Jaarverslag Voetbalvereniging Ruinerwold
2019/2020

ALGEMEEN
De samenstelling van het bestuur
Vacant, voorzitter

Harald Doggen, technische commissie

Anja Tuin, secretaris

Raymond Dolfsma, Sponsor commissie

Martin Herskamp, penningmeester
Jacob Weideman, onderhoudscommissie
Eén keer per maand komt het bestuur bij elkaar. Tijdens deze vergadering wordt de
voortgang van de zaken die binnen onze vereniging spelen besproken.
Helaas is het ons niet gelukt om in het afgelopen seizoen een voorzitter te vinden voor
de vereniging.
Het verrichten van vrijwilligerstaken is essentieel voor het functioneren van onze
vereniging.
De afgelopen jaren hebben wij kunnen bouwen op trouwe vrijwilligers maar helaas neemt
het vrijwilligersbestand af. Zo worden de taken van onze huidige vrijwilligers steeds
groter, waardoor dit kan leiden tot afname van het plezier om vrijwilliger te zijn.
Wil jij de vereniging een handje helpen (als is het maar voor een paar uurtjes per
seizoen) meld je dan aan als vrijwilliger. Want vele handen maken licht werk!
Penningmeester
Martin Herskamp
Het voetbaljaar 2019-2020 is zoals gebruikelijk afgesloten per 30 juni 2020, dit jaar
zullen velen zich herinneren door de Covid-19 waardoor de competitie vroegtijdig is
beëindigd. Ondanks deze problemen is het gelukt om het seizoen voor de vereniging
positief af te sluiten.
Er is door de onderhoudsmannen en diverse vrijwilligers hard aan de accommodatie
gewerkt zodat ons sportpark er weer tiptop bij ligt. En ook de aanleg van het kunstgras
heeft niet te leiden gehad onder de lockdown.
De KNVB heeft vanaf april de contributie niet meet geïnd en wij hebben als club een
aanvraag gedaan voor tegemoetkoming vaste laste en hebben € 4,000,- hiervoor
ontvangen. Dit heeft financieel voor ons veel verlichting gegeven.

Onze sponsoren willen we uitdrukkelijk bedanken voor hun bijdrage en ik wil dan ook
onze leden oproepen om bij deze inkopen aan onze sponsoren te denken!
Er zijn in het seizoen investeringen in de kantine gedaan om de uitstraling huiselijker te
maken. En uiteraard is er voor het kunstgras ook geïnvesteerd, echter deze kosten
komen volgend seizoen terug omdat het veld na 1 juli is opgeleverd.
In de kosten voor Gas/Water/Electra is een bedrag voor afschrijving op de zonnepanelen
mee genomen, dit zal de komende jaren ook zo gebeuren. De overige personeelskosten
hebben betrekking op de schoonmaak van de kantine en kleedaccommodatie.
Afgelopen seizoen is er voor het tweede jaar op zaterdag een senioren team actief. Dit is
ook in de omzet van de kantine merkbaar, aangezien het feitelijk 1 extra senioren team
betreft.
Wel wil ik nogmaals uitdrukkelijk melden dat wij als vereniging een verplichting zijn aan
gegaan met de bank voor € 50.000,- voor de komende 12 jaar. Waarbij we voor 30 jaar
gebruik kunnen maken van het kunstgras De werkzaamheden zijn afgerond, echter door
de Covid-19 hebben we als vereniging nog niet een leuke opening kunnen organiseren.
Leden kunnen op afspraak de jaarcijfers inzien. Je kunt dit kenbaar maken via de mail op
penningmeester@vvruinerwold.nl of bel 06-83034668
Verder wil ik jullie als leden vragen bij uitgaven in de privé sfeer of zakelijk als dat kan
onze sponsoren niet te vergeten! Laat blijken dat je bij V.V. Ruinerwold hoort, zodat
de sponsor onze vereniging wil blijven steunen.
Ledenadministratie
Bertus Luten
Overzicht aantal leden VVR
1
1
1
1

januari
januari
januari
januari

2017
2018
2019
2020

443
405
426
416

De peildatum voor het ledenaantal loopt niet gelijk met het verenigingsjaar

Hierboven ziet u een overzicht van het aantal leden van VVR.
In dit overzicht zijn zowel de spelende als niet-spelende leden vermeld.
Omdat niet alle niet-spelende leden correct worden doorgegeven/bijgehouden is dit
overzicht niet helemaal correct.
Belangrijk speerpunt is het afmelden van vrijwilligers die geen taak meer vervullen en
het aanmelden van nieuwe vrijwilligers. Dit graag doorgeven aan de ledenadministratie.
Omdat er steeds meer gecommuniceerd wordt per e-mail is het van belang dat bij de
ledenadministratie het juiste e-mailadres bekend is. Krijgt u geen mail van VVR dan kan
het zijn dat uw e-mail niet meer klopt? Geef dan uw nieuwe e-mailadres door via
ledenadministratie@vvruinerwold.nl

DE COMMISSIES
Jeugdcommissie
Marc Emmink

Voorzitter

Hilda Waninge-Bralten

Secretaris

Henk Zanting

Wedstrijd secretaris

Henk de Brouwer

Hoofd Jeugd Opleidingen/Ccoördinator trainers

Marc Emmink (interim)

Coördinator JO19/JO17

René Mulder

Coördinator JO15/JO13

Vacant

Coördinator JO12/JO11

Geert Giethoorn

Coördinator- JO10/JO9

Kirsten de Vries

Coördinator- JO8/JO7/Kabouters

Hense Angerman

Coördinator meisjesvoetbal MO13/MO15/MO17

Hense Angerman

Coördinator Jeugd zaalvoetbal

Bert Hof (interim)

Coördinatorpupillen/wedstrijdzaalvoetbal

Jaarverslag Jeugdcommissie VV Ruinerwold seizoen 2019–2020
Terugblik
Het leek een succesvol jaar te worden voor de jeugdafdeling van VV Ruinerwold. Er zijn
meerdere teams Kampioen geworden in de najaarscompetitie en vele teams stonden er
ook bij de start van de Voorjaarscompetitie erg goed voor. De verwachtingen waren
hoopvol, maar helaas kwam daar eind Maart, terwijl we nog maar aan het begin van de
Voorjaarscompetitie stonden, de droevige mededeling dat door Covid19 alle wedstrijden
werden afgelast. Voor vele voetballiefhebbers en sporters een dramatische mededeling
die er flink inhakte. Gelukkig konden we eind Mei de trainingen voor de jeugd weer op
starten. Wel met de nodige opgelegde Corona voorzorgsmaatregelen en regels, maar we
mochten weer de wei in!
We zijn heel blij dat iedereen zich van begin af aan keurig aan deze regels hield en zich
hier nog steeds aan houdt.
In het najaar zijn er nog wel diverse activiteiten georganiseerd. Waaronder het PANNA!
Sterrenteam in de herfstvakantie en daarbij zijn enkele sterren van onze club
uitgenodigd om te mogen deelnemen aan de Panna Sterrenteam finaledag. Het
Oliebollentoernooi in December tijdens de winterstop in de zaal moest helaas vanwege te
weinig deelname geannuleerd worden. Helaas heeft ook de Familie Voetbaldag in Juni
niet plaats kunnen vinden vanwege Covid19.
Enkele jeugdspelers hebben een overstap gemaakt naar grotere clubs om daar een
grotere uitdaging te vinden. Er is zelfs iemand geplaatst bij een BVO. Wij wensen hun
heel veel succes en natuurlijk veel voetbalplezier. Wij zijn trots dat wij dit als vereniging
mede mogelijk hebben kunnen maken.
Als jeugdcoördinatoren stonden we hierdoor wel voor een flinke uitdaging om de teams
voor het nieuwe seizoen 2020/2021 samen te stellen. We hebben daarbij de
indelingscriteria conform het beleidsplan gevolgd:
In deze volgorde werd er ook een teamindeling gemaakt.
1. Leeftijd, kinderen willen voetballen met plezier en leeftijdsgenoten. Indeling
leeftijdsgroep KNVB.
2. Sociaal aspect, sommige kinderen kunnen sociaal emotioneel niet meekomen met
leeftijdsgenoten.
3. Voetbalkwaliteiten, een kind mag in een hoger team spelen als punt 1 en 2 geen
belemmering vormen.
Het benoemen van trainers en leiders voor onze jeugdteams verliep voorspoedig, dit
omdat wij een bijeenkomst hebben georganiseerd waarbij alle trainers samen zijn
gekomen en het hierboven beschreven beleid samen hebben ondersteund.
We willen nog wel graag een beroep doen op ouders voor vrijwilligerswerk. Een

dorpsvereniging kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Er zijn bij verschillende
activiteiten nog vrijwilligers nodig. Dit kan van voetbal gerelateerd zijn dus leiders,
trainers of scheidsrechters, maar ook niet voetbal gerelateerd, bijvoorbeeld
kantinediensten, leuke avond organiseren voor jeugd en dergelijke.
We zijn ontzettend trots dat we met weinig tegenslagen voor alle kinderen in alle
leeftijdscategorieën weer een team hebben kunnen formeren. We hebben dit seizoen
zelfs twee Meidenteams kunnen samenstellen, een team MO15 en een team MO19. We
zijn blij dat dit jaar voor alle 18 plusser plaats was bij VVR.
We streven ernaar om dit de komende jaren vol te kunnen houden, mede omdat de
coördinatoren onder leiding van Geert Giethoorn dit seizoen ook een Damesteam 7 tegen
7 hebben kunnen realiseren. We hopen in de toekomst zelfs weer een Dameselftal te
kunnen formeren.
Onze geplande ‘Vriendinnendag’, die bedoeld was om nog meer voetbaldames te werven
is door Covid19 helaas ook niet doorgegaan.
De Jeugdcommissie heeft zich in 2019 nog zorgen gemaakt over het voortbestaan van de
Meidenteams door de uitstroom van een aantal meiden naar vergelijkbare verenigingen.
We hopen met deze nieuwe aanpak onze voetbalmeiden in de toekomst bij onze eigen
vereniging te kunnen behouden.
Het afgelopen jaar is er door ons uitvoerig gekeken naar de introductie van een
Spelersvolgsysteem. Als Jeugdcommissie zijn we hier uiteindelijk toch vanaf gestapt
omdat het voor onze vrijwilligers té veel werk vergt en onze club voor een dergelijk
systeem eigenlijk te klein is.
De Jeugdcommissie is wel van mening dat het invoeren van ‘Interne Scouts’ wellicht wel
een waardevolle aanvulling kan zijn. In het najaar van 2020 wordt hier nader naar
gekeken. Interne Scouts zijn mensen die specifieke kennis hebben van voetbal en onze
spelers kunnen beoordelen op verschillende eigenschappen. Er zal naar neutrale scouts
gekeken worden, die zelf geen kinderen bij VVR hebben spelen.
VTON en Voetbalschool Heerenveen, waar we nauwe banden mee hebben, hanteren de
volgende stelregel; Kwaliteit, Opvoeding en Plezier voor de pupillen tot JO13.
En Tactiek, Opvoeden en Prestatie voor de junioren. De Jeugdcommissie ontvangt
doorgaans toch veel kritiek op de nieuwe indeling van teams. In principe volgen we het
advies van de KNVB op om spelers zoveel mogelijk met hun leeftijdsgenoten te laten
spelen. Mogelijk kunnen de toekomstige Interne Scouts onder leiding van ons Hoofd
Jeugdopleidingen helpen bij het indelen van teams en trainingsgroepen.
We zijn blij met onze huidige kwalitatief goede Jeugdtrainers. Wel is gekeken naar
gediplomeerde Jeugdvoetbaltrainers die 1-2 avonden in de week training willen geven.
Waar we hierbij tegen aanlopen is dat deze trainers vaak moeilijk te vinden zijn, hun
mogelijkheden beperkt zijn tot één of twee teams en biedt dit soms niet de stabiliteit
waar we op hopen. Mogelijk is opleiding van onze huidige jeugdtrainers een optie voor
nog meer kwaliteit. We hebben voor het seizoen 2020/2021 één gediplomeerde trainer
aangetrokken voor de JO19 en één keepertrainer.
De huidige jeugdtrainers van Ruinerwold maken gebruik van de VTON Voetbalmethode.
De voetbalmethode geeft trainers kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. De
voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn voor voetbalspelers van 5 tot en met 19
jaar. De voetbalmethode ontwikkelt breed op; techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De
onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste
spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift
dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan
concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar
deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling. Eens per jaar
organiseert VTON bij de vereniging een praktijkavond.
Er hebben dit seizoen weinig wisselingen in de Jeugdcommissie plaatsgevonden:
Bert Hof heeft de jeugdcommissie versterkt om het zaalvoetbal voor pupillen tijdens de
winterstop voor zijn rekening te nemen. Kirsten de Vries kwam de jeugdcoördinatoren
versterken, echter heeft ze te kennen gegeven dat het jeugdcoördinatorschap haar geen
voldoening gaf. We betreuren het besluit om vroegtijdig te stoppen met de functie. Er
wordt gekeken naar vervanging.
Planning 2020-2021.
Aangezien wij constateren dat er naar ons inziens vanuit de vereniging te weinig
activiteiten worden georganiseerd voor onze doelgroep, hebben wij besloten om als

jeugdcommissie enkele activiteiten voor de jeugd te organiseren.
Dit seizoen zal het PANNA! Sterrenteam in de Herfstvakantie wederom een voetbalclinic
bij onze club komen verzorgen. En we hopen dat dit jaar de Familie Voetbaldag ook
doorgang kan vinden. We hebben tevens een activiteitenwensenlijstje gecommuniceerd
naar de activiteitencommissie voor activiteiten die minstens één keer per seizoen
gerealiseerd moeten worden voor de jeugd.
Technische commissie
Harald Doggen (voorzitter)

Coördinator Prestatiegericht, 1e en 2de selectie

Harald Doggen

Secretariaat

Jeroen Wind

Coördinator Recreatief gericht

Henk de Brouwer

Hoofd coördinator jeugd

De technische commissie vergadert eens in de 6 a 8 weken. In het seizoen 2019-2020
bestaat de technische commissie uit 2 personen, met verdeling van de taken en met
verschillende coördinerende rollen voor de senioren teams. Periodiek sluit de
jeugdcoördinator aan bij de vergaderingen. Voor de functie van wedstrijdsecretaris wordt
nog invulling gezocht, tot die tijd wordt het waargenomen door Harald Doggen.
Teams
Resultaten van de seniorenteams
Klasse

Team

Plek

4e klasse
Res. 2e
klasse
Res. 5e
klasse
Res. 6e
klasse
Res. 5e
klasse

Ruinerwold 1

**

Ruinerwold 2

**

Ruinerwold 3

**

Ruinerwold 4
Ruinerwold
Za

**

GS

GW

GL

VL

PT

V

T Min

**

** ivm Corona heeft de KNVB het seizoen vroegtijdig beëindigd en is geen eindranglijst
opgesteld
Het 1ste elftal speelde het afgelopen seizoen in de standaard 4de klasse A. Het eerste
team stond dit seizoen onder leiding van hoofdtrainer Bennie Vissers met als assistent
Rene van Oost. Leider was Lard Gol en de verzorging was in handen van Linda Nijmeijer
en bij afwezigheid werd dit door Henk Emmink ingevuld. De rol van assistentscheidsrechter werd het afgelopen seizoen ingevuld door Alex van de Sterre en Jordy
Schrotenboer. Keeperstraining werd parttime ingevuld door Alex van de Sterre.
Tegen de winterstop heeft Bennie Vissers zijn contract ingeleverd om persoonlijke
omstandigheden. Daarna is Jantinus de Vries interim trainer geworden met beoogde
periode tot eind van het seizoen. Door Corona is het seizoen echter vroegtijdig beëindigd
en heeft KNVB later besloten om geen kampioenen en degradanten vast te stellen. Het
eerste elftal had tot die tijd een wisselvallig seizoen en stond in de middenmoot.
Het 2de elftal stond bovenaan en was goed op weg naar een kampioenschap of
nacompetitieplek. Onder trainer Jeroen Bakker en 3-hoofdige begeleiding Bert Frans,
Adriaan Oost en Gerbrand Gol werden goede resultaten behaald.
Het 3de draaide tot die tijd in de subtop en stond onder leiding van de leiders Erik Tuin en
Rolf Pothof. Voor zowel het 4de als het zaterdagteam was het punten sprokkelen en
stonden bij de ondersten in de competitie. Het 4de werd begeleid door Johan Jongman,

Ronald Brouwer en Bertil Berghuis. Het 5de zaterdagteam werd begeleid door Chris
Westerbeek, Ewout van de Velden en Steven Herskamp.

Algemeen
 Hoofdtrainer Johnny Wassenaar uit Ruinerwold is aangesteld als hoofdtrainer voor
het seizoen 2020-2021. Tevens zal Rene van Oost als assistent-trainer fungeren.
Voor de begeleiding wordt nog invulling gezocht.
 Keeperstrainer wordt Martijn Hut.
 Assistent-scheidsrechtersrol wordt ingevuld door een 4-tal. Rudi vd Klocht, Sander
Nijmeijer, Alex van der Sterre en Jurjen Figeland.
 De begeleiding en trainerschap bij de 2de selectie wordt gecontinueerd en
vervuld door Jeroen Bakker, met Bert Frans, Gerbrand Gol en Adriaan Oost als
leider.
 Verzorger Ronald Schipper zal op de trainingsavonden de verzorging voor het
nieuwe seizoen invullen en op de wedstrijddagen zal dit afwisselend ingevuld
worden, exacte namen zijn nog niet bekend.
 Met fysiopraktijk De Commissaris is de samenwerking gecontinueerd. Op
vrijdagavond is er een blessure spreekuur, zodat alle leden daar terecht kunnen
voor een korte diagnose, vragen en advies voor herstel. Tevens is er vanaf
20.00 uur revalidatietraining. De korfbalvereniging KIOS is ook aangesloten op de
samenwerking en kan ook een beroep doen op onze verzorging tijdens de
dinsdag.
 In het nieuwe seizoen zijn er 4 seniorenelftallen op zondag en zal er 1 team op
zaterdag actief zijn. Met het zaterdagteam is afgesproken dat we 2 seizoenen een
pilot draaien en bekijken we hoe dit verloopt voor de club, vrijwilligers en het
team. Daarna zal een besluit volgen over eventuele verdere continuering.
Vanwege corona hebben we dit een seizoen verlengd.
Wedstrijdsecretaris
Ad interim Harald Doggen
Voor de functie van wedstrijdsecretaris wordt nog invulling gezocht, tot die tijd wordt het
waargenomen door Harald Doggen.
Sponsorcommissie

Raymond Dolfsma

Voorzitter

Hoofd- en Teamsponsoren

Jan Allard Benak

Secretaris

Club van 50

Sander van Berkum

Lid

Bordsponsoren/internetsite

Marcus Koetsier

Lid

Sponsor beheer

Mathieu Keizer

Lid

Contracten en sponsorbeheer

Reinout Stevens

Lid

Sponsorbeheer

Voor jullie ligt het jaarverslag van Voetbal Vereniging Ruinerwold onderdeel
sponsorcommissie, seizoen 2019/2020. In dit verslag blikken we kort terug op het
afgelopen seizoen en kijken naar de doelstellingen voor het komend seizoen. Ook doen
we een korte verslaglegging van de verschillende sponsoronderdelen.

Terugblik:
Afgelopen seizoen is er ondanks deze rare tijd best veel gedaan. Het in stand houden van
de collectieven. De kantine is behoorlijk aangepakt. Veel nieuwe borden langs de lijn.
Voornamelijk bij het kunstgras is er veel gedaan, denk aan reclameborden, score bord en
dug-outs. We hebben goed contact met de sponsoren, ook de gevraagde evaluatie is
uitgevoerd. Helaas stopt Sander bij deze commissie en ik zelf ook.
Sponsoronderdelen
1.) Teamsponsoren: Afgelopen seizoen is het weer gelukt alle teams te voorzien van
een teamsponsor. We merken een groei aan sponsoren. Collectief verloopt prima.
2.) Club van 50: blijft wel redelijk constant.
3.) Bordsponsoren: We hebben weer een aantal nieuwe sponsoren mogen begroeten.
4.) Balsponsoren: deze wordt ingevuld door de collectief leden.
5.) Donateurskaarten: Dit loopt erg goed, er zit groei in.
6.) Seizoenkaarten: Ook hier is een toename zichtbaar.
Doelstellingen seizoen 2020/2021
We hebben als doelstelling om meer contact te onderhouden met onze sponsoren en
deze er meer bij te betrekken. Denk aan uitnodigingen voor de wedstrijd en weer een
gastspreker als dit mogelijk is.
We willen een uitbreiding van de bordsponsoren.
In de kantine zijn nog een paar zaken te doen die voor meer uitstraling kan gaan zorgen,
hier willen we graag over meedenken samen met de sponsoren.
Hopelijk gaan we naar een seizoen waar weer “normaal” gespeeld kan worden.
Met vriendelijke groet,
Raymond Dolfsma
Materiaal/Onderhoud
Jacob Weideman

Roel van der Linde

Erik Tuin

Eelco Schoemaker

Remmelt van Goor

Jan Klaas Huiskes

Harm Tuin

Robin vd Linde

Consul: Gezinus Brouwer/Jacob Weideman
Naast de commissieleden kan altijd een beroep gedaan worden op:
Mathieu Klooster - Elektrisch
Jan Ems - Schilderwerk
We hebben een bijzonder seizoen achter de rug. In het vooruitzicht de aanleg van het
langverwachte kunstgras veld. Met alle voorbereidende werkzaamheden en acties was
daar ineens de COVID-19 of wel het coronavirus. Verder werden de gebruikelijke
werkzaamheden zoals veldonderhoud, ballencontainers, lijnentrekken, onderhoudswerk
aan het gebouw en de velden vrijwel normaal verricht. Elke week de velden voor de
wedstrijden voorbereiden. Wel zijn er nogal wat extra werkzaamheden verricht, hierbij
een opsomming van het geheel


















We zijn in de winterstop begonnen met het opwaarderen van de kantine. De
krukken zijn opgeknapt, nieuwe tafels en stoelen zijn aangeschaft. Ook werd er
een afzuigsysteem aangelegd in de kantine. Dit was nodig in verband met de
horeca vergunning.
Met het oog op de te verwachten aanleg van het kunstgras zijn we in februari
begonnen met het ontmantelen van veld 2. Tegelpad geruimd en omheining
afgebroken. De bestaande ballenvangers verplaats naar de zijkant.
In overleg met de jeugdcommissie werd een plan van aanpak gemaakt voor het
verplaatsen van de wedstrijden.
De dug-outs van veld 2 zijn verkocht naar Ferwert een club in Friesland.
Half maart was alles gereed voor de aanleg van veld 2 naar kunstgras.
Er kwam een lock-down en alle voetbal activiteiten werden gestaakt. Geen
trainingen en wedstrijden meer.
De aanleg van het kunstgras kon gelukkig ongestoord starten en ging voortvarend
verder.
Bij het kunstgras veld is een mooi elektronisch scorebord geplaatst. Eveneens
werden er twee ruime dug-outs geplaatst Dit is ons aangeboden door HEWIverhuur. Hierdoor staat het er allemaal professioneel bij waarvoor hartelijk dank.
Ondertussen werd er ook het nodige schilderwerk aan banken; deuren ; kozijnen
en dergelijke verricht door Jan Ems, Sander van Berkum en Reinout Stevens,
waardoor alles er weer netjes uitziet.
Ook moest weer het nodige sproeiwerk gebeuren dit zomer om de boel groen te
houden. Een vaak wat onderschatte klus maar noodzakelijk om een goede
grasmat in de winter te hebben.
Nieuwe deuren voor de materiaal opslag werden gemaakt door Harm Tuin, daar
kunnen we ook weer jaren mee vooruit. Ook is deze ruimte opnieuw ingericht en
is de verlichting aangepast door Robin van der Linde.
Naar aanleiding van vandalisme op het net aangelegde veld in Ruinen is besloten
om een camerasysteem aan te schaffen. De firma Prewest uit De Wijk heeft ons
hierbij geholpen met de aanleg en sponsoring.
De sponsorcommissie heeft voor het kunstgrasveld diverse bordsponsoren kunnen
werven. De borden zijn opgehangen door de dagelijkse onderhoudsploeg,
namelijk Harm & Remmelt.
Alle verplaatsbare doelen zijn voorzien van wielensets met handvaten zodat deze
makkelijker op te pakken zijn om op de plaats gezet te worden. Erik Tuin heeft
deze wielsets gemaakt en gemonteerd.
De meterkast was hopeloos verouderd en niet echt veilig meer voor de toekomst.
Deze is vernieuwd door installatiebedrijf Pouwels.

Het was ondanks het Corona virus met de bijbehorende maatregelen een bijzonder jaar
voor VVR. Op onderhoudsgebied en aanleg is er veel gebeurd. Wij danken bij deze de
inzet van alle vrijwilligers voor hun inzet.
Toekomst Plannen:
 Beneden verdieping inrichten.
Aandachtspunten/zorgen voor de toekomst:
 Nieuwe vrijwilligers voor de toekomst.
 Energie verbruik
Activiteiten/Ontspanning
Roel van der Linde

Mark Brinkman

Andre Kok

Henk van der Linde

Afgelopen seizoen zijn er maar weinig acties geweest, helaas.
Eerst hebben wij afscheid genomen van Anja, Geesje en Yvonne.
Wegens te weinig mankracht en tijd ging daarom de pepernotenactie niet door. Er is toen

een oproep geplaatst en zijn er uiteindelijk 3 nieuwe leden toegevoegd, namelijk Johan,
Klaas en René.
Wij hebben een aantal keren bij elkaar gezeten en vele leuke activiteiten bedacht. Echter
toen brak de corona uit en konden wij alles cancelen.
Wij hopen dat wij zo spoedig mogelijk weer normale activiteiten kunnen organiseren
maar daar lijkt het dit jaar nog niet op.
De Activiteitencommissie
Kantinecommissie
Geja Mulder - voorzitter

Rinda Oostra

Lucas Oostra
Het was een reurig jaar na een half jaar voetbal ging ineens alles op slot door de corona.
Het team van de kantine moet 2 goede krachten missen, gelukkig hebben we ook 6
nieuwe vrijwilligers erbij. Wij kunnen er nog meer gebruiken dus meld je aan…….
Dan in de kantine zelf, is ook van alles gebeurt: statafels door de club van 50
aangeboden de dekjes van de bar krukken geschuurd en opnieuw in de beits gezet zodat
dit een mooiere combi is met de statafels. In januari zijn er andere stoelen gekomen bij
de stamtafel van plastic kuipstoel naar oude caféstoel en namens de club van 50 waren
er nieuwe tafels beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de oude tafels en kuipstoeltjes
overbodig zijn de leden hadden natuurlijk voorrang als zij belang hadden. Een poosje
later is alles op marktplaats geplaatst en de brandweer van Arnhem had er wel belang bij
dus voor een goed bod verkocht. Dan heb je nieuwe tafels en op dat moment geen
stoelen dus allemaal de ogen en oren open geen haast dat scheelt natuurlijk tot
september helaas geen voetbal. Dan in juli een bericht oude café stoelen voor mooi
prijsje. Dus informeren en er waren er genoeg voor ons bleek wel in Brabant te zijn
maar de prijs was goed. Dus richting Brabant. Alles mooi bij de tafels gezet 1 mooi
geheel super laat de competitie maar beginnen dachten wij.
Helaas kwam Corona om de hoek kijken een flinke klap voor elke sportvereniging zo ook
onze club.
Ook bracht corona ruimte om het clubgebouw van buiten eens goed aan te pakken. Wij
van de kantine danken dan ook de materiaalmannen voor het helpen herinrichten van
Onze Kantine.
Alle maatregelen betreffende corona raken ons allemaal, toch vragen wij een ieder van
jullie je aan de maatregelen te houden, des te sneller drinken we met elkaar weer een
koud biertje van de tap.
Al met al weinig wedstrijden maar wel 1 mooi eindresultaat dus kunnen wij met elkaar
terug kijken op een jaar wat best wel creatief is ingevuld. Het publiek kan weer lekker
zitten in de fris en fruitige kantine.
Vriendelijke groet, de kantinecommissie Lucas en Geja
Internetcommissie
Bertus Luten

Jeroen de Leeuw

Michiel van Berkum

Tom Pekel

De website is nog steeds niet naar wens. Hier wordt achter de schermen hard aan
gewerkt. Heb je ideeën, wil je bijdragen aan een prachtige website voor VVR, meld je bij
de commissie!
Wij hopen dat steeds meer teams stukjes gaan aanleveren, het bestuur en de
commissies zaken gaan delen.

www.vvruinerwold.nl is de digitale ontmoetingsplek van de vereniging!
Zaalcommissie
Erwin Mulder

Lex Kruger

Pieter Seinen

Sander Brinkman

Het seizoen 2019/2020 begon in september met eigenlijk net voldoende spelers voor 2
teams. Na slechts enkele wedstrijden kwamen de blessures al om de hoek kijken,
waardoor er geïmproviseerd moest worden om toch de wedstrijden van het eerste en het
tweede te kunnen spelen. Doordat tegenstanders vaak afbelden en wijzelf soms niet eens
een team samen konden stellen uit twee teams werd er weinig gespeeld. Jammer maar
helaas. Toen het nieuwe jaar aanbrak kwamen er weer wat herstelde mensen terug,
maar van korte duur. Onze keeper werd direct weer geblesseerd en is tot op heden nog
niet terug gekeerd. Ook moest er iemand voor zijn werk naar de VS en toen brak de
CORONA uit. En dat was tevens het einde van het seizoen. Een positief punt was, dat de
stand op dat moment geneutraliseerd werd, zodat het 1e en 2e gelijk eindigden. Nog
nooit eerder was het 2e boven het 1e geëindigd en op dat moment was de stand wel zo.
Het nieuwe seizoen 2020/2021 is inmiddels gestart en hebben we eigenlijk weer dezelfde
problemen als vorig seizoen. Ondanks dat er iemand bij gekomen is, hebben we toch
weer wat zorgen om geblesseerde spelers.
Gegroet Lex Kruger namens het zaalvoetbal VVR

