
Nieuws uit het bestuur 

September 2020  

 

• Woord door voorzitter Jan Pullen 

• Robotmaaier 

• Nieuws vanuit het wedstrijdsecretariaat 

• De bal rolt weer… 

• Verduurzaming 

• Stagaire Erin Welleweerd 

 

Woord door voorzitter Jan Pullen 

Beste voetbalvrienden(innen) 

Het is al weer even geleden dat we de eerste nieuwsbrief hebben gepubliceerd. Hoog tijd voor de 2e. 

We zijn inmiddels een aantal maanden verder wat betreft de Corona. Gelukkig kunnen we de draad 

langzamerhand weer oppakken zij het met de nodige maatregelen. Onze kantinecommissie is er maar 

druk mee geweest om alles volgens de richtlijnen in te richten. Desinfectant en registratie bij de ingang, 

looproute in de kantine, afschermplaten bij de bar. Tevens is de kantine opnieuw ingericht wat tafels 

en stoelen betreft en zijn stoeltjes op de tribune afgeplakt. 

Nogmaals doen wij een dringend beroep op u om deze richtlijnen in acht te nemen. Tafels en stoelen 

in de kantine te laten staan en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Alvast bedankt voor jullie 

medewerking. Mocht blijken dat de regels niet in acht worden genomen, dan zullen wij als bestuur 

moeten ingrijpen wat kan leiden tot sluiting van de kantine. Dit wat betreft de Covid19. 

Gelukkig zijn we weer af van het digitaal vergaderen. We komen weer minimaal 1x per maand bij elkaar 

om de zaken die lopen door te nemen. 



We zijn enorm trots zijn op ons sportpark, op al onze leden, donateurs en vrijwilligers en doen daarbij 

direct een oproep aan jullie allemaal. Laten we samen ons sportpark netjes houden door afval etc. op 

te ruimen en in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. 

Het competitieseizoen staat op het punt om te beginnen. Heeft ons 1e elftal geluk gehad door de 

corona zodat we in de 3e klasse zijn gebleven of ….. We zullen het zien dit jaar. Ik heb er zin in om de 

diverse elftallen weer te zien spelen. Ik wens in ieder geval elk elftal heel veel succes toe dit jaar en 

hopen daarbij natuurlijk op de nodige kampioenschappen. 

Hieronder volgen weer een aantal zaken die we als bestuur graag met jullie delen. 

Heb je vragen, op- en/of aanmerkingen, dan horen we dit graag. 

Jullie voorzitter, 

Jan Pullen 

 

Robotmaaier 

Sinds eind mei doen wij mee met een pilot: onze velden worden tegenwoordig gemaaid door een 

robotmaaier! Deze pilot is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, Wijha en v.v. 

Bruchterveld. Wijha, gevestigd aan de Bruchterweg 110, is leverancier van landbouw en tuinartikelen 

en dus ook de leverancier van deze robotmaaier.  

Deze pilot heeft een looptijd van 1 jaar, en tussentijds zal er regelmatig worden geëvalueerd. Erg 

belangrijk is, dat goals te aller tijde van het trainingsveld worden gehaald. Er is inmiddels een vak 

gemaakt waarin duidelijk zichtbaar is dat daar de goals horen te staan. Aan iedereen dan ook een 

dringend verzoek om de goals alleen daar neer te zetten. Bedankt voor jullie medewerking.  

 

Nieuws vanuit het wedstrijdsecretariaat 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven, zijn we blij dat Bert Meijerink onze nieuwe 

wedstrijdsecretaris wil worden. Inmiddels is Bert begonnen en hebben we enkele taken verdeeld. 

Bert zal het aanspreekpunt zijn voor het verzetten en regelen van oefenwedstrijden voor alle teams. 

Daarnaast verzorgt Bert de aanstellingen van de scheidsrechters bij de heren seniorenteams. De 

aanstellingen van de scheidsrechters voor de wedstrijden van Vrouwen1 + de jeugdteams wordt 

gedaan door Sander Hutten.  



De bal rolt weer… 

Na de onderbreking door het Coronavirus zijn we blij dat de bal weer rolt. Inmiddels zijn alle teams 

weer begonnen met trainen en zijn de 1e bekerwedstrijden gespeeld. Als nieuwe trainers mogen we 

dit jaar verwelkomen: Job Lamberink, Anno Kersies en Roel Altena. Welkom heren, en heel veel succes 

bij onze vereniging.  

Verder zijn we blij dat we bijna alle teams hebben voorzien van begeleiding. Bijna inderdaad, want 

voor MO17 zoeken we nog steeds zowel een trainer als een leider. Dus bij deze nogmaals een 

dringende oproep: Heb je zelf interesse in 1 van deze functies of ken je iemand die hier misschien wel 

interesse in heeft, meld je dan bij Simon Benjamins! 

 

Verduurzaming 

De afgelopen periode hebben we ons verder verdiept in het project verduurzaming. Zo hebben we ons 

laten informeren door Duvast, die ons heeft geadviseerd over de verschillende subsidiemogelijkheden 

die er zijn.  

Daarnaast heeft het bedrijf Acutus onderzoek gedaan welke vorm van verduurzaming ons het meeste 

rendement zou geven. Hierdoor zijn we erachter gekomen dat ons gasverbruik enorm hoog is. Daarom 

gaan we de komende weken precies in kaart brengen op welke moment de pieken hiervan het hoogst 

zijn. Dit is namelijk belangrijke informatie die we nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen 

welke systeem het beste bij ons past. We houden jullie op de hoogte van de voortgang. 

 

Stagiare Erin Welleweerd 

Sinds 1 september loopt Erin Welleweerd stage bij ons. Ze doet een sportopleiding op Landstede in 

Zwolle en moet hiervoor gedurende 1 jaar, 9 uur per week stagelopen. Ze heeft ervoor gekozen om 

dit bij onze vereniging te gaan doen, en daar zijn we uiteraard heel erg blij mee.  

Erin zal het komende jaar training gaan verzorgen en teams gaan begeleiden op de zaterdagen. 

Daarnaast zal ze misschien assistentie gaan verlenen bij toernooien die we gaan organiseren! Erin, 

heel veel succes met je stage! 

 

 

 


