NIEUWSBRIEF JULI 2014
Deze Nieuwsbrief wordt ongeveer maandelijks verstuurd aan leden, ouders, sponsoren en
belangstellenden van de Voetbalvereniging Haren. Deze 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 meeste berichten zijn ook te vinden op onze website.

De vv Haren ontvangt een tegoed uit de campagne Win Win Weken
Onze sponsor Hubo van der Werf Aan de kerkstaat in Haren had de actie Win Win
Weken gelanceerd. Samen met de Doe het Zelf konden klanten sparen voor o.a. de
vv Haren. De klanten ontvingen bij iedere besteding van 20 euro een coupon, met
één deel voor de klant zelf en één deel voor de vereniging naar keuze.
Ik kan u namens de Heer V/d Werf meedelen dat gespaarde klustegoed voor de vv
Haren 70 euro bedraagt, hiermee kan de vereniging in de winkel materialen kopen
om een bepaalde klus aan te pakken.
Wij willen alle “donateurs” van harte bedanken voor het mee doen aan deze actie.

Bloemen en oorkonde voor Jan Schuiling
Jaarlijks besteed de vv Haren aandacht aan haar jubilarissen, deze
leden worden dan in het zonnetje gezet voor hun trouwe
lidmaatschap van 25, 40, 50 of meer jaren van lidmaatschap van de
club.
Ook zijn er tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen januari
enkele jubilarissen gehuldigd. De aanwezige jubilarissen werden
naast het bij behorend speldje door het bestuur in de bloemetjes
gezet, één van de jubilarissen die was uitgenodigd was Jan
Schuiling.
Jan is ruim 65 jaar lid van de vv Haren en in de hoedanigheid als bestuurslid, elftalleider, barmedewerker en
klussenman actief geweest. Helaas tobt Jan nog al met zijn gezondheid, daarom was het hem in januari niet
mogelijk om bij de huldiging aanwezig te zijn.
Om die reden is een afvaardiging van het bestuur bij Jan op bezoek gegaan om hem
alsnog in het zonnetje te zetten. Onder het genot van een kopje koffie kwam de
geschiedenis van de vv Haren voorbij, Jan wist hier heel boeiend over te vertellen. Daarbij
bleek het ons dat Jan de club nog steeds een warm hart toe draagt en zich bijzonder
betrokken voelt bij, zo als hij dit noemt, zijn cluppie. Deze leden moet je als vereniging
koesteren.
Uit handen van de voorzitter kreeg Jan ter herinnering een oorkonde voor het jarenlang
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trouw blijven aan de vv Haren.

Over tussen de voorzitters van vv Gorecht en vv Haren
Op 26 juni heb ik een bilateraal en géén bestuurlijk gesprek gehad met de voorzitter van Gorecht. Dit heb ik
afgelopen dinsdag op de ALV aangegeven en afgesproken dat ik op zowel positief dan wel negatief oordeel
over het gesprek zou communiceren.
Het was een zeer verhelderend gesprek omtrent onderlinge communicatie en we hebben diverse zaken over en
weer verduidelijkt en uitgesproken.
In een persoonlijk gesprek kunnen irritaties soms beter besproken worden als per e-mail. We hebben samen in
ieder geval afgesproken om op HB niveau we per kwartaal verder praten over diverse onderwerpen. Ik ben
positief gestemd over het verloop van het gesprek van gisteren.

En nu allen op vakantie!
De maand juni was voor de vv Haren de laatste verenigingsmaand en dan liggen we ruim 1 ½ maand stil i.v.m.
de vakantie periode.
Uiteraard wil ik u namens het gehele bestuur een fijne vakantie toewensen. Even bij komen van de drukte en
dingen doen waar je je zelf normaal te weinig tijd voor gunt. Omdat ik inmiddels niet ben gebonden aan de
opdrachten van een werkgever kan ben ik vrij in het kiezen van een vakantie periode.
Voordat het zover is hebben we in juni nog tal van activiteiten gehad, diverse toernooien, de eerste training van
FC Groningen en een tweetal verenigingsavonden af gewerkt, 24 juni was het de ALV en 28 nog de afsluiting
van het seizoen 2013 -2014. Deze bijzonder goed geslaagde evenementen waren niet mogelijk geweest zonder
de inzet van alle vrijwilligers.
Zonder iemand te kort te doen wil denk ik dat het goed is deze leden hartelijk dank te zeggen voor hun
tomeloze inzet, zij leveren een belangrijke bijdrage aan het levendig houden van de vv Haren.
Nu dan de meesten van u van een welverdiende vakantie gaan genieten wil ik u, namens het voltallige bestuur
een fijne vakantie periode toe wensen en hoop ik u allen na de zomer weer in goede gezondheid en blessurevrij
terug te zien bij de vv Haren.
Klaas Helder, vztr. vv Haren

60+`ers die een balletje willen trappen
Dat kan bij de VV Haren!
Sinds jaar en dag trapt een stel 60 plussers op de zondagochtend een balletje op een van de velden van de vv
Haren. Daarmee gehoor gevend aan het credo van deze tijd: bewegen is goed voor de geest en het lijf. De
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belangstelling is, en dat ligt voor de hand, in de loop van de jaren aardig toegenomen. En dus kwam de
gedachte om de woensdagmiddag erbij te betrekken! Heb je bepaalde vaardigheden nodig om deel te nemen?
Moet je Johan of Willem heten? Moet je over een bepaalde leepheid bezitten? Neen! Vind je het leuk en heb je
bedoeling om een bal in de richting van een medespeler te zenden, dan ben je al genomineerd voor deelname.
Geen slidings en andere "verworvenheden" van het huidige voetbal, spelen in dit spel een rol. Graag wil de
groep in contact treden met belangstellenden, om zodoende de mogelijkheid tot spelen uit te breiden naar de
woensdagmiddag. Indien je belangstelling hebt, neem dan contact op met Jan Veenstra via de telefoon: 050
534 87 52.

Vanuit de bestuurskamer
Wall of Fame
Onlangs is er een plexiglas wand opgehangen wat als “Wall of Fame” gebruikt gaat worden. Deze “Wall of
Fame” is bedoeld voor actuele successen. Binnenkort zal er vanuit het bestuur een eerste aanzet worden
gegeven voor de invulling van deze “Wall”. Initiatieven en ideeën van de leden zijn welkom. Neem hiervoor
contact op met de secretaris (Kristian Kloen) via de email: secretaris@vvharen.nl.
Sponsoring
Vanuit het bestuur zijn we druk bezig met het behouden en vergroten van ons sponsorbestand. Aan het einde
van het vorige seizoen heeft Ridderbos aangegeven met ingang van het seizoen 2013/2014 af te zien van het
hoofdsponsorschap. Zoals bekend is Ridderbos jaren lang een trouwe hoofdsponsor geweest van de selectie.
Mede hierdoor prijkt met de trots deze naam nog op de borst van de 1e elftal spelers.
Desondanks onze loyaliteit aan de voormalige hoofdsponsor zijn wij druk op zoek naar een nieuwe
hoofdsponsor. Wanneer er onder de leden suggesties zijn voor een nieuwe (hoofd)sponsor dan horen wij dit
graag. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie (Edwin Nijdam) via de email: pr@vvharen.nl.
Ledenaantal
Het bestuur, voornamelijk het jeugdbestuur, is druk doende met het behouden en het vergroten van het
ledenaantal. Dit wordt gedaan door voetbaldagen te organiseren (.. & .. juni 2014) en flyers te verspreiden bij
scholen en hieraan gelieerde instellingen. Voor gezinnen met een bijstandsinkomen is er een subsidieregeling
om kinderen tegen gereduceerd tarief te kunnen laten sporten. Ook loopt de wervingsactie vanuit de
voetbalclub nog steeds waarbij elk nieuw aangedragen lid €50,- opbrengt voor de aandrager. Wanneer je
iemand wil aandragen bij de club kan er voor jeugdleden contact worden opgenomen de jeugdvoorzitter
(Richard Spitzers) via de email: jeugdvoorzitter@vvharen.nl en voor senioren met de secretaris (Kristian
Kloen) via de email: secretaris@vvharen.nl.
Futsal
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Vanuit het bestuur is het idee ontstaan om een futsal afdeling op te richten. Dit enerzijds om diversiteit aan te
brengen aan het aanbod voor nieuwe leden en de bestaande leden een mogelijkheid te bieden beide of één van
de twee disciplines uit te oefenen. De animo hiervoor is (nog) niet bekend bij het bestuur. Wanneer er genoeg
animo voor een futsal afdeling binnen de club is, zoeken wij hiervoor ook nog een geschikt persoon om deze
afdeling op te richten en hier sturing aan te geven. Ben je in hoge mate geïnteresseerd in zaalvoetbal en kan jij
een coördinerende taak vervullen in het oprichten van een futsal afdeling en/of weet jij mensen hiervoor te
enthousiasmeren, dan horen we dat graag. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de voorzitter
(Klaas Helder) via de email: voorzitter@vvharen.nl.
Samenwerking vv Gorecht
Vanuit het hoofdbestuur wordt er druk gewerkt aan een samenwerkingsverband met vv Gorecht op bestuurlijk
niveau. Dit houdt in dat er geregeld (per kwartaal) overleg plaatsvindt tussen de hoofdbesturen van beide clubs.
In november 2013 was het eerste overleg, wat als bijzonder positief is ervaren. Komende maand vindt er een
twee bijeenkomst plaats. Tijdens deze overleggen komt het reilen en zeilen op het sportpark aan bod. Hierbij
moet gedacht worden aan het gezamenlijk gebruik van de velden en de materialen, de aankleding van het
terrein, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en overige samenwerkingsmogelijkheden. Mochten er
vragen of opmerkingen zijn over deze vorm van samenwerking met vv Gorecht dan kan er contact worden
opgenomen met de voorzitter (Klaas Helder) via de email: voorzitter@vvharen.nl.
Gedrag
Naar aanleiding van het gedrag op het voetbalveld in Alphen aan de Rijn waarbij een grensrechter aan z`n
verwondingen is overleden, is de KNVB voor het veldvoetbal een gedragsoffensief gestart. Hierbij zijn alle
amateurclubs voor het veldvoetbal geattendeerd op de gedragingen van spelers en bezoekers in en om het
voetbalveld. Hieruit voortvloeiende heeft het bestuur beleid opgesteld aangaande de normen en waarden op het
sportpark. Binnenkort worden er over op het sportpark en in de kleedkamers borden opgehangen met een
aantal “spelregels”.
Ook is er een formulier wanordelijkheden opgesteld waarvan gebruik wordt gemaakt wanneer er excessen op of
om het veld voordoen. Dit formulier wordt gebruikt wanneer een dienstdoende scheidsrechter in het veld iets
over het hoofd ziet wat het bestuur niet goed kan keuren of wanneer clubleden zich buiten het veld niet weten te
gedragen. Mocht je dergelijke excessen in of om het veld waarnemen, dan kan er contact opnemen met de
voorzitter (Klaas Helder) via de email: voorzitter@vvharen.nl.
Met ingang van volgend seizoen wil het bestuur het contract “Sportiviteit en Respect” introduceren. Het contract
zal aan het begin van het volgend seizoen door alle leden (zowel junioren als senioren) moeten worden
ondertekend. Hierin zullen de normen en wenselijke gedragingen van de leden worden opgesteld en aanvullend
en repressieve maatregelen worden beschreven voor wanneer er niet overeenkomstig het contract wordt
gehandeld. Dit fenomeen is een groot succes bij onder meer VAKO.
Vandalisme
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Al eerder is in nieuwsbrief aangegeven dat ons sportpark debet is aan toenemende vandalisme, wat de
afgelopen maanden heeft geresulteerd van kapotte (bier)flesjes op het kunstgras tot een poging tot inbraak in
ons clubgebouw. Door de overredingskracht van de voorzitter is het college van B & W akkoord gegaan met het
instellen van een avondklok op het sportpark. Dit betekent dat onbevoegden (niet leden van vv Gorecht of vv
Haren) zich niet op het sportpark mogen begeven na 23.00 uur en voor 08.00 uur. Omdat regelgeving valt en
staat met controle, zullen de wijkagenten hier nauwlettender op toe gaan zien. Mocht er door leden vandalisme
worden geconstateerd dan kan er contact worden opgenomen met de voorzitter (Klaas Helder) via de email:
voorzitter@vvharen.nl.

Ontwikkelingen rond Haren 1,2 en 3
Vanaf 15 juni wisten we precies wie wel/niet blijft voetballen of we als nieuwe aanwinst van vv Haren kunnen
verwelkomen. Tot die tijd moesten we het doen met toezeggingen en mededelingen van spelers. Je zou maar
trainer/leider zijn.
Het 4e en 5e elftal weet zichzelf al jarenlang te bedruipen, dus daar verwachten we geen problemen.
Een aantal spelers van de huidige selectie heeft aangegeven 'lager' te willen gaan voetballen (2/3) Aan de
andere kant de positieve geluiden van een paar nieuwe aanwinsten én dat een paar oud-Haren spelers zich
weer gaat aanmelden.
Qua aantallen is het nu nog allemaal wat krap, met name bij het oude 3e. Een enkeling heeft aangegeven te
stoppen, of is slechts af en toe beschikbaar voor de wedstrijden. Daarnaast hebben we binnen 1/2/3 te maken
met een aantal (langdurige) blessures. De verwachting is dat deze spelers in de loop van komend siezoen weer
beschikbaar zullen zijn. Alle betrokken proberen we goed op de hoogte te houden. En anders kan men zelf ook
even informeren bij het bestuur / trainers / leiders; dit voorkomt ruis.

Trainers / begeleiding komend seizoen
Trainer Haren 1; Cor Meijer
Clubs als voetballer: vv Gorecht, Be Quick 1887, vv Haren
Clubs als trainer: vv Gorecht (D-jeugd), vvHaren / Amicitia (da1/2), vv Glimmen 1 (assistent trainer), Vako za1
(Hoofdtrainer), Achilles 1894 1 (assistent trainer) en trainer Voetbal Academie Noord.
Trainer Haren 2; Harm Derk Bauman
Is getrouwd met Anja, dochter Denise en opa van Jarah. In het dagelijkse leven werkzaam bij een faciaal
laboratorium. Hier maken we o.a. Neuzen, oren, ogen en alles wat met tandtechniek te maken heeft, veelal op
implantelogiebasis.
Harm als keeper; Oosterparkers B1 en tussenklasse, Tolbert (2e), Helpman (2e) en tig jaren vaste waarde in
Westerbroek 1 en Handbalvereniging Sparta (1e divisie)
Als Trainer: Jeugd: Westerbroek (E-ers) , Engelbert/Westerbroek A1, vvHaren A1, Pekela 2000 A1, HS '88 C1,
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Dames: Haren (1/2), Oranje Nassau Da1/2, Damacota Da1, ACV/Asserboys Da1. Heren: Yde de Punt 1,
Ezinge1, WagenborgerBoys1 ,Damacota1 ,Westerbroek1 ,AsserBoys2, Scheemda2 ,Haren2 en H.S.88 2.
Een enorme carrière heeft Harm Bauman al achter de rug, maar nog steeds blijft hij gemotiveerd en
enthousiast. Harm is bij verschillende verenigingen meerdere jaren geweest trainer geweest en ook voor een
tweede keer. In het trainersvak gebeurt dat niet zo vaak. Een aantal seizoenen geleden had Harm ook vv Haren
2 onder zijn hoede. De één bestempelde deze groep destijds als lastig, Harm vond het geen probleem en
draaide een mooi seizoen.
Doelstelling voor Harm komend seizoen is om van ca. 14 spelers, waarbij elke speler een gebruiksaanwijzing
heeft, deze te onderkennen. En vanaf dat punt een team te formeren, die laat zien dat voetballen op z'n tijd een
heel leuk spelletje kan zijn, waarin ieder even waardevol is.
Respect is tegenwoordig een toverwoord, maar wel een die de lading dekt! In een tijd ,waarin ieder
tegenwoordig over een mobieltje beschikt en daar gedurende de dag heel vaak op kijkt, om te zien hoe
belangrijk we wel zijn, vergeten we waar het feitelijk om draait. Dat is; 'wat U niet wil, dat U geschiedt, doe dat
ook een ander niet.
Op voetbaltechnisch vertaalt het zich zo; 'Laat je Teamgenoten niet in de steek, niet tijdens trainingen en niet
tijdens de wedstrijden.'
Rest van de staf
Verder verwelkomen wij onze nieuwe keepers trainer: Marcel Oomkens. Voor wie al wat langer bij vvHaren
rond loopt kennen Marcel ongetwijfeld nog als o.a. de keeper met de beste traptechniek. Vaak zette hij de
spitsen met zijn fantastische uitttrapen in scoringspositie. Ab Tuinman blijft op de achtergrond actief en zal
waar nodig bijspringen. Ab blijft voorlopig met veel plezier de jeugdkeepers trainen.
Verder blijft Alex Schotanus onze verzorger / herstel trainer en zal René de Jager het leiderschap van het 1e
elftal nog een jaar op zich nemen. Het leiderschap voor 2/3 zijn we mee bezig (later meer).
De trainers en begeleiding hebben er zin in en zien het komende seizoen vol vertrouwen tegemoet! Gelukkig
heeft het 1e zich weten te handhaven en blijft 4-de klasser. Seizoen 2014-2015 een nieuwe ronde met nieuwe
kansen.
DATUM

AANVANG

WEDSTRIJD

10/8

12.00 uur

Haren 1 - Actief 2

oefen

17/8

14.00 uur

Blauw Geel '15 1 - Haren 1

oefen

21/8

19.30 uur

Haren 1 - Zuidlaarderveen 1

oefen

24/8

14.00 uur

Haren 1 - Hunsingo 1

28/8

18.45 uur

Zevenhuizen 1 - Haren 1

beker

31/8

14.00 uur

Haren 1 - Blauw Geel '15 1

beker

beker
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31/8

11.30 uur

Haren 2 - Tynaarlo 1

oefen

07/09

14.00 uur

Haren 1 – Meeden 1

competitie

14/09

14.00 uur

MOVV 1 – Haren 1

competitie

21/09

14.00 uur

Engelbert 1 – Haren 1 competitie

28/09

14.00 uur

Haren 1 – SVMH 1

competitie

Voetbalacademie Noord organiseert voor de 2e-keer voetbaldagen
Van maandag 11 augustus t/m vrijdag 15 augustus 2014 organiseert Voetbalacademie Noord in samenwerking
met vv Haren een uitdagende voetbalweek met als thema “trainen als een profvoetballer.” Ons motto is; “veel
doen, veel leren en héél veel plezier” en dit blijkt iedere keer weer een succesvolle formule. Het programma is
deze zomer nog beter aangepast naar de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen en daarin is o.a. meer
rekening gehouden met de belasting van de deelnemers. Door middel van deze activiteit willen we laten zien
hoe Voetbalacademie Noord te werk gaat. Daarnaast willen we de deelnemers laten zien hoe een week van
een profvoetballer of profkeeper er uit ziet.
Het voetbalkamp is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. De trainers van Voetbalacademie
Noord zijn voor dit kamp in Haren o.a. afkomstig van Achilles 1894, vv Haren en vv Gorecht.
Zie ook; www.vvharen.nl/nieuws/voetbalacademie-noord-organiseert-voor-de-2e-keer-voetbaldagen-bijvv-haren-de-zomervakantie/ of www.voetbalacademienoord.nl

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

