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Woord van de voorzitter 

Beste voetbalvrienden(innen) 

Het is al weer even geleden dat we iets van ons hebben laten horen. Dus hoog tijd voor een volgende 

Nieuwsbrief. 

Hoewel er kleine “lichtpuntjes” zijn aan de horizon, blijft Corona ons voorlopig nog in de greep houden. 

Een aantal van ons /jullie zal inmiddels de eerste vaccinatieprik ontvangen hebben en sommigen 

misschien ook al de tweede, wat best wel voor wat rust kan zorgen. Dit neemt niet weg dat we onze 

contacten en natuurlijk ons samenzijn, de gezelligheid en natuurlijk de sport op zich missen. Volhouden 

is dus het advies, maar hoe dan … ! 

Wel is besloten in goed overleg met de kantinecommissie om de kantine en het terras vanaf zaterdag 

5 juni weer te openen. Wel blijven we erop wijzen dat wij ons als vereniging houden aan de richtlijnen 

zoals die door de overheid en RIVM worden uitgeschreven en vraag ik van jullie allemaal om je hieraan 

te houden. 

Als bestuur hebben we niet stilgezeten. 



Zo hebben we de ledenvergadering van het seizoen 2019/2020 inmiddels digitaal kunnen houden. 

Langer uitstellen was voor ons geen optie meer. Apart om op deze manier een vergadering te moeten 

houden met onze leden. Toch kunnen we terug kijken op een geslaagde vergadering en wil ik iedereen 

bedanken die hier zijn of haar inbreng in heeft gehad 

In deze vergadering is o.a. gesproken over investeringen als duurzaamheid, sproei installatie, 

fietsenstalling. Verderop in deze nieuwsbrief komen wij hierop terug. 

Als bestuur zijn we blij dat Anno Kerssies zijn contract heeft verlengd als trainer van ons 2e elftal en 

dat Hans op de Haar ook doorgaat als trainer van ons vrouwen elftal. 

Ik hoop jullie spoedig weer te zien. 

Jullie voorzitter 

Jan Pullen 

 

Renovatie hoofdveld 

Van ons hoofdveld was al geruime tijd bekend, dat het veld niet meer geheel vlak was. De gemeente 

heeft dit onlangs hersteld, door het veld af te schaven. Vervolgens is het veld bemest en flink door 

gezaaid wat ervoor moet zorgen dat wij bij de start van het nieuwe seizoen weer moeten beschikken 

over een prachtige grasmat. 

 

 



Aanleg sproei-installatie 

Het is al een geruime tijd onze wens om de huidige sproei-installatie te vervangen door een 

automatisch sproei systeem. Dit willen we graag omdat de huidige manier van sproeien een zware en 

arbeidsintensieve klus is. Nu was het onze bedoeling om de aanleg van dit sproeisysteem samen te 

laten lopen met de renovatie van het veld. We hebben op het laatste moment besloten om hiervan af 

te zien. Reden is, dat we aanspraak maken op een subsidiebijdrage. Helaas was het ‘potje’ voor dit jaar 

leeg, maar is ons toegezegd dat wij hier volgend jaar wel uit kunnen putten. Daarom onze keuze om 

de aanleg van de sproei-installatie met 1 jaar uit te stellen. Het is overigens niet zo dat we met deze 

aanleg de gehele grasmat weer beschadigen.  

Technische zaken senioren 

Helaas is ook dit seizoen niet veel gevoetbald. Toch is er de afgelopen tijd best veel getraind en 

hiervoor willen wij alle trainers en leiders bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Op dit moment 

lijkt het er niet echt op dat er gevoetbald kan worden de komende tijd, maar mocht dit veranderen 

dan zullen we kijken hoe we dit kunnen uitvoeren voor onze teams. 

Voor het komende seizoen zal er bij de senioren één grote verandering zijn, namelijk het vormen van 

een nieuw elftal. In overleg met de spelers van het huidige O-19 is besloten om in z’n geheel de stap 

te maken naar de senioren. Een groot deel moest over en een klein deel niet en dit was te weinig om 

een compleet (jeugd) team te vormen. De trainingen zullen ook in het nieuwe seizoen worden verzorgd 

door Roel Altena. Voor de begeleiding op de zaterdag zijn we nog op zoek naar een vrijwilliger die dit 

jonge team zou willen begeleiden. Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op met Simon of 

Alwin. Voor de andere senioren teams verandert er niet veel, waardoor de begeleiding er als volgt 

uitziet: 

 1e 2e 3e 4e VR1 

Trainer Job Lamberink Anno Kerssies Roel Altena -- Hans op de Haar 

Ass. Trainer Gert Veneman -- -- --  

Keeperstrainer Gerco Bolks -- -- -- -- 

Verzorgster Esmee Schepers -- -- -- -- 

Leider Bert Godeke 
Marcel op de Haar 
Niek Welleweerd 

… 
Jan Mark Altena 
Alwin Huisjes 

 

 

Verder zullen er opnieuw twee 7-tallen zijn op het veld (Vrouwen 25+ en Heren 45+) en twee 

zaalvoetbalteams. Op dit moment wordt besproken hoe de voorbereiding op het nieuwe seizoen vorm 

gaat krijgen. Hierbij is het al duidelijk dat het 1e elftal op zaterdag 14 augustus het seizoen zal starten 

met een training(sdag). Voor de andere teams zal dit t.z.t. via de website worden gepubliceerd. De 

bekercompetitie begint op 4 september en de competitie zal beginnen op zaterdag 25 september. 



Technische zaken Jeugd 

Ook dit jaar is het weer een grote puzzel om een indeling te maken voor onze jeugdteams. Als kleine 

club blijft het lastig om teams te formeren waarbij iedereen op zijn eigen niveau en in zijn eigen 

leeftijdsklasse kan gaan voetballen. Uit de indeling zoals wij hem nu hebben staan blijkt dan ook dat 

een aantal teams uit een zeer krappe spelersgroep zal gaan bestaan.  

Op dit moment zijn we nog steeds bezig om te kijken wat de beste opties voor ons zijn. We hopen de 

definitieve indeling z.s.m. te kunnen publiceren op onze website. 

Mocht je nog iemand kennen die misschien wel bij Bruchterveld wil komen voetballen, neem dan even 

contact op met Simon Benjamins 

 

Ledenvergadering 

Op woensdag 28 april hebben we de ledenvergadering gehouden over het seizoen 2019-2020. Zón 35 

leden waren hierbij digitaal aanwezig! Nadat de vergadering werd geopend door voorzitter Jan Pullen 

zijn de notulen van de vorige ledenvergadering goedgekeurd.  

Vervolgens was het de beurt aan secretaris Sander Hutten om het jaarverslag voor te lezen. Hij nam 

ons mee in de diverse zaken die het voorbije seizoen hebben gespeeld.  

Evelien Poortman vervolgde de vergadering met het uitbrengen van het financiële jaarverslag. 

Gelukkig hebben wij ondanks de corona crisis het jaar financieel gezien goed kunnen afsluiten met een 

positief resultaat. Dit dankzij een aantal subsidiemogelijkheden van de overheid waar we gebruik van 

konden maken. Voor het komende seizoen verwachten we dat ons resultaat wel iets minder zal zijn, 

echter voorzien wij geen grote financiële problemen.  

Alwin Huisjes (technische zaken senioren) Simon Benjamins (technische zaken jeugd) Tina Welleweerd 

(CKB) en Evelien Poortman (Sponsorzaken) deden vervolgens verslag van zaken die in hun ‘afdeling’ 

zijn gepasseerd. 

Namens de commissie die onderzoek doet naar de verduurzaming van ons sportpark vertelde Ronald 

Muis wat de stand van zaken is op dit moment. Er is het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan, welke 

investering het beste past bij v.v. Bruchterveld. Inmiddels is dit plan afgerond, en zijn er ook 

gesprekken geweest met een bedrijf wat ondersteuning kan geven bij het aanvragen van de subsidies.  

Wegens Corona heeft het bestuur besloten om de investering nog even uit te stellen omdat ze willen 

afwachten wat de financiële impact van Corona op de vereniging heeft.   



De jubilarissen dit waren: Riek van der Veen en Jorick Muis ( 25 jaar lid) Arjan Huisjes, Gert Veneman, 

Tinus Valkman en Wilko Veneman (40jaar lid). 

Tijden de vergadering en ook tijdens de rondvraag, zijn er door diverse leden vragen gesteld, waarop 

het bestuur een antwoord heeft gegeven. 

Om 21.30uur slot Jan Pullen de vergadering af, en bedankt hij iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

Nieuw bestuurslid! 

In 2021 zullen Alwin Huisjes en Evelien Poortman na 6 jaar aftreden als bestuurslid. Beiden zijn ook 

niet herkiesbaar. We zijn blij dat we voor de functie van penningmeester erin geslaagd zijn om een 

vervanger te vinden: Jarno de Weerd! Super Jarno dat je deze belangrijke functie binnen onze 

vereniging op je wilt gaan nemen! Voor de functie van Alwin, technische zaken Senioren zijn we nog in 

gesprek met een kandidaat.  

 

Verfraaiing entree 

De komende periode willen wij aan de slag gaan met de verfraaiing van onze entree. We hebben Enk 

Lubbers bereid gevonden om hiervoor een plan te maken. Hij is hier inmiddels druk mee aan de slag. 

Van de gemeente hebben we inmiddels toestemming gekregen dat we de bosschage, rechts naast de 

ingang mogen verwijderen. Dit zal op korte termijn al gaan gebeuren. We zullen jullie op de hoogte 

blijven houden van de vorderingen. 

 

Klussen dag 

Op zaterdag 19 juni willen wij de jaarlijkse klussendag gaan houden. Om 8.00uur starten we met een 

bak koffie in de kantine, waarna we aan de slag gaan. We hopen op een grote opkomst!! 


