
 

                 NIEUWSBRIEF 1 januari 

2021 

                        De Digitale Wapendrager 
Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers, 

Inleiding 

Het is een rare tijd waarin we allemaal zitten. Er zijn maatregelen getroffen waaraan iedereen zich 

moet houden. 

Scholen, sportverenigingen en horeca zijn dicht. Het is een tijd waarin er wat anders van ons 

verwacht wordt. 

Wij realiseren ons dat deze tijd ook onzekerheden met zich meebrengt en 

we bepaalde beslissingen moeten nemen die om aandacht en begrip vragen. 

Vanuit het bestuur, teams en commissies willen wij u de komende tijd middels deze nieuwsbrief 

maandelijks op de hoogte houden van de meest actuele zaken die spelen binnen onze vereniging.   

Juist in deze  “Corona Crisis” - meest bizarre tijd ooit... Een periode van angst, verwarring, 

verbazing en uitdaging. We zitten in hetzelfde schuitje. Ieder zijn eigen kijk op de situatie, ieder 

zijn eigen manier om er mee om te gaan. Ieder zijn eigen gemis, angsten, frustraties en 

verlangens. Maar toch zijn we samen en dat is mooi. Toch is er die sportieve, zakelijke en vitale 

verbondenheid die wij gezamenlijk koesteren en omarmen binnen onze vereniging, ook in moeilijke 

tijden. Het bestuur waardeert het bijzonder en is u enorm dankbaar dat u als lid 

(contributie inning) en sponsor (bijdrage) onze club trouw blijft in deze lastige en 

moeilijke periode.  

Nieuwsbrief de ‘wapendrager’ zien wij als een meerwaarde voor onze vereniging en gaat naar onze 

mening veel impact krijgen bij de leden, hun achterban en onze verdere relaties. Zo wordt zij zich 

bewust van en krijgen ’meer’ inzicht in hun betekenisvolle rol en relatie in onze vereniging en 

omgeving. Er ontstaan nieuwe beelden, visie en concrete ideeën worden gedeeld, er wordt samen 

gewerkt en we denken na hoe we het samen gaan doen, wat het gaat opleveren, wat er nog nodig 

is, en wat we individueel nog kunnen bijdragen.   

We zijn nog op zoek: 

- naar de juiste vormgeving (vormgever) of format voor de nieuwsbrief ’de  digitale 

wapendrager’, ideeën zijn van harte welkom.  

- Redactieleden 

- Copy voor de volgende uitgave 

Ook horen we graag, Wat we gaan doen als we weer open mogen! Zijn er suggesties vanuit 

de teams? Wat kunnen en willen we organiseren?  

 

Vr. gr. Ger Melissen (tijdelijke redactie) gspmelissen@planet.nl  
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Even voorstellen: 
Nieuwe kantinebeheerder(s) 

  

Wij zijn Stephan Rooks (59) en Jacqueline Scheidt (56). We zijn de nieuwe kantinebeheerders bij 
v.v. Doetinchem. 

Velen zullen ons nog niet kennen. Daarom stellen wij ons via deze weg graag aan jullie voor. 
Sinds ruim 4 jaar wonen wij samen in Doetinchem. Nadat voor ons beiden een relatie van meer 
dan 30 jaar ten einde kwam, zijn wij elkaar tegengekomen en hebben Doetinchem als woonplaats 
gekozen. We hebben beiden altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, en waren op zoek om binnen onze 
nieuwe woonplaats ook iets te gaan doen. 
Stephan is ook nog voorzitter van de Nederlandse Touwtrek Bond, en werkt in een commerciële 
functie in de agrarische sector. Jacqueline is voorzitter van De Zonnebloem Doetinchem 
centrum/oost. Samen hebben we zes kinderen. Via via kwamen we in contact met de v.v. 
Doetinchem, en zijn we afgelopen augustus het team in de kantine gaan versterken. Na een fijne 
inwerkperiode door kantinebeheerster Ilse Elshof hadden wij zin om twee dagdelen in de week iets 
voor de kantine te doen. Vlak daarna moest de kantine vanwege corona dicht. Helaas heeft Ilse 
inmiddels besloten om te stoppen, en is ons gevraagd of wij het willen overnemen. Dit doen we 
graag. 

Wensen 
Het plan is om al voordat de kantine weer open mag, met alle medewerkers van de kantine kennis 
te maken en te horen hoe zij het graag zouden zien. Maar we krijgen ook graag input van jullie als 
leden, over wat de wensen zijn en wat beter of anders kan. Mogelijk is er behoefte om ook andere 
dingen te organiseren, zoals een kaart- of darttoernooi, een feestavond, of waar maar behoefte 
aan is. 
Om te zorgen dat de kantine weer een goede bezetting heeft en altijd open kan, zijn er meer 
vrijwilligers nodig die een bardienst willen draaien. We zijn heel blij dat een aantal vaste 
medewerkers blijft! We willen zelf ook twee dagdelen doen. Maar dan is het rooster nog lang niet 
gevuld. Mocht je zin hebben om het team te komen versterken, neem dan contact met een van ons 
op! Het is mogelijk om hier een kleine vergoeding voor te krijgen. Wellicht is het een idee om met 
een team één dagdeel in de week te nemen, en dan met alle spelers te rouleren, dan ben je maar 
een paar keer in een seizoen aan de beurt……. 

Goed draaiende 
Zoals iedereen weet is vanwege alle maatregelen rondom de Corona de kantine al maanden 
gesloten. We hebben er zin in om zodra het weer mag, de kantine weer goed draaiend te krijgen. 
Dat het plek wordt waar iedereen graag komt, en waar dingen georganiseerd worden waar de 
leden behoefte aan hebben. Wij kijken ernaar uit jullie te ontmoeten! 
Voor tips of anderszins, bel of mail: Stephan 06-28794433 – stephanrooks@outlook.com  
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Wist u dat.. 
 

✓ Ben Schutter op de dinsdag en woensdag diverse werkzaamheden verricht op en rondom 

onze accommodatie. Dat hij daarnaast het materiaal- en kledingbeheer voor zijn rekening 

neemt. 

✓ Frank Pol en Stephan Rooks kandidaat bestuursleden zijn. Frank als bestuurder 

voetbalzaken en Stephan als bestuurder facilitaire zaken. Wij hopen dat we snel onze 

algemene ledenvergadering kunnen inplannen zodat de heren op uw goedkeuring mogen 

hopen. Frank zal zich in  de volgende uitgave nader voorstellen. 

✓ Ilse Elshof de succesvolle actie ‘Supporter van vv Doetinchem’ gaat beheren en activeren, 

deze van mooie nieuwe impulsen wil voorzien. In het volgende nummer komt zij hier graag 

op terug. 

✓ We weer diverse nieuwe sponsoren kunnen omarmen ondanks moeilijke tijden. In het 

volgend nummer een overzicht. 

✓ De 1e selectie en staf de vereniging € 400,- heeft geschonken middels een cheque. De 

boetepot is spontaan aangevuld tot dit mooie bedrag. Wat zijn wij hier ongelooflijk blij 

mee. ( *zie de foto Kees en Pieter onderaan deze pagina) 

✓ We nog vrijwilligers zoeken om op korte termijn alles weer spic en span te maken. 

Diverse schoonmaak klusjes zijn even nodig . Geef u op bij Stephan 06-28794433 

stephanrooks@outlook.com 

Jacqueline 06-14618625 jacquelinescheidt@gmail.com 

✓ De  algemene ledenvergadering zo snel mogelijk wordt gehouden zodra we weer open 

mogen. 

✓ Het Rookbeleid is dat er alleen op het terras nog mag worden gerookt. Voor de 

kleedkamers, voor de ingang tot de hal en op de tribune NIET meer! 

✓ Jan Konings heeft aangegeven niet meer fysiek zijn werkzaamheden (veldonderhoud) te 

kunnen doen. Jan worstelt al geruime tijd met zijn gezondheid. Wij zijn Jan heel veel dank 

verschuldigd en wensen hem beterschap en nog veel meer. De onderhoudsploeg kan nog 

wel wat nieuwe aanwas gebruiken. U mag zich melden. 

✓ Maarten Stiggelbout projectleider sportimpuls onze vereniging € 500,- heeft gesponsord. 

Onze dank is meer dan bijzonder Maarten. 

✓ We willen starten met enkele vaste rubrieken in de digitale ‘wapendrager’ zoals; mijn 

mooiste moment bij de vv Doetinchem was….  de sponsor aan het woord…. en dit wil ik 

even kwijt….  

 

          

 

 

 

 

 



Activiteiten: 
Walking Football  

   

Wanneer? Zo gauw het weer mag elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur. Inloop vanaf 13:00 uur, 

met gratis koffie!  

Een training start met een warming-up, waaronder diverse lenig- en behendigheidsoefeningen. 

Vervolgens wordt er wandelend gevoetbald. U hoeft dus geen voetballer te zijn om mee te doen! 

Tijdens de trainingen is niets verplicht, alles naar eigen kunnen, het plezier staat voorop. 

In coronatijd: 60 minuten wandelen met wat oefeningen rondom de kruisbergse bossen. 

- Voor wie?: Leeftijd vanaf 55 jaar - Kosten: 12 euro per maand. 

 Voor meer informatie: Ger Melissen, gspmelissen@planet.nl 

 

ONZE MINI’S          

In augustus 2020 zijn we bij vv Doetinchem met een nieuwe groep mini's begonnen. 

Deze kinderen, variërend in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar, trainen iedere zaterdagochtend van 10.00  

tot 11.00 uur op De Bezelhorst. 

De trainingen worden op een leuke manier verzorgd. Naast voetbal is de ontwikkeling van de 

motoriek ook een belangrijk onderdeel hierin. 

De enthousiaste groep telt momenteel 14 kinderen en in februari komen er daar nog 2 bij.  

De trainingen worden verzorgd door Pieter, Frank, Ruud en Cil. Ook Dennis komt soms helpen.  

De kids hebben zelfs al een keer samen getraind met de spelers van het eerste elftal! Dit was een 

erg leuke en leerzame ochtend met veel plezier aan beide kanten. Ook de altijd trouw kijkende 

ouders en familieleden vonden het leuk (helaas is dit nu tijdelijk niet mogelijk).  

In januari zouden de mini's eigenlijk in de zaal gaan trainen, maar door de maatregelen rondom de 

Corona mag dit helaas niet.  

Dus zijn we op 16 januari weer gestart op het veld. Hopelijk mogen we dit nog lange tijd doen!  

Alistair, Berkin, Dylano, Mick, Jack, Lucas, Jip, Gavin, Kiëno, Nikè, Quinn, Huub, Mats en 

Luca zijn trots dat ze bij vv Doetinchem voetballen en hopen dat er nog meer kinderen bij zullen 

komen! 

Op woensdag 17 februari  houden we daarom ook een vriendjes- en vriendinnen-ochtend 

waarbij iedereen welkom is. Dan zullen we leuke oefeningen gaan doen en zijn er ook leuke 

bezigheden naast het veld te vinden! Noteer alvast in uw agenda. 

Begeleiding vv Doetinchem mini's   
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Maatschappelijk: 

Wij hebben de Goedkeuring ontvangen van ZON- MW subsidie traject   

Graag geven wij onze goedkeuring aan het inhoudelijk eindverslag van uw project Multisport 65+ 

Doetinchem. 

U heeft in twee jaar tijd goede resultaten behaald. U heeft 430 65+ers bereikt, waarvan er 162 in 

aanraking zijn gekomen met beweegactiviteiten. Uiteindelijk zijn er 103 structureel in beweging 

gekomen. Dat jullie specifiek aanbod hebben geïnitieerd dat aansluit op de behoeften en 

lichamelijke mogelijkheden van de doelgroep heeft hier zeker aan bijgedragen. 

Jullie hebben door het project de samenwerking met en tussen de verenigingen op Sportpark 

Bezelhorst versterkt. Dat er gedurende het project meerdere partijen zijn aangesloten geeft aan 

dat de meerwaarde van samenwerken wordt ingezien.  

Het is goed om te lezen dat de drie verenigingen het aanbod structureel gaan aanbieden. Door 

deze borging kunnen ook in de toekomst 65+-ers uit Doetinchem gebruik maken van dit aanbod. 

Dat is mooi. Wij wensen jullie veel succes bij de verdere uitvoering van het project.  

Aldus projectteam ZonMw 

 

  



ENQUÊTE 
OPEN CLUB – VITALE WIJK 

Wij vragen u dringend doch beleefd om uw mening te geven. Doet u mee? Zeer belangrijk voor 

ons. 

- Hierbij de link van de enquête: Onderzoek verwachte invloed van komst open club op leefbaarheid 

van de wijk 
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