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 Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Het seizoen 2022/2023 is uitstekend begonnen. Het ALS weekend heeft ruim € 3000,00 opgebracht. 

Heerde 1 won het eigen Molenbeektoernooi, heeft zicht als eerste geplaatst in de eerste ronde van de 

bekercompetitie en wint de eerste competitiewedstrijd. Het 50 jarig bestaan van onze 

supportersvereniging is gevierd met een buitengewoon gezellige avond en Henk Kroeze is benoemd 

tot erelid van de supportersvereniging. Een mooie start dus.  In deze nieuwsbrief blikken we verder 

vooruit maar moeten we ook even aandacht hebben voor andere zaken dan voetbal. 

Sluitingstijden kantine en alcohol jongeren <18 jr.   

De praktijk wijst uit dat het steeds weer lastig is om ons te houden aan het sluitingsuur van de 

kantine. Ook het nuttigen en (door)geven van alcohol aan jongeren onder 18 jr. blijkt lastig te 

handhaven.  Onlangs hebben wij hiervoor weer een waarschuwing gekregen van de gemeente.    

Leuk of niet leuk, als club hebben we ons gewoon te houden aan de regels. Het oprekken daarvan is 

niet aan de orde en vindt ook geen ingang bij de lokale politiek.  In overleg met de kantinecommissie, 

heeft het bestuur daarom besloten dat een half uur voor het officiële sluitingsuur geen consumpties 

(alcohol, non alcohol en food) meer mogen worden verstrekt en de kas wordt opgemaakt. Verder 

drukken wij onze jeugd <18 jaar,  nogmaals dringend op het hart zich te houden aan het 

alcoholverbod (zie hiervoor ook nieuwsbrief nr.3 van dit jaar). Bedenk dat je de vereniging er enorm 

mee kunt benadelen en zeker als de kantine op slot moet. Met alle barmedewerkers wordt 

binnenkort gesproken hoe wij ons beter aan de regels kunnen houden. Dit is het belang van de 

vereniging maar ook in het belang van de vrijwilligers die ook graag op tijd naar huis willen. 

De sluitingstijden van de kantine zijn:  

Avonden:  23.30 uur. Kasopmaak en stoppen met verstrekken consumpties om 23.00 uur en verlaten 

clubhuis, voor iedereen, om 23.30 uur. 

Zaterdagen: 19.30 uur:  Kasopmaak  en stoppen met verstrekken van consumpties om 19.00 uur en 

verlaten clubhuis, voor iedereen, om 19.30 uur. 

Energiebesparing clubhuis. 

Net als iedereen krijgt ook vv Heerde te maken met de fors hogere energie- en grondstofprijzen. 

Hoeveel dat gaat worden weten we nog niet maar we moeten zeker rekening houden met een 

veelvoud van de kosten.  In de vorige nieuwsbrief is al vermeld dat de bouwcommissie bezig is met 

onderzoek naar de kosten van vervanging van het (asbest)dak van de kantine en het aanbrengen van 

isolatie. Daarnaast wordt er nu ook gekeken naar aanpassing van de pellet kachel en het beter 



inregelen van de temperatuur in de kantine. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden van 

prijscompensatie via de gemeente Heerde en/of de KNVB. 

Wedstijdverslagen website  

Wat kennelijk niet iedereen weet is dat er elke week wedstrijdverslagen van de jeugd op de website 

worden geplaatst. Eric Sontag verzorgt dit voor onze vereniging en laat weten dat het goed zou zijn 

dit in de nieuwsbrief te vermelden. Bij deze dus. Kijk eens wat vaker op de website. 

Nieuwe kleding. 

De meeste teams zijn inmiddels voorzien van de nieuwe kleding. In de vorige nieuwsbrief stond; 

“Leden kunnen tegen korting desgewenst eigen kleding of schoeisel kopen op de webshop 

“Clubwereld” te bereiken via onze eigen website. Verder mogen nieuwe pupillenleden gratis 

voetbalschoenen aanschaffen en mogen andere leden tijdens de kleding uitreiking voetbalschoenen 

aanschaffen tegen 20% korting”. Deze korting van 20% gold echter alleen als de uitreiking in de 

winkel zou hebben plaats gevonden. Dat was echter ondoenlijk en dus niet juist om dit zo te 

vermelden in de nieuwsbrief, waarvoor excuus. De korting op eigen aankopen in de winkel is 10% op 

vertoon van een klantenpas die wordt gekoppeld aan de club. Hierover krijgt de club een cash back 

ofwel bonus. De gratis voetbalschoenen voor nieuwe pupillen van het huismerk 100% zijn niet meer 

leverbaar. Nieuwe pupillen krijgen daarom op voetbalschoenen van een ander merk in de winkel de 

korting van 10% en nog eens 15 euro extra korting. 

Activiteiten oktober:   

Datum: Activiteit: Tijdstip: 

Vrijdagavond 7 oktober  Jeugdactiviteit  19.00 uur  

Dinsdagavond 11 oktober  WZC Wapenveld J023 - Heerde J023  19.45 uur  

Vrijdagavond 21 oktober  Open koppeltoernooi darten (suppotersvereniging) 19.00 uur  

Zaterdag 22 oktober  Heerde 1 – Voorwaarts Twello  (beker)  14.30 / 17.00 uur?? 

Donderdagavond 27 oktober  Trekking grote verloting  (suppotersvereniging)  21.00 uur  

Vrijdagavond 28 oktober  Bingo clubhuis vv Heerde (onder voorbehoud)  19.30 uur  

 

Letop: Thuiswedstrijden van het 1e elftal kunnen in aanvangstijd veranderen van                                                   

15.00 naar 14.30 uur.  Voor update wedstrijden site www.vvheerde.nl      

De jaarlijkse vrijwilligersavond kan dit jaar weer worden gehouden en zal plaats vinden op 

vrijdagavond 4 november a.s. vanaf 19.30  tot uiterlijk 23.00 uur 

De jaarvergadering zal plaats vinden op maandag 27 november a.s. om 19.30 uur.                                                          

De uitnodiging en de agenda worden binnenkort verzonden.  

Nieuwsblokje supportersvereniging.  

Op de recentelijk gehouden feestavond ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de 

Supportersvereniging Heerde is Henk Kroeze onderscheiden met de titel  “Erelid van Verdienste” 

naar aanleiding van het feit, dat Henk na maar liefst 33 jaar in het bestuur te hebben gezeten gestopt 

is als penningmeester van de supportersvereniging. 

Het moge duidelijk zijn, dat dit een enorme prestatie is! 

Door het uitreiken van het bijbehorende speldje, diner bon en bos bloemen werden Henk en zijn 

vrouw Dinie bedankt voor al die jaren inzet en steun. 

http://www.vvheerde.nl/


 

Verloting Supportersvereniging Heerde. 

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum organiseert de supportersvereniging Heerde een grote 

verloting . 

Totale uitgifte bedraagt 400 loten voor de prijs van €25 per lot.  

De totale prijzenpot bedraagt 4999,99 Euro! 

In totalitair zijn er 20 zeer aantrekkelijke prijzen te winnen. 

Alle prijzen zijn ingekocht bij de lokale ondernemers, die ook de vereniging sponsoren. 

Koop je een lot of meerdere dan sponsor je daarmee de SV maar eigenlijk de VV Heerde, zoals jullie 

weten gaan alle gelden die wij genereren naar de vv Heerde  

 

Ben je nog niet benaderd en wil je loten kopen? 

Meldt je dan bij een van de volgende welbekende bestuursleden : 

Dick Bosch, Carlo de Wilde, Dominique Zwols, Gerrit Jan Kommer, Maurice Kommer, Arjan Rorije of 

Dennis van Velsen.                                                                                                                                                          

Donderdag 27 oktober zal de trekking plaats vinden clubhuis vv Heerde 21.00 uur  

 

Lastig om contributie te betalen? Het Jeugdfond Sport en Cultuur Helpt! 

Dit is een initiatief van het cultuurplein NO Veluwe en de gemeente Heerde.                                                                   

Zie hiervoor de tekst in de bijlage. 

 

Met sportieve groeten 

Bestuur vv Heerde 

 

Bijlage 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

 

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen 

en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.  

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld door onze 

cultuurcoach Claire Beukema - Hooijer of buurtcoach sport & bewegen Kevin Bosch. Hij of zij 



kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, 

kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of deelnemen aan culturele activiteiten en/of 

lessen. Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met één van de intermediairs 

via onderstaande contactgegevens. 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie of lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag 

wordt de bijdrage rechtstreeks naar de aanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een 

waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De 

intermediair kan daar meer over vertellen. 

 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 
 
Claire Beukema – Hooijer 
Cultuurcoach 
Tel: 06 11 88 02 88 
c.beukema@cultuurpleinnoordveluwe.nl 
 
 
 
 
Kevin Bosch 
Buurtcoach sport & bewegen 
Tel: 06 55 34 30 26 
k.bosch@heerde.nl 

 

 

 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Heerde-JFSC.pdf
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
mailto:k.bosch@heerde.nl

