
 

NIEUWSBRIEF VV RODEN 

 

DINSDAG 5 MAART 2019: CURSUS OMGAAN MET EEN AED  

Op dinsdag 5 maart aanstaande 

organiseren we in de kantine een extra 

cursus omgaan met een AED. Tijdens de 

cursus zal ook aandacht besteed worden 

aan het geven van hartmassage. Opgeven 

kan bij Wietse Rozema via info@vvroden.nl  

Onlangs werd het belang van het hebben 

van een AED, en hiermee overweg kunnen 

gaan, weer benadrukt door de berichtgeving in de media over een 27 jarige 

speler van Dwingeloo die op het veld een hartstilstand kreeg. Gelukkig waren er 

spelers aanwezig die wisten wat ze moesten doen en maakt het slachtoffer het 

nu weer goed. 

 

CAMERA’S 

Op dit moment zijn we als 

club druk bezig ons 

sportpark veiliger te maken 

en te “beschermen” tegen 

ongenode gasten. Er worden op diverse plaatsen camera’s geïnstalleerd om uw 

en onze eigendommen te beschermen tegen diefstal en er zal extra verlichting 

worden geplaatst op een paar belangrijke plekken op ons sportpark. 

Logischerwijs zullen alle camerabeelden volgens de geldende wet- en regelgeving 

worden verwerkt. 
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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP TIJDENS HET SEIZOEN 

De afgelopen jaren is het steeds vaker voorgekomen dat leden hun lidmaatschap 

tijdens het seizoen wilden opzeggen met onmiddellijke ingang. Als club zijn we 

hier altijd redelijk soepel mee omgegaan ondanks dat het volgens onze statuten 

alleen mag per einde seizoen. Spelers die tijdens het seizoen stoppen zorgen 

echter voor grote problemen bij onze teams die soms met te weinig spelers 

overblijven. Ook moeten we maandelijks per lid een bedrag aan de KNVB 

afdragen. De KNVB kijkt daarbij niet per maand hoeveel leden we hebben maar 

hanteert het hele seizoen het aantal leden dat we op een bepaalde peildatum 

hadden. Hierdoor blijven we betalen voor leden die tijdens het seizoen hun 

lidmaatschap opzeggen. Mede door deze twee redenen hebben we besloten per 1 

januari 2019 de regels met betrekking tot het opzeggen van een lidmaatschap 

weer te volgen zoals in onze statuten staat opgenomen.  

Concreet betekent dit dat een lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig 

seizoen en dat er ook voor dat seizoen contributie verschuldigd is. Voetbal is en 

blijft een teamsport en daarom gaan we er ook vanuit dat leden gewoon hun 

seizoen afmaken. Uitzondering hierop is wanneer een speler middels een 

doktersverklaring kan aangeven dat hij langdurig niet mag voetballen. In dat 

geval zal het lidmaatschap worden omgezet naar een niet spelend lidmaatschap 

tot het einde van het seizoen. Daarnaast blijft de regel van kracht dat de 

contributie inning pas gestopt kan worden als alle clubkleding bij onze 

kledingbeheer is ingeleverd. 

GROTE CLUB ACTIE  

De afgelopen maanden heeft een groot deel van 

onze jeugdleden zich bezig gehouden met de 

verkoop van loten voor de Grote Clubactie.   

Om de verkoop van loten door onze jeugdleden te 

stimuleren hebben we hiervoor diverse prijzen 

beschikbaar gesteld. Verderop in deze nieuwsbrief 

staat de volledige lijst met prijswinnaar. Jurrie Hamstra heeft van alle leden de 

meeste loten verkocht en wint hierdoor de hoofdprijs, namelijk een nieuwe fiets 

welke beschikbaar is gesteld door De Fiets uit Roden! 



De opbrengst van de Grote Clubactie van v.v. Roden mogen we een groot succes 

noemen. Na aftrek van kosten houden we als club ongeveer € 4.500 euro over 

een deze actie, en dat is meer dan waar we op gehoopt hadden aangezien het de 

eerste keer sinds lange tijd is dat we aan deze actie deelnemen. De opbrengst 

zal worden gebruikt voor de aanschaf van extra trainingsmateriaal voor de jeugd 

en de renovatie van onze tribune. 

De prijsuitreiking voor onderstaande winnaar is op zondag 10 februari 

aanstaande in de pauze van de wedstrijd Roden 1 – FC Lewenborg 1 !! 

Meeste loten verkocht alle jeugdleden

Nieuwe fiets Jurrie Hamstra

Top 5 meeste loten verkocht

Leeftijd t/m O11 t/m O19

Cadeaubon Intersport 75€           Elia Hoekstra Mark Noord

50€           Twan Steendam Scott Wright

25€           Tobias Kuipers Sven Kersbergen

25€           Thijmen Kooistra Charissa Laning

25€           Mohamed Aden Nikki Noordman

Meeste loten verkocht per team

Teamuitje t/m O11 JO10-1

Teamuitje t/m O19 JO12-2

Extra prijzen voor alle lotenverkopers. Prijs gewonnen middels loting. 

Min 10 verkochte loten Tablet of tegoedbon Playstation Store Bert Bakker (JO17-4)

Min 25 verkochte loten Paystation 4 of Ipad Thomas Clement (JO10-2)

Het filmpje van de trekking staat op onze website en onze Facebook pagina.

De prijzen van de Grote Clubactie voor onze verkopers zijn mede mogelijk 

gemaakt door:  en  

 

POSITIEF COACHEN VOOR SENIOREN 

Positief Coachen is niet iets wat alleen betrekking heeft op onze 

jeugdafdeling, maar geldt ook voor de seniorenteams. Noteer alvast 

in de agenda: op 5 februari ‘s avonds wordt een bijeenkomst voor alle 

seniorenleden georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur in onze 

kantine. We verheugen ons nu al op een grote opkomst! 



 

GEZOCHT: KANTINEMEDEWERKERS 

Voor de 2e helft van dit voetbalseizoen zijn wij dringend op zoek naar minimaal 

drie kantinevrijwilligers voor de zaterdagmiddag. Lijkt het je leuk om 1 keer in de 

5 – 6 weken een middag in de kantine te helpen? Geef je dan op!  

Mocht je, met andere bekenden, direct een team van drie personen kunnen 

vormen dan horen wij dat ook graag. Wat krijg je hiervoor terug? Naast de 

betrokkenheid bij de club is het vooral heel erg gezellig…  

Meer informatie of direct opgeven? Neem dan contact op met Henriette Postma 

(zaterdagcoördinator Kantine) via 06-46614992 of info@d5groep.nl  

DARTTOERNOOI VV RODEN  

Op zaterdag 9 februari wordt voor de vierde keer het darttoernooi van vv Roden 

gespeeld. 

Aan dit toernooi kan worden deelgenomen door iedereen van minimaal 15 jaar, 

zowel jongens als meisjes. Bij voldoende opgave zullen we een aparte meisjes 

klasse maken. 

We zullen starten om 17.00 uur en de finale zal om ongeveer 21.30 uur gespeeld 

worden. De inleg per deelnemer is € 5,- 

Omdat we maar een beperkt aantal plaatsen hebben adviseren we een ieder die 

deel wil nemen zich zo snel mogelijk op te geven door middel van een whats-app 

bericht te sturen naar Hans de Vries tel. 06-10897370   Vol=vol 

Het toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met Bert Medema, welke ook 

de toernooileiding in handen heeft.                                                                                                                     

FIFA 19 PLAYSTATION VOETBAL TOERNOOI OP ZATERDAG 23 FEBRUARI 

Winnaar kwalificeert zich voor het grote FC Groningen E-voetbal toernooi 

Deelname is mogelijk als je tussen de 13 jaar en 16 jaar oud bent ( zowel 

jongens als meisjes). Verdere info volgt via Facebook en onze website. 
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JEUGDSPORTFONDS 

Het lidmaatschap van een sportvereniging kan voor mensen met een laag 

inkomen een zware belasting zijn. De gemeente Noordenveld vindt dat alle 

kinderen moeten kunnen sporten en is daarom aangesloten bij het 

Jeugdsportfonds. Op grond van deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor 

het lidmaatschap en kleding/attributen. Kijk voor meer informatie over deze 

Meedoenregeling op gemeentenoordenveld.nl/jeugdfonds. 

PRIJSVERHOGING KANTINE 

Doordat onze leveranciers voor een flink aantal producten de prijzen hebben 

verhoogd, en door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%, hebben 

we een aantal prijzen in onze kantine moeten verhogen. 

APP VV RODEN 

Een aantal jaren geleden hebben we de vv Roden-app in gebruik genomen. 

Middels deze app kon een ieder de standen en het programma van onze teams 

bekijken. Deze app draaide naast de app van voetbal.nl, welke dezelfde 

gegevens beschikbaar heeft. Doordat het gebruik van de voetbal.nl-app gratis is 

en we als club voor de vv Roden-app behoorlijk moesten betalen, hebben we 

onlangs besloten niet verder te gaan met de vv Roden-app. Deze kunt u dus van 

uw telefoon verwijderen. Iedereen kan gratis de voetbal.nl-app downloaden en 

gebruiken. Even registreren en u kunt alle wedstrijden en standen van onze 

teams inzien. 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. JOUW STEM IS GELD WAARD!  

Rabobank Noordenveld West Groningen draagt het verenigingsleven in de regio 

een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne 

speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Noordenveld West 

Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook vv Roden doet mee aan de 

Rabobank Clubkas Campagne!  

Stemmen  

Van zaterdag 9 februari tot en met donderdag 28 februari 

2019 mogen klanten van Rabobank Noordenveld West 

Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 

clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.  

https://loket.gemeentenoordenveld.nl/producten/meedoen_in_noordenveld_met_een_laag_inkomen


Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal 

beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte 

stemmen. vv Roden ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het 

bedrag dat een stem waard is.  

Oproep aan alle klanten  

Het is voor vv Roden belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het 

zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze 

club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Noordenveld West 

Groningen. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op 

www.rabobank.nl/nwg.  

Bedankt voor jullie steun!  

 

 


