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Uw glimlach.
Uw mond.
Hou ze samen met ons gezond!

Bij Tandartspraktijk Winsum staat uw mondgezondheid op nummer één.
Ons jonge en enthousiaste team is professioneel en zorgt voor een prettige sfeer in de praktijk.
Door onze open communicatie over de behandeling en de bijkomende kosten komt u nooit voor
verrassingen te staan.

CLUBINFORMATIE VV WINSUM
Correspondentieadres:
Postbus 14
9950 AA Winsum

Wij bieden u:
•algemene tandheelkunde;
•orthodontie;
•implantologie;
•ruim de tijd en aandacht voor kinderen;
•extra aandacht voor angstpatiënten.

www.vvwinsum.nl
www.facebook.com/vvwinsum
www.twitter.com/vvwinsum
www.instagram.com/vvwinsum

U Kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8:15 tot 17:00 uur bereiken op telefoonnummer: 0595 44 22 44
Wij hebben ruimte voor nieuwe patiënten.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Accomodatie:
Geert Reinders Sportpark
Winsum West
Schilligeham 1A
9951 TN Winsum (GN)
Tel. 0595-443262
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Opgericht: 01-07-2016
Aantal leden: circa 1100
Clubkleuren: Groen, wit en zwart
Tenue: Wit shirt met twee verticale
groene banen en één horizontale
baan in de vorm van ‘De Boog’,
zwarte broek en groene kousen.

Hoofdsponsoren: Koopsen Assurantiën en Hypotheken, Ronda Metsel- en Lijmbedrijf, Tandem Vormgeving en Bouwadvies,
Bruintjes en Keurentjes, Technisch Expert Jansen, Stoffel Winters en Sporthuis Winsum.
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VAN DE VOORZITTER: WEER EEN NIEUW BEGIN?

Fotografie | Webdesign
Zittend aan tafel op de camping in Frankrijk
bezin ik mij op de woorden die ik dit jaar in de
presentatiegids van vv Winsum wil schrijven.
Vorig jaar noteerde ik als titel: ‘Een nieuw begin’.
Nu heb ik erboven gezet: ‘Weer een nieuw
begin’.
Wat zou ik kunnen en willen zeggen; niets,
weinig of toch een enkel woord? Waar we het
met elkaar over eens kunnen zijn is dat corona
het hele seizoen de gemoederen behoorlijk heeft
beziggehouden.
Het begon met het coronatoegankelijk maken
van ons sportpark, de kleedkamers, buitenom
en in ons clubgebouw zelf. Dit gebeurde door
het plakken van stickers, het aanbrengen van
lijnen op de vloeren en het plaatsen van hekken
om de in- en uitgang goed weer te geven. Met
een sjabloon werd rond de velden met verf op de
tegels de anderhalve meter afstand gemarkeerd.
Ook de geldende coronaregels werden zichtbaar
opgehangen in en rondom ons clubhuis.
Met de toen geldende coronamaatregelen werd
er begonnen aan de bekerwedstrijden. Zolang
het droog bleef, waren ze goed uit te voeren.
Toen de hemelsluizen zich echter openden en het
water met bakken naar beneden viel, werd een
groot deel van de regels direct overtreden. Geen
onderlinge anderhalve meter afstand meer en
een overvolle kantine en kleedkamers om in te
schuilen. Toch bleken we met elkaar in staat om
de regels over het algemeen te handhaven, zo
goed en zo kwaad als het ging.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Na de bekerwedstrijden volgde op 19 september
de eerste competitiewedstrijd. Hoewel het
openingsfeest niet door kon gaan, werd het wel
een geweldige voetbaldag! Prachtig weer, veel
publiek en mooie wedstrijden op ons sportpark.
Lang hebben we er niet van mogen en kunnen
genieten, want een hernieuwde lockdown
gooide roet in het eten en dan moet je als club
schakelen.
Er werd niet bij de pakken neergezeten. Binnen
de ruimte die de regels gaven, werd er gekeken
naar de kansen. Vanuit het Technisch Hart
werd er bijvoorbeeld gekeken naar het geven
van trainingen. Door te denken in oplossingen
kon er veel. Ik wil al onze trainers, leiders en
overige vrijwilligers nogmaals bedanken voor
hun geweldige inzet in deze lastige maanden
voor onze vereniging, want er kon worden
doorgetraind. Er werden nieuwe schema’s
gemaakt en zo kon iedereen blijven oefenen. Op
deze manier kon elk team blijven werken aan
zijn en haar voetbalskills.
Op bestuurlijk niveau zijn we aan de slag
gegaan om uit te zoeken waar we als club
de aangeboden hulp vanuit de overheid en
NOC*NSF garant konden stellen voor de
vereniging. Chapeau!
Natuurlijk hebben we als vereniging op
financieel gebied moeten inleveren. Er waren
geen kantine inkomsten, maar daartegenover
staat het positieve nieuws dat we als club bijna
geen leden hebben verloren en dat wij ook weer
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen bij vv
Winsum. Een positieve ontwikkeling!

Op het sportpark is er ook veel veranderd. Denk
hierbij aan de nieuwe buitentrap, het nieuwe
scorebord en veel reclameborden rondom
ons hoofdveld. Ook onze sponsoren willen wij
daarom nogmaals bedanken voor hun loyaliteit
naar de club. Nog steeds geldt: ‘Wees loyaal,
koop lokaal!’

ZIJLSTRA

De contracten met de trainers zijn getekend,
de plannen voor de opening zijn gereed en de
tassen en ballen staan klaar voor elk team om
het nieuwe seizoen fris te beginnen! Ik wil dan
ook nogmaals alle vrijwilligers bedanken die
actief op ons sportpark hun bijdrage hebben
geleverd om alles in goede staat te houden en te
brengen. Dit was geen makkelijke opgave.

Installatietechniek en
dakbedekking onder één dak

Ook de leden nogmaals bedankt! Mooi voor
jullie was dat er in de maand juni toch wedstrijden
gespeeld mochten worden in de vorm van de
Regiocup en alle andere onderlinge wedstrijden.
Samen moesten we het doen en samen hebben
we het gedaan. We staan te trappelen om weer
te mogen voetballen op ons sportpark, zonder
coronabeperkingen!
De tijd zal het leren hoe dat gaat, vv Winsum
is klaar voor het seizoen 2021/2022. Voor
iedereen betrokken bij onze mooie vereniging,
veel plezier en succes gewenst in het nieuwe
seizoen!
Dijkstilsterweg 6

www.zijlstraleens.nl

Ben Breukelman,

voorzitter
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9965 TH Leens
0595 - 572 664
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Ik mag graag fietsen. Zeker in de vroege ochtendstond. Wanneer
dit, naar eigen inzichten, voor het eerst sinds lange tijd weer kan,
wordt eerst steevast Onderdendam aangedaan. Om dan vervolgens
koers te zetten naar Winsum en vervolgens vaak naar Garnwerd.
Tegenwoordig kun je vanuit het centrum mooi tussendoor steken.
Via De jongens uit de buurt, of Marenland zo u wilt waar volop
waterplezier kan worden beleefd, rij je langs de tennisbanen en het
zwembad. En sinds kort lacht dan het prachtige clubgebouw van VV
Winsum mij vanaf de hoogte toe. Mooi aan de rand van het dorp
gelegen binnen een sportieve kom.
Ik ben al een paar keer afgestapt en naar boven geklommen. Sinds
Marcel Kamphuis daar een trap voor gemaakt heeft, gaat dat een
stuk sneller. En ja, de gemeente mag best wel wat aan het onkruid
doen. Of is dat een verenigingstaak, haha? Kortom, er blijft altijd
wat te wensen over in Winsum. Op de stille accommodatie gluur ik
even naar binnen. De kantine ligt er stil en verlaten bij. Maar hopelijk
heerst daar binnenkort weer een gezellige drukte. Want feestvieren
kunnen ze daar wel, heb ik eens gehoord.

Ik zie het helemaal voor me en lach nog even in mijn vuistje alvorens
weg te fietsen. De puntjes moeten nog op de i gezet worden en dat
zal vast tot gemopper leiden. Maar besef dat jullie goud in handen
hebben. Wat zou ik graag weer bij jullie willen voetballen. Zelfs om
voor Sinterklaas te spelen maar een overwinning zullen we nog des
te zoeter laten smaken in jullie fraaie kantine. En voordat ik dan in
de auto stap, hopelijk niet als Bob, kijk ik nog een keer uit het raam
en zie langzaam de zon verdwijnen in het prachtig dal….. (Om
vervolgens hopelijk niet mijn nek te breken over dat trappetje van
Kamphuis of het onkruid wat er tussendoor groeit. Maar dat is dan
mijn eigen schuld, dan heeft de overwinning te zoet gesmaakt.)

• Leverancier van alle grafwerken
• Ook voor onderhoud en reparatie
• Verven en schilderen van opschriften
• Urn- en grafkelders
• Urnen en glas-urnen

De Streekweg 25
9956 PN Den Andel
T 0595 42 64 43
M 06 231 01 909
M (b.g.g.) 06 231 50 985

NIEUW
Een uniek assortiment van
handgemaakte glazen as
ornamenten en tevens een
mooie collectie urnen

Onze showroom is al deels vernieuwd.
Loop gerust eens binnen!

Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen!

Bert Koster,
Internetcolumnist en tekstschrijver
www.bert-koster.nl

www.s

E info@poelnatuursteen.nl
I www. poelnatuursteen.nl

openingstijden:
maandag t/m vrijdag

9.00 - 12.00 uur
13.15 -17.00 uur

zaterdag:

9.00 - 12.00 uur
‘s middags op afspraak

Avond uren:

op afspraak

Hoofdstraat O. 7 Winsum
Tel.: 0595 - 441877

www.stoffelwintersschoenen.nl
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Ik loop vervolgens verder en werp een blik op de bestuurskamer.
Volgens mij heb je van daaruit een prima uitkijk over misschien wel
alle vijf de velden die de vereniging tot zijn beschikking heeft. Daar is
helemaal niets mis mee inderdaad. Zelf mag ik graag aan de rand
van de dijk staan. Wat heb je daar prachtige vergezichten richting
Schouwerzijl en Garnwerd zeg. Mocht het voetbal niet om aan te
gluren zijn, (dat komt vast wel een enkele keertje voor toch, zelfs bij
jullie), dan zou ik mij toch de hele middag kunnen vertieren met het
prachtige uitzicht over het Reitdiepdal.
Ik loop weer naar beneden. De kleedkamers zijn helaas gesloten.
Zaterdag 5 december 2020 zouden wij met Middelstum 4 voor
Sinterklaas komen spelen, daar had ik het al met oud-collega Evers
over gehad. Voor mij een mooie gelegenheid om ook dit onderdeel
van het nieuwe complex te aanschouwen. Helaas gooide corona ook
in Winsum roet in het eten. Al na zo’n vier a vijf competitieronden
kwam er plotsklaps een eind aan het seizoen 2020/2021.
Daar heb ik wel eens over nagedacht. Dat wanneer je zo’n mooi,
nieuw complex hebt, je er maar wat graag gebruik van wilt maken.
En dat dit dan niet mag en kan. Dat is dubbel zonde wanneer je
er jarenlang met zoveel energie en passie naar toegewerkt hebt en
er, misschien ook wel intern, vele strubbelingen zijn overwonnen.
Gelukkig is er een spreekwoord die het leed weet te verzachten,
misschien wel twee. Want wat in het vat zit, verzuurt niet. En wie wat
bewaart, die heeft wat. Of, dat vind ik zelf altijd een mooie en leidt
nu zelfs tot spreuk drie: ‘hoe langer de wacht, hoe groter de smacht!’
Maar eens zullen de bazuinen klinken, dat is zeker. En ik hoop, en
niet alleen voor vv Winsum, dat dit in het seizoen 2021/2022 in volle
glorie gaat gebeuren. Dat er eindelijk tijd en gelegenheid is om al het
moois van het nieuwe sportpark te (over)zien en om de kinderziektes
die er bij drukte ongetwijfeld zullen zijn, aan te pakken. Daar zal
vast niet over gemopperd worden bij het bestuur want wie het werk
ziet, stroopt de mouwen op en helpt mee om het op te lossen om
vervolgens onder het genot van een biertje de notoire negatieveling
(’t is allemoal niks hier binn’n de club) vakkundig te berispen met de
opmerking: ‘Wat let die om zulf eem een schop te pakk’n!’

BERT KOSTER, INTERNETCOLUMNIST & TEKSTSCHRIJVER
“EEN (TE) STIL CLUBGEBOUW ALS PRACHTIG STILLEVEN…..”
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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BEDANKT VOOR ALLE STEUN!

KORTRIJK
z o n w e r i n g
sinds 1888
Kweldergras 14 | 9738 AJ Groningen
050 - 542 42 27 | www.kortrijk.nl

Seizoen 2020/2021 was een bijzonder voetbaljaar. Een
seizoen waar we elkaar op sportief gebied weinig hebben
ontmoet. Als bestuur hebben we alle leden, vrijwilligers,
sponsoren en donateurs bedankt voor alle steun. Dit
hebben we gedaan in de vorm van een bedankkaart met
vier consumpties voor dit seizoen. Op de bedankkaart
staat een prachtige tekst van Geen Zorgen Voor Morgen.

Veldman
adm ini s t r a t i e s

& van Dijk
be l as t ingadv i e z en

Samenstellen jaarrekeningen
Belastingaangiften

Administratieve dienstverlening
Verzorgen loonadministratie
Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Herberg
De Gouden Karper

Wij zijn sportief,
Wij spelen over,

Automatisering
Begeleiding startende ondernemers

het adres voor het midden en klein bedrij f

kantoor

Hoofdstraat 4 Leens

tel

0595 57 23 79

als het om de knikkers gaat
web

www.veldmanenvandijk.nl

Wij hebben respect,
Wij kunnen winnen,
Maar ook verliezen.
Wij doen het samen!

Bio....logisch!

Wij zijn vv Winsum!

Hoofdstraat Winsum 4
0595 441000

In juni 2021 werd de kaart symbolisch overhandigd door
voorzitter Ben Breukelman aan een afvaardiging van de
vereniging. De bedankkaart is daarna verder verspreid
onder alle leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

Als het scherp en helder moet zijn
Hoofdstraat Obergum 8, 9951 AH Winsum, 0595-444069
info@engelsman-optiek.nl, www.engelsman-optiek.nl

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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HOE HET GEERT REINDERS SPORTPARK VORM KREEG

De bouw van het Geert Reinders Sportpark Winsum West werd de afgelopen jaren vastgelegd door Sterkenburg Media. Een compilatie van het bouwproces is hieronder weergegeven.

2017

2019

2020
13 juni 2020

18 augustus 2020
16 september 2020

15 september 2019

1 april 2019

1 februari 2020
16 september 2019
4 april 2020

2 april 2019

Mei 2017 - Het Begin

14 juni 2020

5 oktober 2020
20 november 2020

18 september 2019

2018

5 april 2020

3 april 2019
19 oktober 2019

15 juni 2020
6 april 2020

6 juni 2019

2021

20 oktober 2019

7 april 2020

8 juli 2019
22 november 2019

1 september 2018

25 november 2020
25 november 2020

16 juni 2020
8 mei 2020

9 juli 2019
24 december 2019

26 januari 2021
9 mei 2020

10 juli 2019

25 december 2019

2 december 2018

8 februari 2021

17 juli 2020
10 mei 2020

11 augustus 2019
26 december 2019

3 december 2018

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

25 februari 2021

11 juni 2020

13 augustus 2019

18 juli 2020

25 februari 2021

12 juni 2020

14 augustus 2019
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Op een mooie zaterdagmorgen in augustus mag ik
in de fraaie bestuurskamer van vv Winsum beginnen
aan mijn derde interview. Na het meidenvoetbal en de
jeugdafdeling staat deze morgen het vrouwenvoetbal
centraal. Dat Neil Judkins als gesprekspartner naar
voren geschoven is, heeft iets vanzelfsprekends. Vier
jaar geleden raakte hij als trainer van VR1 onder de
indruk van het enthousiasme van de dames. Ook
kersverse trainer Wiebrand Top is positief gestemd:
‘Ik loop hier nu sinds mei rond en heb gemerkt dat
de vrouwenafdeling heel veel zin heeft in het nieuwe
voetbalseizoen. De dames zijn bloedfanatiek!’

Wiebrand begon zijn voetbalcarrière bij Siddeburen waar
hij dermate opviel dat hij tot diverse Groninger selecties
doordrong. Dit leidde zelfs tot twee jaar bij SC Heerenveen
waar hij net niet de definitieve stap naar het betaald voetbal
wist te maken. Uiteindelijk werden het zeven prachtige jaren
bij VV Appingedam in de hoofdklasse in combinatie met zijn
studie Sport, Gezondheid & Management en het trainerschap
bij de zaterdagtak van VV Siddeburen waarin hij de laatste
jaren ook actief was als jeugdcoördinator. Inmiddels neemt hij
dus twintig jaar trainerservaring met zich mee, voornamelijk in
zijn woonplaats. Tussendoor maakte hij nog een uitstapje naar
de jeugd van Appingedam.

Wiebrand Top
Wiebrand Top is nieuw binnen de club dus zo raar is het
niet dat we dit interview met een voorstelronde beginnen:
‘Ik ben 43 jaar, geboren in Froombosch maar sinds mijn
5e woon ik met veel plezier in Siddeburen. Ik heb een
geregistreerd partnerschap en ben de trotse vader van
drie kinderen. Ik heb zeventien jaar in de fitnessbranche
gewerkt maar ben vorig jaar met mijn eigen bedrijf
begonnen. Met Topvitae breng ik mensen mentaal
en fysiek in beweging. Dankzij mijn mobiele gym, de
Mobegym, kan ik nu zelfs op locatie groepen van acht
tot twaalf personen trainen. Ik weet door mijn ervaring
dat starten vaak het probleem niet is maar volhouden
wel. Door gerichte coaching bied ik tools en handvaten
om door te kunnen zetten op momenten dat het moeilijk
wordt. Ondanks de start in coronatijd ben ik wat dat
betreft heel tevreden over mijn eerste jaar.’

‘En toen zag ik dat ze bij vv Winsum op zoek waren naar een
nieuwe trainer bij VR1. Ik merkte dat ik toe was aan een andere
dynamiek en had in mijn kennissenkring positieve berichten
over de club gehoord. En dus was de keus, na enige goede
gesprekken, snel gemaakt. Een keus waar ik heel enthousiast
over ben. Ik heb een goed beeld gekregen van de speelsters
en op basis daarvan, uiteraard in goed overleg, de selecties
samen kunnen stellen. Ik ben positief verrast en vooral het
fanatisme valt me op, alle dames zijn bloedfanatiek in hun
sportbeleving. Ik weet dat het eerste vrouwenelftal de laatste
jaren continu bij de eerste vier, vijf eindigde in de competitie
en dat is ook nu uiteraard de doelstelling.’

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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Neil Judkins
Na deze ontboezemingen moet Wiebrand zich haasten
want voor de oefenwedstrijd tegen Oranje Nassau
moet het team eerst op de foto. Voor mij een mooi
moment om de focus te verleggen naar Neil Judkins.
En die behoeft als kind van de club ongetwijfeld minder
introductie. Ooit een begenadigd spits van het eerste
elftal. Inmiddels eigenaar van Fysio2Fit, net kersvers
vader af (zijn dochter is onlangs 1 jaar geworden) en
sinds kort Commissielid Voetbal Zaken waarin hij zich
sterk maakt voor de vrouwentak binnen de voetbalclub.
Niet zo gek eigenlijk als je bedenkt dat zijn vrouw Chantal
één van de sterkhouders van VR1 is en de belangen van
het meidenvoetbal behartigt in het Technisch Hart van de
club.
Vier jaar geleden tijdens een wedstrijd met het derde
team, raakte hij zwaar geblesseerd toen zijn achillespees
afscheurde. Destijds was hij 35 jaar en uit eigen ervaring
wist hij dat dit hem lang buitenspel zou zetten. Het
was in de tijd dat VR1 zonder trainer kwam te zitten en
Chantal startte een succesvolle campagne om hem te
enthousiasmeren voor het trainerschap.
Judkins hierover: ‘Ik wilde ondanks mijn blessure actief
blijven binnen het voetbal en dus ben ik met de club
en de spelersraad in gesprek gegaan. Het bleek al snel
dat ik het erg leuk vond om te doen. Het fanatisme en
enthousiasme werkte aanstekelijk. En dat resulteerde in
het eerste jaar in een kampioenschap en promotie naar
de eerste klasse. Wat een eenjarig gebeuren had moeten

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

worden, mondde uit in drie mooie trainersjaren. Toen mijn
dochter zich aandiende deed ik een stapje terug. Maar daar
de lijntjes in huize Judkins kort zijn, kreeg ik wel mee dat het
binnen de vrouwentak vorig seizoen moeizaam ging. Dat
deed mij na drie mooie jaren pijn.’
En dus is Neil, samen met Daphe Dijkema, in de voorbereiding
druk in de weer om alles organisatorisch rond te breien zodat
de drie vrouwenteams optimaal de competitie in kunnen.
Met Danny Mulder is VR2 inmiddels van een nieuwe trainer
voorzien en zo krijgt de damesstaf steeds meer vorm.
Materialen regelen, gesprekken met trainers, begeleiders en
de aanvoersters, het slokt nu nog de nodige aandacht op.
Hopelijk heeft hij straks tijd om zelf om de week weer te
voetballen bij het derde elftal en de andere zaterdagen kan
hij mooi de verrichtingen van de verschillende vrouwenteams
in de gaten houden.
Hij heeft er, net als Wiebrand, enorm veel zin in. ‘Naast dit
regelwerk en actief voetballer ben ik trouwens ook nog hoofd
verzorging binnen de club. Voor mij iets vanzelfsprekends. In
december bestaat Fysio2fit vijf jaar en het heeft in die tijd een
mooie vlucht gemaakt. Inmiddels zijn er vijf fysiotherapeuten
aan de praktijk verbonden en drie fitnesstrainers. Ik vind
het mooi om de club met deze opgedane ervaring te
ondersteunen!’

Presentatiegids | 2021/2022 |

13

MARC KRÜGER EN TIM BOEREMA WERKEN HARD AAN DE TOEKOMST VAN VV WINSUM
volgen. Zij lopen daarbij in hun eerste trainingsjaar
‘stage’ bij een ervaren trainer die deze papieren
reeds in bezit heeft. Na geslaagd te zijn, kunnen ze
vervolgens zelf in het seizoen erop een team trainen.
‘We streven ernaar om in elke leeftijdscategorie een
trainer op te leiden.’ Drukke tijden dus voor Krüger die
naast zijn baan nog bijna een extra ‘werkweek’ op het
sportcomplex doorbrengt….
Diploma binnen
Een exponent van deze nieuwe structuur is Tim
Boerema. Inmiddels spelend in vv Winsum 2 maar hij
heeft zeker de ambitie om over een aantal seizoenen
door te stromen naar de hoofdmacht. Om daarmee
in de voetsporen te treden van zijn vader en opa
waarover Krüger weet te melden dat ‘opa’ een stylist
was op het middenveld en pa in de spits een neusje
voor de goal had. Als Tim dit kan combineren dan
moeten we hem in de gaten houden de komende jaren.
Op vierjarige leeftijd meldde pa hem al aan voor het
kaboutervoetbal, dat belooft dus wat. Vooralsnog
heeft hij echter genoeg ambities en uitdagingen in het
lerende gedeelte van het leven.
Tim: ‘Ik doe de Lerarenopleiding Lichamelijke
Opvoeding (ALO) aan de Hanzehogehogeschool
in Groningen en heb gekozen voor het trainercoach profiel. Dat ik vorig seizoen vol voor de
Het interview met beide (jonge)mannen over de
jeugd(structuur) van vv Winsum moest nog voor de
zomervakantie plaatsvinden. Want waar ik dacht met
twee generaties voetbaldieren aan de kantinetafel te
zitten, bleken dat er drie te zijn. Hoofd jeugdopleiding
bovenbouw Marc Krüger (38 jaar, in het dagelijks leven
administratief medewerker bij een incassobureau) is
namelijk op het moment van schrijven en uitwerken
aanstormend vader. Zover is de 21-jarige Tim Boerema
nog niet, maar laat hij nu net een week eerder zijn
UEFA-C trainersdiploma met goede cijfers in ontvangst
hebben mogen nemen. Een mooi vertrekpunt derhalve
om de Winsumer jeugdtak te analyseren.
Hoofd jeugdopleiding bovenbouw
En dan beginnen we bij ‘manusje-van-alles’ Marc. Die
een rijk zaalvoetbalverleden heeft bij Futsal Winsum,
uitkomend in de landelijke eerste (!) divisie. Betrokken
vanaf de oprichting, eerst keeper en nu al enige jaren
trainer en materiaalman bij de zaalvoetballers. Daarbij
aankomend seizoen interim coach- en trainer bij vv
Winsum 2. En ook nog eens sinds augustus 2020
‘Hoofd jeugdopleiding bovenbouw’.
Krüger: ‘Toen ik na een woonuitstapje naar Haren en
het einde van mijn voetbalavonturen bij VV Glimmen
terugkeerde naar Winsum was daar natuurlijk ook
snel het weerzien met het voetbalgebeuren. Vier jaar
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

trainersopleiding UEFA-C ben gegaan, was voor
mij dan ook een logische stap. Dat is best wel een
intensieve cursus want je geeft twee trainingen in de
week en gaat zaterdags met je team mee. Daarbij train
je op vrijdagavond onder leiding van een KNVB-trainer
en moet je maandelijks nog een drietal opdrachten
uitwerken. En dat allemaal naast je studie en je eigen
voetbaltrainingen en wedstrijden.’
‘Dit seizoen was ik tweede trainer bij JO13-1 waar
Huizinger Jan Pieter Westing de hoofdcoach was. Zelf
had ik met JO13-2 een eigen team onder mijn hoede.
Ik vond training geven direct hartstikke leuk om te doen
en vind het voor dit moment prima om jongere teams
te trainen. Volgend seizoen heb ik JO12-1 onder mijn
hoede, zij spelen acht tegen acht. Dat is voor mij een
leuke uitdaging. Op termijn zou ik graag oudere teams
als de JO17 willen trainen en misschien ga ik over
een jaartje of vijf wel aan de slag voor mijn UEFA-B
diploma.’
Aan ambitie geen gebrek dus bij beide mannen die
ook het aankomend seizoen vaak op het voetbalveld
te vinden zullen zijn. Waarbij Marc onlangs inderdaad
vader is geworden van een wolk van een zoon. Prachtige
ontwikkelingen dus waarvan op termijn ongetwijfeld de
vruchten zullen worden geplukt.

geleden bleek dat JO19-1 nog geen trainer had
en ik werd hiervoor gevraagd. Toen vervolgens de
jeugdstructuur van vv Winsum op de schop ging, vier
HJO’s werden gereduceerd naar twee, was daar voor
mij vorig jaar de uitdaging om leiding te mogen geven
aan de bovenbouw.’
‘Dat ging natuurlijk door het hele coronagebeuren
met pieken en dalen gepaard. Gelukkig konden de
ongeveer 15 teams die ik onder mijn hoede heb, zowel
aan het begin als het eind van het seizoen nog even
lekker los. Anders was het alleen maar trainen geweest
in de afgelopen maanden. En dus kon ik met de trainers
toch nog regelmatig lekker sparren over de inhoud van
de trainingen en hoe dit er in de weinige wedstrijden
die gespeeld zijn wel of niet uitkwam. Verbeterpunten
werden aangestipt, wat goed ging natuurlijk ook. Zo
proberen we onze gezamenlijke clubvisie vorm te
geven. Waarbij ook gekeken wordt naar het gedrag
langs de lijn richting eigen spelers, de tegenstander en
de scheidsrechter.’
Het is dus nog enigszins uitvogelen hoe de bovenbouw
nog beter kan functioneren. Twee keer week praat hij
daarover met bestuurslid Voetbalzaken Jan Jaap Zijlstra
en dit gegeven wordt ook besproken in het ‘Technisch
Hart’ van de club. Een van de belangrijke peilers binnen
de jeugdtak is dat jonge voetballers van het eerste of
twee elftal gepolst worden om de UEFA-C opleiding te
Presentatiegids | 2021/2022 |
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BARON

bestuursrecht

INTERIEUR

baroninterieur

Kom een kijkje nemen in onze nieuwe winkel
en laat je verrassen door het nieuwste aanbod!

OPENINGSTIJDEN

PVC / Laminaat
Raamdecoratie
Tapijt / Vloerkleden
Insectenhorren

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 21.00
10.00 - 17.00

Betrokken en
pragmatische
aanpak in uw geschil
met de overheid.

0595 - 252105
info@baron-interieur.nl

Het Aanleg 6a
9951 SJ Winsum

advocaat

.

www.baron-interieur.nl

www.degoedebestuursrecht.nl

Gewoon lekker tafelen in Winsum
branding • logo • ontwerp • strategie
huisstijl • vormgeving • animaties
webdesign • marketing • socialmedia
merkactivatie • video • contentcreatie

Gevestigd in Winsum en Groningen

Bouwservice Heslinga
Munsterweg 9
9951 JA Winsum
U kunt ons bereiken via
06 - 51 75 50 07
bouwserviceheslinga@gmail.com

Gewoon lekker tafelen in Winsum

Gewoon lekker tafelen in Winsum

DE HOUTPELLET EN
HAARDHOUT SPECIALIST !

Regnerus Praediniusstraat 3
Winsum

Rigaweg 5
9723 TE Groningen
+31 (0)50-7114011

Verstuur

info@lijferingdranken.nl

www.bistrorefter.nl
info@bistrorefter.nl
Regnerus Praediniusstraat
3
Regnerus Praediniusstraat 3
Winsum

Winsum

0595-202023

www.lijferingdrankengroothandel.nl

GA NAAR WWW.BUSTOTAAL.NL
OF BEL 0595 443617 VOOR MEER INFORMATIE

www.bistrorefter.nl
www.bistrorefter.nl
Bezoek ook onze website:info@bistrorefter.nl
www.vvwinsum.nl

info@bistrorefter.nl

0595-202023
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JOLIEN DIJK, TOPAMBASSADEUR VOOR HET
MEIDENVOETBAL IN WINSUM
Ze komt uit een rasechte voetbalfamilie (pa, ma, twee broers,
een zus en een halfbroer hebben dezelfde voetbalgenen), had al
op jonge leeftijd honger naar de bal (toen ze zes jaar was, werd
ze lid van VV Stedum), heeft in de keuken gekeken van meerdere
voetbalclubs, geeft wiskundeles aan jonge adolescenten op
de Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam en is
aanvoerder van het eerste vrouwenelftal van vv Winsum.
Eigenlijk was de vacature die vorig jaar opgesteld werd en waarin
de club een hoofdtrainer voor het meidenvoetbal zocht ‘naar
haar lijf’ toegeschreven. Ze had hem ook wel gelezen, werd
enthousiast maar twijfelde. Nog bezig met een opleiding was het
soms zoeken naar vrije tijd. Het was meidenvoetbalcoördinator
Chantal Streppel die haar het beslissende zetje gaf……
De meidenteams
En zo is Jolien inmiddels al weer enige maanden enthousiast
bezig om zich te oriënteren op de functie van hoofdtrainer bij het
meidenvoetbal. Maar uiteraard is ook dit proces bemoeilijkt door
het hele coronagebeuren. En dus is de blik gericht op het seizoen
2021/2022. Jolien hierover: ‘Zelf neem ik samen met Kim en
Rick MO15 onder mijn hoede. Maar we gaan met meerdere
meidenteams de competitie in. Naast de MO15 hebben we ook
een MO17, MO13, MO11 en zelfs een MO9. Momenteel zijn
een kleine honderd enthousiaste meiden wekelijks lekker aan
het voetballen bij de club. Het is ons gelukt om bij elk team
twee trainers te krijgen die door het volgen van cursussen en
trainingen zelf ook steeds meer vaardigheden bijleren.’
Er is een stevige basis gelegd dus voor het meidenvoetbal in
Winsum. ‘Uiteraard beperk ik mijn activiteiten niet alleen tot
MO15. Ik kijk ook bij de trainingen van de andere meidenteams
en spar met de trainers over wat goed gaat en misschien nog
beter kan. Hier leer ik zelf ook weer van. Dit seizoen wil ik graag
op zaterdag zoveel mogelijk meidenteams aan het werk zien
en ik houd ook de meiden in de gaten die nog bij de jongens
voetballen.

Takenpakket
Dat belooft een druk seizoen te worden voor Jolien maar
daar maalt ze niet om. ‘De zaterdagen zijn toch altijd al met
voetbal gevuld en door de schema’s van de meidentrainingen
te combineren met mijn eigen trainingen bij de club lukt het om
het aantal reiskilometers tussen Loppersum (waar ze samen met
haar partner René nog niet zo lang geleden een huis gekocht
heeft) en Winsum toch enigszins beperkt te houden. Op deze
manier gaan we proberen om het meiden- en vrouwenvoetbal
naar een hoger niveau te tillen.’
‘Daar wordt vanuit de club vol op ingezet die dankzij een
sponsorcontract met de ING en deelname aan een pilot de
hiervoor benodigde gelden binnenkrijgt. Waarbij ik nog aan
wil geven dat we ook graag sparren met verenigingen in de
omgeving. Niet om meiden naar de club te lokken maar omdat
het voor iedereen beter is dat het meidenvoetbal zich in de regio
goed ontwikkelt.’
Thuis voelen

Taxa�es | Pacht en erfpacht | Bedrijfsverplaatsing
Overheidsingrijpen | Aan- en verkoop | Bemiddeling
Beheer | Gebiedsontwikkeling | Landschapsontwerp

Jolien (29 jaar) maakte vijf jaar geleden de overstap van SC
Loppersum naar vv Winsum. Ze wilde sportief gezien haar
grenzen verleggen en dat is aardig gelukt. ‘Het was hartstikke
gezellig bij Loppersum maar ik wilde graag ontdekken waar op
sportief gebied mijn top ligt. Inmiddels spelen we in de eerste
klasse en uiteraard hebben we als team nog steeds de ambitie
om naar de hoofdklasse te promoveren. Door vol in te zitten
op de kwaliteitsontwikkeling bij de jeugd wordt hiervoor een
stevige basis gelegd. Waarbij we het plezier in het spelletje niet
uit het oog verliezen. Want uiteraard is het voetbalplezier het
allerbelangrijkste om spelers aan de club te binden. Dat geldt
ook voor mij. Ik voel mij prima thuis bij vv Winsum en hoop hier
nog vele jaren te blijven.’
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uw specialist voor vers vlees
bbq - gourmet/fondeu - koud/warme buffetten - luxe worsthapjes

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VOLOP JEUGDACTIVITEITEN
BIJ VV WINSUM
vv Winsum wil graag laagdrempelig voetbal aanbieden
voor iedereen en een maatschappelijke functie vervullen
in Winsum en omgeving. Hiervoor werken we samen
met diverse partijen. Ondanks de coronamaatregelen
hebben we vorig seizoen, naast de reguliere trainingen,
diverse jeugdactiviteiten kunnen organiseren voor
zowel leden als niet-leden. We lichten er een aantal
activiteiten uit.
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Oranjefestival
Om in de EK stemming te komen werd op 11 juni 2021, in
samenwerking met de KNVB, het Oranjefestival georganiseerd
bij vv Winsum. Circa 100 kinderen (zowel leden als niet-leden)
konden kosteloos genieten van een mooie voetbalmiddag
bij onze club. Ook kregen de kinderen een shirt en een bal
aangeboden.

Voetbal3Daagse
Op 5 tot en met 7 mei 2021 vond de Voetbal3Daagse
plaats voor alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Dit onder
leiding van ervaren trainers van vv Winsum. De jaarlijkse
Voetbal3Daagse organiseren we samen met onze partner
Univé. Naast sport en bewegen is ook aandacht besteed
aan andere maatschappelijke thema’s, zoals een Rookvrije
Generatie en gezonde voeding. Voor de inwoners van de
Twaalf Hoven hebben de kinderen bovendien een persoonlijke
boodschap gemaakt als steuntje in de rug in de coronatijd.
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S l a g e r i j H . K a m p s | R e g n . P r a e d i n i u s s t r a a t 10
9 9 51 C B W i n s u m | T e l e f o o n : 0 5 9 5 4 413 4 2

FC Groningen Voetbalkamp
In de zomervakantie hebben we samen met FC Groningen
een voetbalkamp georganiseerd bij vv Winsum. Tijdens het
FC Groningen Voetbalkamp werd er vier dagen lang getraind
onder leiding van gedreven gediplomeerde trainers. Ook de
eerste selectie van FC Groningen kwam op bezoek.

SSl laaggeer ri ij
999951
51

Welkom in het
allermooiste dorp
van Nederland!
Pa r t y s e v i c e | H a p j e s s c h a l e n

Starterspakket 20 rijlessen voor auto met praktijk examen

C a t eNur €i 1050.ng |
zijn super trots op ons levendige dorp met stadse voorzieningen.
W a r mNueook opleiding
e n kvooroTrekkerrijbewijs
u d e b u f f e t e n | Wij
P
artytenten | Heaters
U bent van harte welkom!

Starterspakket 20 rijlessen voor auto met praktijk examen

Namens ons hele team: Albert Heijn, Gall&Gall en Etos.

BE opleiding in 1 dag
1050.S l aNu
g e€r1135.i j H . K a m p s | R e g n . P r a e d i n i u s s t r a a t 10
9 9 51 C B W i n s u m | T e l e f o o n : 0 5 9 5 4 413 4 2

Nu ook opleiding voor Trekkerrijbewijs

BE opleiding in 1 dag

Patrick
Henk
Jelte
0652458636 0623823930 0595442508

uit
Groetenm!
Winsu
Patrick
Henk
Jelte
0652458636 0623823930 0595442508

Albert Heijn met o.a.:
Invaliden/klanten toilet
Zelfscan/Scan and Go
Zondag opening

Dat is het

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Post.nl
Slijterij
Drogisterij

Stomerij
Bol.com afhaalpunt
Loterijen

leKKeRe van Albert Heijn in Winsum
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HET JEUGDFONDS
SPORT & CULTUUR HELPT!

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
Voor vv Winsum is de contributie van de leden één
van de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarom
zetten we in deze presentatiegids voor u de regels
met betrekking tot lidmaatschap en contributie nog
eens duidelijk ook rij. Altijd nuttig voor nieuwe leden,
maar wellicht ook voor bestaande leden die hu
lidmaatschap voorzetten of- helaas- hun lidmaatschap
willen beëindigen.

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie en/of benodigdheden
voor kinderen en jongeren uit gezinnen
waar thuis te weinig geld is. Zo wordt het
voor elk kind mogelijk om te voetballen
bij vv Winsum.

Overschrijvingen vinden plaats van een andere vereniging
naar vv Winsum of van vv Winsum naar een andere
vereniging. In geval van overschrijving hanteert de
KNVB strikt de regel dat de administratieve afhandeling
uiterlijk op 15 juni moet zijn afgerond. Opzegging zonder
overstap naar een andere vereniging dient vóór 1 juli
plaats te vinden.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een
aanvraag indienen bij het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Dat kan alleen
gedaan worden door een intermediair,
bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het
sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of
van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels
en weet of je kind in aanmerking komt.
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je
kind vaak al binnen drie weken sporten.
Wil je een aanvraag indienen? Download
dan alvast de ouderkaart via www.
jeugdfondssportencultuur.nl, vul hem in
en neem hem mee naar de afspraak met
de intermediair.
Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport
& Cultuur in de buurt. Je vindt de
contactgegevens van alle fondsen op
de website van het Jeugdfonds Sport &
Cultuur.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel
voetbalseizoen, dus van 1 juli tot en met 30 juni. Het
aanmelden als lid, het doorgeven van wijzigingen in
gegevens en het opzeggen van het lidmaatschap gaat via
de ledenadministratie. Het opzeggen kan derhalve niet bij
een bestuurslid, de trainer/coach of een andere persoon
binnen de vv Winsum organisatie! Aanmelding kan via
het aanmeldingsformulier op de website. Daarnaast kan
aanmelding, maar ook wijziging en opzegging schriftelijk
via het e-mailadres ledenadministratie@vvwinsum.nl.

Overigens kunnen spelers die graag een keer bij vv Winsum
willen meetrainen alvorens een definitieve keuze te maken
eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
De ledenadministratie zorgt ervoor dat er contact wordt
gezocht met de juiste personen binnen vv Winsum en weet
op veel vragen het juiste antwoord.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
bepaalt het bedrag op basis van de
hoogte van het lesgeld en eventueel de
benodigdheden. Na goedkeuring van de
aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks
aan ons betaald. Je ontvangt eventueel
ook een waardebon voor attributen die
ingeleverd kan worden bij een winkel in
de buurt. De intermediair kan daar meer
over vertellen.
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per categorie voor het nieuwe seizoen gepubliceerd op
de website onder het menu Clubinfo/Lidmaatschap/
Contributie. De contributieadministratie is te bereiken via
het e-mailadres contributie@vvwinsum.nl.
Het overgrote deel van de leden heeft aan vv Winsum
toestemming gegeven om de contributie automatisch te
incasseren en wel in vier termijnen (eind juli, eind oktober,
eind januari en eind april). Automatische incasso is niet
alleen voor leden het gemakkelijkst, maar ook voor de
vereniging. Vandaar ook dat leden die geen machtiging
hebben afgegeven jaarlijks vijf euro extra in rekening
gebracht krijgen ter compensatie van de aanvullende
administratiekosten.
Doordat het lidmaatschap wordt aangegaan voor een
geheel voetbalseizoen is ook bij opzegging gedurende
het seizoen het volledige contributiebedrag verschuldigd!
In geval van een betalingsachterstand ontvangt een lid
eerst een betalingsherinnering. Indien hierop nog altijd
niet wordt betaald, worden aanvullende maatregelen
getroffen. Zo wordt het lid de toegang tot trainingen
ontzegd en is het betreffend lid niet langer gerechtigd om
aan officiële KNVB wedstrijden deel te nemen. Uiteraard
passen wij deze maatregelen liever niet toe.
Roelf Bonder
Penningmeester vv Winsum

Contributie
Ieder lid van vv Winsum is contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie varieert tussen spelende leden
en niet-spelende leden en is binnen eerstgenoemde
categorie afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin het
lid actief is. Jaarlijks worden de contributiebedragen

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VV WINSUM seizoen 2021/2022
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Nick Lukassen, Robin Faber, Marco Bismeyer Vicente, Wouter Meijer, Marcel Pannekoek, Tijs Mulder
Tweede rij van links naar rechts:
Coen van der Molen (Hersteltrainer), Bart Smith (Materiaalman), Stan Verhoeven, Hans Zwakenberg, Sven Rosevink,
Rick Schaaphok, Tim Hoff, Thomas Kauw, Patrick Siepel (Keeperstrainer), Bert Vos (Hoofdtrainer)

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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HEREN 1 ZATERDAG
Derde rij van links naar rechts:
Jannes de Boer (Leider), Joshua van Dijk, Steffen Vader, Raoul Bello, José Bello, Job Tigelaar (Assistent-scheidsrechter)
Ontbreken op de foto:
Wouter Bloem, Germen Bouwman, Heinze Andringa, Gerbrand de Boer en Stan Buikema

Bezoek
Bezoekook
ookonze
onzewebsite:
website:www.vvwinsum.nl
www.vvwinsum.nl
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VV WINSUM seizoen 2021/2022
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Laura Smit, Jasmin Elmont, Veselina Bukina, Linda Wit-Bakker, Anouk Uil, Wilissa Scholtens, Nina Sijbolts, Indy Balk
Tweede rij van links naar rechts:
Ane Leistra (Assistent-scheidsrechter), Chantal Streppel, Sabine Jansen, Wiebrand Top (Hoofdtrainer), Jolien Dijk,
Loïs van der Heide, Johannes Scholtens (Leider)

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VROUWEN 1 ZATERDAG
Derde rij van links naar rechts:
Annie Danhof, Dena Uiterwijk, Janine Dijkema, Yvonne Schuijl-Visser, Iris Bijsterveld, Lychenne Dijkstra, Kim Veldhuis,
Thirza Leistra
Ontbreken op de foto:
Berber Hokwerda, Anouk Sikkema, Anna van Dijk

Bezoek
Bezoekook
ookonze
onzewebsite:
website:www.vvwinsum.nl
www.vvwinsum.nl
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MAATSCHAPPELIJKE
SAMENWERKING

Re-integreren
Loopbaan/ -begeleiding
Coaching op de werkvloer
Interventie

vv Winsum wil voetbal aanbieden voor een brede doelgroep. Van jong
tot oud, jongen of meisje, prestatief of recreatief. We zijn een vereniging
met leden van en voor iedereen en willen in Winsum en omgeving graag
een maatschappelijke functie vervullen. De nieuwe accommodatie biedt
ons aanvullende mogelijkheden. De vele vrijwilligers werken hard
om alles te regelen binnen onze mooie vereniging, maar we kunnen
het niet alleen. Daarvoor werken we graag samen met sponsoren en
organisaties. We lichten er 2 mooie initiatieven uit.

TRIPLE D WERKT!
Hoofdstraat W 24 in Winsum 0595-439626
info@tripledbv.nl www.tripledbv.nl

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA

Convenant Univé
Univé is sinds december 2019 maatschappelijk partner van vv Winsum.
De oudste rechtsvoorganger van Univé is in 1794 opgericht door
Winsumer Geert Reinders en is daarmee de founding father van de
coöperatieve verzekeraar. Winsum neemt derhalve een speciale plek in
bij Univé.
De benaming Geert Reinders Sportpark is een eerste resultaat van deze
samenwerking. Waarom een maatschappelijk convenant?
Univé wil lokale inzet en verbondenheid stimuleren en ondersteunen.
Dat levert een belangrijke bijdrage aan veiligheid en zekerheid in de
buurt. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid, welzijn of een
veilige buurt. Op de website: samen.unive.nl/winsum kun je zien welke
activiteiten Univé al in de omgeving organiseert. vv Winsum zocht
een partner met kennis en kunde, die daarnaast ook financieel kon
ondersteunen.

Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
- onderhoud
grafmonumenten

Wat houdt de samenwerking concreet in?
1. Naamgeving sportpark
Het nieuwe sportpark is vernoemd naar Geert Reinders. De naam van
het nieuwe sportpark is: Geert Reinders Sportpark Winsum West.
2. Oprichting maatschappelijk fonds
Er is een maatschappelijk fonds ingericht bij vv Winsum: Het Geert
Reinders Fonds. Univé doneert jaarlijks een bijdrage aan dit fonds. De
doelstelling is om hiermee maatschappelijke initiatieven te ontplooien
die bijdragen aan organiseren van zekerheid rond de thema’s: Wonen,
Mobiliteit, Zorg en Leefbaarheid.
Dit doen we in 2021 bijvoorbeeld op het gebied van rookvrij sporten.
Elders in deze presentatiegids is een artikel opgenomen van longarts
Henk Kramer. We zetten middelen uit het fonds in om bewustwording te
creëren voor dit belangrijke thema.
Ook leden kunnen aanspraak maken op middelen uit het fonds als ze
een maatschappelijk initiatief willen ontplooien.
We hebben samen de overtuiging dat samenwerking leidt tot oprechte
betrokkenheid!

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA
Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

3. Stimulering van beweging onder jongeren
Univé gaat ons zowel financieel als met kennis en kunde ondersteunen
om beweging te stimuleren onder jongeren. Dit zetten we in bij onder
andere de Voetbal3Daagse.
Sport BSO Calimero
Met ingang van het seizoen 2020-2021 is Calimero Kinderopvang een
sport BSO gestart op het nieuwe sportpark van vv Winsum. Calimero is
al jaren een trouwe sponsor van vv Winsum. Een sport BSO draagt bij
aan de maatschappelijke ambities van vv Winsum op het gebied van
gezondheid en beweging. Met de realisatie van het nieuwe sportpark
werd het mogelijk een sport BSO te starten.
De sport BSO is gericht op sport- en spelactiviteiten die vooral
plaatsvinden op het kunstgrasveld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van een ruimte in het clubgebouw.
De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang bij
Calimero kunnen van maandag- tot en met donderdagmiddag terecht
op het nieuwe sportpark. Het vervoer zal plaatsvinden met een nieuwe
bus die ook door vv Winsum zal worden gebruikt.

- aanleg
- onderhoud
Hoveniersbedrijf
- beplantingen
KRUIZENGA
- sierbestrating
Wierdaweg 4
- onderhoud
9951 TM Winsum
grafmonumenten
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
Het Aanleg 11 Winsum
T. 0595-422360

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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SCHOLTENS ASSURANTIËN

MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM | 050 - 3012651 | INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL | WWW.MKBZORG.COM

www.scheepstra-installatiebedrijf.nl
info@scheepstra-installatiebedrijf.nl

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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GEZOND ZIJN EN GEZOND VOETBALLEN
vv Winsum besteedt al jaren aandacht aan gezond zijn
en gezond voetballen. Belangrijk thema is de rookvrije
sportvereniging. Het nieuwe Geert Reinders Sportpark is
volledig rookvrij. Roken mag dus niet meer op ons nieuwe
sportpark. De komende periode zullen we daar als vereniging
veel aandacht aan besteden. Te beginnen met een bijdrage van
Henk Kramer (longarts en vader/supporter) over het belang
van gezond zijn en gezond voetballen.
Stoppen met roken

In deze tijden van het coronavirus kan er gelukkig toch weer
gevoetbald worden. Sport en beweging zijn voor jong en oud de
beste manier om fit te blijven. En het is vooral leuk om te doen
natuurlijk! Er zijn ook nog andere dingen die wij bij vv Winsum
erg belangrijk vinden voor de gezondheid: gezond eten, gezond
bewegen en niet roken.
Om met het roken te starten: begin er niet aan! En als je al rookt,
stop ermee! De risico’s die een roker loopt zijn ellendig: de helft
van de rokers sterft erdoor en de helft van die helft zelfs voor zijn
65e jaar.
Nou is stoppen met roken erg moeilijk, roken is een echte
verslaving. Zoek dus hulp als je rookt en wilt stoppen. De huisarts
weet er alles van en kan je goed helpen. Zie ook:
www.ikstopnu.nl. Het liefst zouden we natuurlijk willen dat
kinderen niet beginnen met roken. Dat betekent dat kinderen
niet het slechte voorbeeld moeten krijgen van andere kinderen,
ouders, familie of bezoekers van het sportpark.
Daarom is vv Winsum al jaren rookvrij op de momenten dat
er kinderen op het sportcomplex rondlopen. En is roken in
clubkleding van vv Winsum niet toegestaan. Op het nieuwe
sportcomplex mag er helemaal niet meer gerookt worden. Roken
is nergens voor nodig en door niet te roken houd je elkaar
gezond. Wanneer er toch iemand rookt bij het voetbalveld, heb
ik zelf goede ervaringen met het aanspreken van de roker. Ik
vraag dan iets in de trant van: “Wilt u ons helpen het sportpark
rookvrij te houden voor de kinderen?” En vrijwel elke roker werkt
dan mee en dooft zijn/haar peuk.
Gezond eten en bewegen

Dan gezond eten. We kunnen van alles opschrijven over welk eten
wel en niet gezond is, maar het belangrijkste is: eet gevarieerd

en niet te veel! Dus dagelijks groente en fruit, wat minder vlees
dan je gewend bent, niet te veel calorieën (vet, alcohol). Let op:
het aantal kilocalorieën per dag (voor volwassenen geldt: 2000
voor een vrouw, 2500 voor een man) bereik je al vrij snel, zeker
met bepaalde frisdranken of een vette hap. Wat fruit in de rust is
beter voor de tweede helft dan een vette hap of snoep. En drink
ook genoeg, bij voorkeur water of isotone sportdrank. Vraag
eens een diëtist of kijk om te beginnen op de website van vv
Winsum:
https://www.vvwinsum.nl/gezond#gezond-sportengezonde-voeding. Zie ook: www.voedingscentrum.nl.
Gezond bewegen vraagt om regelmatig trainen, niet
overbelasten, met gezond verstand spelen (wilde overtredingen
zijn echte killers!) en het op tijd behandelen van blessures.
De trainers weten uiteraard wat goede trainingsschema’s zijn.
Voor begeleiding, sportverzorging en hulp bij blessures heeft
vv Winsum een Sportverzorgingsteam, onder leiding van Neil
Judkins, onze fysiotherapeut, zie: https://www.vvwinsum.nl/
gezond#sportverzorging.
Geestelijke gezondheid

De Romeinen zeiden het vroeger al: ‘Een gezonde geest in een
gezond lichaam.’ Sporten leidt tot opgewektheid en vermindert
depressies. Of andersom gesteld: je moet lekker in je vel zitten
voor een goede sportprestatie. Mocht je problemen hebben op
de voetbalclub, maar je durft er eigenlijk niet over te praten?
Dan is het goed om te weten dat je altijd terecht kunt bij de
onafhankelijke vertrouwenspersoon van vv Winsum. Zij is er
voor leden, vrijwilligers en ouders die meldingen of klachten
hebben over ongewenst gedrag. Denk hierbij aan agressie en
geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en
discriminatie. Zie ook het artikel elders in deze presentatiegids.

• Administratieve dienstverlening
• Opstellen jaarrekening
• Fiscale aangiften
• Financieringsaanvragen
• Salarisadministratie
• Advisering
• Bedrijfseconomische calculaties
• B.H. Broekemastraat 32 9951 ND Winsum
• Mail: r.bonder@bonnetfm.nl
• Website: www.bonnetfm.nl
• Tel: 0595 - 444467

Tot slot: blijf op jezelf en anderen letten en houd je aan de
coronamaatregelen van het RIVM. Dus anderhalve meter afstand
van elkaar houden, niezen/hoesten in de elleboog , vaak handen
wassen, in zelfisolatie gaan als je je ziek voelt en mijd grote
gezelschappen.
Ik wens jullie allemaal een gezond en blessurevrij voetbalseizoen
toe!

Deskundig - Betrouwbaar - Dichtbij

Henk Kramer (longarts en vader/supporter)

Het Aanleg 9
9951 SJ Winsum (GN)

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

beslist beter
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Telefoon: 0595 - 44 13 83
www.accountantskantoortrox.nl
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INDELING EN PROGRAMMA 2021/2022

SPEELSCHEMA HEREN 1 ZATERDAG

25-sep.-21

14:30

Leeuwarder Zwaluwen 1

-

vv Winsum 1

2-okt.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Pelikaan S 1

9-okt.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Drachtster Boys 1

16-okt.-21

15:00

FC Burgum 1

-

vv Winsum 1

23-okt.-21

15:00

vv Winsum 1

-

PKC’83 1

30-okt.-21

14:45

Balk 1

-

vv Winsum 1

6 - n o v. - 2 1

15:00

vv Winsum 1

-

d’ Olde Veste ‘54 1

20-nov.-21

15:00

Zeerobben 1

-

vv Winsum 1

27-nov.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Broekster Boys 1

4-dec.-21

14:30

WHC 1

-

vv Winsum 1

11-dec.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Blauw Wit ‘34 1

22-jan.-22

15:00

vv Winsum 1

-

Groningen 1

29-jan.-22

15:00

Oranje Nassau 1

-

vv Winsum 1

5-feb.-22

15:00

vv Winsum 1

-

Zeerobben 1

12-feb.-22

15:00

d’ Olde Veste ‘54 1

-

vv Winsum 1

5-mrt.-22

15:00

vv Winsum 1

-

Balk 1

12-mrt.-22

15:00

Pelikaan S 1

-

vv Winsum 1

19-mrt.-22

15:00

vv Winsum 1

-

Oranje Nassau 1

26-mrt.-22

14:30

Drachtster Boys 1

-

vv Winsum 1

02-apr-22

15:00

vv Winsum 1

-

FC Burgum 1

09-apr-22

14:30

PKC’83 1

-

vv Winsum 1

23-apr-22

14:30

Groningen 1

-

vv Winsum 1

30-apr-22

15:00

vv Winsum 1

-

WHC 1

14-mei-22

15:00

Blauw Wit ‘34 1

-

vv Winsum 1

21-mei-22

15:00

vv Winsum 1

-

Leeuwarder Zwaluwen 1

28-mei-22

14:30

Broekster Boys 1

-

vv Winsum 1

TEAM
Balk
Blauw Wit ’34
Broekster Boys
FC Burgum
Drachtster Boys
Leeuwarder Zwaluwen

d’ Olde Veste ’54
Oranje Nassau
Pelikaan S
PKC ’83
WHC
vv Winsum
Zeerobben
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Glasvezel in
Het Hogeland is
dichterbij dan ooit!
Een stabiele en snelle internetverbinding is een belangrijke
voorwaarde in ons leven geworden. Juist nu zie je hoe belangrijk een
goede verbinding is voor de sociale contacten: opa’s en oma’s die hun
kleinkinderen kunnen zien via Teams, Zoom of FaceTime, contact met
collega’s via de laptop of jongeren die veel online studeren. Glasvezel
verbind. De kans op glasvezel in de kernen van Het Hogeland is
dichterbij dan ooit.
Er zijn al glasvezelcampagnes gestart in Het Hogeland Oost en Zuid.
Ook dit jaar starten we nog een glasvezelcampagne in Winsum.
Kijk voor meer informatie op:

gavoorglasvezel.nl

PLAATS
Balk
Leeuwarden
Damwald
Burgum
Drachten
Leeuwarden
Steenwijk
Groningen
Oostwold
Groningen
Wezep
Winsum
Harlingen
Presentatiegids | 2021/2022 |
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INDELING EN PROGRAMMA 2021/2022
SPEELSCHEMA VROUWEN 1 ZATERDAG

Familiebedrijf sinds 1985

Damesmode - Ondermode
Baby- en Peuterkleding
Hoofdstraat O 14, Winsum
Tel. 0595 444150

Mail: info@marjoli.nl

Wierdaweg 4a, 9951 TM Winsum
0595 441 438
info@bloemenkramer.nl
www.bloemenkramer.nl

15:00

vv Winsum VR1

-

De Weide VR1

2-okt.-21

14:30

Vitesse '63 VR1

-

vv Winsum VR1

9-okt.-21

15:30

St. Annaparochie VR1

-

vv Winsum VR1

16-okt.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

AZSV VR1

30-okt.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

Be Quick '28 VR2

6-nov.-21

12:30

Oranje Nassau VR2

-

vv Winsum VR1

20-nov.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

Helpman VR1

27-nov.-21

15:00

HZVV VR1

-

vv Winsum VR1

4-dec.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

SC Klarenbeek VR1

11-dec.-21

14:30

Epe VR1

-

vv Winsum VR1

29-jan.-22

15:00

vv Winsum VR1

5-feb.-22

15:00

AZSV VR1

-

vv Winsum VR1

12-feb.-22

15:00

vv Winsum VR1

-

St. Annaparochie VR1

19-feb.-22

11:45

Be Quick '28 VR2

-

vv Winsum VR1

12-mrt.-22

15:00

vv Winsum VR1

-

Oranje Nassau VR2

19-mrt.-22

14:30

DZC '68 VR1

-

vv Winsum VR1

26-mrt.-22

15:00

vv Winsum VR1

-

Epe VR1

02-apr-22

12:00

De Weide VR1

-

vv Winsum VR1

09-apr-22

15:00

vv Winsum VR1

-

HZVV VR1

23-apr-22

14:00

SC Klarenbeek VR1

-

vv Winsum VR1

14-mei-22

14:30

vv Winsum VR1

-

Vitesse '63 VR1

21-mei-22

14:30

Helpman VR1

-

vv Winsum VR1

TEAM
St. Annaparochie
AZSV			
Be Quick ’28
DZC ’68		
Epe
Helpman		
HZVV
SC Klarenbeek		
Oranje Nassau
Vitesse ’63		
De Weide
vv Winsum		

TELECOM SPECIALIST
DE NIEUWSTE MODELLEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
van o.a..

-

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

25-sep.-21

Presentatiegids | 2021/2022 |

34

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

DZC '68 VR1

PLAATS
Sint Annaparochie
Aalten
Zwolle		
Doetinchem
		
Epe			
Haren
Hoogeveen		
Klarenbeek		
Groningen		
Koekange		
Hoogeveen
Winsum		
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Rug-, nek- en
schouderklachten
Wordt u wakker met spierpijn en voelt u zich
niet uitgerust? Bij een verkeerde lighouding zijn
uw spieren de hele nacht aan het werk om uw
houding te corrigeren. Met als gevolg dat uw
lichaam te weinig rust krijgt.
Het bed, waar u een derde van uw leven op
doorbrengt, heeft een grote impact op rug-, neken schouderklachten. Een juiste lighouding is
bepalend voor hoe u er overdag bij loopt. Als uw
lichaam niet genoeg kan herstellen tijdens de
slaap, kan het uw klachten in stand houden,
of zelfs verergeren.
In ons slaapadviescentrum staan gediplomeerde
adviseurs voor u klaar om samen met u het meest
geschikte slaapsysteem uit te kiezen

OMDAT HUIZEN
(VER)KOPEN
OOK TEAMWORK IS!
Kom naar Winsum voor
onze wetenschappelijk
onderbouwde Ecco-2 meting
1. Analyse

In kaart brengen van uw
wensen en eventuele klachten

2. Meten

Meting met behulp van ons
geavanceerde en wetenschappelijke
meetsysteem

3. Advies

Een verantwoord advies op
basis van uw postuur, klachten
en wensen

4. Kiezen

Samen met onze adviseur maakt
u een juiste keuze uit de voor u
aanbevolen opties.
Een adviesgesprek neemt
al gauw 2-3 uur in beslag.
Daarom raden wij u aan om
een afspraak in te plannen.

De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden,
kwartiertje rijden boven Groningen

WINSUM Geert Reindersstraat 20 0595-447044

Het Aanleg 7, Winsum – 0595 44 43 44
www.geertsemaslaapcomfort.nl

www.bruintjesenkeurentjes.nl / info@bruintjesenkeurentjes.nl










 

  


 










Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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SPONSOREN VV WINSUM
Hoofdsponsors zaterdag 1
Koopsen Hypotheken en Verzekeringen Winsum
Ronda Metsel- en Lijmbedrijf Winsum
Tandem Vormgeving en Bouwadvies Loppersum

Co-sponsors zaterdag 1
Bruintjes en Keurentjes Makelaardij Winsum

Hoofdsponsor Vrouwen
Technisch Centrum Jansen Uithuizen
Stoffel Winters Schoenen Winsum

Hoofdsponsor Jeugd
Sporthuis Winsum

Maatschappelijke partners
Univé Noord -Nederland Winsum

Stersponsors
Albert Heijn Winsum
Autowasstraat en Autoshop Batterman Winsum
Discus Profauna Winsum
Frissekom Winsum
Fysio2Fit Winsum
It Aude Kolonyhûs Schiermonnikoog
Juwelier Pannekoek Winsum
Pub 69 Winsum
Riets Lingerie Groningen
TIKTAK Nederland
Timmerbedrijf de Boer Winsum
Toyota Kor Lantinga Uithuizen

Kledingsponsors
Any Tyme Winsum
BB systems Groningen
Bonnet Financieel Management
Bongenaar Installatiebedrijf
Brian Autoschade Winsum
Café J&A Winsum
Café-Restaurant Hoornstertil Wehe-Den Hoorn
Calimero Kinderopvang Winsum
Hairpoint Kappers
ING Bank
Kamphuis Metaalwerken Noordwolde
Kids2B
Kloosterhof Bouw Winsum
Makelaardij Stenekes Winsum
Marenland Recreatie Winsum
Mazda Terpstra Groningen
Pol Schoonmaak Winsum

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Schoonmaakbedrijf de Valk Baflo
Sportscom Winsum

Sponsors via advertenties/
reclameborden etc.
4in1service Winsum
Aaabee AccountantIAdviseurs Groningen
Abiant Groningen
Ad Nooren aannemersbedrijf Garnwerd
Autorijschool Van Dijk Winsum
Auto- en motorrijschool Opweg te Winsum
BAASZ Advocaten Drachten
Baron interieur Winsum
Batema Schildersbedrijf Uithuizen
Becoco, Begeleiding, Coaching,Coördinatie
Winsum
Bistro Refter Winsum
Blokker Winsum
Boersma’s garagebedrijf Winsum
Boonstra Horecaslagerij Hoogezand
Bouwbedrijf Folders en de Roo Winsum
Bouwservice Heslinga Winsum
Braad F Medisch Pedicure Winsum
BTN de Haas Groningen
Bus/Logispan Winsum
Chris Slager Makelaardij Bedum
Cor Pettinga Schildersbedrijf Winsum
De Brake Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum
De Dageraad Bloemist Baflo
De Goede advocatuur en consultancy Winsum
De Gouden Karper Winsum
Delighting company Groningen
DEPRINT Winsum
Dijkema Totaal- en Agriservice Middelstum
Dijkhuis Schoenen Uithuizen
Dijkman Accountancy Groningen
Doornbos Autobusbedrijf Groningen
Douma & Trox Accountantskantoor Winsum
Engelsman Optiek en Auditiek Winsum
Everts Aannemingsbedrijf Winsum
Factor 5 Groningen
Fluitekruid Winsum
Gaaf bloemen Winsum
Garnwerd aan Zee Garnwerd
Geertsema Slaapcomfort Winsum
Gerard van der Veen GWW diensten Winsum
Golden House Winsum
Groenvoorziening v/d/ Werf Bedum
Hanos Groningen
Harm de Vries Bouw Winsum
Hasper Slagerij Winsum
Herman van der Meulen fietsen Groningen en
Zuidhorn
Hornbach Groningen
ID wonen Winsum
Installatiebedrijf Zijlstra Leens
Jacobijnenhuis Winsum

Jakob Roorda Advies Bedum
Jumbo Leens
Kamps Keurslagerij Winsum
Kassanet Nuus Groningen
Kloosterhof Bakkerij Winsum
Kortrijk Zonwering Groningen
Kruizinga Hovenier Winsum
Lijfering Dranken Groningen
Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa Bedum
Makelaardij Hamming Winsum
Marjoli Design en Mode Winsum
Masita Kleding
Medema Schilderwerken Rasquert
Mondial Automotive Groningen
Monuta Dalmolen Groningen
Multimediagroup Groningen
NNRD Drachten
Noordelijke Rentmeesters
Notariskantoor Winsum
Nieuwold Fietsen Winsum
Notaris Huitsing Middelstum
Peter Kramer Bloemen en Planten Winsum
PIM Lease Groningen
Poel grafwerken Den Andel
Poort Tweewielerhuis Winsum
Praxis Winsum
Rispens Winsum
Robert Ritsema verzekeringen Winsum
Roling Opiek Winsum
RWE Eemshaven
Scheepstra Installatiebedrijf Winsum
Schildersbedrijf Jansen Bedum
Schipper Kozijnen Groningen
Scholtens zakelijke assurantie Bedum
Slagerij Zuidhof Bedum
Spar Gijzen Winsum
Stefan Folders bouw en timmerwerk Winsum
Stenekes Makelaardij Winsum
Sterkenburg Media Winsum
Tandartspraktijk Winsum
Time Out Winsum
Triple D Winsum
Vaatstra Installatiebedrijf Bedum
Veldman en van Dijk Leens
Vaszlovszky Foto / Video / Telekom Winsum
Veldwijk Sportcentrum Winsum
Vienna Beauty Winsum
Vishandel Van der Veen Winsum
Vrienden van vv Winsum
VTS Het Verschil Winsum
Yann Chocolaterie la Poutré

HOOFDSPONSOREN
Koopsen Assurantiën en Hypotheken

Bruintjes en Keurentjes

Koopsen Assurantiën en Hypotheken
is een vertrouwd begrip in de provincie
Groningen en gevestigd in Winsum.
Je kunt er terecht voor advies over
financiële zaken, belastingzaken,
verzekeringen en hypotheken. Maak
gerust een afspraak met Erik Koopsen of Josbert Timersma.

Als allround makelaarskantoor doet
Bruintjes en Keurentjes waar ze goed
in zijn: het verkopen, aankopen en
taxeren van woningen. Daarnaast
hebben ze zich gespecialiseerd
in
bedrijfshuisvesting,
agrarisch
vastgoed, financieringen en verzekeringen. Bruintjes en
Keurentjes biedt naast de brede dienstverlening een persoonlijke
manier van werken. Voordeel is dat ze als makelaarskantoor
sterk geworteld zijn in stad en regio Groningen. Vanuit de drie
kantoren in Bedum, Winsum en Loppersum werken zij in heel
Noord-Groningen.

Contactgegevens:
Hendrik Werkmankade 43 | Postbus 118 | 9950 AC Winsum |
0595 44 33 68 | website: www.koopsenassurantien.nl |
Email: info@koopsenassurantien.nl

Contactgegevens:
Geert Reindersstraat 20 | 9951 CC Winsum | T: 0595 44 70 44
F: 0595 44 70 45 | Website: www.bruintjesenkeurentjes.nl

Metsel en Lijmbedrijf Ronda

Technisch Expert Jansen

Ronda Metselwerken is sinds 2009
gevestigd in Winsum. Het bedrijf is
gespecialiseerd in metsel-, lijm- en
herstelwerkzaamheden. Daarnaast
is het een vertrouwde partner in
het herstellen van de schade die
is ontstaan door deze aardbevingen. Voegwerk, metselwerk,
stucwerk, schilder- en tegelwerk: Ronda Metselwerken biedt het
complete pakket van (aardbevingsschade)herstel aan, zodat de
huiseigenaar volledig wordt ontzorgd.

Technisch Expert Jansen bv is een totaal
installatiebedrijf voor elektra -, gas -,
water – en cv installaties voor particulier,
woningbouw en utiliteitswerken. Als
totaalinstallateur kunt u bij hen terecht
voor reguliere installatietechniek, maar
ook voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie
besparen. Bij Technisch Expert Jansen staat duurzaamheid voorop
en zijn ze één van de grootste zonnepaneel aanbieders van Noord
Nederland. Al sinds 1945 worden alle werkzaamheden uitgevoerd
door hun vakkundige medewerkers. 24 uur per dag staat Technisch
Centrum Jansen voor u klaar, ook op zon- en feestdagen!

Contactgegevens:
Het Aanleg 13a | 9951 SJ Winsum | T: 0595 49 20 12
M: 06 22 24 70 56 | Website: www.rondametselwerken.nl
Email: info@rondametselwerken.nl

Contactgegevens:
Hogelandsterstraat 1 | 9981 GD Uithuizen | T: 0595 43 16 50
F: 0595 43 23 54 | Website: www.technischexpertjansen.nl
e-mail: info@technischexpertjansen.nl

Tandem

Stoffel Winters

Tandem
is
een
bouwkundig
ingenieursbureau.
Het
bureau
begeleidt projecten op het gebied
van woning- en utiliteitsbouw in
de drie noordelijke provincies. De
professionals van Tandem leveren
voor elke opdracht maatwerk en kwaliteit. Tandem Vormgeving &
Bouwadvies heeft daarnaast twee zusterondernemingen die actief
zijn op het gebied van schade-expertise en gebiedsontwikkeling.

Stoffel Winters is de prachtige
schoenenzaak in Winsum waar
u schoenen kunt kopen voor de
hele familie. De collectie bestaat
uit dames-, heren-, kinder-, sporten
wandelschoenen
van
alle
bekende merken. Vanuit de drie winkels met Stoffel Winters
Schoenen, Wolky Winkel Winsum en Outlet 17 tot 47 adviseren
de vakbekwame medewerkers u graag over alles wat er bij de
aankoop van een paar goede kwaliteitsschoenen komt kijken.

Contactgegevens:
Stationslaan 1 I 9919 AB Loppersum I T: 0596 573035 I Website:
www.tandembv.nl I e-mail: info@tandemvormgeving.nl en
info@tandemexpertise.nl

Contactgegevens:
Hoofdstraat Obergum 7 | 9951 AG Winsum | T: 0595 44 1877
Website: www.stoffelwinters.nl

Sporthuis Winsum
Sporthuis Winsum is dé sports-peciaalzaak van Noord-Groningen!
Met een breed assortiment en sterke A-merken op het gebied van
sportartikelen en sportieve modieuze artikelen.
Kleding, schoenen, accessoires, u vindt het allemaal Sporthuis Winsum.

Contactgegevens:
Onderdendamsterweg 9 | 9951EV Winsum | T: 0595 - 44 51 99
Website: www.sporthuiswinsum.nl
Email: info@sporthuiswinsum.nl
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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WINSUM.nl

Online clubshop
v.v. Winsum

Trainingsjas
Forza ‘KIKA’

Sweater Forza
Ronde Hals

Sweater Forza
1/4 rits

Polo Forza

Clubprijs Junior: €23,50
Clubprijs Senior: €24,50

Clubprijs Junior: €29,95
Clubprijs Senior: €33,95

Clubprijs Junior: €33,95
Clubprijs Senior: €37,95

Clubprijs Senior: €27,95

Trainingsbroek
Active ‘KIKA’
Clubprijs Junior: €14,50
Clubprijs Senior: €15,00

Hooded Sweater

T-Shirt Forza

Clubprijs Junior: €19,95
Clubprijs Senior: €22,50

Clubprijs Junior: €19,95
Clubprijs Senior: €22,95

Dit artikel is in twee kleuren verkijgbaar

Dit artikel is alleen verkrijgbaar
in maat S t/m 3XL

Diverse soorten
tassen

Kijk op onze Clubshop voor de vele varianten

Clubprijs v.a.: €24,95

NIEUW

De clublijn is nu ook online te bestellen!
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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vvwinsum.clubwereld.nl
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwenspersoon
Binnen vv Winsum fungeert Lyanne Hullegie-Medendorp
als vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen
ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor
vereniging gerelateerde incidenten die ze niet direct bij het
bestuur of een commissie willen neerleggen.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan
desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder
dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt. De
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij
strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal
de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende
instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een
vertrouwenspersoon is er voor de leden, vrijwilligers en
ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst
gedrag zoals:
•
•
•
•

Agressie en geweld
Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
Pesten
Discriminatie

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?
•
•
•
•
•

Het verzorgen van opvang voor spelers/ouders die zijn
lastiggevallen en hulp nodig hebben.
Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk
is.
Het slachtoffer informeren over andere
oplossingsmogelijkheden.
Het bestuur informeren over het (on)gewenst gedrag,
indien gewenst anoniem.
Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag.

ETEN - DRINKEN - SLAPEN - WATER

Sportpedagoog
Vanaf het seizoen 2021/2022 is Petra Sijbolts binnen de
jeugdafdeling van vv Winsum actief als sportpedagoog.
De sportpedagoog ondersteunt de jeugdafdeling om een
omgeving te creëren waarbinnen iedereen, die binnen vv
Winsum met kinderen omgaat, met plezier zijn of haar taak
uit kan voeren en waarbinnen kinderen met plezier hun sport
kunnen bedrijven.
De sportpedagoog zorgt ervoor dat er een gedragen
pedagogisch beleid wordt gevoerd. De sportpedagoog
geeft ondersteuning aan het (technisch) jeugdkader bij
problemen in verband met het gedrag van jeugdspelers. De
sportpedagoog coacht en traint het (technisch) jeugdkader
op specifieke aandachtsgebieden.
Wat zijn de taken van de sportpedagoog?
•
•
•

Beantwoorden van vragen van (technisch) kader
over gedrag van jeugdspelers tijdens trainingen en
wedstrijden.
Aanwezig zijn bij bijeenkomsten voor (technisch) kader
van de jeugdopleiding waar zaken mbt het gedrag van
jeugdspelers ter sprake kunnen komen.
Eventueel aanwezig zijn bij trainingen voor zover nodig
ter observatie.

www.marenland.nl | Winsumerdiep 6 - Winsum

AAN DE SLAG VOOR VV WINSUM

De vertrouwenspersoon is te bereiken via:
vertrouwenspersoon@vvwinsum.nl

GROOT GROTER GROOTST
Een grote reden waarom wij zijn verhuisd
naar een groter pand was het formaat
van onze producten. Onze opdrachten
in de XXL Sign groeide na de verhuizing
mee. We maken voor vele voetbalclubs
de sponsorborden. Zo ook voor
vv Winsum mogen wij de borden
leveren.
Voor een XXL Sign klus ben je bij DePrint
dus aan het juiste adres.
Naast het ontwerpen van deze brochure
om maken we namelijk ook behang,
vlaggen,
spandoeken,
schilderijen,
prints op plaatmateriaal, autobelettering,
raamdecoratie, stickers, stoepborden en
nog veel meer.
We zijn een jong en dynamisch bedrijf
dat blijft groeien door onze persoonlijke
deskundigheid en enthousiaste manier
van werken. Mocht u vragen hebben dan
horen we het graag. Kom langs, bel, mail
of kijk op onze website.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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•
•
•
•
•

GRAFISCH ONTWERP
TEXTIELDRUK
DRUKWERK
PRINTEN
GIFTS
Het Aanleg 16
0595-444 916
info@deprint.nl
www.deprint.nl

KLEIN EN GROOT FORMAAT PRINTS | CANVAS SCHILDERIJEN | TEXTIEL BEDRUKKING
Bezoek ook onze
website: www.vvwinsum.nl
| 2019/2020
| 43
EN NOG VEEL
MEER...
GRAFISCH
ONTWERP
| DRUKWERK | XXL SIGN | GIFTS | Presentatiegids

OMDAT HUIZEN
(VER)KOPEN
OOK TEAMWORK IS!

WINSUM Geert Reindersstraat 20 0595-447044
www.bruintjesenkeurentjes.nl / info@bruintjesenkeurentjes.nl
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