
 

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2015 

Wij trachten deze Nieuwsbrief met regelmaat aan led en, ouders, sponsoren en belangstellenden van de 
Voetbalvereniging Haren toe te sturen. Deze vorm va n 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 beric hten zijn ook te vinden op onze website. 

  

Bestuursmededelingen 

  

Jubilarissen vv Haren tijdens druk gezochte Nieuwja arsreceptie 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari heeft voorzitter Klaas Helder 
diverse leden mogen feliciteren met hun 25-,40-, of zelfs 60-jarige 
lidmaatschap van vv Haren! 

Marcel Biemolt, Gert Hovenkamp en Theo Kok zijn 25 jaar lid. Hendrik 
Hekkema en Erevoorzitter Arend Stenvert zijn 40 jaar lid. De heren 
Albert Wekema en Henk Smid zijn zelfs al 60 jaar (!!) aan onze club 
verbonden. 

Klaas Helder zette de mannen (die aanwezig konden zijn) in het 
zonnetje met een speldje of oorkonde en een bos bloemen. Alle 
jubilarissen; van harte gefeliciteerd ! 

  

Assurantiekantoor Ridderbos Sponsor van Verdienste!   

Na 17 jaar fijne samenwerking had Assurantiekantoor Ridderbos in een 
eerder stadium al aangegeven te stoppen als hoofdsponsor van vv 
Haren. 

Omdat Abel van Dalen en Rolf Voorraad namens het assurantiekantoor 
hadden aangegeven nog wel als subsponsor aan de club verbonden te 
willen blijven, kregen zij van het bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie 
een nieuw sponsordoek aangeboden. Het oude doek was versleten en 
op de nieuwe staat eervol vermeld; "Sponsor van verdienste", een titel 
die hen zeker toekomt. 

vv Haren hoopt op een nog lange samenwerking met het bedrijf die gespecialiseerd is verzekeringen, 
assurantiën en hypotheken en gevestigd is aan de Kromme Elleboog in Haren. 

  

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt haar leden en donateurs van harte uit voor de Algemenen leden vergadering. Deze zal 
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plaats vinden op  29 juni 2015. aanvang is 20.15 uur. 

De agenda en overige voor deze vergadering van belang zijnde stukken worden op korte termijn 
beschikbaar gesteld. Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

 
 

STERN HAREN nieuwe hoofdsponsor vv Haren  

Na het onverwacht beëindigen van het sponsorcontract met de pas aangetrokken 
hoofdsponsor Folkert Konings Keukens heeft de sponsorcommissie snel gehandeld met het 
aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor voor het 1e elftal.  

Per direct wordt STERN HAREN de nieuwe hoofdsponsor. Afgelopen week is er een contract 
met vestigingsleider Herman Blijham getekend. Stern Haren bindt zich minimaal tot 30 juni 
2017 aan onze vereniging als hoofdsponsor. Beide partijen zijn zeer blij met de 
overeenkomst. De nieuwe shirts voor het 1e elftal zijn per direct in bestelling gegaan bij 
kledingfabrikant MUTA en is uitgereikt voorafgaand aan de wedstrijd tegen TLC. 

Bij Stern in Haren kunt u terecht voor al het universele auto-onderhoud. Van kleine reparaties of een 
distributieriem vervangen tot APK keuring of een grote beurt. Stern Haren verkoopt tevens occasions van 
diverse automerken. In de garage van Stern Haren zijn ervaren monteurs in dienst die uitsluitend met 
goede kwaliteit onderdelen werken. 

Met de gesloten overeenkomst wordt niet alleen het 1e elftal van vv Haren beter maar alle leden, 
donateurs, sponsoren of ouders van leden kunnen mee profiteren van een unieke actie die loopt tot 
minimaal 30 juni 2017 waarbij zij korting krijgen bij Stern Haren ! Ook wordt vv Haren in deze periode als 
vereniging nog eens extra beloond als u Stern Haren uitkiest voor reparaties, onderhoud of de aanschaf 
van een occasion.   

 vv HAREN &  

  STERN HAREN 

Scoren Samen!  
Hoofdsponsor Stern uit Haren heeft aangegeven naast een mooi substantieel jaarlijks sponsorbedrag onze 
club ook te willen belonen met een "prestatiebonus".  

Bent u lid, sponsor, donateur of ouder van één van de leden van vv Haren? Dan krijgt u korting bij Stern 
Haren op uw auto reparatie, onderhoud of aanschaf van een auto! Daarnaast wordt vv Haren beloond met 
een geldbedrag.  
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 Clublid Korting Clublid 

Klein onderhoud € 15,- 10% 

Groot onderhoud € 25,- 10% 

Reparatie tot € 250,- € 15,- 10% 

Reparatie € 250,- t/m € 500,- € 25,- 10% 

Reparatie € 500,- t/m € 1.000,-       € 50,- 10% 

Reparatie boven € 1.000,- € 75,- 10% 

Bij aanschaf auto € 250,- € 250,- 

  

Is uw auto toe aan onderhoud, reparatie of vervanging? Ga dan naar Stern Haren gevestigd aan de 
Emmalaan 31, 050-5348041.  

Voorwaarden: *Bij het maken van de afspraak of bij showroombezoek aangeven dat men lid, een ouder 
van een lid, sponsor of donateur is van vv Haren. *Vul daarna een formulier in die verkrijgbaar is in de 
kantine van vv Haren of bij Stern Haren. Lever er één in bij de kantine en één bij Stern Haren. 
www.stern.nl 

  

Schildersbedrijf Edwin Muurling subsponsor 

Naast de nieuwe hoofdsponsor heeft Schildersbedrijf Edwin Muurling uit Haren, naast het bedrijf van 
Herman Blijham, zich als subsponsor aan onze club verbonden. Zeker tot de zomer van 2017 zal zijn 
naam op de shirts van onze eerste selectie te zien zijn. Edwin Muurling is gespecialiseerd in zowel binnen- 
als buitenschilderwerk. 

Beide bedrijven komen de aankomende jaren op het shirt van het eerste elftal van vv Haren te staan. Alle 
partijen hebben aangegeven zeer blij met elkaar te zijn en zij hopen op deze manier de samenwerking met 
elkaar en de leden te intensiveren. 

  

Uitreiking nieuwe tenues vv Haren 1 

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd op tegen TLC werden de nieuwe tenues aan het eerste elftal uitgereikt 
door Herman Blijham en Danny de Hoop van Hoofdsponsor Stern Haren en door Edwin Muurling van 
Schildersbedrijf Muurling.  

Lees en kijk hier  verder op vvharen.nl  
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Toegankelijkheid van het Sportpark de Koepel gewijz igd. 

Zoals u allen bekend zal zijn heeft ons sportcomplex de status van openbaar gebied. Dit houdt in dat er op 
het complex voor de Harenaars zoveel mogelijk gelegenheid moet zijn om recreatief te sporten. Helaas 
wordt deze openbaarheid voor enkele groepen jongeren niet gezien zoals ze deze zouden moeten zien. 
Met regelmaat vinden onze vrijwilligers op en rond de velden zaken aan die niets met het bedrijven van de 
sport te maken hebben. 

Dit is ook wijkagent Wilko Koster opgevallen. De maatregel om de toegang van het terrein in de late 
avonduren te beperken draagt er wel aan bij dat de overlast enigszins beperkt wordt maar echt afdoende 
is dit niet. Vandaar dat er op verzoek van de wijkagent een aanpassing in het toegangsbeleid heeft plaats 
gevonden. 

De bezoekers die nu via de regulaire toegangshekken het sportpark betreden treffen een blauw bord met 
hierop het artikel 461 aan. Wijkagent Wilko Koster zegt op deze wijze te kunnen zorgen voor een goede 
handhaving. Dit houdt in dat voor mensen die er niet komen sporten maar slechts komen hangen of 
anderzijds rotzooi trappen, het terrein als verboden gebied kan worden beschouwd. Hij geeft aan dat de 
politie heel goed in staat is een schifting te kunnen maken of iemand wel of niet op de Koepel thuis hoort.  

Wij hopen dat met deze maatregel dat het vandalisme afneemt en wordt voorkomen dat   afvalresten op de 
velden achter blijven waaraan onze voetballers zich lelijk kunnen blesseren.  

  

Haren 1 

vv Haren 1 is niet goed de winterstop uitgekomen. Waar eerder de verwachtingen nog hoog gespannen 
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waren, is het nu zaak alle zeilen bij te zetten! 

De wedstrijd tegen Engelbert ging geheel onnodig met 0-1 verloren. Laat je zelf de meest mooie kansen 
liggen, dan is het vragen om problemen! In de wedstrijd tegen MOVV was Haren met name in de eerste 
helft duidelijk de bovenliggende partij. Ook hier weer; kansen benutten, alles draait uiteindelijk om het 
maken van doelpunten! De wedstrijd ging uiteindelijk verloren met 0-2. 

Tegen Hoogkerk was het eigenlijk niet anders; scoren, scoren, scoren! Tom Ramaer wist nog wel voor rust 
de 1-1 te maken. Na de rust nog wat goede mogelijkheden maar wederom een nederlaag, 4-1. 

Het ontbreekt Haren 1 op dit moment dus duidelijk aan scorend vermogen. Bij vlagen is het veldspel prima 
verzorgd, bijna wekelijks de complimenten voor het vertoonde spel. Leuk, maar je hebt er niets aan!  

De komende weken zullen de mannen hier echt aan moeten gaan werken. Conditioneel en qua veldspel is 
het over het algemeen vrij aardig. Met nog 8 wedstrijden te gaan moet Haren 1 zorgen dat er minimaal 2 
ploegen onder hen blijven. Anders volgt promotie / degradatiewedstrijden!!!  

VVK is inmiddels uit de competitie gehaald. Dit betekent dat alle gespeelde wedstrijden van VVK 1 uit de 
stand geschrapt worden. Haren 1 klimt hierdoor naar de voorlopige veilige 10e plek. Maar de verschillen 
onderin zijn miniem. Zeker nu ook nog Bedum ineens van medekoploper ASVB wist te winnen. (2-3).  

De komende 8 wedstrijden worden dus allemaal potjes om het echie. Met name de wedstrijden vlak voor 
het einde van de competitie zowel Meeden uit als Bedum uit kunnen wel eens beslissend worden. En op 
de slotdag komt kampioenskandidaat ASVB ook nog op bezoek. Voor die tijd zal Haren 1 eerst maar eens 
moeten proberen punten binnen te slepen. (Gruno, SVMH, TLC, Bato, Eenrum).  

Helaas zit de lappenmand op dit moment nog redelijk vol. O.a. Marco Consten heeft langer tijd nodig voor 
zijn herstel. Aanwinst Marco Struik daarentegen was bijna fit maar kreeg in de oefenwedstrijd tegen de 
Wilper Boys een enorme schop op de knie. De eerste berichten zijn dat het er niet goed uit 
ziet! Basiskracht Jeroen de Jager is na een week ziekenbezoek voorlopig ook nog niet inzetbaar. Stephan 
Wijma kampt wederom met lies-klachten.  

Al met al een beste klus nog voor trainer Meijer om zijn manschappen tijdig in vorm en fit te krijgen. De 
doelstelling van het begin van het seizoen is inmiddels bijgesteld van meedoen om promotie naar niet 
degraderen! Dus komt allen de komende wedstrijd het vlaggenschip aanmoedigen, alle steun kunnen zij in 
deze fase goed gebruiken!! 

  

Demonstratie van Dry Needling 

Cor Meijer heeft contact gehad met Ina Panneman van de 
Praktijk  Raadhuisplein voor een demonstratie van dry 
needling bij ons in de kantine van vv Haren. Ina stond er 
positief tegenover en vandaar dat er op 26 februari 2015 een 
demo voor de gehele club werd georganiseerd. Het was een 
redelijk goede opkomst . De demo bestond zowel uit theorie 
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als praktijk.  

Het theorie verhaal was kort en bondig met een duidelijke uitleg wat de dry needling behandeling inhield. 
Het is een behandeling die veel toegepast word bij spierblessures en meestal een snelle en positieve 
resultaat oplevert. De naalden zijn accupunctuur naalden die direct in de geblesseerde spier word gezet( 
meestal een triggerpoint)  waardoor  je lichaam een impuls krijgt dat de triggerpoint moet ontspannen. 
Helaas is het niet altijd mogelijk dat deze behandeling tot een succes leidt.  

Na de theorie gaf Ina Panneman een praktijk demonstratie. Men kon tijdens de praktijk ook vragen stellen 
over de behandeling. Al met al was het een leerzame en goede demonstratie en is eventueel als er 
behoefte aan is nogmaals in te plannen. 

  

Haren de Krant laat verenigingen zelf berichten pla atsen 

Bij wijze van experiment mogen verenigingen zelf hun nieuwtjes op de site van Haren de Krant plaatsen. 
Ook de vv Haren gaat aan dit experiment deelnemen, hiertoe  krijgen wij een persoonlijke inlogcode. Als er 
vanaf nu dus verslagen, aankondigen of andere publicaties gepubliceerd moeten worden hebben we dit in 
eigen beheer. 

Wel wordt ons verzocht zorgvuldig om te gaan met de site, niet al te vaak publiceren en steeds voor ogen 
houden dat het voor de lezers ook interessant moet zijn.  

De hoofd redactie van Haren de Krant houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen of te 
corrigeren met overleg. Om te voorkomen dat een ieder maar raak plaatst wordt u verzocht om alle 
nieuwtjes en artikelen bij Edwin Nijdam of Pascal Bouwman aan te bieden. Zij zullen dan eventueel voor 
plaatsing zorg dragen.  

Tekst graag zenden naar website@vvharen.nl . 

  

 

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


