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Agenda
• om de 2 weken
klaverjassen in de
kantine
• 4 februari
Sponsoravond met
stampotbuffet en
gastspreker
• 18 februari
Bestuursvergadering
• 26 februari jeugd
leiders/trainers
vergadering

Nieuwsbrief
Januari 2020

Bestuurszaken
Onlangs heeft Erik Mulder te kennen gegeven dat hij per direct stopt met de
bestuursfunctie. Hij is toegetreden tot het bestuur in (januari 2017) toen er een nieuw
bestuur gevormd moest worden. In tussentijd is er veel veranderd in zijn privé situatie.
Verhuisd naar Meppel en een zoontje gekregen. Het werd voor Erik steeds moeilijker
om overal bij aanwezig te zijn. Dit heeft hem besloten om te stoppen met de
bestuursfunctie van onze vereniging.
Maar ook hebben wij goed nieuws. In november 2019 is Iwan Veldhuizen uit Wapse
toegetreden tot het bestuur. Hij is deze periode aan het verkennen wat een
bestuursfunctie inhoud en is inmiddels al toegetreden tot de sponsorcommissie.
Toch zijn wij nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gezien de huidige
samenstelling, zijn wij op zoek naar iemand uit Diever.

Kantinediensten

Qua functie, zijn er vele mogelijkheden. Afhankelijk van interesse en kunde.
Interesses in bijvoordeeld:

2 februari 2020
16 februari 2020
8 maart 2020
29 maart 2020
19 april 2020
10 mei 2020
24 mei 2020

Inzet in communicatie naar leden / sponsors / donateurs / kranten / soc.media
Notuleren tijdens vergaderingen
Inzet bij onderhoud materiaal / velden / gebouwen
Ondersteuning (in communicatie) bij de jeugd
Ondersteuning (in communicatie) bij de senioren
Ondersteuning bij acties, subsidies

Dringend hulp nodig op
bovenstaande data.

Gebruik
kleedkamers
Stad
en
Esch
Qua tijdsbestek
kunnen wij aangeven
dat er
vanuit
het bestuur 1 x per maand

Aanmelden bij Bert Klok,
Tel. 06-45260918

wordt vergaderd. Dit is mogelijk, omdat wij graag een groot bestuur
hebben/willen.
Aangezien ergehad
een aantal
bestuursleden
We
hebben een proefperiode
met het
gebruikmakennog
van dubbele
de kleedkamers bij
functies/activiteiten
bekleden is extra hulp nodig om te voorkomen dat deze
Stad
en Esch.
mensen
te overbelast
raken enaan.
er mee
gaan
stoppen.
Er
zitten zowel
voor als nadelen
En we
moeten
nu een keus maken.

Bestuursleden:

Agnes Haveman
Sandra Punt
Ina Middelveldt
Edwin Leerling
Bert Klok
Rene Leerling
Iwan Veldhuizen

. zijn 2 opties:
Er
 Verder gaan met Stad en Esch, wat inhoud dat daar ook aanpassingen moeten
plaats vinden, zoals bijvoorbeeld afvoerputjes in de kleedkamers, betegelen
van de kleedkamers, ruimte voor scheidsrechters/dames. De accommodatie is
namelijk nu alleen maar ingericht op binnensporten.
 De andere optie is aanpassen van onze eigen kleedkamers. Waarbij wij hebben
besloten om het niet groots aan te pakken, maar zorgen dat de douchekoppen,
waterdruk op orde zijn, evt.opknappen of aanvullen van bankjes en evt.
verwarmingselementen vervangen. Dit houdt in dat er een groep vrijwilligers
beschikbaar moeten zijn om dit op te pakken in samenwerking met bedrijven.
Wie zou zich op korte termijn hiervoor beschikbaar willen stellen. Wij
hebben al een aanmelding van Maarten Kuiper, maar alleen gaat die niet
lukken. Meld je aan bij Maarten of bij 1 van de bestuurleden die hiernaast
staan vermeld.

Hoofdtrainer
De voortgangsgesprekken hebben weer plaatsgevonden en daar is uitgekomen dat de
wegen van onze huidige hoofdtrainer Henk Everts en onze vereniging scheiden per volgend
seizoen.
Henk gaat de nieuwe hoofdtrainer worden van v.v. Uffelte. Wij wensen Henk veel succes en
bedanken Henk voor de samenwerking.
Aaldert Hendriks wordt de nieuwe trainer van het eerste elftal. Hij is nu nog trainer van v.v.
e
Uffelte, dat speelt in de 5 klasse.
Aaldert Hendriks is al jaren actief in de voetballerij. Hij is onder andere trainer geweest bij
Havelte, Wapserveen, Fit Boys en BEW en de laatste 5 jaar was hij hoofdtrainer v.v. Uffelte.
Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft bij Diever-Wapse gevonden. De
gesprekken waren goed, gemotiveerd en wederzijds vertrouwen was aanwezig. DE basis
voor een goede start.
Het is nog vroeg maar het bestuur wenst Aaldert alvast veel succes toe in zijn nieuwe
functie. Een functie op een andere locatie met een ander team.

Locatie Diever:
Locatie

Locatie Wapse

Locatie Diever:
1 september t/m 20 oktober 2019
28 maart t/m 1 juni 2020

Locatie Wapse
26 oktober t/m 15 december 2019
25 januari t/m 22 maart 2020

Samenwerking BEW
Zoals velen waarschijnlijk wel al weten, werken wij al 2 jaar samen met voetbalvereniging
BEW uit Vledder. Vorig jaar was dat alleen met de JO17. Dit jaar spelen we met 3 teams in
de samenwerking. Namelijk de JO19-JO17 en JO15. De afspraken zijn goed en de spelers
hebben het naar hun zin.
Een belangrijke afspraak waar wij alle 2 veel waarde aan hechten is dat iedereen lid blijft bij
zijn eigen vereniging en dat we niet aan elkaars spelers zitten te trekken. Ons uiteindelijke
doel is natuurlijk dat onze eigen jeugd in onze eigen senioren terecht komen. Dit is zeer
belangrijk voor het voortbestaan van onze club.
e
Voor komend seizoen zijn de 1 gesprekken alweer gevoerd en heeft er een inventarisatie
plaatsgevonden van het aantal jeugdleden. Welke teams kunnen we nog zelfstandig
e
houden en met welke teams gaan we samenwerken. Een 1 indruk hebben we. Onze
insteek is natuurlijk zolang mogelijk eigen teams te creëren, maar dat kan niet ten koste van
alles. Voetballen op eigen niveau met eigen leeftijdsgenoten behoud het meeste plezier in
voetbal. Net als vorig jaar zullen wij iedereen weer op tijd inlichten over de teamindeling
voor seizoen 2020//2020. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Agnes
Haveman, tel. 06-22321782.




Opbrengst Grote Clubactie € 420,00
Opbrengst knieperties actie € 729,00
Opbrengst Rabo clubkas campagne € 992,62

Neem ook even een kijkje op de website voor overige zaken. Deze wordt actueel
bijgehouden en er staat veel informatie op, zoals:
 Traningsschema
https://www.vvdieverwapse.nl/trainingstijden-jeugd/
 Scheidsrechterrooster https://www.vvdieverwapse.nl/scheidsrechter-rooster/
 Kantintedienstrooster https://www.vvdieverwapse.nl/indeling-vrijwilligerstaken/
 Club webshop
https://vvdieverwapse.clubwereld.nl/
 Nieuwsberichten
https://www.vvdieverwapse.nl/nieuws-2/
 Activiteitenagenda
https://www.vvdieverwapse.nl/activiteiten/

