
                     
         

 

 

 

          
          
 

Nieuwsbrief  december 2022 
 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ouders en verzorgers, 
 
We zijn al weer halverwege het seizoen, de winterstop is ingegaan. Maar er is sinds de vorige 
Nieuwsbrief van alles gebeurd dat de moeite waard is om met jullie te delen. Zoveel zelfs, dat we er  
3 pagina’s voor nodig zijn. 
 
ALV van 17 november jl. 

Onze jaarlijkse ledenvergadering kon, na 2 digitale jaren, gelukkig in de kantine worden gehouden. 
Die zat zo rond half 9 met ruim 30 leden aardig vol. De agenda stond ook aardig vol, want de 
vergadering was pas rond half 12 afgelopen. We melden hier in het kort de belangrijkste zaken. 

 De gemeente Westerkwartier stopt per 1 juli 2023 onze zelfwerkzaamheidssubsidie en  
neemt per die datum het beheer en onderhoud van de velden over. 

 Komende zomer zal de toplaag van één van onze velden vernieuwd worden in opdracht van de 
gemeente. Wij zetten in op veld 2, omdat die het meest gebruikt wordt. 

 We hebben het seizoen 2021-2022 financieel afgesloten met een verlies van ruim € 1500,- 

 De kascommissie heeft de financiële verantwoording van het afgelopen seizoen door de 
penningmeester akkoord bevonden. 

 De meerderheid van de (ouders van jeugd-)leden die hun stem hebben uitgebracht stemde voor 
een energietoeslag van 25% van de normale contributie en een begrotingstekort van € 3500,-. 
Deze toeslag wordt alleen geïnd als dit nodig is voor het betalen van de energierekening. 

 Jasper Dijkstra en Grietko Folgerts zijn herbenoemd als bestuursleden. 

 De jeugdcommissie van teamvertegenwoordigers is gevormd en gaat aan de slag. 

 We gaan zo’n 150 zakjes banketstaven meer verkopen dan in eerdere jaren. 

 We hebben afscheid genomen van Ronald Venema en Sjanon Meyer als 
bestuursleden en we hebben Dina Werkman bedankt voor haar jarenlange 
inzet voor onze kantine. 

 Na de vergadering heeft Jelle Huizing aangegeven evt bestuurslid te willen 
worden voor o.a. de jeugdzaken. 

 
Ezinge 45+ 

Het nieuwe 45+ team speelde op vrijdag 18 november jl. voor de allereerste keer in Feerwerd. Omdat 
het team van OKVC maar 5 spelers had, hebben spelers van Ezinge om beurten met ze meegedaan. 
Spijtig genoeg moest onze keeper Egbert al na 5 minuten geblesseerd afhaken. Na 3 enerverende 
wedstrijden van 20 minuten was het tijd voor douchen en de 3 helft. De kantine zat gezellig vol en de 
sfeer zat er direct goed in. John Nooren had gezorgd voor muziek. Dina bestierde als vanouds de bar 
en Simon regelde af en toe hapjes. Het bleef gezellig tot in de late uurtjes. Het 45+ team dankt alle 
anderen die er een geslaagde avond van hebben gemaakt, maar in het bijzonder onze scheids-
rechters John Nooren en Niels Giesen. 
 
Banketstavenactie  

Op donderdag 1 december jl. hebben we onze jaarlijkse banketstavenactie 
gehouden. Een groot succes. Al met al hebben we bijna 700 zakjes met 2 staven 
verkocht. De opbrengst voor ons is ruim € 950,- Dank aan onze sponsor Bakkerij 
Leistra voor het maken van al die heerlijke banketstaven, aan Jouke Ritzema 
voor zijn inzet bij het regelen van de actie en aan Ite Wiersema voor het 
verkopen van ruim 150 zakjes, met name aan onze sponsoren. Dank dank dank. 
 
 
 
 



                     
         

 

 

 

Trainer Ronald Bouwman blijft zeker nog een seizoen bij vv Ezinge 

De manier waarop Ronald Bouwman de trainingen verzorgt en hoe hij ons 1
e
 seniorenteam begeleidt 

bij hun wedstrijden, bevalt ons uitstekend. In het begin van het seizoen lukte het jammer genoeg 
steeds net niet om de wedstrijden te winnen, maar de laatste weken gaat het veel beter. Daarom zijn 
we blij te kunnen melden dat Ronald ook in het seizoen 2023-2024 onze hoofdtrainer zal zijn. 
 
Grote Clubactie 
De opbrengst is dit jaar uitgekomen op € 860,04. Een super mooi bedrag. Dank aan alle kopers en 
verkopers. Vanaf 7 december kan je via https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/ opzoeken 
of je een prijs hebt gewonnen. 
 

Oranje kijken in de kantine 

Op zaterdag 3 december zijn wedstrijden van Ezinge 1 en 2 
vervroegd, zodat ieder die dat wilde om 16.00u in de kantine kon 
kijken naar de WK-wedstrijd van het Nederlands elfstal tegen de 
soccer-players van de VS. Dat werd een mooie 3-1 overwinning voor 
Oranje. Het smaakte blijkbaar naar meer, want op vrijdag 9 december 
was de kantine speciaal geopend voor de kwartfinale Nederland tegen 
Argentinië. Bijna alle spelers van de JO17 en MO15 waren aanwezig 
en ook van het 1

e
 en 2

e
 team was er een mooie opkomst. Slingers en 

ballonnen droegen bij aan de sfeer. Gelukkig kwam Oranje na een 2-0 achterstand terug naar 2-2.  
Na verlenging kwam het toen aan op strafschoppen nemen. En de rest is nu al geschiedenis.  
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit Oranje-kijken-in-de-kantine. 
 
Inzamelen kleine frisdrankflesjes 

We zamelden deze frisdrankflesjes al wel in voor het statiegeld van € 0.15 per 
flesje. Maar veel van die lege flesjes werden toch nog in de prullenbakken of de 
grijze container gegooid. Daarom hebben we nu een herkenbare groene mini-kliko 
in de kantine gezet. Als iedereen daar gebruik van maakt, kunnen we van het 
statiegeld bijvoorbeeld nieuwe ballen kopen.  
 
Gaskosten 

Wij werken met vaste jaarcontracten bij energiebedrijven. Want 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 gaan 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.  

 
Werkgroep ‘verlagen gasverbruik’ 

Tijdens de ledenvergadering hebben André Werkman, Egbert Guikema en Gerard 
Slopsema zich aangemeld voor deze nieuwe werkgroep. Vanuit het bestuur sluiten 
Grietko Folgerts en/of Jasper Dijkstra hierbij aan. Op 30 november jl kwam de werkgroep 
voor het eerst bij elkaar. Hun doel is het gasverbruik van onze vereniging flink te 
verlagen, het liefst blijvend. Wie hierover ideeën heeft, kan deze doorgeven aan de 
werkgroep. 

 
Storing veldverlichting 

Sinds begin december hebben we te maken met een storing in de veldverlichting. De lampen gaan zo 
maar uit zichzelf branden. Wij hebben dit direct doorgegeven aan het bedrijf dat deze storingen moet 
verhelpen. Maar dat is ze tot op heden nog niet gelukt. We danken iedereen voor het aan ons 
doorgeven dat er lampen branden op tijdstippen dat dit niet gewenst is. 
 
AED 

Begin 2023 komt er een nieuw AED-apparaat bij de ingang van de kantine te hangen. 
Dorpsbelangen Feerwerd en Aduarderzijl heeft het beheer van de AED van ons 
overgenomen. Wel betalen wij voor de helft mee aan de kosten van de AED. 
 
 



                     
         

 

 

 

NL Doet 

We willen dit jaar weer meedoen aan NL Doet. Dit zijn twee landelijke actiedagen met als doel nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Op het sportpark zullen op vrijdag 10 maart 2023 diverse klussen worden 
gedaan. Nadere informatie hierover volgt begin 2023. 
 
Klaverjassen en sjoelen 

Op vrijdag 23 december a.s. ben je van harte welkom in de kantine om te 
komen klaverjassen of sjoelen. Het wordt vast een gezellige avond, die 
begint om 20.00u. Kom je ook? 
 

Nieuwjaarsborrel 
Al 2 jaar hebben we deze traditionele aftrap van ons nieuwe jaar ivm corona niet kunnen 
houden. Maar gelukkig kan het weer. Daarom gaat de activiteitencommissie  onze 
Nieuwjaarsborrel organiseren. En wel op zaterdag 7 januari 2023. Nadere info volgt. 
 
 

 
Activiteitenkalender 

 
Maandag 12 december  1

e
 Overleg jeugdcommissie  kantine Feerwerd 

Maandag 19 december  Bestuursvergadering   kantine Feerwerd 
Vrijdag 23 december  Klaverjassen en sjoelen   kantine Feerwerd 
Zaterdag 7 januari 2023 Nieuwjaarsborrel   kantine Feerwerd 
Vrijdag 10 maart 2023  NL Doet    sportpark Feerwerd 
 

Wie wil samen met ons de vv Ezinge versterken? 
 

We hebben nog altijd heel dringend behoefte aan versterking van ons 
bestuur. Gelukkig heeft Jelle Huizing zich na afloop van de leden-
vergadering aangemeld als nieuw bestuurslid, met name voor de jeugd-
zaken. Daar zijn we heel blij mee. 
 
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 
Jelle Huizing  algemene- en jeugdzaken 
Vacant   algemene- en jeugdzaken 
Vacant   wedstrijdsecretaris jeugd 
 
Emailadres:  secretaris@vvezinge.nl 
Telefoon:  06-30957131 (G.Folgerts) 
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