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INLEIDING
Beste leden, ouders, relaties en andere lezers,
Voor u ligt alweer de vijfde nieuwsbrief van vv Doetinchem.
Waarom is er gekozen voor een nieuwsbrief? Eigenlijk is het
antwoord heel simpel: omdat er binnen onze vereniging
(zeer zeker ook in corona tijd) veel mooie , minder leuke
maar ook noodzakelijke zaken gebeuren die we graag
willen delen met al onze leden, vrijwilligers, relaties en
ouders van onze jeugdleden. Binnen een vereniging met
360 leden gebeurt er namelijk altijd veel en moet er ook
altijd veel gebeuren.
Wij willen daarom 10 maal per jaar een nieuwsbrief
uitgeven, hierin zal regelmatig nieuws komen van de
bestuurstafel maar het zou fijn zijn dat ook U uw nieuws
deelt met ons allen. Dus heeft U een leuk persoonlijk of
team nieuwtje of een ervaring waarvan u denkt dat zou
eigenlijk de hele vereniging moeten weten? dan horen wij
dat graag.
Daarnaast kijken we als bestuur goed wat er naast voetbal
gebeurt en welke trends en ontwikkelingen actueel zijn op
het gebied van sport-bewegen-vitaliteit waar we graag in
meedenken en participeren.

Vanaf woensdag 19 mei zijn er gelukkig weer een
aantal van overheidswege belemmerende maatregelen
versoepeld. Laten wij hopen dat dit de voorbode is van
de terugkeer naar een open maatschappij, zoals wij deze
inmiddels al weer ruim een jaar geleden kenden. Eén
van de aanpassingen is dat het voor álle sporters weer
mogelijk is om in groepen van maximaal 30 personen
buiten te sporten en dat de kleedkamers en douches weer
mogen worden gebruikt. Ook zijn de openingstijden van
de openbare terrassen verruimd tot 22.00 uur. Daarnaast
is in zijn algemeenheid door onze overheid ook gesteld
dat de terrassen bij sportkantines ook onder deze noemer
vallen en derhalve ’nog beperkt qua aantal personen’
opengesteld kunnen worden.
Maar wij moeten, nu het einde van de beperkingen in zicht
komt, vooral goed blijven nadenken en er voor zorgen dat
wij straks ook weer als vanouds kunnen genieten op het
veld, naast het veld, in de kantine en op ons terras. Wij
willen sowieso onze vereniging niet in diskrediet brengen
door het opzoeken van de grenzen van de geldende
regels (wat wij overigens wederom met de Gemeente
Doetinchem afgestemd hebben).
Vriendelijke groet,
Ger Melissen
(tijdelijke redactie)
gspmelissen@planet.nl

WWW.VVDOETINCHEM.NL

|

2

Digitale Wapendrager Voetbalvereniging Doetinchem

VAN DE BESTUURSTAFEL
Contributie in tijden van Corona
Naar aanleiding van vragen die we de laatste tijd soms
krijgen over contributie in tijden van Corona, leek het ons
een goed idee om hierop vanuit het bestuur een toelichting
te geven. Een toelichting die anders is dan de eerste naar
aanleiding van een aantal reacties.
In deze tijd waarin ons verenigingsleven als gevolg van
het coronavirus grotendeels weer stil ligt, lopen onze
kosten voor een groot deel gewoon door.
De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder.
Met name het wegvallen van de kantine inkomsten is een
grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting.
De inkomsten uit de contributie hebben we als vereniging
daarom tijdens de coronacrisis hard nodig, ze zijn essentieel
om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden
van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis
samen de club erdoorheen helpen.
vv Doetinchem staat bekend als een sociale en prettige
vereniging, waar mensen voor elkaar klaar staan en waar
we ons graag inzetten voor het belang van de vereniging.
Dat saamhorigheidsgevoel is nu extra belangrijk: samen
de schouders eronder en uitkijken naar het moment dat
we weer mogen voetballen, met een kantine voor onze
hapjes en drankjes.
Waarom loopt de contributie door?
Naast de steun van jullie die we vragen is er ook een
andere, meer zakelijke, kant die het blijven innen van
contributie verantwoord. Als lid van onze vereniging betaal
je contributie, iedereen doet dat. Het feit dat leden van
onze mooie vereniging contributie betalen betekent alleen
niet dat er een overeenkomst is. Door de sportbonden is
dit als volgt verwoord:

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen:
men is juridisch gezien volgens de statuten ook verplicht
de contributie te blijven betalen. De contributieplicht voor
leden blijft bestaan, ook al is er (door overmacht) geen
voetbalaanbod. Anders gezegd, het lidmaatschap van een
voetbalvereniging brengt automatisch een verplichting
tot contributiebetaling met zich mee, of er nu gevoetbald
wordt of niet.
Wat kunnen wij als vereniging wel doen voor de leden?
In kwartaal 2 van 2020 hebben wij de kwartaalcontributie
eenmalig verlaagd met 30%. Straks maken wij voor het
lopende seizoen de “corona” balans op. Er zal duidelijkheid
komen inzake financiële impact corona en de mogelijkheid
om iets extra’s, in welke vorm dan ook, voor de leden te
doen.
We hopen met dit bericht niet alleen meer duidelijkheid te
geven in waar we staan als vereniging maar ook nogmaals
een beroep te doen op onze leden, alle leden waarmee we
één vereniging zijn. Juist in deze tijd moeten we als leden
dicht bij elkaar gaan staan, uiteraard kan dit nu alleen maar
in figuurlijke zin. We rekenen dan ook op jouw begrip en
hopen dat we zo snel mogelijk weer ons sportpark mogen
openen, wedstrijden door kunnen gaan en we het gezellig
kunnen maken in en rondom de kantine.
Mochten er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
zijn, waarbij leden financieel in de knel zitten, kan er altijd
contact opgenomen worden met het bestuur
(info@vvDoetinchem.nl).
Samen komen we ook hier weer uit, samen een vereniging in
goede en in mindere tijden.
Met vriendelijke groet
Het bestuur
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Terras bij kantine op zaterdag en zondag weer beperkt open
Met ingang zaterdag 28 en zondag 29 mei (het weekend ná
Pinksteren) is het terras bij de kantine weer beperkt open,
voor leden die die dag trainen. Dus nog níét voor publiek.
Want volgens de huidige coronaregels mogen er nog geen
toeschouwers tot het sportpark worden toegelaten.
In principe mag het terras (net als bij de café’s), volgens de
versoepelde coronaregels, open van zes uur ’s ochtends
tot 22.00 uur ’s avonds. Maar voor onze club biedt dat
doordeweeks geen soelaas, omdat het terras dan al weer
gesloten moet zijn op het moment dat de eerste trainingen
net afgelopen zijn of soms nog moeten beginnen. Daarom
heeft het bestuur besloten om met ingang van 28 mei
het terras alleen op de donderdagavond (tot 22.00 uur)
en in het weekend geopend te laten zijn, vanaf 12.00 tot
maximaal 16.00 uur.

KABINET W

IL VERSOEP

Door de overheid zijn voor de terrasgasten de volgende
bepalingen opgelegd:
- Maximaal 2 personen zittend aan een tafeltje, met 		
anderhalve meter afstand tot elkaar (alleen mensen
uit hetzelfde gezin/huishouden mogen vlak naast 		
elkaar zitten).
- Er mogen (als dat binnen de geldende 			
afstandsregels kan) maximaal 50 mensen tegelijk 		
op het terras aanwezig zijn. Staan op het terras mag
niet. 								
En er mag niet met de tafels worden geschoven.
- Desinfecteer je handen voor je op het terras plaatsneemt.
- Het clubgebouw is slechts geopend voor toiletgebruik
en wanneer je iets wilt bestellen of betalen aan de 		
bar (maximaal 4 personen tegelijk, exclusief bedienend
personeel). Binnen is het dragen van een mondkapje
verplicht.
- Betalen kan alleen per pin.
- Drank is in diverse variëteiten verkrijgbaar. Qua eten is
er een beperkt aanbod.

ELINGEN A

L VANAF ZA

TERDAG 26

JUNI

Zo gauw de coronaregels voor de sportkantines verder
worden verruimd, dan worden jullie hierover via de
website en/of de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.
Mede afhankelijk daarvan bekijkt het bestuur welke
mogelijkheden er zijn om voor de teams en leden nog een
seizoen-afsluiting te organiseren. Mogelijk een familie dag.
Het kabinet wil de coronamaatregelen nóg iets eerder
versoepelen dan gepland: vanaf zaterdag 26 juni gaat het
land nog wat meer van het slot.

Restaurants mogen weer tot honderd personen
ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven.
Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan.
De horeca mag dan weer tot middernacht openblijven.
Theaters, musea en bioscopen mogen ook meer bezoekers
binnenlaten.
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ONTMOETEN & MEEDOEN
IN DOETINCHEM
Op 19 mei vond de eerste bijeenkomst van Ontmoeten &
meedoen* plaats.
Het doel van dit project is om inwoners uit de wijken Overstegen,
Schöneveld en Noord op een laagdrempelige manier sociaal
te activeren. Door elkaar te ontmoeten en samenkomsten te
organiseren. Zo’n 50 inwoners kwamen bij VV Doetinchem
bijeen om ideeën uit te wisselen.

Ik heb veel inwoners gesproken die allemaal graag willen
meedoen, onderdeel willen uitmaken van de maatschappij
en vooral onderdeel willen zijn van hun stad en buurt.
Er zijn veel mooie ideeën voorbij gekomen, van kookclubs
tot sportlessen speciaal voor vrouwen of kinderen en van
rondleidingen/proeflessen bij sportclubs tot meedoen als
vrijwilliger bij taallessen in de bibliotheek.

Ger Melissen, voorzitter van VV Doetinchem, vertelt over
het project: “We willen weten waar inwoners behoefte
aan hebben en hoe we hen kunnen helpen om mee
te doen in de maatschappij. Zodat zij hun talenten en
kwaliteiten optimaal kunnen benutten. We willen een
sterke verbondenheid realiseren waardoor er betere
participatiemogelijkheden voor de wijkbewoners, de
vereniging en de belangenorganisaties ontstaan. Voor de
eerste bijeenkomst hebben we ons met name gericht op
inwoners met een migratieachtergrond.
In de komende weken worden op verschillende wijzen
meerdere wijkbewoners uitgenodigd.”

Opvallend was dat de aanwezigen niet alleen iets willen
‘halen’ maar zich ook willen inzetten als bijvoorbeeld
sportmaatje of taalmaatje om op deze manier ook iets
te ‘brengen’. Mooi om te merken hoeveel energie de
inwoners meebrachten en met veel enthousiasme konden
vertellen wat ze nu missen in het aanbod of wat ze daarin
veranderd willen zien. Er zijn veel mooie ideeën genoteerd
waar we mee aan de slag kunnen! “

Wout Koster, re-integratieconsulent bij Laborijn, over de
eerste bijeenkomst:
“Gule Shekho is inwoner van wijk Noord en vrijwilliger bij
het Maatschappelijk ActiveringsCentrum van Buurtplein.
Zij heeft veel wijkbewoners enthousiast gekregen om de
bijeenkomst bij te wonen. De organisatie is heel blij met
de rol die zij als aanjager, klankbord en verbinder pakt
in dit project. Mede dankzij haar inzet is een grote groep
inwoners met elkaar en de betrokken organisaties in
gesprek gaan over hun ideeën.

*Ontmoeten & meedoen is een samenwerkingsverband
van VV Doetinchem, Gemeente Doetinchem, Sportservice,
Humanitas, Stadskamer, Buurtplein, Laborijn, stichting
Vitaal op Weg en coalitie Erbij Doetinchem.
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WIST U DAT...?
Er is gestart met een dagbestedingstraject van Elver
door een 4-5 tal cliënten. De dagbesteding bestaan uit
werkzaamheden op het gebied van het onderhoud en het
schoonhouden van (vooral) de buitenaccommodatie en
bij slecht weer ook (schoonmaak) uit klussen binnen op
sportpark de Bezelhorst. Zij worden daarbij begeleid door
begeleiders van Elver en nemen in eerste instantie ook hun
eigen materiaal/gereedschap mee.

De jeugdcommissie op zoek is naar;
Enthousiaste leiders en begeleiding voor meerdere teams.
En dat de jo13 nog 3 spelers zoekt ter aanvulling om goed
te kunnen starten aan de competitie. Wie weet kent
u kinderen of personen die hiervoor in aanmerking
komen. laat het ons weten a.u.b.!
Dat het oranjefestival op 12 juni j.l. een groot succes was.
Lees het verder op in deze brief.
Dat nu alles weer bijna mag.. Stephan nog enkele personen goed
kan gebruiken om zijn kantine bezetting op orde te krijgen.
Meld u NU aan!!
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JEUGD
Jo 10 wil mooie stappen maken
Hier een korte bijdrage van de JO10. Met veel plezier
worden de trainingen bezocht. Met dank aan de trainers.
Het is fijn om te vernemen dat steeds meer kinderen
onder de 10 jaar de weg weten te vinden naar de
Bezelhorst. Binnenkort starten de proeftrainingen voor
deze leeftijdsgroep en hopen we dat er nog meer kinderen
gaan aansluiten. De trainer (s) en begeleiding hebben
maar één doel voor het nieuwe seizoen…nog meer mooie
stappen maken met deze talentvolle groep.

De huidige trainers stoppen na dit seizoen, vanuit het
(jeugd)bestuur, hartelijk dank voor hun inzet voor onze
vereniging en met name voor het jeugdvoetbal, klasse.
Een nieuwe trainer staat klaar om deze groep straks klaar
te stomen voor de competitie.
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MINI'S
Oranjefestival vv Doetinche
m groot succes!
Op zaterdag 12 juni hield vv Doetinchem, in

Na de laatste twee oefeningen kreeg iedereen nog een

samenwerking met de KNVB en de Keepersschool

fantastische diploma mee naar huis, ondertekend door

Doetinchem (van oud Doetinchem-keeper Jaap Keukens)

Frank de Boer en Sarina Wiegman.

een Oranjefestival op de club voor de leeftijden 4 t/m

Daarna nog even een leuke foto met z’n allen en toen

12 jaar. Dit alles in verband met de aftrap van het EK

ging iedereen weer moe, maar voldaan huiswaarts.

voetbal.
Naast onze eigen ca 30 leden in deze leeftijd, kwamen

Een geslaagde dag!

er nog ca 55(!) aanmeldingen binnen van enthousiaste

Het belangrijkste is dat de kinderen een erg leuke dag

kinderen. We begonnen dus met ca 85 kinderen aan dit

gehad hebben. Nieuwe vriendjes zijn gemaakt en de lol

evenement! Geweldig!

spatte er vanaf tijdens de oefeningen!

Beau Rijks, profvoetbalster van Excelsior en oud

Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen.

Doetinchem-speelster, was ook aanwezig om de kids wat

Naast bovengenoemde namen geldt dit ook voor

bij te brengen op voetbalgebied!

Stephan en Jacqueline van de kantine, Frank, Ger, Pieter,
Joyce en de teambegeleiders Patricia, Kim, Maryann, Gert

Er werden verschillende oefeningen gedaan die door

Jan, Reina en Cheryl.

enthousiaste train(st)ers gegeven werden. Jaap deed de

Ook nogmaals dank aan de Albert Heijn Zonnenberg voor

keepers-oefeningen, Cil en Birgit deden leuke spelletjes

de sponsoring van het drinken en fruit.

en onze hoofdtrainer Hans zorgde voor een leuke
estafette.

We hopen een ieder snel eens terug te zien op ons mooie
complex De Bezelhorst!

Piet leerde schieten op de goal en Jamie (keeper van de
Graafschap) deed dribbeloefeningen. Tonnie, Fritz, Erik
en Beau deden de partijspelen!
Na een aantal oefeningen gedaan te hebben kreeg
iedereen wat te drinken en eten, gesponsord door de
Albert Heijn Zonnenberg en geregeld door Marco! Onze
dank hiervoor is groot!
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MINI’S

Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Mats Stemerdink en ben 6 jaar oud. Ik zit op basisschool
Octa in groep 2.
Het liefst speel ik buiten. Voetballen en crossen met de fiets.
Mijn favoriete voetballer is Messi.
De training vind ik leuk. We doen leuke spelletjes, rennen veel,
leren trucjes en spelen partijtjes. De vriendjes/vriendinnetjes
dag vond ik erg leuk en ik verheug me op het oranjefestival
van 12 juni!

~ Mats
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SPONSOR UITGELICHT
Waarom zijn wij sponsor van Doetinchem?
Vorig jaar heeft Jan ter Haar ons benadert om sponsor te worden van VV Doetinchem. Wij kennen
de club en om onze naamsbekendheid te vergroten, is het leuk dat wij als bordsponsor een
prominente plek hebben op het complex aan de Bezelhorst.

Waar wij ons mee bezig houden?
Mevaro Personeel is gevestigd aan de Edisonstraat 84 op het “bedrijventerrein de Huet” te
Doetinchem. Wij zijn actief in het verbinden van werknemers met werkgevers in de techniek en bouw.
Mevaro Personeel is enthousiast, betrouwbaar en werkt transparant zowel voor opdrachtgevers als
werkzoekenden. Ben jij op zoek naar een uitdaging in de techniek of bouw dan ben je bij Mevaro
Personeel aan het juiste adres. Ook voor open sollicitaties kun je je CV achterlaten en contact
opnemen. Isabel en Manon zijn te bereiken op telefoonnummer 0314-210007.

Hoe ervaren wij de huidige corona tijd?
Toen corona een feit was in Nederland was het even of de tijd stil stond. We hebben nagedacht over
hoe we onze werkwijze in de huidige situatie kunnen toepassen.
Voor Mevaro Personeel was het een uitdaging om middels
online intake gesprekken de juiste kandidaat te vinden. Voor ons
was dit een aanpassing die een nieuwe werksituatie met zich
meebracht. Hierdoor is het digitaal werken mogelijk gemaakt
en dit blijven wij toepassen. Uiteraard zullen wij dit combineren
met fysieke gesprekken.

Edisonstraat 84 		
T:0314-210007 		
www.mevaro.nl

7006 RE Doetinchem
E: isabel@mevaro.nl
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WAT DOET CORONA MET JE?
BRAM VAN DOOREN

speler 1e elftal

Bram, neefje van good-old Joop van Dooren, speelt al van jongs af
aan ,net als zijn tweelingbroer Niek, bij vv Doetinchem. En nu dus
samen in het eerste elftal.
Wel maakte Bram een aantal jaar geleden een uitstapje van 3
seizoenen naar hoofdklasser Silvolde.
Na een goed seizoen, waarin Bram 18x scoorde in de 3de klasse,
kwam hij op de radar van de hoofdklasser uit zijn huidige woonplaats.
Eerst koos hij nog voor een langer verblijf bij vv Doetinchem, maar
een jaar later maakte hij alsnog de overstap.
Nu is hij inmiddels alweer drie seizoenen terug, maar van die drie, is
er door Corona maar één compleet uitgespeeld.
Bram, hoe beviel het niveau van de hoofdklasse je bij Silvolde?
Dat was hoog, maar wel super leerzaam. In het begin erg wennen en
veel aanpassen, maar door hard te werken is het gelukt. Vooral de
mentaliteit en het conditionele stuk waren de grote verschillen.
Na 3 seizoenen besloot je weer terug te keren bij vv
Doetinchem. Hoe is dat bevallen?
Mijn terugkeer was top, het weerzien en
weer voetballen met m’n vrienden
was super. We hadden meteen een aardig team staan voor de derde klasse. Het
was in het begin wel weer even wennen aan de andere manier van voetballen in
de derde klasse en de oefenstof van de toenmalige trainer.
Wat de huidige periode zonder wedstrijden met je?
Deze periode is voor iedere voetballiefhebber diep triest. We hebben twee
hele goede seizoenen gedraaid en elke keer als het om de prijzen ging of
wanneer we bovenin meedraaiden werd er een streep door het seizoen
gehaald. Dat doet wel wat met je motivatie, vooral als er ook weinig goede
vooruitzichten zijn.
Hoe kijk je naar volgend seizoen en wat zijn je verwachtingen daarvan?
Ik denk dat we volgend seizoen met dit team, dat bij elkaar blijft, zeker weer
mee moeten doen om de bovenste plek. We hebben een supermix van jong en
oud en het acceptatieniveau binnen de groep is hoog. Er zal ook niets mooier zijn om
komend seizoen kampioen te worden na de afgelopen 2 jaar!
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13 april 2021

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke
plekken.

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 6

26 april

11 mei

26 mei

16 juni

7 juli

Nog geen datum

Hbo en wo
open

Doorstroomlocaties buiten
open

Ontvang thuis
max. 4
personen

Ontvang thuis
max. 6
personen

Ontvang thuis
max. 8
personen

Einde maatregelen

Sporten
binnen
toegestaan

Groepsgrootte max. 4
personen

Groepsgrootte max.
6 personen

Groepsgrootte max.
8 personen

Kunst- en
cultuurbeoefening
binnen
toegestaan

Doorstroomlocaties
binnen open

Overige
horeca open

28 april
Einde
avondklok
Ontvang thuis
max. 2
personen
Horeca buiten
open
Detailhandel
open

Uitbreidingen:
Sporten
buiten
Toegangstesten
toegestaan

Horeca voor
uit eten open
Culturele
instellingen
open
Uitbreidingen:
Sporten
binnen en
buiten

Evenementen
toegestaan

Uitbreidingen:
Horeca voor
uit eten
Overige horeca

Uitbreidingen:
Horeca voor
uit eten
Culturele
instellingen
Sporten
binnen en
buiten

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Evenementen
Culturele
instellingen
Sporten
binnen en
buiten

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

