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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Door de versoepelingen is de regio cup voor onze 
jeugdleden nog net op tijd van start gegaan voor onze 
jeugdleden. Daarmee kunnen we het seizoen weer 
voetballend tegen ander clubs afsluiten. Als organisatie 
hebben we er alles aan gedaan om de jeugd binnen de 
telkens veranderde mogelijkheden het voetbalplezier te 
bieden. Met onze grote jeugdafdeling waren we ook in 
staat een variërend aanbod te bieden in de onderlinge 
wedstrijden. Deze laatste 4 weken geven dat toch weer 
meer voetbalplezier en kunnen we het seizoen toch 
positief gaan afronden. 

Zo anders was het voor onze senioren leden dit seizoen. 
Hun geduld is echt op de proef gesteld. Gelukkig heeft het 
niet geleid tot veel ledenverlies en daarvoor zijn we hen 
ook echt dankbaar. De versoepelingen maken het mogelijk 
om voor hen een Voetgolf event te organiseren op 27 juni. 
Hopelijk en ook naar verwachting kunnen we volgend 
seizoen weer lekker normaal trainen en wedstrijden spelen.

Toch is er nauwelijks sprake van een rustperiode voor de 
club met 3 grote projecten. We zijn begonnen met de 
aanbouw van onze uitbreiding aan de zijde van de kantine. 
Dat kan niemand ontgaan zijn. Daar zoeken we ook nog 
wel vrijwilligers voor om te helpen tot aan de bouwvak-
vakantie. Kunstgrasveld 5 krijgt een nieuwe toplaag en als 
derde project gaat men tot eind september ook werken 
aan de reconstructie van de WillemTomassenlaan. Drie 
grote projecten waarover we in deze editie van de 
NoppenNewz je meer gaan vertellen.

En niet te vergeten, ons jubileum jaar, 17 juni is het zover. 
Dan bestaan we precies 75 jaar. Versoepelingen komen 
eraan, maar helaas is 17 juni nog net even te vroeg om het 
officiële moment te vieren. Daarom is het verplaatst naar 
donderdag 8 juli. Dat geldt dus ook voor de uitreiking van 
het jubileumboek, waarvan inmiddels 500 exemplaren  
in bestelling staan. De jubileumcommissie vertelt hier 
meer over.

Ondanks alle opgelegde beperkingen in dit seizoen heeft 
de club niet stilgestaan. Ontwikkelingen zijn voortgezet, we 
bouwen hard aan een prachtige toekomst en we gaan ook 
ons rijke verleden in het nieuwe seizoen uitgebreid vieren.

We sluiten het seizoen positief af. Namens het bestuur 
willen we alle vrijwilligers bedanken voor dit bijzondere 
seizoen, waarin we ondanks de beperkingen het beste 
ervan gemaakt hebben. Vooral voor onze jeugdspelers. 
Dank zij hun inzet is het toch een geslaagd seizoen 
geworden.

Het bestuur wenst u een fijne zomervakantie en naar 
verwachting kunnen we het nieuwe seizoen weer normaal 
met zijn allen genieten van het voetbalplezier van onze 
spelers, van onze tegenstanders, van onze vrijwilligers, van 
de ouders, van alle bezoekers op ons complex. We kijken  
er naar uit! 

Norbert van Hengstum
Voorzitter voetbalvereniging Hooglanderveen 
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JUBILEUM 75 JAAR 
Op donderdag 17 juni was het op de dag af 75 jaar geleden 
dat onze mooie club werd opgericht. Tot op de dag van 
vandaag gelden er nog maatregelen die een goed feest, 
zoals zo’n jubileum verdient, beperken. Maar er gloort 
weer licht, er is weer hoop dat de maatschappij weer open 
gaat. En misschien wel al op hele korte termijn. Dat heeft 
ons besloten om ook de officiële herdenking van de 
op richting een paar weken op te schuiven. Op donderdag  
8 juli wordt de officiële aftrap gegeven voor een voetbal
seizoen vol extra evenementen. Die avond wordt ook het 
eerste exemplaar van het jubileumboek uitgereikt.

Vanaf de middenstip van veld 1 van ons voetbalcomplex, 
blikken we met genodigden terug op 75 jaar VV Hoog-
landerveen en kijken we vooruit wat de volgende decenia 
ons gaan brengen. Ook burgemeester Bolsius zal (onder 
voorbehoud) zijn licht laten schijnen op de club. Helaas kan 
nog steeds niet iedereen hierbij aanwezig zijn, maar een 
videoverslag van deze gebeurtenis zal niet lang op zich 
laten wachten.

In dat speciale programma wordt ook het eerste exemplaar 
van het jubileumboek uitgereikt. Aangezien een groot 
aantal mensen hebben meegewerkt aan dat boek, hebben 
we ook de uitreikig willen uitstellen. Vanaf 1 juli mogen we 
naar verluid met iets meer mensen samenkomen. En dit 
speciale boek verdient een speciale eerste uitreiking. Wil 
je weten aan wie? Ook dat zie je binnenkort terug in een 
videoreportage. Houd dus de socials van de club goed in 
de gaten.

Dit offiële moment is tevens de aftrap voor het feestjaar. 
Gedurende het voetbalseizoen 2021-2022 worden alle 
eerder aangekondigde activiteiten gepland. Dus tussen 
september 2021 en juni 2022 komen de Grote Voetbal Pubquiz 
en het Darts-toernooi voorbij, organiseren de Krasse Knarren 
een toernooi, wordt het G-toernooi gehouden, en ook voor 
het ‘glow-in-the-dark’-toernooi wordt een nieuwe datum 
gepland. Houdt dus de clubinformatie goed in de gaten.

Jubileumboek
Het jubileumboek ligt inmiddels bij de drukker. De geur van 
vers gedrukt papier komt ons alvast tegemoet. Het is echt 
een prachtig dik boek geworden, een dikke verzameling  
van mooie verhalen over onze voetbalclub. De nadruk ligt 
op de laatste 25 jaar. Het is dan ook geen geschiedenisboek, 
maar een verhalenbundel over de mensen achter de club.  
Met veel mooie foto’s om de verhalen te illustreren. 
Pakkende interviews, glorieuze verhalen, quotes van veel 
clubliefhebbers. Een prachtig boek om regelmatig door te 
bladeren en weer nieuwe ervaringen te lezen.

Er zijn al honderden boeken tijdens de voorverkoop besteld.  
Degene die een boek, of meerdere, heeft besteld, krijgt 
binnenkort bericht wanneer het boek kan worden afgehaald. 
Maar dat is natuurlijk niet vóór de uitreiking van het eerste 
exemplaar op donderdag 8 juli. Maar wel snel daarna 
uiteraard.

Uiteraard is het boek nog steeds te bestellen. Dit wilt 
u namelijk niet mislopen. Voor slechts € 20 koopt u  
zo’n fraaie gebonden bundel, inclusief bijpassende 
exclusieve boekenlegger. Dat kan via de website van  
de voetbalvereniging, maar ook bij Primera Vathorst.

Met vriendelijke groet,
Paul Siteur
voorzitter Jubileumcommissie

Plannen gewijzigd door de corona-maatregelen

Club 75 jaar
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Vanavond heb ik een gesprek met echt Die-Hard Voetbalfans 
 van vv Hooglanderveen, en niet meer alleen in woorden, 
maar nog veel meer in daden.

Gert van den Hul, Gerard Brundel en Kees Steenbeek.

Ik tref ze in het clubhuis, waar ze afgelopen jaar, uiteraard 
houdend aan de coronaregels, vele interviews hebben 
gehad. Twee tot drie keer per week waren ze hier in 
wisselende samenstelling en niet alleen voor interviews, 
maar ook het doorspreken van allerhande zaken zoals  
het duiken in het eigen archief. Het boek bedraagt  
336 pagina’s! Er staan ruim 30 interviews in.

Het is minimaal twee keer zo groot als het 50-jarige 
jubileumboek en ze hebben er vol enthousiasme aan 
gewerkt. Het was een welkome afleiding in deze corona-
periode. Dit boek is “breder” opgezet dan het vorige, ook 
omdat er nu een andere doelgroep is. 80% van de leden 
komt namelijk uit Vathorst, en het gros dus niet meer uit 
het Veen. Niet dat het uitmaakt, maar dat geeft wel een 
andere invulling, zodat het voor iedereen leuk is om te lezen.

Alle 3 zijn ze even bescheiden als het gaat om wie wat, of 
het meeste gedaan heeft, dat boeit niet, ze vonden het leuk 
om te doen. Kees: ‘man het boek had veel meer bladzijdes 
kunnen hebben, maar je moet een keer stoppen’.

Ze kregen hulp van Thijs Tomassen die ook interviews 
afnam, Benjamin Gouverneur die de grafische opmaak 
voor zich nam en Willem Meuleman, die natuurlijk eigenlijk 
geen tijd had (!), als Eindredacteur. Het was een gigantische 
organisatie, iedereen op de foto, zodat je ook beeld had 
bij wie er wat had geschreven. Gert plande de afspraken, 
Marco Hofstede maakte de foto’s en Kees deed het uit-
werken van de foto’s. Gerard had nog bergen materiaal 

liggen (waarschijnlijk in zijn schuilkelder) en ook op zolder 
bij de voetbal vonden ze nog leuke items, bijvoorbeeld een 
Kasboek van 1946-1970.

De vorige oplage lag rond de 1000, en ze hopen natuurlijk 
dat dit nu ook lukt, het zou leuk zijn. Gert zocht contact 
met oud-leden, misschien wilden ze hem niet eens te 
woord staan, maar nee hoor iedereen was enthousiast. 
Gewoon even lullen over die goeie ouwe tijd. Iedereen 
die voorkomt in het boek hoopt hij ook een boek te 
kunnen slijten, hij is er zo enthousiast over! EN……… in de 
voorverkoop kost het maar 15 euro inclusief een collectors-
item, een boekenlegger! Die zit er in de reguliere verkoop 
niet meer bij en dan kost het boek 20 euro. Je wilt toch een 
beetje weten waar je aan toe bent.

Ze besteden per week zo’n 10 uur gemiddeld aan het boek 
(pp!!) het hele afgelopen jaar, van maart tot maart. Werk jij 
niet nog Kees? ‘Ja maar je hebt ook nog weekenden en als 
je werkdag op tijd begint kun je nog genoeg in de middag/
avond doen. Zoeken in archieven, bellen en namen zien te 
achterhalen’. Kees en Gerard gingen 8 woensdagen naar 
het Eemland archief, om kranten digitaal door te spitten, en 
micro-fiches. Ze zijn naar Den Haag geweest, het nationale 
archief en vonden de 1e wedstrijd vanaf de oprichting in 
1946. Er missen nog ongeveer 400 namen, bij doelpunten. 

De 1e ledenlijst en alle jaarvergaderingen, jaarverslagen en 
alle bestuursleden vanaf de oprichting. Bij Geurt Hilhorst 
haalden ze alle HIK’s op, om daar alles wat met voetbal te 
maken had uit te halen. Samen zijn ze een dag naar Texel 
geweest, op bezoek bij ‘good old’ Willem Meuleman.

Tussendoor komt Paul Siteur binnenlopen, met flyers. Die 
gaan komende week in het dorp bezorgd worden, zodat 
iedereen weet dat het boek eraan zit te komen. Ik kan niet 

HET VERHAAL ACHTER: HET JUBILEUMBOEK  
75 JAAR VV HOOGLANDERVEEN 
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wachten, ben zeer benieuwd, al is het alleen al om te zien 
waar ze hun tijd allemaal in hebben gestoken. Fijn dat  
deze mensen bestaan, en dit willen doen voor de club.  
Als ik bijna naar huis ga, zegt Kees: ‘het zou toch ook mooi 
zijn om een boek over het Veen te maken, er gaan zoveel 
dingen verloren, voorbij, gewoon om te laten zien hoe het 
was’. Bij thuiskomst ligt de nieuwe HIK er,  met het verhaal 
van Caroline Helmich over kapsalon Helmich. Foto’s over 
hoe het jaren geleden was, ik zie de snoeppotten nog zo 
voor me, fantastisch toch. Het zou inderdaad zonde zijn,  
als deze informatie en foto’s verloren gaan. Dus Kees,  
als dit project er op zit……………… genoeg te doen.

Leuk mannen, we gaan er vast en zeker van genieten, 
bedankt voor jullie enorme moeite, tijd, maar zeker ook het 
plezier dat jullie erin hadden. Het was aanstekelijk. Ik hoop 
op een hoge oplage, en dat er veel verkocht worden.

Kannie wachte……………. 

Groetjes,
Angelique Blom-Schimmel

ORANJE VOETBAL FUNDAG ONDERBOUW
Een welkome onderbreking van de onderlinge wedstrijden 
was de Oranje voetbal fundag. Gewoon even iets anders, 
lekker met je team een aantal leuke oefeningen doen. 
Uiteraard wel voetbal gerelateerd want dat is toch de  
basis en het hart van onze club. 

Voor alle spelers en speelsters van de onderbouw (Euro League, 
World League, Onder 8, Onder 9, Onder 10, Onder 11, Onder 
12 en 3 teams van de Onder 13) zijn er 5 oefeningen uitgezet 
opdat er met veel plezier 5 kwartier gevoetbald kon worden.

Het programma startte om 09:00 uur en eindigde om 
16:30 uur, elke nieuwe groep startte met een warming-
up. Altijd goed om even alles los te maken voor de echte 
inspanning. 

Aan de lach op de gezichten en de reacties was te zien  
dat de kinderen genoten hebben, dat is precies waar  
het om gaat.

De oefeningen: 
1.  Soccerwall spel
2.  Schotkrachtmeter/Sprint
3.  Partij
4.  Obstakel-RUN-Parcours
5.  Pannaveld

Met sportieve groet,
Frank van Zijll

Oranje
voetbal 
fundag

foto-impressie
paginA 7 >
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WEDSTRIJDZAKEN: TERUGBLIK HUIDIG JAAR  
EN VOORUITBLIK KOMEND JAAR 
Het seizoen 20202021 begon nog zo goed: hoewel publiek 
niet welkom was en er strikt op de regels moest worden 
gelet konden de teams in ieder geval hun beker en 
competitiewedstrijden spelen. Helaas kwam dat na het  
2e weekend van Oktober abrupt tot stilstand. Vanaf dat 
moment kon er door de jeugd alleen nog onderling tegen 
elkaar gespeeld worden en niet meer tegen andere clubs. 
Voor de senioren teams werd het nog erger: zij konden 
helemaal niet meer voetballen op dat moment.  
Al met al heeft het een paar maanden geduurd alvorens 
ook de senioren weer (deels) mochten trainen en weer 
(ook onderling) wedstrijden mochten spelen. 

We zijn inmiddels bijna driekwart jaar verder en gelukkig is 
de situatie inmiddels dusdanig verbeterd dat deze maand 
voor de jeugd alsnog de Regio Cup van start is gegaan. 
Deze duurt de hele maand juni een geeft de jeugdteams in 
ieder geval nog de mogelijkheid om aan het eind van het 
seizoen 4 wedstrijden te spelen tegen andere teams dan 
alleen onze eigen teams. Ook wel weer eens leuk. 

We mogen ons wat dat betreft gelukkig prijzen dat we zo’n 
grote vereniging zijn, dat heeft ons in die zin op de been 
gehouden doordat we redelijk in staat waren om elke week 
wel wedstrijdjes te organiseren tegen een ander team, 
zonder dat je elke week tegen hetzelfde team speelt. Bij 
andere clubs is dat toch lastiger gebleken: want wat moet 
je als je bijvoorbeeld maar 2 JO11 teams hebt en geen JO10

of JO12? Goed om ons dat ook te realiseren en dat in dit geval 
de voordelen van een grote club zijn evident is. Dat we het 
hele jaar hebben kunnen blijven voetballen heeft hopelijk 
ook geholpen bij het voorkomen van opzeggingen van 
leden. Voor nu is daarover nog niet definitief iets te zeggen, 
maar de gevolgen lijken zeer mee te vallen. Complimenten 
aan iedereen die eraan heeft bijgedragen dat er trainingen 
en wedstrijden zijn georganiseerd en gespeeld en voor de 
flexibiliteit die een ieder hierin heeft getoond!!
Inmiddels zijn we al druk bezig met het aankomend jaar: 
de klasse-indeling per team wordt deze maand aan de 
KNVB doorgegeven, zodat zij deze zomer bezig kunnen 
om gelijkwaardige poule-indelingen te maken en we in 
het 1e weekend van september met de (beker)competities 
kunnen beginnen.

Voor nu gaan we er vanuit dat we het komende seizoen 
weer een normaal seizoen kunnen draaien, want wat 
hebben we het volgende allemaal enorm gemist: een 
kantine die open is, publiek langs de lijn, sportieve strijd 
tussen verschillende clubs, strijden om het kampioenschap 
of tegen degradatie, een uur in de auto zitten voor een 
uitwedstrijd, na afloop douchen met elkaar, nazitten 
met elkaar in de kantine om succes te vieren of verlies 
te “verdrinken” enz. enz. …. maar bovenal weer heel veel 
(sportief) plezier!! 

We wensen jullie een fijne zomer toe en tot in augustus!!
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MANAGER HORECA VV HOOGLANDERVEEN 
Heb jij ervaring in de horeca, de juiste diploma’s op  
zak en een liefde voor voetbal? Solliciteer dan op deze 
parttimejob als Manager Horeca bij Voetbalvereniging 
Hooglanderveen. 

Functieomschrijving

Als manager horeca zorg je samen met je collega’s voor 
het horeca aanbod van onze voetbalvereniging. Hierbij 
coördineer en ondersteun je de betaalde krachten en 
vrijwilligers. Het takenpakket waar jij als manager  
horeca je vooral mee bezig gaat houden is:

• Werven, inwerken, inplannen en aansturen van  
betaalde medewerkers.

•  (Toezien op) instructie en begeleiding van vrijwilligers.

•  Zorgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd 
binnen de wettelijke en branche gerelateerde kaders, 
specifiek ook voor hygiëne en veiligheid (voedsel en 
medewerkers).

• Opstellen, beheren en communiceren van openstelling 
van de horeca en toezien op tijdige en juiste opening 
en sluiting.

•  Zorgen dat exploitatie uitgevoerd kan worden  
(inkoop/voorraadbeheer, kassabeheer, schoonmaak, 
onderhoud/vervanging apparatuur, etc.)

•  Administratie v.w.b.:
 -  Vrijwilligersadministratie (in samenwerking met 

vrijwillige coördinatoren) o Inzet betaalde medewerkers
 -  Roostering
 -  IVA
 -  Opstellen en beheren van instructiebladen  

(bijv. procedures voedselveiligheid, handleidingen 
apparatuur, gebruik schoonmaakmiddelen,  
standaard werkwijzen, etc.)

•  1e aanspreekpunt voor leden als het gaat om horeca 
gerelateerde vragen, klachten, wensen, etc.

Verder houd jij je bezig met de algehele coördinatie van 
vrijwillige bardiensten. De feitelijke planning vindt deels 
plaats door vrijwilligers. Jij als manager horeca brengt 
dit samen en ondersteunt en voert zelf uit waar nodig.  
In het geval van uitval of onvoldoende beschikbaarheid  
kan het voorkomen dat jij zelf deze diensten invult. 
Daarnaast organiseer je evenementen op eigen initiatief 
ofwel op verzoek van de werkgever ter bevordering van  
het verenigingsleven en het exploitatieresultaat.  
Tot slot lever je input aan de Commissie Horeca voor 
concept, beleid en procedures.

Werktijden

Het uitgangspunt is gemiddeld 16 uur per week. 
De inzet zal gemiddeld hoger zijn (naar schatting 
gemiddeld 20 uur per week) in de periode waarin het 
reguliere wedstrijdprogramma van de KNVB plaatsvindt 
(schoolweken). De inzet tijdens de rustigere periodes 
zal lager liggen (naar schatting gemiddeld 4 uur per 
week). Vakantie buiten schoolvakanties kan alleen in 
overleg. Aanwezigheid op de club voor uitvoering van 
werkzaamheden is in grote mate vereist.

Inzet zal in grote mate beperkt zijn tot dagdelen en 
plaatsvinden tijdens avonden en weekenden. Dagen  
en tijden zijn flexibel, afhankelijk van activiteiten bij  
de vereniging, maar in ieder geval vooral verwacht op:

• Woensdagmiddag en -avond (ca. 20 keer per jaar)
• Afwisselend op donderdag- en vrijdagavond
• Zaterdag overdag
• Zondagmiddag

 NOPPENNEWZ | 9



Voetbalvereniging Hooglanderveen
Voetbalvereniging Hooglanderveen wil graag doorgroeien, 
met focus op kwaliteit boven kwantiteit. Kwaliteit in de 
brede zin van het woord. Groeien in ontwikkeling voor 
zowel de selectieteams als de breedte voetbal, zowel voor 
heren als dames, zowel jongens als meisjes. Ontwikkeling 
voor iedereen op ieder niveau. In totaal hebben wij 1.500 
leden zijn opgedeeld in 9 senioren en 90 jeugdteams.  
In het weekend hebben wij bij thuisspelende wedstrijden 
gemiddeld 50 wedstrijden per weekend, waar 1.500 tot 
2.000 bezoekers op af komen

Wat wij vragen

Als manager horeca vragen wij deze eigenschappen van jou:
•  Verbinder (in staat om te acteren binnen de context van 

een vereniging)
•  Jonge geest en heeft aansluiting met en inlevings vermogen 

in de diversiteit van de verschillende doelgroepen
•  Straalt autoriteit uit
•  Zelfstandig
•  Ondernemend
•  Inventieve doener (krijgt dingen goed en snel voor elkaar)
•  Vooruitstrevend en vernieuwend

Vereisten en werkervaring:
•  SVH Diploma Sociale Hygiëne
•  HACCP getraind
•  Kennis van allergenenwet
•  VOG-verklaring
•  Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in de horeca
•  Leidinggevende ervaring

Wat wij bieden

De maximale beloning betreft € 1.200 bruto per maand 
exclusief vakantietoeslag (8%), uitgaande van de hiervoor 
genoemde inzet. De beloning wordt vastgesteld mede op 
basis van profiel en ervaring van de kandidaat. Verder kom 
je te werken in een enthousiast team van een aantal vaste 
krachten en een grote pool van vrijwilligers!

Geïnteresseerd in deze functie? 
Solliciteer direct door contact op te nemen met 
Tim van Asch, Bestuurslid Horeca & Facilitaire Zaken 
via facilitair@vvhooglanderveen.nl. 
Wij nemen binnen 24 uur contact met je op!
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WE ZIJN NU ECHT BEGONNEN! 
Dinsdag 1 juni gaf het bestuur van voetbalvereniging een 
formele Go aan de start van de aanbouw voor 5  kleedkamers, 
waarvan 1 grote luxe kleedkamer, 3 scheidsrechters kleed
kamers, washok, opslag spelmateriaal en een ruimte voor  
de club en BSO en een fysiopraktijk.  

Alle cijfers en offertes werden nog eens goed doorgelopen. 
Zowel aan de kosten als aan de financieringszijde van de 
investering bleven we binnen het afgegeven mandaat 
van de Algemene Leden Vergadering eind oktober 2020. 
Daarop konden de opdrachten vervaardigd worden aan 
bouwonderneming Schoonderbeek, grondwerk bedrijf 
Smink Infra en installatiebedrijf Lomans en de financiering 
met ING worden afgesloten. Al deze bedrijven zijn al jaren-
lang platina sponsors van onze club, hetgeen ook nog een 
vertrouwd gevoel geeft.

Uiteraard waren alle voorbereidingen getroffen voor een 
snelle start. Na het aflopen van de kapvergunning en een 
schouw door de ecoloog kon ook de groenvoorziening 
verwijderd worden. Voor de 3 bomen die gekapt moesten 
worden, plaatsen we nieuwe bomen in het voorjaar.  
Dat geldt ook voor de verwijderde heesters.

Zaterdag 5 juni ging het echt van start. Er moest een 
nieuwe draai komen op onze parkeerplaats, zodat we 
een goede bouwplaats konden maken. We zullen het dus 
voorlopig moeten doen met minder parkeerplaatsen. 
Gelukkig hebben we nog onze parkeer uitwijkmogelijkheid 
naar sponsor Houtrust. We hebben straatstenen uit de 
grond gehaald en gelijk met veel vrijwilligers opgestapeld 
op pallets voor hergebruik. Het hek en een aantal vlaggen-
masten zijn verwijderd, kort om ruimte gemaakt voor de 
afgraving voor de aanbouw.

Tot aan de bouwvakvakantie zullen we de fundering gaan 
maken, zodat direct na de bouwvakvakantie de vloer gelegd 
kan worden. We mogen een hoop met zelfwerkzaamheid 
uitvoeren en hebben al een aantal mensen bereid gevonden 
ons te helpen op zaterdagen, maar andere dagen is ook  
prima. We kunnen altijd extra krachten gebruiken daarom  
zoeken we zeker tot aan de bouwvakvakantie nog vrij-
willigers, in het bijzonder timmermannen en metselaars. 
Maar ook als je wil helpen met opruimen of ander hand en  
spandiensten. Er is bijna altijd wat te doen. Wil je ook een 
steentje bijdragen, mail naar aanbouw@vvhooglanderveen.nl 
Dan nemen we spoedig contact met je op.

We kunnen nog geen planning afgeven, maar uitgaande 
van hetgeen we nu weten kunnen we met ingang van het 
seizoen 2022-2023 de aanbouw wel in gebruik nemen.
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PROJECT 3: WERKZAAMHEDEN  
AAN DE TOEGANG VAN ONS COMPLEX
Alsof we met de aanbouw en de vervanging van de 
toplaag nog niet genoeg projecten hebben de komende 
maanden, gaan nu ook de werkzaamheden aan de Willem 
Tomassenlaan beginnen. 

In opdracht van de gemeente Amersfoort gaat Meijerink 
Wegenbouw de fietsverbinding aanleggen tussen de 
Willem Tomassenlaan en Brenninkmeijerlaan. De werk-
zaamheden bestaan uit 
- het aanpassen van het bestaande fietspad en de rijbaan 

in de Willem Tomassenlaan, 
- het maken van de nieuwe fietsverbinding door de tunnel en 
- het herstellen van het fietspad Brenninkmeijerlaan. 
- Ook de inrit naar voetbalvereniging wordt vernieuwd.

De totale uitvoering is gepland van maandag 7 juni 2021 
t/m vrijdag 1 oktober 2021. De planning ziet er in grote 
lijnen als volgt uit:

• FASE 1: fietsers ook op autobaan:  
7 juni t/m 4 juli, complex bereikbaar.

• FASE 2: alleen voetgangers kunnen complex bereiken:  
5 juli t/m 16 juli. Fietsers kunnen in deze periode via de 
SRO ingang bij het zwembad op het complex komen.

• FASE 3: fietsers ook op autobaan, maar dan de nieuwe 
autobaan: 23 augustus t/m 1 oktober

De planning is onder voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden.

Bereikbaarheid van ons complex

Let dus op, de werkzaamheden zijn van 
maandag 7 juni 2021 t/m vrijdag 1 oktober 2021. 

Met uitzondering van de periode van 5 juli t/m 16 juli blijft 
ons complex bereikbaar voor fietsers en auto’s op dezelfde 
baan. In de periode 5 juli t/m 16 juli is ons complex alleen 
bereikbaar voor voetgangers. Fietser kunnen ons complex 
niet bereiken via de WillemTomassenlaan, maar enkel 
via het SRO-hek bij het zwembad. Auto’s moeten dan bij 
Houtrust of bij het zwembad parkeren. Dat is dus hooguit 
voor 2 weken waarin in complex nog maar beperkt wordt 
gebruikt door de club.
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VERVANGING VELD 5 
Aangezien de toplaag van veld 5 alweer 10 jaar oud is, 
is deze dit jaar toe aan vervanging. Op 31 mei zijn de 
werkzaamheden hiervoor begonnen. In één dag is de hele 
toplaag verwijderd en zijn de rollen kunstgras verpakt 
in grote plastic zakken waarna ze afgevoerd zijn. In de 
week daarna vinden verhardingswerkzaamheden aan de 
ondergrond plaats. Als alles volgens planning verloopt zal 
in week 3 van de werkzaamheden het nieuwe kunstgras 
geleverd en gelegd worden. Hierna zal de belijning 
aangebracht worden. 

Nieuw voor Hooglanderveen is dat veld 5, naast de 
reguliere belijning, ook voorzien zal worden van blauwe

belijning voor de 1/4 veldjes (welke gebruikt worden door 
de JO8, JO9 en JO10) en met rode belijning voor de 1/8 
veldjes, welke gebruikt worden door de O6 en O7. 
Voordeel hiervan is dat op zaterdag er niet meer door 
middel van pionnetjes 1/4 veldjes hoeven worden uitgezet. 
Na het aanbrengen van deze belijning zal het veld nog 
gekeurd worden. 

Wij houden er rekening mee dat het veld begin augustus 
weer beschikbaar is. Dat betekend dat we het de laatste 
zaterdag van de Regio Cup (26 juni) met 2 velden zullen 
moeten zien te redden… Bijgaand enkele foto’s van de 
werkzaamheden op 31 mei en 1 juni.
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VRIJWILLIGERS BEDANKT!!!
Het seizoen 2020/2021 komt tot een einde. Wat een seizoen 
was dit zeg. De start was een klein beetje hoopgevend, wij 
konden wedstrijden spelen tegen andere clubs. Boem daar  
was het spook COVID19 weer en alles anders dan gehoopt. 
 
Wij kregen voor de jeugd de mogelijkheid om onderlinge 
wedstrijden te spelen. Dit werd met open armen ontvangen 
door het grootste deel van onze trainers en leiders die 
meteen zijn gaan plannen opdat er gevoetbald werd op ons 
sportpark. In samenwerking met het wedstrijdsecretariaat is 
er daarna alles aangedaan om zoveel mogelijk voor iedereen 
wedstrijden te plannen. De kracht van een grotere vereniging 
is dan ook dat er de mogelijkheden zijn om dit te organiseren. 
Wanneer wij iets willen organiseren hebben wij altijd te 
maken met de richtlijnen zoals deze opgesteld worden door 
het kabinet en het RIVM, NOC/NSF en de KNVB. Denk aan 
maximaal aantal leiders/trainers per leeftijdsgroep, geen 
publiek, Corona Coaches, 1,5 meter afstand etc etc.
Corona Coaches werd een enorm grote uitdaging, echter 
zonder Corona Coaches geen voetbal. Waar kennen wij deze 
slogan van? Inderdaad zonder VRIJWILLIGERS geen voetbal. 
Door de inzet van veel vrijwilligers in de rol van Corona Coach 
konden in eerste instantie onze jeugdleden toch voetballen.  
In een later stadium mochten de senioren ook weer 
voetballen, eerst in een bijzondere aangepaste vorm en later 
voor een groot deel weer redelijk normaal, al is het alleen 
onderling. Hoe graag wij dit ook anders hadden gezien. Het 
seizoen nadert het einde en ondanks dat het een bijzonder 
seizoen was is het dankzij onze vrijwilligers toch een 
voetballend seizoen geworden. 
Wat niet voor iedereen zichtbaar is wordt er op de achter-
grond heel hard gewerkt om de aanbouw te realiseren. 
Een enorme berg werk zit hierin om alles tot in de puntjes 
geregeld te krijgen. Dit is eigenlijk gewoon een dagtaak en 
dan te bedenken dat deze mensen dit volledig op vrijwillige 
basis allemaal voor elkaar boksen. Fantastisch!
De Horecacommissie is bezig om een frisse wind door het 
assortiment en uitstraling van de kantine te doen waaien. 
Wij zijn voor onze Horeca op zoek naar een Horeca Manager. 
Kijk even verderop in deze NoppenNewz, op de website of 
Social Media voor de functieomschrijving. Indien je bent 

geïnteresseerd in deze functie stuur dan een mailtje naar 
facilitair@vvhooglanderveen.nl.  
De Sponsor Commissie die een online veiling heeft opgezet; 
en waar ook de jubileum commissie keihard gewerkt heeft 
om allerlei festiviteiten te organiseren omtrent het 75 jarig 
bestaan van onze prachtige club. Een van de dingen die hier 
wel zichtbaar is: Het Jubileumboek. Hier heeft iedereen een 
mail over ontvangen en het is een echte MUST HAVE voor 
iedereen die onderdeel uitmaakt van vv Hooglanderveen. 
Zodra het weer kan zal het jubileum programma rondom ons 
75-jarig jubileum van start gaan. Laat je verassen!! Uiteraard 
wil ik niemand vergeten, er wordt elk jaar door ontzettend 
veel vrijwilligers werk verzet, tijdens de wedstrijden zijn er 
natuurlijk ook scheidsrechters nodig, die worden gepland 
door de scheidsrechterscommissie. Alles moet netjes schoon -
gehouden worden, ja ook wanneer er geen gebruik gemaakt 
mag worden van delen van de accommodatie, zo nog veel meer  
wat niet expliciet genoemd is. Allemaal super belangrijke 
zaken om het voetbal te blijven faciliteren. Op naar een nieuw  
seizoen bij vv Hooglanderveen, laten wij hopen dat wij komend 
seizoen een “normaal” seizoen kunnen draaien. Wij hopen u 
dan ook als vrijwilliger te mogen begroeten in seizoen 2021/ 
2022. Houdt uw mailbox in de gaten want daar komt uiterlijk 
eind juli de inschrijving voor clubwerk 2021/2022 binnen. 

Handig om te weten:
- Elk seizoen dient iedereen zich opnieuw in te schrijven
 •  Coördinatoren, leiders, trainers, bestuursleden echt iedereen
- Vermeld degene waar je punten voor haalt
 •  Het oudst spelend ( jeugd)lid woonachtig op een en 

hetzelfde adres
- Zorg ervoor dat je coördinator op de hoogte is  

(m.n. bij leider/trainers)
Zijn er vragen of onduidelijkheden neem dan contact op 
met de mensen van de Commissie Binden & Verbinden via  
de mail: commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl.

ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT VOOR SEIZOEN 2020/2021  
en op naar een fantastisch nieuw seizoen.

Sportieve groet, Frank van Zijll, Bestuurslid Binden & Verbinden
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VACATURE: 
COÖRDINATOR 
ZOMERSTOP 
Ben jij die duizendpoot die de touwtjes aan elkaar weet  
te knopen? Heb je geen vakantie plannen (of alleen laatste  
2 weken van juli op vakantie) in de zomer van 2021?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!   

Wat houdt de rol van 
Zomerstop coördinator in?
Het integraal toezicht houden op de kalender van half  
juni 2021 tot eind augustus 2021. Tijdens de zomerstop 
vinden er diverse activiteiten plaats. Deze activiteiten 
worden door anderen gecoördineerd en uitgevoerd. vv 
Hooglanderveen heeft behoefte aan een persoon die het 
contact tussen deze initiatieven legt en de behoeftes aan 
elkaar knoopt. Stel een trainer wil een oefenwedstrijd 
spelen begin augustus 2021. Dan is het nodig om even 
te checken of er een veld beschikbaar is, te zorgen dat 
de accommodatie toegankelijk is, er materialen zijn en 
eventueel de horeca open is.
 
Wij zoeken een persoon die tijdens de zomerstop:
•  1e aanspreekpunt is voor/ schakel is tussen de teams  

die tijdens de zomerstop gebruik willen maken van 
velden, faciliteiten en materialen.

•  Afstemming zoekt met betreffende coördinatoren 
(horeca, schoonmaak, openstelling, spelmaterialen, 
kleding, etc.) om behoeften teams die afwijken van 
algemene planningen mogelijk te maken.

•  Overzicht heeft van de planning en afstemming zoekt 
met de coördinatoren (horeca, schoonmaak, openstelling, 
spelmaterialen, kleding, etc.) voor inname/afronding aan 
het einde van het seizoen en uitgifte/opstart van het 
nieuwe seizoen.

•  1e aanspreekpunt is voor bestuur in deze periode.

Welke activiteiten vinden er plaats?

Inleveren materialen en kleding: data nog niet bekend,  
rond eind juni uitgifte materialen en kleding: data nog  
niet bekend, meestal laatste week augustus oefen-
wedstrijden trainingen (teams die voor de formele 
start seizoen 2020/2021 al starten met trainen) diverse 
onderhouds-, en schoonmaakwerkzaamheden

Lijkt het jou leuk om tijdens de zomer van 2021 al deze 
zaken aan elkaar te knopen zodat we seizoen 2020/2021 
goed kunnen afronden en seizoen 2021/2022 weer fris 
kunnen opstarten? 

Neem contact op met: Tim van Asch via 
facilitair@vvhooglanderveen.nl

VRIJWILLIGER GEZOCHT!
Wie kan onze vereniging helpen/adviseren bij  

de overgang en implementatie naar een andere 

mailprovider? Stuur een mailtje naar 

pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl

 NOPPENNEWZ | 15



j e u g d s p o n s o rj e u g d s p o n s o r

SPONSOREN platina PAKKET

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
http://www.afas.nl
http://www.lomans.nl
http://www.smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
http://www.vanessencatering.nl
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