut stilte geweest voor de mensen die ons zijn 
ontvallen.  
Antwoord: gelukkig is dat dit jaar niet nodig geweest.  
 
3) Henk Boezewinkel Wanneer worden de bankjes langs de velden geplaatst voor de minder 
validen. Er zijn velden waar geen schuilmogelijkheid is.  
Antwoord: Dit wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering.  
 
4) Gert vd Hul Gert geeft aan dat de plannen voor de accommodatie mooi zijn, maar dat hij 
zich sterke zorgen maakt om het voetbal op dit moment. Er komt niks door vanuit de jeugd 
met potentie. Hij wil graag dat hier kritisch naar wordt gekeken. Hij vraagt zich af of de juiste 
mensen er wel op staan om zich hiermee bezig te houden. Hij geeft voorbeelden van andere 
clubs waar het wel goed gaat. De ambitie is om een stabiele eerste klasse te worden, maar hij 
maakt zich hier toch serieus zorgen om of dit op deze manier gaat lukken. Antwoord: Caspar 
geeft aan dat de jeugd op dit moment wat minder gaat, maar dat de JO17-1 weer een goede 
lichting is. Caspar houdt een vinger aan de pols. Door goede trainers op het 1e en 2e elftal 
maak je grote stappen. Je blijft houden dat jongens doorstromen naar andere clubs. Caspar 
wil niet dat er blind wordt gestaard op resultaten en dat wij ons niet hele grote zorgen 
moeten maken.  
NH vraagt of er mensen zijn die zich als vrijwilliger op willen geven voor het feest voor het 75-
jarig bestaan van de vereniging. Graag aanmelden bij Marcel Wendel.  
 
10 Sluiting  
NH bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen seizoen (2018-2019) en de opkomst bij 
deze ALV, en sluit om 22.53 uur de vergadering.  
N. van Hengstum, voorzitter. 
 

➢ Vijf gouden tips voor nieuwe bestuurders. 
Wekelijks zijn vele duizenden bestuurders actief bij hun vereniging. Maar aan het begin van 
het seizoen zijn er ook weer veel nieuwe vrijwilligers die bij hun club aan de slag gaan als 
bestuurder. Een aantal ervaren bestuurders deelt hun vijf gouden tips dan ook graag met hun 
nieuwe collega’s. 
 
Focus op beleid en stel prioriteiten 
Het leiden van een vereniging is een eervolle, maar tegelijk ook omvangrijke taak. Om ervoor 
te zorgen dat je je als bestuur kunt focussen op dat wat écht belangrijk is, is het slim een 



 

 

     prioriteitenlijst te maken. Zo laat je je minder leiden door ad hoc dingen. Door je te houden 
aan je eigen prioriteiten, kun je focus houden op je eigen beleidsmatige taken en voorkom je 
dat je zelf te veel in de uitvoerende rol komt. Draag ook uit naar de vereniging waar je je als 
bestuur mee bezig houdt, stel grenzen aan je tijd en inzet voor de club en communiceer dat. 
En durf ook een keer nee te zeggen. 
 
Luister en werk samen 
Als bestuur focus je je op de eigen beleidsmatige taken, voor heel veel andere zaken zijn 
andere vrijwilligers en commissies beschikbaar. Ook ervoor te zorgen dat ook zij zich kunnen 
focussen op hun taken, is het belangrijk hen een opdracht met een kop en een staart mee te 
geven. Maak goeie afspraken hierover, zeker ook financieel. Laat ze daarna vrij in dit traject 
zodat vrijwilligers verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen krijgen. 
Al die vrijwilligers zijn de oren en ogen van de club. Luister naar deze vrijwilligers, zodat je 
(nog) eter weet wat er speelt binnen de vereniging. Zet in elke commissie 1 of 2 kartrekkers 
waar je enkele keren per jaar mee vergadert. En zorg ervoor dat je een aantal (gevarieerde) 
contactpersonen hebt binnen je vereniging zodat je goed weet wat er speelt. 
Probeer een ook bestuur samen te stellen met verschillende leeftijdscategorieën en waar ook 
minimaal 1 vrouw in zit. Door jonge mensen te stimuleren en erbij te betrekken is de stap en 
afstand naar het bestuur veel kleiner en zul je sneller geïnformeerd worden over zaken die 
spelen. 
 
Benut je netwerk 
Natuurlijk kun je ook samenwerking opzoeken met andere verenigingen. Zij lopen 
waarschijnlijk tegen dezelfde problemen aan of hebben deze wellicht al opgelost. Door goed 
contact te onderhouden hoef je niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Bouw aan een 
netwerk en leer van elkaar! 
 
Wees duidelijk en transparant 
Wees altijd helder, transparant en duidelijk in je beleid, beslissingen of uitleg. Zo weet 
iedereen waarom de zaken lopen zoals ze lopen. Belangrijk is dat als je in het bestuur een 
beslissing neemt en ook al is niet eenieder er mee eens, dit toch als een eenheid naar buiten 
uit draagt. Het is killing als er iemand van het bestuur in de wandelgangen wat anders gaat 
verkondigen. 
En, heb een open houding, ben toegankelijk en straal plezier uit in wat je doet! Een positief 
en benaderbaar bestuurder staat midden in de vereniging, is sneller op de hoogte va 
knelpunten binnen de vereniging en ontvangt meer waardering voor zijn werk. 
 
Hou het leuk! 
De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en 
complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder. Maar het biedt de beleidsbepaler ook mooie 
uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. Het levert je dus ook ontzettend veel 
op. Persoonlijke ontwikkeling, waardering, een groot netwerk en de kans om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan het voetbal in Nederland. Hou dat in het achterhoofd; hou het leuk en 
blijf voor humor zorgen! 
 

➢ JO10-1 kampioen. 
De jongens van het jeugdteam van de Jo10-1 zijn “herbstmeister” geworden in hun poule.  
In de Hoofdklasse-poule van 6 clubs (o.a. GVVV, Roda'46 en CJVV) wonnen zij alle wedstrijden 
en boekten zo 15 punten uit 5 wedstrijden. Hoewel de stand niet bijgehouden wordt in de 
voetbal-app bij deze leeftijdscategorie, kunnen we aan de hand van deze gegevens 
vaststellen dat we kampioen zijn geworden.  
Onder leiding van hoofdtrainer Fiona den Ouden, trainer Jeroen Jooren en leider Rutger van 



 

 

     den Noort is er begonnen met trainen in het midden van Augustus, waarna er enkele 
oefenwedstrijden zijn afgewerkt in de voorbereiding op het seizoen. In vergelijking met vorig 
seizoen zijn er 3 nieuwe jongens begonnen in het acht-koppige team en door middel van de 
bekende 2-1-2 opstelling met veel pressie naar voren werd iedere tegenstander verslagen. De 
meeste wedstrijden werden beslist in het laatste kwart doordat conditioneel en 
voetbaltechnisch het verschil werd gemaakt. We kijken als team uit naar de nieuwe ronde 
met nog sterkere tegenstanders en de leiding is trots op de jongens! 
 

➢ Corona maatregelen per woensdag 14 oktober 22.00 uur. 
We gaan helaas met zijn allen in een “gedeeltelijke lockdown” en dat heeft grote gevolgen 
voor de sport. 
De landelijke maatregelen gaan vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur in. 
De Rijksoverheid geeft op haar website aan dat: 
** Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 
Sport alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen. 
Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder. 
** De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar. 
Zij mogen wel in grotere teams sporten. 
Of wedstrijden spelen met/tegen teams van hun eigen club. 
** Sportkantines zijn gesloten. 
** Douches en kleedkamers zijn gesloten. 
 
Op basis van deze regels worden de protocollen van NOC*NSF en de KNVB aangepast.  
Daar wordt nu hard aan gewerkt. Wat betekent dit voor onze mooie club? 
Met ingang van woensdag 14 oktober 22:00 uur 
** Competitie- en bekerwedstrijden zijn stilgelegd. Wedstrijden zijn niet meer toegestaan. 
** Trainingen 
o    Voor de jeugdteams tot en met Onder 19 blijven hun trainingsschema’s aanhouden. 
o    Dus alle jeugdteams van de Onder 19 t/m de Onder 6 mogen blijven trainen. 
o    Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training op het complex en verlaat het complex 
direct na de training. 
o    Trainingen zijn alleen mogelijk als er corona coaches van dienst zijn.  
We hebben hiervoor teams ingeroosterd. 
Op de website staat of er al mensen zijn ingeroosterd en training dus mogelijk is. 
Meld je aan op de momenten dat je zoon of dochter traint.  
De instructies staan op de website en zijn voor een corona coach eenvoudig. 
o    Seniorenteams trainen niet. 
 
We wachten op de aangepaste protocollen van de KNVB of trainingen voor senioren 
überhaupt nog mogelijk zijn. 
** Kantine, Koffie Kate, Kleedkamers zijn dicht. 
** WC’s in de kleedkamers (vooraan scheidsrechters kleedkamers) zijn open. Doorgang naar 
kleedkamers is afgesloten. 
Onveranderd, maar nog steeds van kracht 
** Blijf bij de geringste klachten thuis! 
** Houd 1,5m afstand tot personen van 18+ 
** Voetbal terrein enkel toegang voor spelers, trainers en dienstdoende functionarissen. 
Ook fietsenhok is onderdeel van het voetbalterrein. Dus ook daar geen toeschouwers. 
** Meldpunt besmettingen: meldpunt-corona@vvhooglanderveen. 
** Zie verder ons aangepaste corona protocol  . 

https://www.vvhooglanderveen.nl/wp-content/uploads/De-corona-maatregelen-bij-vvHooglanderveen-20201013.pdf


 

 

     Zodra de protocollen van de NOC*NSF en de KNVB bekend zijn, kijken we of er nog nadere 
informatie verstrekking of aanscherpingen nodig zijn en gaan we dat melden op de website. 
Aanstaande zaterdag 17 oktober zijn er nog geen trainingen of onderlinge wedstrijden voor 
de jeugd. 
Normaliter waren er in verband met de herfstvakantie ook nauwelijks jeugdwedstrijden 
geweest. 
Met ingang van zaterdag 24 oktober gaan we voor de jeugd ook op de zaterdag een 
voetbalschema hanteren voor onderlinge wedstrijden. Daarover later meer. 
7 en 8 november is het complex sowieso gesloten i.v.m. plaatsing tunnel onder het spoor. 

 
 
 
 
 

Wedstrijdprogramma jeugd & senioren: 
Het meest actuele wedstrijdprogramma is altijd te lezen op www.Voetbal.nl 

of op de website van onze vereniging  www.vvhooglanderveen.nl  

Onderstaand programma kan al weer aangepast zijn. 
 

Alle competitiewedstrijden in het amateurvoetbal, voor zowel de jeugd als 

de senioren, zijn de komende weken afgelast. 

Wanneer weer gevoetbald kan en mag worden is nog niet bekend, even 

afwachten dus. 

De jeugd t/m de Onder 19 mag in de komende weken wel trainen. 

Zie daarover berichtgeving in een eerder bericht in deze Dribbelaar en op 

de website van de vereniging. 

www.vvhooglanderveen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voetbal.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/
http://www.vvhooglanderveen.nl/

