Nieuwsbrief februari 2022
Beste leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers, ouders en verzorgers,
We zijn echt blij dat al onze teams weer normaal morgen trainen en competitiewedstrijden spelen.
Wel hebben we te maken met coronabesmettingen bij onze spelers en die van tegenstanders.
Uiteraard hopen we dat het aantal besmettingen snel zal afnemen. Het leek ons weer goed jullie met
een Nieuwsbrief te informeren over diverse zaken die spelen binnen onze vereniging.
Online Algemene Ledenvergadering 18 november 2021
e
Vanwege de coronaregels moesten we voor de 2 keer onze jaarlijkse ledenvergadering online
houden. Deze keer met Sjanon Meyer als technisch voorzitter. De opkomst was met 36 leden/ouders
van jeugdleden, inclusief 7 bestuursleden, zelfs hoger dan normaal. Het was een prima vergadering.
De kascommissie was tevreden met de financiële verantwoording over het seizoen 2020-2021.
Gelukkig hebben we ondanks corona nog geen geldzorgen, maar we moeten wel de hand aan de knip
houden. We hebben afscheid genomen van Marc Zijlema en Nicole Mensinga-Broekema als bestuursleden. Ewold Staal zou eerst ook stoppen, maar heeft besloten om toch door te gaan als bestuurslid.
Daar zijn we erg blij mee. Tot slot hebben we ons Ambitiedocument 2022-2026 besproken. De
aanwezigen stemden unaniem in met dit document. We zijn inmiddels begonnen met het omzetten
van onze ambities en doelen in concrete actiepunten.
Kantinebeheer
We zijn bezig om het kantinebeheer opnieuw neer te zetten, nu
Dina Werkman hiermee is gestopt. Gelukkig hebben Sandra
Pettinga, Ivar Zijlema en Ruben Duivenvoorden aangegeven dat ze
wel iets willen betekenen voor de kantine. Zij organiseren nu de
inkoop, financiën en schoonmaak. De prijzen van de meeste zaken
zijn iets verhoogd, maar dat was ook al jaren niet gebeurd. Met
e
e
name voor de senioren van het 1 en 2 team verandert er het
nodige. Zij moeten zelf de bardiensten op beide trainingsavonden regelen en ook op de zaterdagmiddag. Het is nog even zoeken naar nieuwe automatismen, maar als iedereen een beetje meehelpt,
komt het vast goed.
Financiële acties
Afgelopen najaar hadden we weer de gebruikelijke acties. Die leverden ons behoorlijk wat geld op.
Daarom bedanken wij iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De Grote Clubactie leverde ruim
€ 800,- op, terwijl de Rabo Clubsupport actie uitkwam op net geen € 420,- Dan waren er nog de
banketstaven voor Sinterklaas. Hiervan hebben we 400 zakjes van 2 staven weten te verkopen. Maar
liefst 50 meer dan vorig jaar. Omdat best veel mensen geen contant geld meer in huis hebben, gaan
we volgend jaar ook met een QR-code werken.
Verlichting tussenveld en veld 2
Eind januari hadden we zomaar te kampen met een kortsluiting bij de
verlichting rondom veld 2. Na flink wat graafwerk en vervanging van
kabels en verbindingsdozen branden alle lampen aan het eind van de
middag op 27 januari jl. weer. Dank aan iedereen die hierbij heeft
meegeholpen. Vervelend genoeg ging op 3 februari jl, één van de drie
lampen uit van het tussenveld. Gelukkig kon deze lamp al op
7 februari jl. gerepareerd worden. Dit is een forse financiële tegenvaller in een tijd waarin het al lastig genoeg is voor de vereniging.

Velden blijven te nat
De staat van onze beide velden is in toenemende mate een punt
van zorg. Ze blijven te nat en zijn daardoor geregeld slecht
bespeelbaar. Hierdoor moeten we de trainingen vaak verplaatsen
naar het tussenveld. Dat is eigenlijk te klein als we alle trainingen
op de dinsdag en donderdag willen houden. Wij denken dat dit te
maken heeft met het uitblijven van periodiek groot onderhoud door
de gemeente. We gaan dan ook binnenkort hierover in gesprek met
de gemeente Westerkwartier.
Informatie groenplan
Eind september 2021 hebben we de bewoners van de Valgeweg, die direct buren zijn met ons
sportpark in Feerwerd, uitgenodigd om aanwezig te zijn op een bijeenkomst. Daar zijn de wensen van
de bewoners gehoord rondom de groenvoorziening. Daaropvolgend hebben wij een overleg met de
gemeente Westerkwartier gehad. Samen met de gemeente zijn alle verzamelde punten besproken.
Wij nemen het advies van de
gemeente, tezamen met de wensen van
de bewoners, mee en gaan
onderstaand plan in (het voorjaar van)
2022 uitvoeren. Vanuit de
wens van de bewoners van nr. 22 en 24
zal er een aantal bomen
gekapt worden. De gemeente heeft
recentelijk een door ons
aangevraagde kapvergunning hiervoor
gehonoreerd. Ook een tak
van een grote boom gaat gesnoeid
worden. Tevens worden twee
dode bomen gekapt die rondom het
hoofdveld staan. De
gemeente heeft ons het advies gegeven
om de bomen achter de kantine, die begin 2021 zijn gesnoeid, helemaal te kappen. Volgens hen
gingen deze bomen, ondanks de uitloop, het niet redden. Daarom hebben wij ze onlangs gekapt. De
wortels en stomp worden nog gefreesd. Vervolgens gaan we op deze plekken de door de bewoners
aangegeven gewenste bomen en struiken planten. Het snoeien en kappen van de bomen en het
frezen wordt voor het voorjaar van 2022 uitgevoerd door een gerenommeerd boomkapbedrijf.
Oproepbrief bestuur wel/niet gelezen?
Eind januari hebben we aan onze leden een brief met een oproep voor nieuwe vrijwilligers gestuurd.
Per email en via de teamapp-groepen. We hebben hierop maar een aantal reacties ontvangen en
vragen ons nu af of de boodschap wel goed is overgekomen. Laat het ons weten svp. Zie ook
hieronder.
Wie wil samen met ons de vv Ezinge versterken?
We hebben nog altijd behoefte aan versterking van ons bestuur.
Maar we zoeken ook mensen die zich voor een bepaald thema
willen inzetten, zoals ons sportpark, de jeugd, onze vrijwilligers, de
communicatie, leuke activiteiten organiseren of sponsorcontacten.
Als hiervan iets je misschien wat lijkt, maar je wilt er eerst meer
over weten, neem dan contact op met één van ons. Je mag
uiteraard ook een keer bij een bestuursvergadering zijn.
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