Nieuwsbrief oktober 2021
Beste leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers, ouders en verzorgers,
We zijn heel blij dat onze teams weer gewoon kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Maar
ook dat toeschouwers weer welkom zijn op ons sportpark. Vanaf 25 september jl. is het niet meer
verplicht om 1,5 meter afstand te houden behoudens enkele uitzonderingen. Het voelt alsof we bijna
terug naar normaal zijn. Maar nog niet helemaal.
Kantine en coronaregels
Vanaf 25 september mag je alleen in een sportkantine zitten als je een
Corona-toegangsbewijs (CTB) kunt laten zien. Wel is het toegestaan om
op het buitenterras te zitten en iets te eten of drinken dat je ophaalt bij de
bar. Wij vinden het niet uitvoerbaar dat vrijwilligers van onze vereniging
aan bezoekers van de kantine moeten vragen om zo’n CTB te laten zien.
Daarom hadden wij in 1e instantie de kantine afgesloten met uitzondering van de bar, zodat ophalen
van consumpties wel mogelijk was. Dit is ook toegestaan volgens de coronaregels. Maar gezien het
weer is op het buitenterras zitten nu geen pretje meer. Vandaar dat wij hebben besloten om de
kantine weer open te stellen voor bezoekers die daar willen zitten en consumeren. Wel hebben wij een
verklaring op de kantinedeur gehangen dat wij er van uit gaan dat bezoekers die in de kantine gaan
zitten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zo nodig een CTB kunnen laten zien.
Ledenbijeenkomst 26 oktober over missie, visie en ambitiedocument vv Ezinge
In de afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met het opstellen van een missie en visie voor
onze club en een ambitiedocument voor de periode 2022 t/m 2026. Hierbij is gebruik gemaakt van de
uitkomsten van de online ledenenquête en de 3 online bijeenkomsten met onze leden. Wij willen dit
toekomstdocument graag met jullie bespreken. Daarom zijn jullie van harte welkom op onze ledenbijeenkomst op 26 oktober a.s. vanaf 20.00u in de kantine. Meld je svp vóór 19 oktober per email aan
via: secretaris@vvezinge.nl Dan sturen wij je het concept toekomstdocument tijdig toe.
Opstappen Gezinus Oosterhuis als hoofdtrainer
Halverwege september werden wij geconfronteerd met de vertrekwens van onze hoofdtrainer. Zijn
besluit stond feitelijk al vast. Daarom hebben wij meegewerkt aan zijn ontslag per 1 september jl.
Hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en ook een leider van onze 1 e seniorenteam.
De leider van het 1e seniorenteam is nl. een vriend van Gezinus en is daarom ook gestopt.
Grote Clubactie 2021
Vanaf 18 september jl. zijn er weer loten te koop voor de jaarlijkse Grote
Clubactie. Leden van onze jeugdteams JO9, JO11 en JO12 gaan hiermee langs
alle deuren in Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduaderzijl. Maar het is ook
mogelijk om online loten te kopen. Zie hiervoor onze website. De actie loopt nog
t/m 23 november a.s. Op 8 december is dan de trekking van de winnende loten.
Deze uitslag wordt op 9 december a.s. bekend gemaakt op www.clubactie.nl We hopen uiteraard dat
er weer veel loten verkocht zullen worden. De opbrengst van deze actie gaan we gebruiken voor het
realiseren van een nieuwe bergingsruimte zodat het ballenhok niet meer zo vol hoeft te staan.
Rabo Clubsupport 2021
Net als in 2020 doen we ook dit jaar weer mee aan de Rabo Club Support actie. Ook de opbrengst
van deze actie willen we gebruiken voor een nieuwe bergingsruimte. Vanaf 4 tot 25 oktober kunnen
RABO-leden stemmen op ons en ons doel. We hopen uiteraard dat velen van u dit ook doen.

AH-spaaractie
Wij hebben als bestuur er bewust voor gekozen om niet actief aandacht te vragen voor deze spaaractie. Dit omdat wij niet willen bevorderen dat onze leden hun boodschappen niet bij onze sponsor
Buurtsuper Ubels doen, maar bij de AH. Desondanks zijn wij uiteraard bijzonder blij met de opbrengst
van € 466,- Wij danken iedereen die punten heeft gegeven aan ons.
Beheer kantine vanaf 1 januari 2022
Ons erelid Dina Werkman heeft ons te kennen gegeven dat ze haar werkzaamheden voor de kantine
vanaf volgend jaar wil beëindigen. Dit na tientallen jaren. Uiteraard is Dina niet te vervangen, maar we
gaan in de komende maanden wel bedenken hoe we het beheer van onze kantine vanaf 2022 gaan
invullen. Uiteraard houden wij jullie hierover op de hoogte. Verder zullen we op een goed moment op
een passende manier Dina bedanken voor al haar betrokkenheid en inzet bij het reilen en zeilen van
de kantine.
Algemene Ledenvergadering 2021
Deze wordt op donderdag 18 november a.s. gehouden. Naast
de financiële verantwoording over het vorige seizoen, de
begroting voor het seizoen 2021-2022, het afscheid nemen
van enkele bestuursleden en hopelijk het benoemen van
nieuwe bestuursleden. Daarnaast staan o.a. de volgende
punten op de agenda: het toekomsttraject vv Ezinge, het
(verder) rookvrij maken van het sportpark en de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR, die is ingegaan per 1 juli 2021. Nadere informatie volgt
binnenkort via de teamapp-groepen en www.vvezinge.nl
Groenbeheer sportpark Feerwerd
De gemeente Westerkwartier was, net als enkele omwonenden, niet blij met onze drastische
snoeiwerkzaamheden rond de kantine in februari van dit jaar. Na een gesprek hierover met de
gemeente hebben we toegezegd om in overleg met de omwonenden van de Valgweg met een plan te
komen om e.e.a. te compenseren. Wij zijn hiermee aan de slag gegaan. Op 29 september jl. hebben
we een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar enkele omwonenden bij aanwezig waren. Er is
een aantal suggesties gedaan voor ‘onderbeplanting’ achter de kantine en kleedkamers. Daarnaast is
verzocht een paar bomen nabij veld 2 te snoeien. We gaan in overleg met de gemeente kijken wat er
mogelijk is. De uitvoering staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.
Banketstavenactie op donderdag 25 november
Op deze dag komen we weer langs met de overheerlijke banketstaven van
bakkerij Leistra. We proberen zoveel in te kopen dat we voor iedereen die ze wil
kopen genoeg hebben.
Oproep
Wij vragen onze leden aandacht te hebben voor de maximum snelheid van 30 km/uur in Feerwerd.
Versterking bestuur
We hebben dringend behoefte aan versterking van ons bestuur. We hebben nog altijd geen voorzitter
en Marc, Ewold en Nicole stoppen er na de ALV in november mee. Als het je misschien wat lijkt, maar
je wilt er eerst meer over weten of een keer bij onze bestuursvergadering zijn, neem dan contact op
met één van ons.
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