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Nieuwsbrief vv Haren
Uit de bestuurskamer
Voorzitter
Tijdens de ALV van 31 oktober 2016 is Rik Jan Wesselink unaniem
gekozen tot voorzitter van vv Haren. Op dit moment laten de
werkzaamheden van Rik Jan het niet toe wekelijks op de club te
zijn. Rik Jan probeert in ieder geval zo vaak als mogelijk aanwezig
te zijn bij de thuiswedstrijden van het 1e van vv Haren. Binnenkort
zal Rik Jan zich voorstellen.
Rubbergranulaat
De afgelopen maanden was de club in de ban van de
rubbergranulaat-perikelen. Na de uitzending van Zembla heeft het
bestuur gemeend snel te anticiperen en de jeugdteams niet meer
op de kunstgrasvelden te laten voetballen. Na de eerste resultaten
van het onderzoek van RIVM begin januari heeft het bestuur
besloten de jeugdteams weer op de kunstgrasvelden te laten
spelen.
Het bestuur volgt alle ontwikkelingen over het rubbergranulaat op
de voet. Hierover is regelmatig overleg met de gemeente. Op dit
moment volgt de gemeente het standpunt van het ministerie van
EZ.
Het bestuur heeft met klem aan de gemeente gevraagd
alternatieven voor rubbergranulaat te onderzoeken. Ook de
gemeente volgt de ontwikkelingen aangaande rubbergranulaat op
de voet. Wethouder Sloots heeft aangegeven dat de veiligheid en
gezondheid van de (jeugd)leden hierbij voorop staat. Wanneer er
nieuws is zal het bestuur hierover informeren.
Werkgroepen
Op 2 mei 2016 is er een brainstormsessie geweest. Deze
brainstormsessie heeft veel aanknopingspunten opgeleverd om er
voor te zorgen de club sportief en financieel gezond te houden en
te verbeteren. Er zijn doelstellingen en verbeterpunten
geformuleerd.
Het bestuur gaat binnenkort 6 werkgroepen oprichten. De
werkgroepen zullen worden opgericht door de (hoofd)
bestuursleden. De verschillende werkgroepen zijn: Jeugd,
senioren, vrijwilligers, media, algemeen en verbondenheid &
ledenwerving. De bestuursleden gaan leden vragen om in de
werkgroepen zitting te nemen.
Het bestuur juicht de aanmelding van leden voor de groepen van
harte toe. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de
secretaris via: secretaris@vvharen.nl.

Energie
De afgelopen maanden hebben wij als vereniging intensief contact
gehad met de gemeente Haren en de vv Gorecht over de
energienota. Er is een deal gemaakt voor de afrekening van het
kalenderjaar 2016. Daarna hebben we vooral gekeken hoe wij in
2017 (vv Gorecht is vanwege het grootverbruik contractpartner
met een energieleverancier) de afrekeningen / voorschotten gaan
opstellen. Op 2 februari 2017 hebben wij in een gezamenlijk
overleg met de vv Gorecht ook dat intensief besproken. Het
energievraagstuk voor het sportcomplex is zeer ingewikkeld. Er is
constructief overleg geweest en er zijn afspraken gemaakt hoe
deze kwestie voor 2017 op te lossen.
De verwachting is dat alle kosten (gas en elektra samen op het
gehele complex) ongeveer € 30.000 á € 35.000 per jaar zijn. Dit is
niet exact in te schatten omdat voor ons niet duidelijk is wat de
gaskosten van de andere gebruikers op het complex zijn.
het bestuur is zeer content dat 2016 afgerekend is met de
gemeente en dat er samen met Gorecht vooruit wordt gekeken
naar de samenwerking voor de komende jaren. Namens het
hoofbestuur gaat er speciale dank uit naar Teun Bouwman, Jan
Tuinman, Gert Loman (voor juridisch advies) en Eric Boer/
Duurzaamheid
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om de verlichting op het
sportpark en het gebruik van de kantine en de kleedkamers te
verduurzamen. Er wordt gekeken naar ledverlichting aan de
lichtmasten en zonnepanelen op de kantine en kleedkamers.
Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn, dan kan er contact
worden opgenomen met de secretaris via:
secretaris@vvharen.nl.
Ledenadministratie
Het komt te vaak voor dat het bestuur achteraf moeten
constateren dat men niet op de juiste wijze het lidmaatschip
opzegt. Opzeggingen en verhuizingen kunnen worden
doorgegeven aan de ledenadministratie (Jan v/d Wijk).
Wanneer er vragen zijn over het opzeggen van het lidmaatschap
kan er wederom contact worden opgenomen met Jan v/d Wijk of
de penningmeester.
Voor opzeggen en aanmelden wordt verwezen naar onze site.
Verlenging verbintenis selectietrainers
Het bestuur is zeer verheugd dat op de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie de contracten van de selectie trainers met een
jaar zijn verlengd. Hoofdtrainer Cor Meijer gaat zijn 4e seizoen in,
terwijl assistent-trainer Angelo Spoor zich gaat opmaken voor een
derde seizoen.
Haren 1 draait dit seizoen prima mee en zet in op een plek bij de
bovenste vier. Haren 2 zal na de winterstop proberen de stijgende
lijn door de trekken.

Spaar via de Jumbo
Van maandag 13 februari tot en met zondag 23 april 2017 vindt
de Jumbo Sponsoractie bij de Jumbo vestigingen in Haren
plaats. Tien weken lang ontvangen klanten van Jumbo Haren
Anjerplein 31 en Jumbo Haren Kroonkampweg 10 bij besteding
van elke € 10,00 aan boodschappen 1 sponsorvoucher t.w.v. €
0,10. De sponsorvoucher(s) kunt u doneren aan vv Haren via de
actiekast in de winkel, via de Facebookpagina’s van de Jumbo
vestigingen of inleveren bij de kantine (Jumbo-box)
Wilt u dat vv Haren een zo hoog mogelijke bijdrage ontvangt?
Roep dan zoveel mogelijk familie, vrienden, collega’s en
buurtgenoten op om mee te sparen!
Link website: Jumbo Actie vv Haren
Gratis Voetbalclinic Jeugd vrijdag 24 februari
Speciaal voor alle jeugd vanaf 4 jaar organiseren Voetbalacademie
Noord en vv Haren op vrijdag 24 februari een gratis voetbalclinic
op Sportpark de Koepel. Van 13.00 tot 18.00 uur mag alle jeugd
vanaf 4 jaar meedoen, dus ook niet-leden. De clinic is inclusief een
afsluitend patatje! Verzoek aan onze eigen jeugdleden is om een
vriendje/vriendinnetje mee te nemen naar de voetbalclinic.
Aanmelden: voetbalclinic@vvharen.nl
Link website: Gratis voetbalclinic
Puppietraining
Zaterdag 4 maart beginnen wij weer met ‘puppietraining’,
aanvang 10:00. Onder leiding van de zeer ervaren puppietrainer
Ab Tuinman kunnen jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar op
sportpark “De Koepel” kennis maken met de voetbalsport op het
puppieveld naast de kantine van vv Haren.
Wie wil deelnemen aan deze puppietraining kan zich aanmelden in
het clubhuis van vv Haren of via: attuinman@hotmail.com
Reanimatiecursus
Op maandag 30 januari werd de theorie in de praktijk toegepast
op 4 oefenpoppen, gekoppeld aan een registratiesysteem. Zowel
de frequentie als de diepte van de hartmassage en de beademing
werden geanalyseerd.
Tevens is er geoefend met de rescue-mask: hygiënischer en
langer vol te houden. en tot slot is er geoefend met de
automatische elektronische defibrillator (AED).
En het is (of lijkt?) zo simpel! Toch moet er jaarlijks geoefend
worden. Natuurlijk verloopt zeker niet elke reanimatie succesvol.
Maar niets (kunnen) doen leidt tot een blijvende asystolie.
Is er een dokter in de zaal? is niet van toepassing! Want het
gebeurt op een andere plaats en op een onverwacht moment. En
als jij in de buurt bent dan kun jij hopelijk met medestanders de
10 minuten overbruggen voordat de ambulance met de
professionals en hun apparatuur is gearriveerd.
Alle aanwezigen waren geslaagd. Tot volgend jaar!!

Programma vv Haren 1
19-feb

14.00

vv Haren

- vv De Wilper Boys

12-mrt

14.00

vv Donkerbroek

- vv Haren

19-mrt

14.00

vv Haren

- SV Haulerwijk

26-mrt

14.00

vv Gorredijk

- vv Haren

2-apr

14.00

vv Haren

- vv Gruno

9-apr

14.00

vv Winsum

- vv Haren*

23-apr

14.00

vv Nieuw Roden - vv Haren

30-apr

14.00

vv Haren

- THOR

7-mei

14.00

vv Bakkeveen

- vv Haren

14-mei

14.00

vv Haren

- vv Surhuisterveen

*Wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark de Koepel te Haren.
Voor het programma en de uitslagen van alle andere teams kan je
op onze website kijken! Link: Programma & Uitslagen
Sponsorkliks
Vanaf nu is het voor iedereen die vv Haren een warm hart
toedraagt mogelijk om vv Haren GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst
naar www.vvharen.nl.
Op de website staat (rechtsonder) een banner van SponsorKliks.
Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Thuisbezorgd.nl,
Coolblue en Zalando, Wehkamp, KLM, Mediamarkt, Blokker,
Intertoys. Ook het online boeken van een vakantie of een hotel,
het veranderen van energieleverancier of het bestellen van een
cursus kunt u via de banner van Sponsorkliks op bestellen via
onze website.
Iedere aankoop via deze banner op onze website bij een van deze
bedrijven levert vv Haren een commissie op tussen ongeveer 2 en
9 % terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Via de banner op ww.vvharen.nl kunt u terecht bij 4.500
restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.
Uiteraard hopen wij dat u in eerste instantie uw aankopen doet via
één van onze vele verenging sponsoren.
Indien u toch besluit om een online bestelling te plaatsen, doe dit
dan graag via de banner van Sponsorkliks op www.vvharen.nl
of via onderstaande banner.

