
                     
         

 

 

 

          
          
 

Nieuwsbrief  januari 2023 
 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ouders en verzorgers, 
 
Wij hopen dat jullie allemaal hebben kunnen genieten van de feestdagen. Als bestuur wensen we 
iedereen een gezond en sportief 2023 toe. Omdat er al weer het nodige te melden valt, leek het ons 
goed om weer een Nieuwsbrief uit te brengen. 
 
Nieuwjaarsborrel 7 januari jl. 

Zoals jullie weten kon onze Nieuwjaarsborrel in 2021 en 2022 niet doorgaan vanwege 
corona. Maar afgelopen zaterdag kon het gelukkig wel weer. De kantine zat lekker vol en 
het was erg gezellig. Grietko Folgerts hield een korte toespraak waarin hij terug blikte op 
2022 en vooruit keek naar 2023. Veel punten komen terug in deze Nieuwsbrief. 
 
Gasverbruik 2022. 
We kunnen gelukkig melden dat onze besparingsacties nu al een fantastisch resultaat hebben opge-
leverd. In 2022 hebben we nl. net geen 4300 m3 gas verbruikt. Dat was in 2021 nog bijna 5700 m3. 
Maar uiteraard zetten we vol in op een verdere verlaging van ons gasverbruik. We kijken o.a. naar 
isolatiemaatregelen in de kantine en evt vervanging van gasgestookte tapwaterboilers e/o CV-ketels. 
 

Leekster Voetbal Gala 

Op vrijdag 16 december jl. deed een team van vooral jonge spelers en enkele 
routiniers mee aan de B-poule van het Leekster Voetbal Gala. Gelukkig kon dit 
traditionele winter zaalvoetbaltoernooi weer gespeeld worden. Op het programma 
stonden wedstrijden tegen vv Westerkwartier, vv De Lauwers, vv TFS en FC 
Fochtelo. Met 1 winstpartij, 1 gelijkspel en 2 verloren wedstrijden ging het team van  
vv Ezinge helaas niet door naar de finaleronde. Volgend jaar beter. 

 
Klaverjassen en sjoelen  

Op vrijdag 23 december jl kon er, na 2 coronajaren, in de kantine geklaverjast en gesjoeld worden. 
Voor het klaverjassen waren 16 liefhebbers van de partij en bij het sjoelen waren dat er 8. Het werd 
een heel gezellige avond, die georganiseerd was door Marc Zijlema en Jurrien de Waaij. Enkele 
gelukkigen konden naar huis gaan met een vleesprijs, nadat ze op ludieke wijze toegesproken waren 
door Jurrien. Er gingen geluiden op om met Pasen weer zo’n avond te organiseren. Dikke prima!  
 
Gezamenlijke training jeugd vv Ezinge en vv OKVC 

In de eerste week van de kerstvakantie konden onze jeugdspelers hun energie even 
kwijt op de voetbalvelden van vv OKVC in Oldehove. Daar waren gezamenlijke 
trainingen georganiseerd voor beide jeugdafdelingen. In elke leeftijdscategorie was een 
mooie opkomst. Na een voorstelrondje werd er niet meer zo veel gekletst en vooral 
lekker fanatiek getraind. Een deel van de trainingen werd door Roelie Hoekstra verzorgd en  
een deel door een trainer van vv OKVC. Dit was de tweede vakantietraining die de clubs gezamenlijk 
aangeboden hebben. Later dit jaar komt er een vervolg op deze activiteiten. 

 
Coppa Westerkwartier 

In de 1
e
 week van januari organiseerden de sportcoaches van De 

Schans “Coppa Westerkwartier”, een zaaltoernooi voor alle voetbal-
verenigingen uit onze gemeente. Een mix van JO12 en JO13 reisde 
woensdag 4 januari in alle vroegte naar Grijpskerk om daar vier wed-

strijden te spelen. Zonder enige zaaltraining moesten ze even wennen aan de korte afstanden en de 
snelheid in het spel. Toch vonden ze het allemaal super leuk en voor herhaling vatbaar. Met 4 punten 
in de pocket gingen ze weer naar huis. 



                     
         

 

 

 

Jeugdcommissie is van start gegaan 

Deze commissie bestaat uit Mathijs (speler JO17), Sjanon (JO17), Mintsje (JO13), Martinus (JO12), 
Inge (JO10), Esther (JO10 en JO8) en Marianne (algemeen en JO10). De commissie zoekt nog een 
vertegenwoordiger namens de MO15 en het zou fijn als een ouder van één van de kabouters ook wil 
aansluiten. Hun 1

e
 activiteit was het in de kantine kijken naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen 

Argentinië voor de MO15, JO17 en senioren. Een super geslaagde avond, los van de uitslag. Ook 
heeft de commissie enkele trainingen georganiseerd in de gymzaal van Ezinge. De commissie is nog 
zoekende over hoe ze iedereen zo goed mogelijk kunnen informeren. Ideeën hierover zijn welkom! 
 
Trainer Ronald Bouwman  

Spijtig genoeg is onze hoofdtrainer Ronald Bouwman onlangs ernstig geblesseerd 
geraakt (een achillespees is afgescheurd). We hopen dat hij voorspoedig zal herstellen. 
Gelukkig kan hij de trainingen en wedstrijden wel voorbereiden en begeleiden. 
 
Energieregeling maatschappelijke organisaties 
Eind 2022 heeft de gemeente Westerkwartier bekend gemaakt dat ze een regeling hebben ingevoerd 
voor maatschappelijke organisaties in de gemeente die te maken hebben met een stevige verhoging 
van de energielasten. De regeling geldt voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023. Als bestuur 
gaan wij hiervoor zeker een aanvraag indienen. 
 
Jubilarissen 

We gaan meer aandacht besteden aan leden die al heel lang lid zijn van onze vereniging en leden die 
als vrijwilliger veel hebben betekend voor de vv Ezinge of dat nog steeds doen, de zgn leden van 
verdienste. Momenteel kennen we alleen ereleden. Die worden door de algemene ledenvergadering 
benoemd, op voordracht van het bestuur. 
 
Activiteitenkalender  
Zat 21 januari 2023 start competitie jeugdteams en Ezinge 2  

sc Loppersum 2 tegen Ezinge 1 (oef) 14.30u sportpark Loppersum 
Ma 23 januari 2023 bestuursvergadering   20.00u kantine Feerwerd 
Zat 28 januari 2023 Ezinge 1 tegen vv Omlandia 2 (oef) 14.30u sportpark Feerwerd 
Ma 20 februari 2023 bestuursvergadering   20.00u kantine Feerwerd 
Vrij 10 maart 2023 NL Doet    09.00u sportpark Feerwerd 
Ma 20 maart 2023 bestuursvergadering   20.00u kantine Feerwerd 
 

Wie wil samen met ons de vv Ezinge versterken? 
 

Wij zoeken nog altijd een voorzitter en ook een algemeen bestuurslid. 
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 sinds kort 
ook Instagram. Daarnaast zoeken we nog altijd een vaste grensrechter 
en leider voor Ezinge 1. En we kunnen ook nog heel goed 1 of 2 scheids-
rechters 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 
 
Emailadres:  secretaris@vvezinge.nl 
Telefoon:  06-30957131 (G.Folgerts) 
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