
 

 

    ”de dribbelaar”     

V.V. HOOGLANDERVEEN – Jeugd en senioren 

Inleveradres: dribbelaar@vvhooglanderveen.nl 

Inlevertijd: Zondagavond tot 24.00 uur 

;               48e jaargang  nr. 12 – wk 45 

 

Nieuws voor jeugd & senioren:  

➢ Hoe gaan we onze leden behouden? 
Column van Jan Dirk van der Zee. 
Het is dat dreigende opschuiven van de spelers, die als een gevechtsformatie Maori-
krijgers, de tegenstander angst proberen in te boezemen. De neertrekkende bewegingen 
waarmee de kracht van de goden naar het veld wordt getrokken. Het slaan op de borst, 
armen en bovenbenen. De opengesperde ogen en uitgestoken tongen. Een wedstrijd van 
The All Blacks, het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, is met de Haka, de 
oorlogsdans, per definitie een imposant schouwspel. 
Maar in deze tijd van anderhalve meter afstand, mondkapjes en snel oplopende 
besmettingscijfers geloof je je ogen niet als je naar de recente rugbywedstrijden aan de 
andere kant van de wereld kijkt. Volgepakte stadions die meerdere keren per wedstrijd uit 
hun voegen barsten van het gejuich en gezang. Alsof er geen corona bestaat.   
Zo bekeken is het een wonder, dat complotdenkers er nog geen dwaze theorie over hebben 
losgelaten op de sociale media. Toch hoeft niemand te twijfelen aan de televisiebeelden van 
de rugbywedstrijden. Het coronavirus is in Nieuw-Zeeland, na een terugval in augustus, onder 
controle gekregen met een korte, maar strenge lockdown van de hoofdstad Auckland. De 
paar besmettingen die nog worden ontdekt in het land, zijn afkomstig van terugkerende 
reizigers, of komen op een andere manier, van buiten de landsgrenzen. Het leverde premier 
Ardern een monsterzege op tijdens de verkiezingen.  
Een wereld van verschil met de situatie in Nederland, waar de zorgen met de dag toenemen. 
Als ik voor mezelf spreek, zie ik de enorme dilemma’s waar het kabinet mee worstelt en 
begrijp ik dat we worden beperkt in onze mobiliteit om het aantal besmettingen terug te 
brengen. De onrust in de ziekenhuizen neemt met de dag toe. Strengere maatregelen waren 
daarom hard nodig. Toch mag je je vraagtekens plaatsen bij een aantal beslissingen die de 
amateursport onevenredig hard treffen. Het frustreert en demotiveert miljoenen 
buitensporters. Die snappen niet dat je binnen wel mag fitnessen met dertig personen, maar 
normaal trainen in de frisse buitenlucht er niet bij is. In plaats daarvan mag er alleen nog 
maar getraind worden in groepjes van vier personen.  
Overigens begrijp ik ook hier het dilemma. Het kabinet weet dat sporten essentieel is voor de 
fysieke en mentale weerbaarheid. Geen overbodige luxe in deze pandemische tijd. En 
natuurlijk kun je wel gaan fitnessen of hardlopen, maar de meeste Nederlanders sporten 
liever in teamverband in de buitenlucht en snakken naar de gezelligheid op de club.  
Het zal daarom niemand verbazen dat we bij de KNVB voor het eerst merken, dat ondanks 
het enorme aanpassingsvermogen, de rek eruit is bij verenigingen. Steeds vaker speelt de 
vraag: hoe gaan we onze leden behouden? Liet je tot en met de zomer je club niet in de 
steek, nu komen de opzeggingen binnen.  



 

 

     Het is tijd voor duidelijkheid en een nieuw perspectief.  
Willen we de unieke Nederlandse sportinfrastructuur met het voetballandschap behouden, 
dan moet er snel een ander vooruitzicht geboden worden. Weer voetballen, zoals voetballen 
bedoeld is. Hiertoe komen wij volgende week met Plan B, een Corona-proof 
voetballandschap. Daarnaast is er nog meer noodsteun nodig tot in ieder geval het einde van 
dit jaar.  
Maar vergeet ondertussen vooral niet het allerbelangrijkste: een duidelijk 
toekomstperspectief. In Nieuw-Zeeland genieten ze alweer van hun sport. 
 

➢ Algemene Ledenvergadering 2020. 
Met overgrote meerderheid hebben de leden in de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdagavond 27 oktober 2020 ingestemd met de aanbouwplannen van het bestuur. Ter 
voorbereiding op dit agendapunt was er al een videopresentatie gestuurd aan de leden en 
konden zij zich inschrijven voor de ALV. 
In deze videopresentatie staat het waarom, het wat en het gebruik van de aanbouw. 
Deelnemers moesten dit keer inschrijven voor de ALV en konden vooraf al vragen indienen 
en kregen deze ook beantwoord retour. 
Dit alles om de digitale vergadering zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de 
reguliere agendapunten van de vergadering was ook de presentatie van de jaarcijfers van het 
vorige seizoen opgenomen. 
Ondanks de corona crisis en daardoor tegenvallende kantineomzet, konden we het seizoen 
toch met mooie cijfers afsluiten. Ook kosten van grote evenementen en festiviteiten aan het 
eind van het seizoen bleven namelijk uit en is de club financieel gecompenseerd door 
gemeentelijke en overheidssteun. 
 
Agendapunt 9: Go / No Go voor de aanbouwplannen 
Voorzitter Norbert van Hengstum en penningmeester Harold Eijbergen presenteerden de 
financiële onderbouwing van de aanbouwplannen. De eerste voorbereidingen zijn al 3 jaar 
geleden gestart. 
Diverse ontwerpen met bijbehorende kostencalculaties zijn gemaakt door diverse 
ondernemingen. Kostencalculaties voor het ontwerp, de bouw, de installaties en de 
inrichting. 
In deze volgorde werden ook de investeringen gepresenteerd aan de ALV. Met aftrek van de 
subsidies, zelfwerkzaamheid en de eigen middelen, kon ook de financieringsbehoefte worden 
gepresenteerd De voorzitter kon ook melden dat de avond voor de ALV AFAS haar 
sponsorcontract met 7 jaar had verlengd en de sponsoring verhoogd, wat ook een duidelijke 
positieve invloed heeft op de het te financieren bedrag. 
Nog nooit in de geschiedenis van de club is een investering zo hoog geweest. Het uiteindelijk 
te financiëren bedrag is minder dan 50% van de investeringen en de jaarlijkse verplichtingen 
hieruit kunnen betaald worden uit de huurinkomsten van de BSO en de Fysiopraktijk in de 
aanbouw. 
De extra 4 kleedkamers, een grote luxe kleedkamer, de scheidsrechters kleedkamers en extra 
opslagruimte voor spelmateriaal worden dus niet betaald uit extra contributiegelden, maar 
uit de inkomstenbronnen van huuropbrengsten. 
Dat is ook de ratio achter deze toekomstplannen. Een vereniging in haar huidige vorm 
(volledig draaiend op vrijwilligers) heeft naar de visie van de club geen super lang leven meer. 
Andere bronnen zijn nodig om het voetbal op de langere termijn betaalbaar te houden. 
Anders komen de toenemende kosten van de verminderde vrijwilligheid steeds meer op de 
schouders van de leden te liggen met dus een contributie verhogend effect. 
Ja, we worden als club commerciëler en daarmee ook risicovoller, maar niet onverantwoord. 
Met deze aanbouw en activiteiten worden we een bredere vereniging met behoud van 
identiteit. We zijn én blijven altijd een voetbalclub. 



 

 

     Daarbij zijn we ook financieël gezond en we zien erop toe dat ook in de toekomst te blijven. 
Zijn we uniek? Nee, meerdere sportverenigingen hebben al soortgelijke stappen gemaakt, 
waaronder CJVV en hebben daarmee ook hun identiteit niet verloren. 
Het bestuur heeft Harold van de Wakker, vader van 2 jeugdleden met een bancaire 
achtergrond, gevraagd mee te kijken met de cijfers en geeft helder commentaar op de 
financiële onderbouwing tijdens de ALV. Harold geeft het advies voor een plan B voor het 
wegvallen van een huurder als antwoord op de afhankelijkheid van de huurinkomsten op de 
financiering. De aannames zijn reëel en de plannen goed doordacht. 
Na de gehele uiteenzetting van de onderbouwing gaat de ALV stemmen, digitaal met een 
stem applicatie die direct de uitgebrachte stemmingen op het scherm kan tonen. Uiteindelijk 
zijn er 68 stemmen uitgebracht; 60 stemmen VOOR, 7 TEGEN en 1 onthouding.  
Daarop geeft de voorzitter aan dat de ALV heeft ingestemd met het bestuursvoorstel voor 
de aanbouw. 
Een memorabele ALV, niet alleen vanwege dit besluit, maar ook vanwege de wijze waarop 
deze georganiseerd werd. We moesten uiteraard digitaal vergaderen. Tien leden die hier 
geen of weinig ervaring mee hebben zaten op gepaste afstand in de kantine en keken op een 
groot scherm mee. 
Twee bestuursleden zorgden voor begeleiding en via een van hen konden de leden vragen 
stellen en meestemmen. Op deze wijze konden zij volledig deelnemen aan de ALV. 
De secretaris en nog een ander bestuurslid voor back-up, begeleidden de vragen die door de 
mensen thuis gesteld werden. In een andere kamer boven zaten dan de voorzitter en 
penningmeester die de presentaties en vergadering leidden. In totaal namen 39 leden thuis 
deel aan de digitale vergadering. 
Als laatste in de vergadering kwam de samenstelling van het bestuur aan de orde. Geen 
vertrekkende bestuursleden. Wel twee toetreders, die al enige maanden hun functies 
uitvoerden: Ariëlle van Eijk (secretaris) en Johan Noordhof (bestuurslid Voetbal Operationele 
zaken). De ALV stemt in met hun benoeming.  
De ALV was goed voorbereid, de techniek en de stem applicatie waren vooraf getest, vragen 
zover mogelijk voorafgaand aan de vergadering gesteld en beantwoord. De presentatie ging 
goed en ook het stemmen verliep vlekkeloos en was openbaar. 
Het bestuur is zeer tevreden over het verloop en resultaat van deze ALV 2020 én bedankt de 
aanwezige leden voor hun deelname en vertrouwen. 
Het bestuur VV Hooglanderveen. 
 

➢ Werkzaamheden aan de Veentunnel. 
Komend weekend geen activiteiten mogelijk op ons complex door werkzaamheden aan de 
Veentunnel door Prorail. 
Zoals eerder aangekondigd is het komend weekend zover dat de veentunnel, ter hoogte de 
ingang van ons complex onder het spoor wordt doorgeschoven.   
Een mega operatie van Prorail, dat als consequentie heeft dat we tijdelijk geen toegang 
hebben tot ons eigen complex. 
Vanaf aanstaande vrijdag 6 november (7:00 uur in de ochtend)  t/m zondag 8 november is 
ons complex niet bereikbaar.  
Deze dagen zijn er geen trainingen en ook geen interne wedstijden mogelijk op ons complex. 
Vanaf maandag 9 november is ons complex weer toegankelijk voor voetgangers en fietsers.  
Let op ! Auto’s kunnen pas weer op onze parkeerruimte komen vanaf  
donderdag 12 november 2020, 12:00 uur. 
Kom zoveel mogelijk dus op de fiets op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 november.  
Parkeren op die dagen is mogelijk bij onze sponsor Specialiteiten restaurant Houtrust. 
Het bestuur. 

➢  
 



 

 

      

Spelregelbewijs halen verplicht.   Geboren in 2004. 
Alle spelers en speelsters van VV Hooglanderveen, geboren in 2004, zijn verplicht om binnenkort hun 
spelregelbewijs te halen. 
In de afgelopen weken heeft iedereen daarvoor een activeringscode ontvangen via de KNVB. 
Die code wordt gestuurd naar het hoofdmailadres waarmee die speler is ingeschreven bij de KNVB. 
Is dit adres niet de juiste dan komt het bericht niet aan en heeft de speler ook geen activeringscode. 
Dit is een probleem waar de vereniging elk seizoen tegenaan loopt. 
Daarom het volgende verzoek. 
Wil iedere jeugdspeler, geboren in 2004, een mail sturen met daarin vermeldt het mailadres dat de 
speler of speelster als hoofdmailadres gebruikt. 
Die mail kan gestuurd worden naar: 
Wim van de Boom  secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl 
Wim zal dan de activeringscode nogmaals sturen naar het opgegeven hoofdmailadres. 
Tevens wordt het mailadres aangepast in de ledenadministratie. 
Dank alvast. 
 

De teller staat op 1.  1 persoon die tot nu toe heeft gereageerd. 
 
 
 

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 op de website van de vereniging. 

www.vvhooglanderveen.nl 
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