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Beste leden,
Pasen, 4 en 5 mei liggen inmiddels weer achter ons. Persoonlijk vind ik het
erg belangrijk dat wij allen op 4 mei stil staan voor de mannen, vrouwen
en kinderen die zijn gesneuveld in en rondom de 2e Wereld Oorlog. Aan
deze mensen hebben wij onze vrijheid te danken. Fijn om te zien dat veel
jeugd van Blauw Wit op 4 mei op de Canadese begraafplaats was om dit
samen te herdenken.
Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn of haar vrije zaterdag in de mei
vakantie. De competitie is dit jaar voor het eerst doorgeschoven tot en
met eind mei. Het 1e zal zaterdag 26 mei haar laatste competitie wedstrijd
thuis spelen. Mag ik jullie van harte uitnodigen om hier vanaf 14:30 uur bij
aanwezig te zijn.
Goed om te melden is dat Roy Vrieling, namens de zaal, zich kandidaat
heeft gesteld voor het algemeen bestuur. Tevens zullen wij ook de
goedkeuring vragen op maandag 4 juni a.s. voor Aranka Beldman en Justin
Verhoeven om toe te treden tot dit bestuur.
Nu de competitie bijna ten einde is zijn er enkele teams die meedraaien
om het kampioenschap. Dit zijn o.a. JO 17-1, JO 15-2 en MO 11-1. Deze
wens ik dan ook veel succes in de laatste wedstrijden!
Maandag 4 juni is een belangrijke ledenvergadering. Hier komt o.a. op de
agenda de verbouwing van de kantine en toiletgroep in het hoofdgebouw.
Al geruime tijd is er een werkgroep intensief mee bezig om de kosten in
kaart te brengen. Inmiddels is de tekening er en zijn de kosten helder.
Deze presenteren wij op de ledenvergadering. Jullie aanwezigheid is van
groot belang om samen tot een goedkeuring te komen van de verbouwing
van de kantine.
Ik wil jullie allen dan ook vragen maandagavond 4 juni om aanwezig te zijn
op deze belangrijke vergadering.
Graag tot dan!
Jullie voorzitter,
Erik Huzen
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COMPLIMENTEN
Natuurlijk is de degradatie van het 1e elftal een teleurstelling! Natuurlijk
was de 2e klasse H een maat te groot, met Be Quick ’28, Enter Vooruit,
DOS Kampen en IJVV als clubs met een enorm rijke historie.
Toch wil ik, als ware het een uitzondering, complimenten geven aan de
hele groep rondom de selectie. Neem allereerst de leegloop: vergelijk de
promotiewedstrijd thuis tegen DSV’61 van 3 juni vorig jaar met die van SVI
uit van 21 april j.l.: geen Dennis, Patrick, Stefan, Paul, Djowin, Gijs, Arian en
okay, William, die de apotheose door een blessure miste. Neem de staf:
geen Bram, Henk en Jan.
Dat maakt deze prestatie toch uniek: nog nooit speelde Blauw Wit
zo hoog, en met de leemten zoals hierboven vermeld, is dit jaar
ONVERGETELIJK….. met Jarno, Jasper, Maurits, Teunis, Sander, Jurgen,
Geert, Arjan, Remon, Jurrian, Jeffrey, Justin; met Alex, Egbert, Aart Jan,
Kirsten.
Ook dit maakt deze prestatie uniek: het 2e, 3e, de zaal moesten en wilden
bijspringen, iedereen die met raad en daad het vlaggenschip heeft
bijgestaan, COMPLIMENT !!
Namen noemen is namen vergeten, maar met jullie goedkeuring noem ik
nu alle namen in een woord: ALLEMAAL de complimenten !
‘Van een goed compliment kan ik twee maanden leven’, schreef de
Amerikaanse schrijver Mark Twain in de vorige eeuw. Welnu, deze zomer
kijken we met fierheid en trots vooruit naar de 3e klasse, deze herinnering
(2017-2018) pakt niemand ons meer af!
Alex
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Agenda Seizoen 2017-2018
25 mei 2018
26 mei 2018
26 mei 2018

Medewerkersavond
Laatste competitieronde veldvoetbal
Finale Championsleague

2 juni 2018
8 juni 2018
16 juni 2018
23 juni 2018
29+30 juni 2018

Mr. Knijff toernooi
Bedrijvenvoetbal toernooi
Stratenvoetbaltoernooi (‘t Vletgoor)
Totaaldag
Triatlon Holten

14 juni - 15 juli 2018

WK voetbal in Rusland

Heeft u ook een datum voor deze agenda, laat het ons weten via
clubblad@blauwwit66.nl. De volgende keer staat uw vermelding er dan
bij.
redactie

Inlever en verschijningsdata
		Editie		Inleverdatum		Verschijningsdatum

		Juni		3 juni			14 juni
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AVG bij Blauw Wit ’66

Zoals jullie vast bekend is vanaf 25 mei 2018 elke vereniging gehouden
aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die
datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele EU. Voor ons als
vereniging betekent dit dat wij beleid hebben opgesteld waarin de manier
waarop we met gegevens van onze leden, vrijwilligers, medewerkers en
andere (sponsor)contacten omgaan beschreven is. Dit beleid zal indien
nodig worden geüpdatet en vanaf heden is de meest actuele versie altijd
beschikbaar op onze website in het menu beleidsdocumenten onder het
kopje Blauw Wit.
Naast dit beleid, de privacy policy, heeft de AVG nog meer
gevolgen voor onze leden. Zo zullen bijvoorbeeld vrijwilligers met
toegang tot privacygevoelige gegevens gehouden worden aan een
geheimhoudingsverklaring. Wij waren altijd al erg zorgvuldig met het
verstrekken van privacygevoelige gegevens aan derden, hier zijn wij met
ingang van deze nieuwe wet extra attent op. Met derden aan wie wij
gegevens verstrekken wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst
opgesteld, die de mate waarin gegevens gebruikt mogen worden sterk
beperkt.
De gevolgen voor de meeste leden blijven beperkt, maar mocht je toch te
maken krijgen met het invoeren van deze verordening vragen wij om uw
medewerking.
Bij vragen kan je contact opnemen met ons via info@blauwwit66.nl, na
de komende ledenvergadering aan het eind van dit seizoen is een extra
mogelijkheid tot stellen van vragen.

‘‘
Secretaris
Erik Groot

‘‘

Mevrouw u bent scherper dan mijn spelers
voor de goal waren...
Trainer van WVF (tegen Anita in de
bestuurskamer na de wedstrijd)
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Agenda Algemene Ledenvergadering
d.d. 04-06-2018
Locatie :			
1.

Kantine Blauw Wit

Opening door de voorzitter

2.
Goedkeuring notulen van de ledenvergaderingen van 11 nov. 2017
De notulen van 11 november zijn beschikbaar op de website.
De notulen van 30 november 2015, 14 november 2016 en maart 2016
worden in de ALV van najaar 2018 opnieuw beoordeeld.
3.

Vaststellen van het bestuur

4.

Herinrichting kantine
a) Presentatie over het plan voor herinrichting van de kantine
door de werkgroep (Jan Klein Nagelvoort, Tess Scheperman,
Wouter Jansen, Andre van der Waal, Johan Bolink, Esther
Spijker).
b) Investeringsbesluit, ingeleid door financiële onderbouwing
door Mark Wonnink.

5.

AVG en VOG
a) Impact van de algemene verordening gegevensbescherming
(privacywet) op onze vereniging.
b) VOG voor vrijwilligers.

6.
Vrijwilligersbeleid
Presentatie van het vrijwilligersbeleid van de club op basis van de
aanbevelingen van de werkgroep (Anthon van Wijngaarden, Aranka
Beldman, Andre van der Waal, Ruben Hopster, Gijs Klein Nagelvoort, Peter
Teeselink, Ben Bril, Erik Groot, Erik Huzen).
De resultaten van de werkgroep zijn bijgevoegd op de volgende pagina.
7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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Bijlage B: Resultaten werkgroep vrijwilligersbeleid
Inleiding
De laatste jaren ervaren we bij Blauw Wit dat het voor sommige functies
en taken steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Steeds minder
mensen zijn bereid (vanzelf) een bijdrage te leveren in het functioneren
van de vereniging. Hiervoor is vooralsnog geen eenduidige reden aan te
wijzen.
In de ledenvergadering van najaar 2017 is een voorstel gepresenteerd,
waartegen fel werd geageerd en welke discussie op gang bracht. Naar
aanleiding daarvan is een werkgroep opgestart die dit voorstel heeft
bekeken, gewogen en herschreven als onderdeel van een advies aan het
bestuur van de vereniging.
De werkgroep bestaat uit André van der Waal (voorzitter), Aranka
Beldman, Ben Bril, Peter Teeselink, Ruben Hopster, Anthon van
Wijngaarden, Gijs Klein Nagelvoort, Erik Huzen en Erik Groot.
De werkgroep is gestart vanuit een grondhouding dat wij verwachten
dat ieder lid of ouder van een lid het in de basis niet erg vindt om in een
bepaalde mate vrijwilligerswerk te doen. We hebben de oorzaak van het
probleem dan ook niet bij de leden (en/of ouders) gezocht, maar bij de
vereniging zelf en de veranderende tijd. Een aantal conclusies:
•
Sommige functies of taken zijn (te) zwaar, men wordt als het ware
overvraagd (bijvoorbeeld een volledige zaterdag bardienst).
•
De club komt vaak bij dezelfde mensen uit (de mensen die al
bardienst doen, worden ook gevraagd voor bijv. het clubblad).
•
Er wordt niet altijd op tijd begonnen met zoeken naar invulling van
taken en functies
•
Er is geen duidelijk beeld voor welke functies vrijwilligers worden
gezocht
Aanpak
De werkgroep is begin 2018 gestart met het doen van een inventarisatie
naar taken en functies binnen de club, maar ook wie deze functies uitvoert
en hoeveel tijd deze taken en functies kosten. Hiertoe is het volledige
bestuur benaderd, alsmede de voorzitters van de diverse commissies. Het
doel van deze inventarisatie was om inzichtelijk te krijgen op welke vlakken
er problemen bestaan met aantallen vrijwilligers, maar ook om inzichtelijk
De Blauw-Witter
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te krijgen op welke vlakken in de toekomst mogelijk problemen kunnen
ontstaan.
Deze inventarisatie heeft als belangrijkste inzicht gegeven dat op het
moment van schrijven op bijna alle posities voldoende vrijwilligers zijn,
maar dat een aantal belangrijke taken binnen de vereniging bij een
beperkt aantal mensen ligt. Daarnaast is al enige tijd een vacature bij de
sponsorcommissie en zijn nog niet alle posities voor seizoen 2018-2019
bezet.
Vrijwilligersbeleid
De werkgroep wil graag een vrijwilligersbeleid voorstellen gebaseerd op
vertrouwen en goede wil, gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
Voetbalvereniging z.v.v. Blauw Wit ’66 doet een beroep op ieder spelend
lid en/of ouder/verzorger van spelende leden om middels het verrichten
van vrijwilligerswerk bij te dragen aan het goed functioneren van de
vereniging.
Werving van vrijwilligers start bij inschrijving als lid. Elk nieuw lid (of de
ouders/verzorgers daarvan) ontvangt bij inschrijving een informatieboekje
van de club, waarin onder meer het vrijwilligersbeleid wordt beschreven.
Daarnaast wordt geïnventariseerd of hij/zij bereid is tot het doen van
vrijwilligerswerk.
Elk jeugdteam heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden en
bedruipt in principe zichzelf (leiders, scheidsrechters, spelbegeleiders).
Daarnaast zal ook elk team worden gevraagd voor taken buiten het veld
(bijvoorbeeld 1x per jaar schoonmaak kantine, helpen bij organiseren
jeugdkamp). Voor oudere jeugd en seniorenelftallen geldt dat hier
vaak scheidsrechters worden aangewezen, maar andere taken wel van
toepassing zijn (training geven, rijden koekactie, fluiten jeugd, begeleiden
tournooien).
Vacatures voor vrijwilligers worden gepubliceerd in het clubblad, op de
website en op social media om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Van alle leden wordt verwacht dat zij kennis hebben van en zich houden
aan de algemeen geldende regels en specifieke afspraken bij z.v.v. Blauw
Wit ‘66.
Voetbalvereniging z.v.v. Blauw Wit ‘66 stimuleert vrijwilligers
cursussen te volgen bijvoorbeeld voor sociale hygiëne, trainers- en
De Blauw-Witter
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scheidsrechtersopleidingen enz.
De leden van voetbalvereniging z.v.v. Blauw Wit ‘66 zetten zich gezamenlijk
in om de inzet van vrijwilligers te respecteren en te waarderen. Vrijwilligers
zijn onmisbaar in onze vereniging. Daarom zal het bestuur van z.v.v. Blauw
Wit ‘66 het vrijwilligersbeleid ondersteunen, stimuleren en uitdragen.
4. Organisatie
			
De organisatie en uitvoering van het vrijwilligersbeleid vindt plaats via
de afzonderlijke Commissies (zie ook de bijlage: organogram) welke
aangestuurd worden door de betreffende voorzitters. Hiermee wordt de
verantwoordelijkheid direct gelegd op het laagste niveau en waar deze
meest relevant is. Tevens wordt een extra laag in de organisatie in de vorm
van een Commissie Vrijwilligersbeleid of coördinator Vrijwilligerswerk
voorkomen. De commissies gezamenlijk en onderling coördineren de
bemensing van functies en taken.
De commissies zijn verantwoordelijk voor:
•
Werving: het benaderen van leden en of ouders/verzorgers.
•
Communicatie: het monitoren van en het maken van afspraken met
leden en of ouders/verzorgers betreffende hun inzet.
•
Planning: het inplannen – inroosteren van leden en of ouders/
verzorgers.
•
Instructie: informatievoorziening betreffende de te verrichten
werkzaamheden.
•
Afstemming: betreffende inzet en mutaties intern en tussen de
Commissies onderling.
•
Signaleren: van knelpunten in de uitvoering van het
Vrijwilligersbeleid.
5. Werving.
De verantwoordelijkheid voor het gehele werving- en selectieproces van
vrijwilligers ligt bij de diverse commissies die tezamen het bestuur vormen.
Jaarlijks wordt gebruik gemaakt van een inventarisatie bij spelers en/of
verzorgers. Daarnaast worden zoveel mogelijk (potentiele) vrijwilligers op
gerichte en persoonlijke wijze benaderd. Doel is om tot een overzicht te
komen waarin (met inachtneming van de wet op de privacy) alle relevante
informatie over vrijwilligers (en potentiële vrijwilligers) is opgeslagen, zoals
affiniteit, kwaliteit en competentie.
De Blauw-Witter
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Uitslag grote verloting
De trekking heeft plaatsgevonden van de jaarlijkse grote verloting t.b.v. de
jeugd van Blauw Wit. Dit heeft de volgende prijswinnaars opgeleverd:
1e prijs: Diner voor 6 personen bij Hotel/Gasterij ‘t Losse Hoes
Gewonnen door dhr./mevr. Zoethof, Atalanta
2e prijs: Vleespakket van Keurslagerij Geert Brands
Gewonnen door dhr./mevr. Oomen, Oranjestraat
3e prijs: Beautyset van drogisterij Drogisterij Wedda
Gewonnen door dhr./mevr. Kloosterboer, Canadastraat
4e prijs: Familiesalade van Grand Café & IJssalon De Biester
Gewonnen door dhr. Wim Bouwhuis, Erve Lukensveld
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5e prijs: Cadeaubon van Anne-Marie Wonen
Gewonnen door dhr. Derren Bieleman, Het Landeweerd
6e t/m 8e prijs: Cadeaubon van Tastoe in Holten
Gewonnen door dhr./mevr. Visser, Looikolkstraat, Mevr. Elisa Harbers,
Drostenstraat en dhr./mvr. Rensink, Gaardenstraat.
9e. prijs: Cadeaubon van Gewoon Leuk - Men & Kids
Gewonnen door dhr./mevr. F. Zweers, Korhoenderweg
10e prijs: Cadeaubon van Kapsalon elegant
Gewonnen door dhr./mevr. Bekkernens, De Visscher.
11e t/m 15e prijs: Cadeaubon Roelie Bloem & Design
Gewonnen door dhr./mevr. Dijkink, Oranjestraat. dhr./mevr. Muskens,
Oranjestraat. mevr. Rachèl Tuitert, Verzetstraat. Dhr. Andre Deijk, De
Visscher. dhr./mevr. Verveda, Verzetstraat.
16e t/m 18e prijs: Cadeaubon Echte Bakker Nijkamp
Gewonnen door dhr./mevr. Sluiter, Oranjestraat. Dhr./mevr. Muller, Erve
Lukensveld. dhr./mevr. Haagen, Erve Lukensveld.

‘‘

19e en 20e prijs: Gratis APK keuring bij Autobedrijf Erik Huzen
Gewonnen door mevr. Moniek Poll, Koolwitje en dhr./mevr. Waanders,
Bessinkpasstraat.

Winnaars van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn bij de winnaars persoonlijk
thuisbezorgd.

Roy je hoeft er nog maar 249!
Remon Muller

‘‘

Als Roy die bal er in had geschoven was hij
3 maanden niet te genieten geweest!
Egbert Rietberg
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Van de ledenadministratie
Alle mutaties zsm doorgeven (ook belangrijk voor bezorging Blauw
Witter !):
Afmeldingen ALLEEN bij de ledenadministratie (dus niet via leider) !!

 per email aan ledenadministratie@blauwwit66.nl
 of schriftelijk op adres Köllingserf 73 7451 XB Holten
Nieuw:
•
L.A. (Laila) van Oversteeg, pupil-meisjes, Vrijheidslaan 24, 7451 DG
Holten, tel.: 0548-549363, lidnr. 2270 / QS-XX-88D
•
R.E. (Ronny) Stam, senior-35+, Landuwerweg 12, 7451 SP Holten,
tel.: 06-10491406, lidnr. 2271 / BN-TH-55H
•
T. (Thirza) Oosterveld, pupil-meisjes, Vonderschottenweg 6, 7451
MN Holten, tel.: 0548-368604, lidnr. 2272 / SQ-CG-57D
•
R. (Romy) Beltman, senior-dames, Vianenweg 181, 7451 TK Holten,
tel.: 0548-364253, lidnr. 2273 / MG-QZ-03T
Gewijzigd:
•
C. (Chantal) Pekkeriet, senior-dames, Langstraat 38, 7451
ND Holten, tel.: 0573-227323, lidnr. 1571 / LX-BG-01Z wordt niet
spelend lid
•
M. (Mart) Groot, senior-ns, Akker 49-203, 7451 XT Holten,
tel.: 06-55763537, lidnr. 1237 / FK-CY-596 wordt weer spelend lid
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Verhuisd:
•
W. (Wilco) Reterink, senior, nieuw adres wordt: Stoppelland 71,
7641 KN Wierden, tel.: 06-22607442, lidnr. 1027 / BN-TG-91K
•
B. (Bas) Pots, pupil, nieuw adres wordt: Kroepinsweg 2, 7451 NS
Holten, tel.: 0548-362035, lidnr. 2045 / QH-VY-28Z
Afmelding:

•
•
•
•

T.S. (Thom) Hulsman, senior-ns, Erve Teeselink 3, 7451 WE Holten,
lidnr. 1347 / FT-ND-80J
E.P. (Elicia) Zwoferink, junior-meisjes, Oude Stationsweg 13, 7451
ME Holten, lidnr. 2130 / QZ-MD-597
P.A. (Pien) Lubberhuizen, junior-meisjes, Houtweg 11, 7451 DV
Holten, lidnr. 1946 / PK-CL-11H
D. (Danique) van de Ven, senior-dames, Rielerweg 37, 7416 ZA
Deventer, lidnr. 2180 / MF-YY-33E
D. (Dennis) Rietman, senior-ns, Beusebergerweg 6, 7451 NE Holten,
lidnr. 1456 / GC-NN-72K

‘‘

•

Renger Veldhuis

Ik kan vanavond niet trainen, ik heb een
nieuw huis gekocht..
Anoniem
Ik ga volgend seizoen niet voetballen, ik
heb een nieuw huis gekocht...
Anoniem

‘‘

De Blauw-Witter
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JEUGDCOMMISSIE:
Voorzitter:
Hans Brusse			
tel. 06-11013050
Coördinator JO19- en JO17: Marten Hulleman, Beusebergerweg 2a
tel. 366481 / 06-51078189
Coördinator JO15- en JO13: André Schuppert, Molenbelterweg 7
tel. 363670 / 06-51870842
Coördinator JO11-, JO9-, en Mini ’s: Leonie Heemskerk, Bushofstraat 1 tel. 365196 / 06-22243769
Coördinator Meisjesteams: Mariska Schuttert, Hardegoorsdijk 9, Laren tel. 06-27161597
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN JO11- EN JO9-PUPILLEN EN MINI ’s:
Mini ‘s en sterrenleague:
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO8-2G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg
JO8-1G:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur 		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Gerard Wijenberg, Maikel Aanstoot
JO9-1G:
Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur		
Gert Jan Ulfman
MO11-1: Dinsdag- en donderdag van 17:45 – 18:45 uur Lucie Veneklaas en Sophie Bekkernens
JO11-3G: Maandag van 18.30 – 19.30 uur		
Tom Harting
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur 		
Tom Harting
JO11-2:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
Woensdag van 18.30 - 19.30 uur		
Ilja Spijker en Nynke van Avesaat
JO11-1:
Maandag van 18.30 - 19.30 uur		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 		
Erwin Sluiter en Thijmen Bekkernens
Keepers JO8/JO9:
Woensdag van 18.15 - 19.00 uur		
Edwin Aaftink
Keepers JO11 en MO11:
Woensdag van 19.00 - 19.45 uur		
Rene van de Berg
In de wintermaanden zijn er afwijkende trainingstijden voor de Mini ’s en de JO8/JO9-pupillen
TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN MO13- en JO13-PUPILLEN:
MO13-1: Maandag en donderdag van 18.00 – 19.00 uur Chantal Pekkeriet, Jorieke Meijerink
JO13-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur		
Danny Meijerink
JO13-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Jasper Kampman
Keepers PUPILLEN:		

Rene van den Berg

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS VAN DE JUNIOREN:
MO15-1: Maandag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
Woensdag van 19.00 – 20.00 uur		
Herman Veenstra
JO15-2:
Dinsdag van 18.45 - 19.45 uur		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
Donderdag van 18.45 - 19.45 uur 		
Jaron Kampman, Jarno Dijkstra
JO15-1:
Dinsdag en donderdag van 18.45 - 19.45 uur Patrick Bolink
MO17-1: Maandag van 19.00 – 20.15 uur		
Wim Jansen
Woensdag van 19.00 – 20.15 uur		
Jan Stam
JO17-2:
Woensdag van 18.45 – 19.45 uur		
Marco Schuiterd
JO17-1:
Maandag en woensdag van 17.30 – 18.30 uur Marco Schuiterd
JO19-1:
Maandag en woensdag van 19.45 – 21.15 uur Martijn Muller
Keepers JUNIOREN:		
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SENIORENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Kees van Dijk, Canadastraat 74
Jan Willem Stam, Kenemansstraat 3
Jolande Klein Teeselink, Markeloseweg 25
Irene Baldizzone-Beldman
Miranda Kolkman-Wijsman
Aranka Beldman		
Wedstrijdsecretaris senioren:
Anton Beldsnijder 		
		

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

363378 / 06-53428132
362580 / 06-30980141
366463 / 06-21678807
06-40161605
06-13104151
364018

tel. 366378

TRAININGSTIJDEN EN TRAINERS SENIOREN:
1e:
Dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
2e:
Dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.30 uur

Alex Hengeveld
Henk Berenschot

Keepers 1e en 2e:
Dinsdag van 20.00 – 21.30 uur

Jochem Stam

3e:
Dinsdag en donderdag van 20.15 – 21.30 uur
Woensdag- en donderdag van 20.00 – 21.30 uur
4e:
5e:
Donderdagavond van 20.15 – 21.30 uur
H35+:
Dinsdagavond van 20.15 – 21.30 uur
VR1:
Dinsdag en donderdag van 19.00 – 20.00 uur
			
VR2:
Dinsdag en donderdag 18.45 – 20.00 uur
VR25+:
Woensdagavond van 20.15 – 21.15 uur

Marten Hulleman en Wouter Jansen
Kevin Vermeulen
Jaap Thalen
Wordt onderling geregeld
Simon Grootewal
en Gijs Klein Nagelvoort
Jaap Kruk en Ruben Hopster
Erik Alberda

VERZORGSTERS:
1e:
Kirsten Bronsvoort
ZAALVOETBAL:
Z1 en Z2: Dinsdag van 22.00 – 23.00 uur
		
Coördinator zaalvoetbal:				
Egbert Rietberg
tel. 06-23724072
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Informatie van wedstrijdsecretariaat
Bekerresultaten
In het vorige clubblad heb ik gemeld dat alleen JO15-1 “nog In de beker
zat”. Helaas is het ook dit team niet gelukt om de volgende ronde te
bereiken, want het verloor op woensdagavond 28 maart in Hengelo (O)
in de kwartfinale tegen Achilles ’12 JO15-2D met 3-0. Dus geen Blauw
Wit-teams meer in de finalewedstrijden van het bekertoernooi. Volgend
seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Beëindiging wedstrijdsecretariaat senioren
Jarenlang heb ik naast het algemeen wedstrijdsecretariaat ook
het wedstrijdsecretariaat senioren verzorgd. Omdat ik om
gezondheidsredenen steeds minder op ’t Vletgoor kom en daardoor
nauwelijks meer contacten heb met de senioren trainers en leiders, maar
ook omdat mijn interesse steeds meer afneemt, heb ik onlangs laten
weten ingaande het a.s. seizoen deze functie te willen beëindigen. Binnen
de seniorencommissie wordt gezocht naar een opvolger.
Het algemeen wedstrijdsecretariaat blijf ik voorshands nog wel doen
Anton Beldsnijder

Opleving Blauw Wit ’66 1
Na louter stevige nederlagen in 2018 viel er op 14 april weer eens wat
te vieren. Met geweldige inzet, een fantastische William Kolkman en een
grote dosis geluk werd Hulzense Boys op 0-0 gehouden.
En Bram Freie, onze oud-trainer en nu trainer in Hulsen keek niet
blij na afloop. Ondanks dat hij de week voor de wedstrijd een trotse
vader van een waarschijnlijk zeer sportieve zoon was geworden. Van
harte gefeliciteerd Bram!
Dit keer geen grote verdedigingsfouten en een instortend Blauw Wit na
een 1-0 of 2-0 achterstand, zoals gezien bij de meeste wedstrijden in 2018.
Natuurlijk ontberen we de kwaliteit om tweede-klasser te kunnen blijven
na een grote uitloop van goede spelers.
Toch vond ik ook dat de koppies van onze jongens in een aantal
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wedstrijden wel snel en te ver naar beneden gingen, na een achterstand.
En liepen onze tegenstanders wel heel gemakkelijk naar 5 á 7 goals.
Dit was een middag waarin het elftal weer eens onverzettelijkheid
uitstraalde. Met enkele keren het prachtige indringende geluid van een
getoucheerde paal of lat naast of boven William.
Zelfs voor mij, in het bezit van een slecht gehoor, was het duidelijk te
horen dat het doel van aluminium gemaakt was.
En als je William dan zo ziet keepen dan vraag ik me oprecht het volgende
af: “ Drommels nog aan toe, zou FC Twente ook gedegradeerd zijn met
hem in de goal?”
Ga er gemakshalve maar van uit dat ze gaan degraderen, al hebben ze
nog een hele dunne strohalm in de twee wedstrijden die ze nog moeten
spelen.
Wat een rot leven heb ik toch, heb drie favoriete clubs, waarvan er twee
degraderen, alleen Gramsbergen blijft behouden voor de tweede klasse
Noord.
Zittend in de Blauw Wit kantine zagen Bj, Johan en ik na de wedstrijd dat
onze spelers bij het betreden van ons clubhuis met applaus en geroffel op
de tafels begroet werden. Een mooi gebaar en dik verdiend.
Na de misschien wel allermooiste overwinning ooit in het bestaan van
Blauw Wit, de 3-4 tegen IJVV, viel er tot deze zaterdag niet veel te vieren
op voetbalgebied.
Dat wil niet zeggen dat er nooit iets leuks gebeurt op de ‘t Vletgoor.
Ik herinner u aan een voorval in de rust van de thuiswedstrijd tegen Den
Ham op 7 april. Door een harde wind richting het clubhuis werd het water
uit onze geavanceerde sproei-installatie tot een heuse flinke regenbui
gepromoveerd.
Iedereen op het terras stormde naar binnen om niet nat te worden.
Alleen Ab Aaftink bleef zitten,  moederziel alleen op zijn vaste plek en hij
sprak de historische woorden: “ Als ik niet blijf zitten, wordt mijn zitting
nat!” Daar kan geen overwinning van Blauw Wit tegen op!
Hartelijke groet,
Gerrit ter Voorde
De Blauw-Witter
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Resultaten zaalteams
Vanwege krappe bezetting van de seniorenteams op het veld werd een
beroep gedaan op met name ex-veldvoetballers die nu in de zaal spelen
om bij te springen. Vanuit zaal 1 kwamen een aantal spelers de selectie
versterken, vanuit zaal 2 werd af en toe bijgesprongen bij 35+. Omgekeerd
kon de zaal gelukkig bij krapte weer rekenen op steun vanuit de selectie bij
zaal 1 of het 3e en 35+ bij zaal 2. Mooi om te zien hoe wel elkaar zo voort
kunnen helpen.
Voor volgend seizoen lijkt het er op dat de zaalafdeling ook weer met 2
teams in competitie uit zal komen. We kunnen echter nog enkele spelers
gebruiken zodat de teams wat ruimer in het jasje zitten en bij blessures
minder snel krap komen te zitten. Dus lijkt zaalvoetbal iets voor jou meld
je dan via zaalvoetbal@blauwwit66.nl.
Zaal 1
Het eerste zaalteam is inmiddels uitgespeeld. Op 16 en 30 maart speelde
het een dubbele wedstrijd tegen DAVO. Uit werd eerst met 4-3 verloren, in
de thuiswedstrijd werd dit met duidelijke cijfers (8-3) recht gezet. Een week
later werd tegen HZC Bultman ook revanche genomen voor de eerdere
nederlaag. Door een laat tegendoelpunt was het resultaat hier echter maar
één puntje. Na een prima winstpartij met 7-4 tegen WSV op 6 april duurde
het tot 2 mei tot de laatste wedstrijd kon worden gespeeld tegen Vaassen.
Na een mooie gelijk opgaande strijd stond de 5-5 op het scorebord. In de
slotfase brak Blauw Wit nog een keer uit en raakte daarbij de paal. Daarna
brak Vaassen nog een keer uit en scoorde de winnende treffer. Was dit
omgekeerd geweest dan had zaal 1 de vierde plaats ingenomen. Door de
kleine verschillen betekent het verlies echter dat Blauw Wit eindigt op de
achtste plaats in de 1e klasse.
Zaal 2
Het tweede team speelde een aantal wedstrijden tegen hoog geklasseerde
tegenstanders op rij. Kampioen SMR 1 dat al 15 punten los staat bleek
wel 2 maten te groot. Met 6 tegendoelpunten voor rust en zes na rust
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was snel duidelijk hoe de krachtsverhoudingen lagen. Tegen nummers
3 en 4, SV Twello 4 en 6 was het verschil kleiner. Grote fases kon zaal 2
goed meevoetballen, maar een aantal mindere momenten leidden toch de
nederlaag in. Tegen SV Twello 6 ging het tot 3-2 nog gelijk op. Daarna liep
Twello snel uit met een aantal doelpunten snel na elkaar en liep de score
op tot een 8-4 eindstand.
Tegen SV Twello 4 ging het juist in het begin van de wedstrijd erg snel met
een aantal schoten die vanuit onmogelijke hoeken raak werden geschoten.
Hierdoor was bij rust al een 7-1 achterstand opgelopen. Maar het team
rechtte de rug en wist de tweede helft het tij te keren. Uiteraard kwam
de winst niet meer in zicht, maar in ieder geval werd de tweede helft
afgesloten met een positieve balans en werd de nederlaag terug gebracht
tot 8-3.
Voor het tweede team staan er nog twee thuiswedstrijden op de rol die
vanwege de examens in Holten in sporthal de Haverkamp in Markelo
worden gespeeld. Daar treffen we weer tegenstanders waarbij er kans is
op punten. Wellicht kan de huidige 9e plaats (van 13) dan nog iets worden
opgepoetst.

‘‘

Egbert Rietberg

‘‘

Heeft Egbert nog een beetje lekker
gevoetbald? Je kunt hem beter op de fiets
zetten!
Erik Groot
Ze hadden wel een fijne plofbal. Nou Egbert
dan had je best vaker dan 1x mogen scoren!
Peter Teeselink
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Nieuwe wedstrijdkleding voor team
Zaal 1
Het team Zaal 1 kreeg onlangs nieuwe wedstrijdkleding aangeboden door
Tempomark Markelo. Specialist in aanleg van tennis- en sportvloeren. Het
is de 2e termijn van 5 jaar dat dit bedrijf, vertegenwoordigd door Martin
Kerkdijk, kledingsponsor van Zaal 1 is.

‘‘

Had hij maar de benen van Depay!
Egbert Rietberg
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‘‘

Kay heeft de neus van Depay.
Leander Stam
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Nieuw scorebord
De meeste bezoekers van ‘t Vletgoor is het waarschijnlijk al opgevallen,
langs het hoofdveld staat een fonkelnieuw scorebord. Het vorige, ruim
16 jaar oude model, vertoonde al geruime tijd mankementen en ook de
sponsoring was niet meer actueel.
Het nieuwe scorebord is aangeboden door De Poppe en Reclamemakers,
hiervoor uiteraard heel hartelijk dank!!!! Ook de energie die
onderhoudsman Johan Stam er in heeft gestoken mag niet onvermeld
blijven.
We hopen dat het nieuwe scorebord, met vooral veel beweging in het
meest linkse vak, weer vele jaren dienst mag doen.
Dick Beldman
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Stratenvoetbal 2018

Op zaterdag 16 juni vindt het jaarlijkse Stratenvoetbal toernooi plaats.
Tijdens dit toernooi nemen de straten en buurten van Holten het tegen
elkaar op. Dit jaar is de organisatie in handen van Blauw Wit ‘66. Vanaf 9:00
uur beginnen de eerste wedstrijden.
Na de finale is er tijd om gezellig na te praten over de dag, onder het
genot van een drankje en muziek. Look/Borkeld was vorig jaar de winnaar.
Zal het ze dit jaar weer lukken om er met de titel en de beker vandoor te
gaan?
De loting en poule-indeling wordt bekend gemaakt op de
lotingsvergadering op 23 mei om 20:00 u. in de kantine van Blauw Wit ‘66.
Hiervoor zullen alle teamcaptains worden uitgenodigd.
Graag opgeven vóór 23 mei a.s. of je met jouw straat meedoet. Opgeven
kan via stratenvoetbalholten@gmail.com. Voetballers van 16 jaar en
ouder die nog geen straat hebben om mee te doen, kunnen zich ook via
dit mailadres aanmelden voor 23 mei. Zij zullen dan door de organisatie
ingedeeld worden in een team. Wij hopen op veel gezelligheid en
sportiviteit!
Aranka Beldman, namens de activiteitencommissie

Vrienden-barbeque een traditie?

Als voetballers kampioen worden, dan maak je natuurlijk een zegetocht
op de platte wagen om je te laten toejuichen. Dat is een bekende en leuke
traditie.
Er zijn wereldwijd heel wat vreemdere tradities. Wat te denken van de
Zwitsers om het eind van de winter te vieren met het verbranden van
Böögg, een pop van 3 meter hoog. Het kan nog wel vreemder: in Borneo
mogen pasgetrouwde koppels 3 dagen en 3 nachten de badkamer niet
gebruiken. Dat betekent geen toilet, geen douche en geen bad. Of dat nou
de ideale basis is voor een lang, gelukkig en vruchtbaar huwelijk? Toch kan
het nog wel vreemder. In Indonesië snijden de vrouwen van de Dani-stam
bij het overlijden van een familielid minstens één vinger af. Je zult maar
een grote familie hebben.
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Zo beschouwd kun je de jaarlijkse barbecue van de Vrienden van BlauwWit
nauwelijks een opmerkelijke traditie noemen. Maar gezellig zal het ook dit
jaar weer worden. Ben je nog geen lid van de Vrienden van BlauwWit, maar
wil je toch meedoen? Meld je aan als Vriend (vrienden@blauwwit66.nl ) en
doe gezellig mee. Voor nieuwe leden is deelname dit jaar gratis.

Met deze 3 stappen kun je een
razendsnelle tegenstander afstoppen
“Piet, jij staat vandaag tegen die snelle linksbuiten. Succes!”, roept de
trainer naar jou in de teambespreking. Nou, dat wordt een leuke middag.
Toch hoef je minder bang te zijn dat hij je aan alle kant voorbij gaat rennen
en je in de problemen gaat brengen. Wat je nodig hebt is een duidelijk
plan en met deze 3 stappen eindigt die snelle linksbuiten gegarandeerd in
jouw broekzak.
Kort zitten – Zorg dat je tegenstander nauwelijks aanspeelbaar is. Zit hem
op de huid en geef hem geen ruimte om de bal aan te nemen of om te
draaien. Wanneer je hem die gelegenheid wel geeft komt hij 1 vs. 1 met
jou en ben je snel geklopt.
Aanpakken – Heeft hij toch net dat beetje ruimte om de bal aan te
nemen, pak hem dan bij de eerste aanname aan. Je hoeft geen overtreding
te maken, maar zorg dat hij de bal nauwelijks kan controleren. En wellicht
verover je direct de bal.
Pushen – Voor deze stap heb je een goede conditie nodig, maar hey,
wanneer je niet snel bent kun je maar beter een flink loopvermogen
hebben. Zorg dat je tegenstander achter jou aan moet. Als back ben je een
nachtmerrie door vaak mee aan te vallen. Je dwingt je pijlsnelle opponent
om energie te steken in mee verdedigen. Die energie is hij kwijt en kan
hij niet meer gebruiken voor een sprint. Zo sloop je hem in plaats van
andersom.
Bron: Neveroffside.nl
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Jeugdtoppers
Het seizoen is bijna ten einde en de jeugdteams
doen het goed! Mooi om te zien.
In deze Blauwwitter lees je de stukjes van het
gezellige meidenteam MO11. Kunnen ze nog
kampioen worden? Het wordt in ieder geval
spannend.
De mini’s van zijn ook lekker op dreef, met twee
mini teams in de Salland Competitie. Een leuk
verslagje van beide teams kun je hier lezen.
Wil jij ook iets kwijt over jouw team? Of heb je misschien een leuk
voetbalverhaal of een grappige mop? Mail dan ook jouw stukje naar de
redactie, dan lees je het in het volgende clubblad!

Jarige jeugdspelers in MEI
6
6
7
7
8
9
9
11
11
11
15

Leonie Beldman
Sofie Berendsen
Chris de Graauw
Sven Haan
Luuk Stam
Dylan Meijerink
Yvo Kleinherenbrink
Stan van den Belt
Dunja Spijker
Malou Spijker
Cas Groteboer
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13 jr
9 jr
11 jr
6 jr
12 jr
17 jr
8 jr
13 jr
13 jr
13 jr
14 jr

16
16
17
17
17
17
18
20
29
31
31
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Jarno Schimmel
Gijs Aanstoot
Jason Borghuis
Luuk Bosma
Daan te Riele
Luca Groothaar
Joshua Aartsen
Tess Florijn
Peter Borghuis
Pieter Nijhuis
Lasse Hopster

16 jr
8 jr
18 jr
14 jr
18 jr
8 jr
17 jr
10 jr
16 jr
17 jr
11 jr
24

Jarige jeugdspelers in JUNI
5
6
6
8
12
14
16

Xian Aanstoot
Roel Deterd Oude Weme
Vera Kraassenberg
Max Donkers
Jarno te Beest
Mike Poortman
Tristan Olthof

13 jr
16 jr
16 jr
12 jr
8 jr
14 jr
10 jr

19
20
21
22
23
24
29

Thijs Ebrecht
Nienke Stevens
Kaya Drent
Lize Meijerink
Max Lodeweges
Jesse van Ginkel
Jense Kruithof

7 jr
16 jr
13 jr
13 jr
14 jr
16 jr
18 jr

Nieuwe trainer voor JO13-1
Voor volgend seizoen heeft Blauw Wit een nieuwe trainer voor JO13
aangesteld. Hierbij stelt hij zichzelf voor:
“Ik ben Lucas Wuarbanaran, 65 jaar, getrouwd en heb 2 zonen van 19
en 17 jaar. Daarnaast hebben we een hond van 4 jaar. Samen met mijn
gezin wonen we in Wijhe, parel aan de IJssel. Ik ben al heel wat jaren
( jeugd)voetbaltrainer. Mijn doel als trainer is om te ontdekken wat de
kwaliteiten en talenten zijn
van de jeugdvoetballers
van Blauw Wit. Deze wil ik
graag benutten en eventueel
verbeteren. Dit doe ik met
passie en kijk er naar uit wat
voor vlees Blauw Wit in de
kuip heeft!”
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MO11

Nieuw dit seizoen is het team MO-11 bij Blauw Wit. Het leuke en gezellige
team bestaat uit 12 meiden. Voor de winterstop was het spel wisselvallig
maar nu gaat het beter. De inzet tijdens de wedstrijden is goed, het
samenspel gaat ook steeds beter. Renske Aaftink springt er bovenuit als
meest scorende speelster.
Het team wordt getraind door Lucie Veneklaas met hulp van haar
teamgenoten. De begeleiding bestaat uit Arjan Florijn en Edwin Aaftink.
De volgende meiden spelen in dit team: Kyra, Sterre, Tess, Merel, Lisa,
Maxiem, Renske, Carlijn, Annemijn, Khate, Myrthe en Linske. Met nog vier
wedstrijden te gaan staat team op de derde plaats met maar 3 punten
achter op de koploper. Tegen hen spelen ze als laatste op 30 mei. Dit
wordt dus een spannende wedstrijd!

Een vaste supporter

De Mini’s zijn van start !

In dit voorjaarsseizoen zijn er 2 nieuwe Mini teams voor de Salland
Competitie ingeschreven door Blauw Wit. De Mini’s spelen iedere week
een toernooitje bij 1 van de deelnemende verenigingen. Een mini team
heeft 4 spelers in het veld en er wordt nog gespeeld zonder keeper. Er
worden per competitieronde meerdere wedstrijdjes van 12 minuten
gespeeld. 10 Maart begon voor hen de competitie en gaat door tot 26
Mei.
Mini 1
Het Mini 1 team bestaat uit Storm, Thijs, Mart, Thom en Teun. Afgelopen
31 Maart werd het toernooi bij Blauw Wit thuis gespeeld en verder
verschenen er JCHW, Raalte, Lemelerveld en 2 teams van VV Holten.
Onder zonnige omstandigheden werden de wedstrijdjes gespeeld en
was het genieten langs de kant. Wie nog het meest onbevangen spel wil
zien en heel veel enthousiasme moet vooral eens zo’n toernooi bekijken.
Hoewel het resultaat uiteraard ondergeschikt is aan het plezier en het op
speelse wijze leren van het spel, is het natuurlijk wel erg lekker voor het
Blauw Wit Mini team om ieder geval de 2 partijen tegen Holten te winnen.
De wedstrijd tegen VV Holten 1 werd zelfs gewonnen vanuit een 0-2
achterstand.
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Erg mooi is ook te zien dat, naast laat het vooral lekker dribbelen, de
spelers voorzichtig steeds meer vanuit hen zelf beginnen over te spelen
naar elkaar. Erg fijn was het dat Solange Kouwen en Dunja Spijker als
wedstrijdleiders wilden fungeren. Hoewel het fluiten van een mini
wedstrijd misschien niet het meest zal vergen van een fluitist is het
voor de leiders wel heel fijn dat er iemand is die de tijd in de gaten
houdt, een eventuele discussie beslecht of een bal uit is of niet etc. Dus
wedstrijdleiders bedankt!
Ook dank aan het team van Johan Stam die ondanks de vele jeugd
thuiswedstijden die dag nog 2 mooie velden heeft weten uit te zetten voor
de mini’s. De mini’s hebben er zin in nog veel wedstrijdjes te spelen dit
seizoen !
Mini 2
Blauw Wit Mini 2 bestaat uit Jurre, Mees, Kian, Duuk en Nure. Bijna
elke zaterdag staan ze al vroeg te trappelen om wedstrijdjes te spelen.
Onder leiding van Roy en aanmoediging van de ene week vooral vaders
en de andere week vooral moeders (het lijkt soms wel zo afgesproken)
voetballen deze jongens zo 3 a 4 wedstrijdjes van 12 minuten achter
elkaar!
Er wordt gescoord, verdedigd en zelfs al wel overgespeeld. Duuk en Nure
maken dan tevoren een plannetje, namelijk dat de een de bal overspeelt
naar de ander en dan van te voren even aanwijst waar diegene dan moet
staan.
Duuk is overal waar de bal is. Jurre loopt veel tegenstanders er uit. Jurre,
Duuk en Nure schieten vaak op doel, Mees en Kian verdedigen dan het
eigen doel. Mees heeft voor de wedstrijd uit eerst nog zwemles, maar is
altijd op tijd present én heeft nog wat energie over voor het voetballen.
Kian moest in het begin een beetje wennen, maar komt inmiddels ook
steeds meer aan de bal.
Samen vormen deze jongens een uitstekend team dus.
Soms winnen ze een wedstrijdje, soms verliezen ze en soms spelen ze
gelijk. Alles is goed, want ze hebben samen hartstikke veel lol!
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BESTUUR:
Voorzitter 		
Erik Huzen, Oranjestraat 49			
			voorzitter@blauwwit66.nl
Secretaris			
Erik Groot				
			secretariaat@blauwwit66.nl
Penningmeester		
Mark Wonnink, Churchillstraat 68 		
			financien@blauwwit66.nl
LEDEN:
Exploitatie accomodatie
Esther Spijker
			exploitatie@blauwwit66.nl
Seniorencommissie		Vacature			
			senioren@blauwwit66.nl
Jeugdcommissie 		
Hans Brusse 		
			jeugd@blauwwit66.nl
Accomodatie en onderhoud Johan Stam, Het Landeweerd 29 		
			accommodatie@blauwwit66.nl

tel. 06-53 38 80 64
tel. 06-41 35 49 08
tel. 06-10 15 62 45

tel. 06-11 01 30 50
tel. 361320

OVERIG:
Wedstrijdsecretariaat
Anton Beldsnijder, De Wheeme 2
			wedstrijdsecretariaat@blauwwit66.nl
Coördinator zaalvoetbal:
Egbert Rietberg, Canadastraat 54
			zaalvoetbal@blauwwit66.nl
Sponsoring:		
Dick Beldman, Kolweg 74
			sponsoring@blauwwit66.nl
Vrienden van Blauw Wit
Egbert Rietberg, Canadastraat 54 		
			vrienden@blauwwit66.nl
INTERNETPAGINA:
E-MAIL ADRES KOPIJ VOOR DE BLAUW-WITTER:

tel. 366378
tel. 06-23 72 40 72
tel. 363348
tel. 06-23 72 40 72
www.blauwwit66.nl
clubblad@blauwwit66.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017/2018:
PUPIL: 			
geboren op of nà 01-01-2005
JUNIOR:			
geboren op of nà 01-01-1999
			
of vóór 01-01-2005
SENIOR:			
geboren vóór 01-01-1999
			
Senioren 35+ competitie			
			
veld- of zaalvoetbal				
			
veld- en zaalvoetbal
			
niet-spelend
CONTRIBUTIEBETALING:
			
OVERIGE BETALINGEN:

€  98,00 per jaar
€ 120,00 per jaar
€ 102,00 per jaar
€ 204,00 per jaar
€ 247,00 per jaar
€  39,00 per jaar

Bank: Rabo Holten: rekeningnummer NL83 RABO 032.85.75.682
Contributiebetaling alléén via automatische incasso!
Bank: Rabo Holten: rekeningnummer NL82 RABO 032.85.33.505

LIDMAATSCHAP:
•
Voor het aan -en afmelden van een lidmaatschap en adreswijzigingen contact opnemen met:
Renger Veldhuis, Kollingserf 73, tel. 36 25 12 of ledenadministratie@blauwwit66.nl.
•
Uw lidmaatschap begint of eindigt op de eerste respectievelijk laatste dag van het kwartaal,
waarin u zich aan- of afmeldt als lid van de z.v.v. Blauw Wit ’66.
ACCOMMODATIE: 		
TELEFOON CLUBHUIS:

De Blauw-Witter

Sportpark ‘t Vletgoor, Dorperdijk 3, 7451 MK Holten.
0548-361319
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