
                     
         

 

 

 

          
          
 

Nieuwsbrief  oktober 2022 
 
Beste leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers, ouders en verzorgers, 
 
 
Voor onze 6 jeugdteams (JO8, JO10, JO12, JO13, MO15 en JO17) zit de 1

e
 periode tot aan de 

herfstvakantie er al weer op. Zij worden door de KNVB opnieuw ingedeeld naar sterkte. Dit seizoen 
doet ons MO15-team mee als 9-tal ipv als 11-tal. Een primeur voor de vv Ezinge is een 45+ team, van 

zo’n 15 spelers, dat actief zal zijn op 8 vrijdagavonden in het hele seizoen. Zij spelen met een 7-tal op 
een half voetbalveld met jeugddoeltjes. Slidings zijn verboden. Dat is voor sommigen even wennen. 
Op 18 november a.s. spelen ze in Feerwerd. Dat is de dag na de Algemene Ledenvergadering. 
 
Nieuwe jeugdcommissie 

Onlangs hebben wij een oproep gedaan aan de ouders/verzorgers van onze jeugdspelers met de 
vraag om per team één lid te zoeken voor een nieuw te vormen jeugdcommissie. Die gaat dan alle 
zaken rondom de jeugdteams regelen. Wij hopen dat we op de Algemene Ledenvergadering van  
17 november a.s. de leden van deze commissie aan jullie kunnen voorstellen. Dat zou geweldig zijn. 
 
Hoge gaskosten 

Wij werken met vaste jaarcontracten bij energiebedrijven. Dan weten we wat we moeten betalen. 
Vanaf 1 januari 2022 ging met name de prijs voor gas al flink omhoog, maar vanaf 1 januari 2023 
moeten we nog veel meer betalen. We hebben het dan over bruto ruim € 2,90 per m3. Uiteraard 
proberen we het verbruik van gas te verlagen, maar met de huidige gebouwen en apparatuur lopen 
we daarbij tegen grenzen aan. Daarom zullen we de temperatuur van de radiatoren laag instellen en 
verder vragen we aan onze leden om zo kort mogelijk te douchen. Gelukkig is op 4  oktober jl. bekend 

gemaakt dat voor verenigingen vanaf 1 januari 2023 hetzelfde prijsplafond voor gas en stroom van 
kracht is als voor huishoudens. Maar gezien ons normale jaarlijkse gasverbruik van ca 5600 m3 zal 
duidelijk zijn dat de gaskosten fors toenemen.  Als we niet willen interen op onze financiële reserves, 
zullen we genoodzaakt zijn de contributies (tijdelijk) te verhogen. Dit punt zal op de Algemene Leden-
vergadering van 17 november a.s. zeker op de agenda staan. 
 
Schoonmaak kantine en kleedkamers 

Op de Buitengewone Ledenvergadering van begin juni hebben onze leden in meerderheid gekozen 
voor een systeem van zelf schoonmaken zodat de contributie niet hoeft te worden verhoogd om de 
schoonmaak betaald te laten doen. Er is een jaarrooster gemaakt zodat alle teams weten in welke 
weken ze de schoonmaak moeten verzorgen. We zijn blij dat het schoonmaken door zowel de jeugd- 
als de seniorenteams goed is opgepakt. 
 
7 tegen7 toernooi 

Gelukkig hebben we half juni dit toernooi weer kunnen organiseren. Een groep enthousiaste senior-
spelers heeft dit opgepakt. Het was een daverend succes. Zowel voor de deelnemers als voor ons als 
vereniging. We konden de opbrengst heel goed gebruiken voor het deels bekostigen van enkele 
financiële tegenvallers, zoals de reparatie van de LED-verlichting rond de velden. 
 
Verenigingsdag 25 juni 

We sloten het afgelopen seizoen af met de traditionele verenigingsdag. Die dag was er in Garnwerd 
ook een andere leuke activiteit voor de jeugd. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor de jeugd 
geen ochtendprogramma te organiseren. In de middag was er een mix-toernooi voor senioren en de 
oudere jeugd. Daarna waren er wat activiteiten voor de jongere jeugd. Rond 18 uur arriveerden de 
vooraf bestelde pizza’s uit Winsum.  Die zijn met smaak verorberd door jong en oud. Hier waren 
overigens ook ouders van jeugdleden van de partij. Ook zonder BBQ was het een geslaagde middag.. 



                     
         

 

 

 

Inzet voetbalschool VTS Het Verschil 

We hebben besloten om voor de JO8 en JO10 samen deze voetbalschool in ieder geval tot de winter-
stop in te huren voor het geven van 1 training per week op de donderdag. Naast een trainer van VTS 
verzorgt ook een jeugdtrainer van vv Ezinge samen de training. Het idee is dat de trainingen hierdoor 
nog leuker worden en onze jeugdtrainers kunnen groeien als trainer.  
 
Rabo ClubSupportactie 2022 
We krijgen dit jaar € 526,99 overgemaakt op onze rekening dankzij de 42 stemmen die op ons doel 
zijn uitgebracht.. Hiermee kunnen we de inzet van voetbalschool VTS Het Verschil tot aan de winter-
stop grotendeels bekostigen. Super bedankt voor het stemmen op ons. 
 
Grote Clubactie 

Op 24 september is deze jaarlijkse actie weer van start gegaan. Spelers van onze jeugdteams JO8, 
JO10, JO12 en JO13 komen bij u langs om loten te verkopen. Onze voorkeur gaat uit naar het 
verkopen van de loten via de QR-code die voorop de lotenboekjes van de spelers staan. Online loten 
kopen kan ook. Klik hiervoor op deze link: https://lot.clubactie.nl/lot/voetbal-vereniging-ezinge/402887   
Wij halen hier elk jaar weer een leuk bedrag mee op en uiteraard hopen we dat er mooie prijzen gaan 
vallen op door ons verkochte loten. 
 
Activiteitenkalender 

 
Dinsdag 18 oktober  training samen met jeugd vv OKVC sportpark Feerwerd 
Maandag 24 oktober  Bestuursvergadering   kantine Feerwerd 
Maandag 14 november  Bestuursvergadering   kantine Feerwerd 
Donderdag 17 november Algemene Ledenvergadering  kantine Feerwerd 
Maandag 19 december  Bestuursvergadering   kantine Feerwerd 
Zaterdag 7 januari 2023 Nieuwjaarsborrel   kantine Feerwerd 

 
Wie wil samen met ons de vv Ezinge versterken? 
 

We hebben dringend behoefte aan versterking van ons bestuur.  
Sjanon Meyer stopt er na dit jaar mee, dus dan zijn we nog maar met  
3 bestuursleden over. Dat is niet doenlijk.  
 
Verder zijn we op zoek naar mensen die zich voor een bepaald thema 
willen inzetten, zoals ons sportpark; de kantine, onze vrijwilligers en de 
communicatie via website, teamapps, Twitter, Facebook en Instagram.  
 

Daarnaast zoeken we nog altijd een vaste grensrechter en leider voor Ezinge 1 en we kunnen ook nog 
heel goed een aantal scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van Ezinge 2 gebruiken. 
 
Als hiervan iets je misschien wat lijkt, maar je wilt er eerst meer over weten, neem dan contact op met 
één van ons.  
 
 
Het bestuur, 
 
Vacant   voorzitter 
Jasper Dijkstra  penningmeester 
Grietko Folgerts secretaris en wedstrijdsecretaris senioren 
Ewold Staal  algemene- en technische zaken 
Sjanon Meyer  algemene- en jeugdzaken, wedstrijdsecretaris jeugd (aftredend) 
Vacant   algemene- en jeugdzaken 
 
Emailadres:  secretaris@vvezinge.nl 
Telefoon:  06-30957131 (G.Folgerts) 
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