
 

 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2013 

 

Deze Nieuwsbrief wordt ongeveer maandelijks verstuu rd aan leden, ouders, sponsoren en 
belangstellenden van de Voetbalvereniging Haren. De ze vorm van berichtgeving is mede ter vervanging 
van ons clubblad ‘Diekproat’ en om de betrokkenheid  binnen onze vereniging te vergroten en ieder op de  
hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. De meest e berichten zijn ook te vinden op onze website. 
 

  

Bekerfinaledag Senioren op 25 mei bij vv Haren  

vv Haren is op zaterdag 25 mei aanstaande gastheer voor de bekerfinalisten Senioren. De laatst overgebleven vier 
elftallen bij de vrouwen en de Reserve groep 1 en 2 bij de mannen gaan op sportieve wijze uitmaken wie zich de 
sterkste van het district Noord mag noemen.  

Helaas heeft vv Haren 3 de finale net niet bereikt, maar beloofd het desondanks toch een spectaculaire dag te 
worden met teams uit Assen, Drachten, Genemuiden, Groningen, Leeuwarden, Meppel en Stiens. Kortom uit alle 
hoeken van het KNVB district Noord. Zie hier  voor het programma. 

  

vv Haren Jeugdtoernooien 2013 

Ook dit jaar organiseert vv Haren weer diverse jeugdtoernooien; 

• 1 juni - E-toernooi. Zie hier  voor het programma; 

• 22 juni - F-toernooi. Zie hier  voor het programma; 

• 23 juni - D-pupillen Hendrik Nijboertoernooi. Zie hier  voor het programma. 
  

Gezocht: Secretaris vv Haren (M/V) 

Binnen het dagelijks bestuur van vv Haren is de vacature ontstaan van Secretaris (M/V). De secretaris is 
verantwoordelijk voor de verenigingsadministratie (m.u.v. leden en financiële administratie). Taken zijn o.a. het 
opstellen van de agenda, verslaglegging van vergaderingen, opstellen en versturen van correspondentie richting 
leden, KNVB en andere partijen. Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur. Zie hier  voor meer informatie. 

  

Koningskorting voor nieuwe leden en een beloning vo or bestaande leden! 

Voor de werving van nieuwe leden zet de vv Haren hoog in: Koningskorting ! Een nieuw lid betaalt het eerste jaar 
van z’n lidmaatschap 25% minder.  

Daarnaast zijn we voor onze damesafdeling  op zoek naar dames die sportiviteit en gezelligheid willen 
combineren. Er kan vrijblijvend worden meegetraind op vrijdagavond (20:00 uur). 

Worden nieuwe leden aangebracht door een bestaand lid, dan verdient deze ook nog eens een bonus van € 50,-.  

Doe dus je best om nieuwe leden te werven en meld ze aan via lid@vvharen.nl .Voor alle drie de acties ligt een 
flyer in het clubhuis. 
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ALV dinsdag 2 juli 2013 (aanvang 20:15 uur) 

Agendapunten; 
-  Verslag ALV oktober 2012,  
-  Beleid VTZ seizoen 2013/2014 senioren (Richard) 
-  Voorlopige  jaarcijfers 2012/2013 (Willem) 
-  Balans en winst en verliesrekening Concept (Willem) 
-  Materiaalfonds 2012/2013 (inkomsten/uitgaven Willem/George) 
-  Contributies 2013/2014 (Willem) 
-  Actieplan “Tegen geweld en voor sportiviteit”  
-  Bestuur nieuwe seizoen plus vacatures (ter voorbereiding ALV oktober 2013; Klaas) 
-  Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 (Klaas/Willem) 
-  Rondvraag  

  

Openingstraining FC Groningen op zondag 23 juni 

Op zondag 23 juni start FC Groningen de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer op de velden van De Koepel. 
Zoals de laatste jaren is hierbij de vv Haren gastheer tot eind juli. 

Op de vraag aan Bas Roorda in de voorbespreking of er nog punten zijn die wij als vv Haren anders en/of beter 
kunnen doen, volgde een prachtige stilte! FC Groningen is zeer tevreden over de samenwerking, flexibiliteit en 
vriendelijkheid van alle vrijwilligers van vv Haren, een groot compliment voor al onze vrijwilligers !!! 

De openingstraining zal starten om 14:30 uur als toetje van ons Hendrik Nijboertoernooi. 

  

vv Haren geeft voetbalkleding aan kansarme jongeren ! 

Op dinsdag 16 april toog een delegatie van de vv Haren naar de Hr. Ms. Holland te Den Helder, om pakketten 
overtollige tenues aan te bieden voor kansarme jongeren op de Antillen. Totaal elf dozen en drie tassen met 
materiaal werden in dank aangenomen en aan boord gebracht.  

Na een rondleiding door de Ltz Bos door het schip werd nog even onder het genot van koffie en thee wat 
nagepraat. Er werd geopperd eens naar Haren te komen om ter ondersteuning van het goede doel, tussen een 
scheepselftal van Hr. Ms. Holland en de vv Haren een benefietwedstrijd te organiseren. Dit werd door de delegatie 
enthousiast begroet. Na het nemen van enkele foto’s voor het archief namen we afscheid van de Ltz Bos en de 
overige bemanning en keerden met een voldaan gevoel huiswaarts.  

Zie hier voor het volledige verslag. 

  

Heb je vragen en/of opmerkingen, mail dan nieuwsbrief@vvharen.nl 


