Nieuwsbrief v.v. Noordscheschut

november 2012.
1e editie

In de jaarvergadering van 25-11-2011 is er destijds door het bestuur aangegeven dat het clubblad
'De Schutter' op termijn zal gaan verdwijnen. Redenen hiervoor zijn o.a.: teruglopende (en vaak
gedateerde) kopij vanuit de vereniging (vaak dezelfde schrijvers), veel leden kunnen hun
informatie over/van de club terugvinden op site, teletekst, tekst tv en twitter. Ook kijkende naar
de kosten (zeer actueel i.v.m. de lastenverzwaringen die de gemeente Hoogeveen bij ons wil
neerleggen) is deze keuze door het bestuur, in samenspraak met de redactie van het clubblad,
destijds gemaakt.
Echter hebben we ook (vaak oudere) leden in onze vereniging die (nog) geen gebruik maken van
diensten zoals internet en twitter. Hiervoor willen we toch de informatievoorziening in standhouden
(vinden we als bestuur zelfs een verplichting) middels deze nieuwsbrief (max 2-3 A4'tjes), die we
regelmatig uit gaan brengen (4-6 x per jaar) zoals dat ook bij de Schutter het geval was. Daarnaast
gaan we de nieuwsbrieven plaatsen op de site.
De 1e nieuwsbrief wordt eenmalig onder alle leden verspreid, de volgende nieuwsbrieven alleen aan
die leden die dit aangeven aan de secretaris van onze vereniging: Jan-Willem Haar (tel.nr. 342592).
Ook zullen we de nieuwsbrieven in de kantine neerleggen, zodat belangstellenden dit mee kunnen
nemen.
Langs deze weg willen wij alle bezorgers en vouwers bedanken voor de jarenlange inzet!!!!!

BESTUURSMEDEDELINGEN
1. Nog steeds staan er regelmatig fietsen voor de ingang van het sportpark of (nog erger) voor
de ingang van de kantine. Bij een noodsituatie kan dit voor hachelijke situaties en/of
ongelukken leiden! Nogmaals het verzoek aan een ieder om je fiets in de daarvoor bestemde
fietsenrekken te plaatsen.
2. Een verzoek aan onze rokers om niet meer voor de ingang van de kantine te roken, maar in
de hiervoor bestemde en (pas) gerenoveerde rokersruimte (onder de overkapping).
3. Wanneer je als laatste elftal op een veld speelt: een verzoek aan de trainer/leiders om ervoor
te zorgen dat de vlaggenstokken worden opgeruimd.
4. Een verzoek van de mensen achter de bar: wanneer je als een van de laatsten van je elftal de
kantine wilt gaan verlaten, ruim dan even de tafel op waaraan je gezeten hebt en breng de
lege flessen terug aan de bar. Het is een kleine moeite, maar een groot plezier voor deze
vrijwilligers zodat zij ook op tijd naar huis kunnen.

WIE HEEFT HET LEF OM VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER TE WORDEN?
Op dit moment hebben we een schrijnend tekort aan verenigingsscheidsrechters die een wedstrijd
willen fluiten bij zowel de jeugd als de senioren. Wie kan of wil zich hiervoor dienstbaar maken voor
onze vereniging, zodat we dit iedere week makkelijker kunnen invullen zodat dit geen ‘worsteling ‘ is
en blijft voor diegene die nu de scheidsrechteraanstellingen regelt? Voor het fluiten van een
jeugdwedstrijd bij D, E en F-pupillen mogen zich gerust A/B-junioren of ouders van jeugdleden
melden. Aanmelden of weet je iemand die we kunnen benaderen (hoeft niet perse zelf lid te zijn van
onze vereniging ), laat het weten aan het bestuurslid van dienst op de zaterdag (aanwezig in de
bestuurskamer) of neem contact op met Gert Nijveen.
TRAINING MINI-PUPILLEN
Iedere zaterdagmorgen is er vanaf 10:00 uur training voor de mini-pupillen (4 – en 5 jarigen). Onder
begeleiding van enthousiaste trainsters kan uw zoon of dochter alvast wennen aan het spelletje. De
training begint om 10:00 uur en duurt ca. 3 kwartier. Uw kind hoeft (nog) geen lid te zijn van onze
vereniging.
HOOGEVEENSE VOETBALVERENIGINGEN LUIDEN DE NOODKLOK
De gezamenlijke voetbalverenigingen uit de gemeente Hoogeveen hebben donderdag 18 oktober
een spoedberaad gehad over de door de gemeente aangekondigde kostenverzwaring, welke de
eerstkomende jaren opgelegd gaat worden. Namens onze vereniging waren hierbij de secretaris en
de penningmeester aanwezig. Als de begrotingsvoorstellen van B&W doorgaan en door de
gemeenteraad goedgekeurd wordt, zal dat in 2013 een lastenverzwaring voor onze vereniging
betekenen van ca. 11.000 euro, oplopend tot ca. 25.000-30.000 euro in 2016 t.o.v. 2012. We (de
gezamenlijke voetbalverenigingen) hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de
inspraakavond van 29 oktober jl. om onze zorg hierover nadrukkelijk onder de aandacht te brengen
bij de raadsleden. Op 1 november 2012 zal vanaf 16:00 uur de begrotingsbehandeling plaatsvinden,
waarbij een ruime vertegenwoordiging vanuit de clubs aanwezig zal zijn.
VERBOUWING KANTINE EN AANPASSING ENTREE SPORTPARK
De afgelopen maanden is er door vele vrijwilligers, onder bezielende leiding van de voorzitter en het
bestuurslid kantinezaken, hard gewerkt aan de volgende zaken:
-

keuken en bargedeelte hebben we bij elkaar aangetrokken. De keuken is opnieuw ingericht
en er is een nieuwe bakoven geplaatst.

-

achter de kantine hebben we een overkapping geplaatst (met een aanliggend terras), wat
tevens als rokersruimte moet dienen

-

we hebben de ingang van het sportpark veranderd en een nieuwe entreehok gemaakt,
waarbij we nu al een positief effect zien op de hoogte van de ontvangen entreeheffing!
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JUBILEUMWEDSTRIJDEN VAN SPELERS BIJ HET EERSTE ELFTAL
Harrald Brakel speelt 400e wedstrijd voor Noordscheschut 1
NOORDSCHESCHUT-Harrald Brakel werd voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oranje Nassau Groningen
gehuldigd voor het feit dat hij al vierhonderd wedstrijden het doel van de Schutters heeft verdedigd. Besturen
van de voetbal en supporters vereniging boden de jubilaris een bloemetje en een waardebon aan. Brakel die als
zestien jarige zijn debuut maakte voor Noordscheschut tegen de Griffioen, omdat de toenmalige doelman
Slomp geblesseerd was kan zich die wedstrijd nog goed herinneren, ook de uitslag weet Brakel nog goed, een
1-5 nederlaag. Hierna verdedigde Brakel een aantal jaren het doel van het tweede elftal, maar vanaf 1996 werd
Brakel de vaste doelman van Noordscheschut 1.En zestien jaar later is hij dat nog steeds. Het is zeker een
prestatie van formaat om maar liefst zestien jaar de vaste doelman te zijn van een eerste elftal, zeker op het
niveau wat Noordscheschut speelt. Een hoogtepunt in de carrière van Brakel is ongetwijfeld het
kampioenschap van vorig seizoen, maar ook de promotie van een aantal jaren geleden naar de eerste klasse,
na een wedstrijd in De Blesse tegen Leeuwarder zwaluwen waarin de doelman excelleerde, zal hij niet snel
vergeten. Harrald Brakel bewijst maar eens weer dat de veel gebruikte slogan op de Meulewieke “ Een schutter
ben je niet voor even, maar voor heel je leven” bewaarheid wordt.

Herman Jan Stavast gehuldigd
Herman Jan Stavast speelde vorige week zijn 200e wedstrijd voor Noordscheschut 1. Aangezien dat een
uitwedstrijd was werd de jubilaris voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oeverzwaluwen gehuldigd door zowel
de voorzitter van de voetbalvereniging als die van de supportersvereniging. Herman Jan ontving een fraaie bos
bloemen en hem werd een waardebon aangeboden. Een uitzonderlijke prestatie van Herman Jan, nadat hij
anderhalf jaar geleden betrokken was bij een ernstig auto ongeluk, waarbij hij ernstig gewond raakte en lange
tijd werd voor het ergste gevreesd, hadden maar weinigen gerekend op een terugkeer van de Schutter in de
hoofdmacht. Echter Stavast, die bekend staat als een echte knokker vocht zich op wonderbaarlijke manier
terug in het elftal van Noordscheschut om daar weer een vaste waarde te zijn in de verdediging van de
schutters.
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SPONSORGROEP
De Sponsorgroep heeft onlangs de vereniging drie tuinbanken aangeboden voor op het vernieuwde
terras. De leden van deze groep hebben op vrijdag 19 oktober een workshop gevolgd bij Tuincentrum
Strijker. Er werden weer mooie herfstcreaties gemaakt door de ondernemers. De Haan media mocht
deze keer de wisselbokaal mee naar huis, want een deskundige jury vond zijn creatie het mooist.

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. NOORDSCHESCHUT
Datum:
Aanvang:
Plaats:

Vrijdag 16 november 2012
20:00 uur
Kantine v.v. Noordscheschut

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Mededelingen vanuit het bestuur
Ingekomen stukken
Verslag ledenvergadering d.d. 25 november 2011
Jaaroverzicht penningmeester / behandeling begroting 2012/2013
Verslag van de kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie
Jaaroverzicht secretaris
Pauze
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: de heren K.Benjamins en A. Padding
Aftredend en niet-herkiesbaar: G.L. Nijveen
In de vacature van G.L. Nijveen zoekt het Bestuur op dit moment nog een kandidaat
Tot een week voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten worden
voorgedragen bij de secretaris, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden.

10. Vaststellen contributie
11. Rondvraag
12. Sluiting
De leden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de ledenvergadering.
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VAN DE SUPPORTERSVERENIGING
Belangrijke Data:
Bingo: 2 november 2012, 7 december 2012 en 4 januari 2013 1 februari 2013, 1 maart 2012 en
5 april 2013.
Kaarten: 9 november 2012, 14 december 2012, 11 januari 2013, 8 februari 2013, 8 maart 2013 en
12 april 2013.
Nieuwjaarsloop : 5 januari 2013
Kerstbakjes maken : 19 december 2012
laatste training + oliebollenbakken : 13 december 2012
Jaarvergadering van de supportersvereniging van de voetbalvereniging noordscheschut d.d. 23
november 2012 om 20.00 uur in de kantine van de voetbalvereniging.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening voorzitter
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie + nieuw kaslid
PAUZE
Bestuursverkiezing
Aftredend:
A. Otten niet herkiesbaar
J. Lunenborg niet herkiesbaar
A. Slomp herkiesbaar
Als kandidaten worden Henk Koster en Richard Kreeft voorgesteld.
9. Rondvraag:
10.Sluiting
Webshop
Op de website www.vvnoordscheschut.nl is nu de webshop online.
Tevens is er in de hal van de kantine een showvde nieuwe show vitrine klaar.

Onze club is op diverse manieren te vinden en wel via:
Teletekst: TV Drenthe pag. 301
Site: www.vvnoordscheschut.nl
Twitter: @VV_NrdSchut
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