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Nieuwsbrief  
Agenda 
 
• 5 juni trainingspakken 

ruilen/inleveren/ophalen 
 
• 5 en 7 juni 4x4 toernooi. 
 
• 6 juni bestuurs- 
 vergadering 
 
• 13 juni 

jeugdleiders/trainers 
vergadering. 

 
• 13 juni Inleveren 

tenue’s, waterzakken, 
ballen, ed 

 
• 15 juni filmavond voor 

de jeugd (denk aan de 
opgave) 

 

Juni 2018 

Het seizoen is alweer bijna ten einde en heeft ups en downs gekend. Zoals jullie 
allemaal weten is er per 1 januari 2017 een volledig nieuw bestuur gekomen. In oktober 
zijn er wederom wisselingen geweest en nu hebben we hopelijk stabiliteit gevonden. 
Het huidige bestuur bestaan uit: 
 
Voorzitter : Hans van Kooten 
Secretaris : Sandra Punt 
Penningmeester: Agnes Haveman 
Lid  : Erik Mulder 
Lid  : Edwin Leerling 
Lid  : Bert Klok 
Lid  : Rene Leerling  
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de activiteiten ed 
van de vereniging. Deze nieuwsbrief komt ook op de website te staan. 
 

Bestuurszaken 

Team indeling jeugd seizoen 2018-2019 
De huidige competitie is bijna voorbij en wij zijn alweer druk bezig met de team indeling 
voor volgend seizoen. In april zijn de jeugdleiders al bij elkaar gekomen om informatie 
met elkaar uit te wisselen en aan de hand van een op leeftijd gebonden overzicht tot 
een voorlopige indeling te komen. De leeftijd wordt als basis genomen en aan de hand 
van kwaliteit, lichaamsbouw, …… kan er hier en daar geschoven worden. Wij hopen 
dat iedereen zich hierin kan vinden. 13 juni is de laatste vergadering met de 
jeugdleiders/trainers en zullen wij de indeling definitief maken. 
 
Als jullie nog kinderen weten die volgend jaar ook gezellig bij ons op de velden wil 
komen voetballen, laat ze dan z.s.m aanmelden. Zodat ook zij worden ingedeeld in een 
team en wij niet overvolle teams krijgen, maar een extra team kunnen aanmelden. 
Helaas is dit afgelopen seizoen bij de JO10 ook het geval geweest waardoor er elke 
wedstrijd kinderen thuis moesten blijven. Dit willen wij graag voorkomen, want iedereen 
wil graag elke zaterdag voetballen.  

Wij zijn voor volgend seizoen nog op zoek naar: 
 Trainer voor 1 avond in de week voor de JO15 
 Schoonmaakster voor kleedkamers locatie Wapse 
 Vrijwilliger die wekelijks de lijnen wil kalken op locatie Diever 
 Aanvulling in de jeugdcommissie ter ondersteuning bij jeugdacties zoals de 

koekactie, maar ook voor het organiseren van een leuke dag of avond, posters 
maken ed. 

 
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen met: 
secretaris@vvdieverwapse.nl of penningmeester@vvdieverwapse.nl  

Gezocht vrijwilligers 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zoals we net al hebben gelezen zijn wij druk met de team indeling bezig voor 
volgend seizoen. Helaas lopen wij daar tegen hiaten op bij met name de ouder 
jeugd (JO17 en JO19). Afgelopen jaar is de JO17 en JO19 samengevoegd in een 
team een JO19 team. Het is gebleken uit gesprekken die wij met de jongens hebben 
gevoerd, dat dit niet altijd een ideale situatie is. Aan de gezelligheid ontbrak het niet, 
maar fysiek is het moeilijk stand te houden. 
 
Voor komend seizoen hebben wij als bestuur contact gezocht met v.v. BEW te 
Vledder om te inventariseren hoe zij zitten met het aantal spelers in deze 
leeftijdscategorie. Ook zij hebben te kampen met schaarste en samen hebben wij 
besloten om een samenwerking aan te gaan met de JO17. De jeugd spelers die hier 
niet meer in mogen spelen, worden doorgeschoven naar de senioren van v.v. 
Diever-Wapse. 13 juni wordt er via de mail of via de website de indeling van de 
teams met namen kenbaar gemaakt.  

Samenwerking met v.v. BEW te Vledder 

Wij hebben met het nieuwe bestuur weer geprobeerd alle acties tot uitvoering te 
brengen. Zo hebben plaatsgevonden: de kniepertiesactie, grote clubactie en onlangs 
de koekactie. Wij willen een ieder bedanken dat jullie je hebben ingezet om deze 
acties weer tot een succes te brengen, zodat wij met deze gelden weer kunnen 
investeren in de toekomst van onze vereniging. Zo wordt de opbrengst van de 
koekactie (+ € 1.500) gebruikt om volgend seizoen alle teams te voorzien van nieuwe 
intrap ballen voor de wedstrijden.  

Acties 
 

Voor deze activiteiten is een sponsorcommissie in het leven geroepen. Ook deze 
commissie heeft afgelopen jaar wat wisseling gehad in de samenstelling. De 
commissie is druk bezig met de huidige sponsorcontracten, maar ook met 
inventarisatie van de kwaliteit van de tenue en hoe deze het beste vervangen 
kunnen worden. Langzamerhand proberen zij in samenspraak met het bestuur tot 
een plan te komen om geleidelijk aan de tenue’s te vervangen daar waar nodig. 
Het kledingfonds die hiervoor in het leven is geroepen zal o.a. hier voor worden 
aangesproken.  
 
Sponsorcommissie leden: 
Jacco Verkuijlen 
Maarten Kuiper 
Joost Berghorst 
Anton Wiltinge   

Sponsor activiteiten 
 

 

 

Locatie 
In de voorjaarscompetitie hebben we met de jeugd alle zaterdagen op dezelfde 
locatie gevoetbald. Wij hebben dit als positief ervaren. Voor volgens seizoen hebben 
wij besloten om met zowel de jeugd als de senioren allemaal tegelijk op 1 locatie te 
voetballen. Dit houdt het volgende in: 
 
Locatie Diever:     Locatie Wapse 
1 september t/m 21 oktober 2018 27 oktober t/m 16 december 2018 
6 april t/m 26 mei 2019   2 februari t/m 31 maart 2018 


