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Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers,

Voor u ligt de eerste digitale nieuwsbrief  maart 2022 
van de vv Doetinchem. Waarom is er gekozen voor een 
nieuwsbrief? Eigenlijk is het antwoord heel simpel: omdat 
er binnen onze vereniging (zeer zeker ook in minder 
mooie tijden o.a. Corona) 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 ca 380 
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 kijkt het 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.

In deze brief o.a. compensatie regeling Teams/leden- 
cursus AED – foto’s oude doos en Nominatie Willem 
Stollé sportverkiezing gemeente Doetinchem.

Het bestuur wenst u veel lees plezier!

Vriendelijke groet,

Ger Melissen 
redactie nieuwsbrief 
gspmelissen@planet.nl 



Digitale Wapendrager Voetbalvereniging Doetinchem 

Beste leden,
Na diverse lock downs hopen wij dat er nu een periode is 
aangebroken waarin het beoefenen van onze sport weer 
mogelijk blijft. Als bestuur hebben wij de (tussen-)balans 
kunnen opmaken van de laatste twee jaar;

Het ledenverlies is zeer beperkt
Het leeuwendeel van de sponsoren is de club trouw gebleven. 
Sterker nog; wij hebben nieuwe sponsoren aan ons kunnen 
binden
Door kosten te schrappen en door gebruik te maken van 
landelijke coronasteunmaatregelen is de derving recettes 
en kantine-inkomsten financieel opgevangen. Hiervoor een 
bijzonder woord van dank aan onze trainers en vrijwilligers 
die afzagen van hun vergoeding tijdens lock down.
Tenslotte hebben wij in bridgeclub “de Honneur” een 
partner gevonden die, op tijden dat wij er toch niet zijn 
(maandagavond, dinsdag- en donderdagmiddag), gebruik 
maakt van onze kantine.

De extra baten van de verhuur gaan wij komende jaren 
steken in verduurzamen accommodatie, uitbreiding 
trainersstaf en verbetering andere randvoorwaarden 
voetbal. 

Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan al onze leden die 
de contributie zijn blijven voldoen en zo doorbetaling vaste 
lasten mogelijk hebben gemaakt. Wij konden hierdoor uit 
de rode cijfers blijven. Als bestuur hebben wij vorig jaar 
een eenmalige korting contributie gegeven en hebben wij 
de jaarlijkse contributieverhoging achterwege gelaten. 
Om onze dank te laten blijken willen wij investeren in het 
versterken van het  club- en teamgevoel en stellen hiervoor 
middelen ter beschikking.

Om het teamgevoel te versterken stellen wij per team, 
afhankelijk van het aantal spelers/begeleiders, voor 
elftallen rond € 200 ter beschikking. Voor zeventallen 
rond € 120. Het aantal spelers begeleiders bepaalt het 
exacte bedrag. De jeugd en het G-team mogen het budget 
geheel vrij inzetten.  Voor senioren/dames is het budget te 
besteden in de kantine.
Het verenigingsgevoel willen wij versterken door het 
organiseren van een feestje voor leden/vrijwilligers en hun 
partners. Hierover zullen wij u nader informeren .

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL
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Het is momenteel landelijk weer volop in het nieuws: 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur 
hoopt van ganser harte dat het bij v.v. Doetinchem niet 
voorkomt. Mocht dat onverhoopt wel zo zijn, bedenk dan 
dat wij al enkele jaren bij onze club een onafhankelijk 
vertrouwenscontactpersoon hebben. 

Als je het grensoverschrijdende gedrag niet direct bij het 
bestuur wil melden, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met deze vertrouwenspersoon. Dat is Toon Ebbers 
en hij is zowel telefonisch (06 – 8391 9685) als per e-mail 
te bereiken (toon@succesvolmetjezelf.nl). Hij staat los van 
de club en kan je advies geven wat je het beste kunt doen. 
Aangifte bij de politie doen is natuurlijk altijd mogelijk. 

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te 
nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland van 

Wat kun je doen bij grensoverschrijdend gedrag op de club?
het NOC*NSF. Medewerkers van dit meldpunt bieden 
een luisterend oor, hebben een adviserende rol en 
kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of 
de sportbond voor eventuele vervolgstappen. Ook is 
slachtofferhulp mogelijk.

Uiteindelijk ligt de beslissing om wel of geen vervolgstappen 
te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het 
Centrum Veilige Sport. Medewerkers van het meldpunt 
kunnen hierbij ondersteunen. Het Centrum Veilige Sport 
is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90 
(op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur gratis bereikbaar)
WhatsApp: 06 – 5364 6928
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl 
Het kan ook volledig anoniem via 
www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
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VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL

CURSUS REANIMATIE EN AED GEBRUIK

Laat v.v. Doetinchem weer blinken! 

Onze club doet op vrijdag 11 maart mee aan NL-doet, 
onder het motto ‘Laat v.v. Doetinchem weer blinken’. Op 
die dag zullen tien kleedkamers (acht voor de teams en 
twee voor de scheidsrechters) van boven tot onder een 
flinke schoonmaakbeurt krijgen. Ook worden er led-
lampen in aangebracht, om energie te besparen. En de 
keuken in de kantine wordt eveneens flink onder handen 
genomen, zodat het er weer Spic&Span uitziet.

Het Oranje Fonds, dat NLdoet landelijk op 11 en 12 maart 
organiseert, sponsort de klus met een financiële bijdrage 
zodat er voldoende schoonmaakattributen en led-lampen 
kunnen worden aangeschaft.

Er hangt al jaren een AED apparaat (Automatische Externe 
Defibrillator) in het clubhuis van vvDoetinchem. Altijd in de 
hoop het nooit te hoeven gebruiken, maar voor het geval 
dat … is er een aantal vrijwilligers / leden van de vereniging 
die weten hoe te handelen in noodsituaties.
Meestal gaat het dan om een hartstilstand en kan er met 
hulp van reanimatie technieken en het deskundig gebruik 
van het AED apparaat mogelijk een leven worden gered.

Deze groep leden wordt echter steeds wat kleiner en in 
ieder geval ouder en het zou mooi zijn als er weer wat 
nieuwe (en jongere) vrijwilligers bij zouden komen. 
We denken daarbij vooral ook aan de begeleiders van de 
(jeugd)teams en de elftallen en de leden die lid zijn van 
een van de voetbalcommissies.
Het zou goed zijn als er bij elk team een begeleider is die 
in voorkomende gevallen van wanten weet als het om 
reanimatie en AED gebruik gaat.
Dat geldt ook voor de vrijwilligers die doordeweeks of in 
het weekend diensten draaien als wedstrijdcoördinator, 
kantinemedewerker of scheidsrechter.

In de maand maart organiseert de vereniging weer een 
(opfris)cursus ‘Reanimatie en AED’ gebruik. Dat doen we op 
een woensdagavond en de kosten komen voor rekening 
van de voetbalvereniging Doetinchem.
De cursus wordt gegeven door bevoegde docenten die 
dagelijks in de praktijk werkzaam zijn. Als de (opfris)cursus 
met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons een handje 
willen helpen. Inmiddels heeft Rink Dobbinga al toegezegd 
met een ploegje medewerkers de schoonmaak van de 
kleedkamers professioneel aan te pakken. Daar zijn we 
hartstikke blij mee. Maar in de kantine kunnen we nog 
wel wat hulp gebruiken van mensen die van aanpakken 
weten. Aarzel niet en geef je op bij Jan Klomp, die NLdoet 
bij onze club coördineert. Opgeven kan telefonisch of per 
e-mail (06 - 25 400 243 en jan.h.m.klomp@hetnet.nl). We 
beginnen rond 10.00 uur en gaan door tot uiterlijk 16.00 
uur. 
Kun je niet de hele dag maar slechts een halve, of een 
paar uur, dan ben je toch van harte welkom. Vele handen 
maken licht werk! Tijdens het klussen en na afloop zullen 
we zorgen voor een hapje en een drankje. Want we willen 
niet dat je honger of dorst lijdt. :)

Certificaat van Deelname.
Deze cursus is bedoeld voor leden die al eerder een 
startcursus hebben gevolgd of bijvoorbeeld op hun werk 
actief zijn als BHV-er.

Bij voldoende belangstelling/deelname organiseren we 
ook een cursus voor vrijwilligers die nog geen kennis of 
ervaring hebben met reanimatie en AED gebruik.
Voor hen komt er dan een apart traject van waarschijnlijk 
2 avonden waarin zowel de theorie als de praktijk aan bod 
komen.
Ook de kosten van die cursus worden door de vereniging 
betaald. Een bijkomend voordeel is dat de deelnemers ook 
in hun privé situatie in noodgevallen weten wat ze moeten 
doen en daar naar kunnen handelen.

Als je over beide cursussen vragen hebt of daarover meer 
informatie wil, kun je contact opnemen met:

Johnny van Zomeren (jhvanzomeren@hotmail.com, 
06 4791 0815) of 
Herman Beerling (herman.beerling@kpnmail.nl , 
06 5027 0843).
Nog mooier is als je laat weten dat je graag aan de 
basiscursus wil gaan deelnemen.

Met vriendelijke groet.
Johnny van Zomeren en Herman Beerling
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Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage 
leveren aan vv Doetinchem, zonder dat het jou een cent 
extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en vv Doetinchem 
ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.
com, Mediamarkt en Expedia mee. Een percentage van 
het aankoopbedrag (tussen de 1 en 10 %) gaat naar vv 
Doetinchem. En nogmaals, het kost je niets extra!

Wil je vv Doetinchem ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen 
doet via de SponsorKlikspagina van vv Doetinchem 
(klik hiervoor op het item ‘Sponsorkliks’ bovenaan de 
homepagina van onze website). Voor jou een kleine 
moeite, voor vv Doetinchem zijn het directe inkomsten.  
Klik vervolgens op het logo van de winkel. 

Er doen ruim 750 webwinkels en internetbedrijven mee 
aan deze sponsoractie. Dus er is een grote kans dat je 
onze club kunt steunen, als je dat wil.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Aangesloten webwinkels betalen een 
commissie voor elke bestelling van een klant die via 
SponsorKliks.com komt. 75% van deze commissie wordt 
op de bankrekening van vv Doetinchem gestort.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je 
gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt 
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol commissie 
uit aan Sponsorkliks en profiteert vv Doetinchem hier 
direct van!

Zo levert het afsluiten van een nieuw energiecontract bij 
Energiedirect onze club 50 euro op, bij E.ON € 35 á € 60, 
bij de Nederlandse Energie Maatschappij € 35 á € 75 en bij 
Engie altijd nog € 20 á € 50. Zoek en boek je een andere 
energieleverancier via vergelijkingssites als Pricewise en 
Gaslicht.com dan sponsor je onze club met een bedrag 
van tussen de € 10 en € 37,50.

En ook het boeken van een hotel of reis via Booking.com 
levert onze club 3 tot 5% van het boekingsbedrag op. En 
een verblijf bij Centerparcs 2%.  
Mensen die via automatische afschrijving meespelen 
in de Staatsloterij kunnen dit (voor onze club) beter via 
Sponsorkliks doen. Dan levert dat vv Doetinchem een 
bedrag van € 18,60 op.  

Bij bestellingen van sportartikelen (via Sponsorkliks) op de 
websites van Adidas en Aktiesport komt 3 á 6 procent van 
het aankoopbedrag aan onze club ten goede.

Zo zie je maar weer, er zijn vele kansen om jouw geliefde 
voetbalclub te sponsoren, zonder dat het jou één cent 
extra kost. 

Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks noch vv Doetinchem weet wie er 
iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. 
SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is 
besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor 
vv Doetinchem is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een 
klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent 
gegaan.

Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via 
SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol.com een bestelling 
is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft 
gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen 
die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. 
Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert vv 
Doetinchem niets op.

Bezoek de SponsorKlikspagina van vv Doetinchem:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.
php?club=11769
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Help vv Doetinchem financieel vooruit via Sponsorkliks
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LAATSTE NIEUWSLAATSTE NIEUWS

Willem Stollé genomineerd voor Doetinchemse 
Sportverkiezing

Op maandagavond 4 april zijn in theater Amphion de 
Doetinchemse sportverkiezingen. 
Het bestuur van v.v. Doetinchem heeft Willem Stollé als 
kandidaat aangedragen in de categorie Sportvrijwilliger. 
De organisatie heeft Willem benoemd als een van de zes 
genomineerden voor deze prijs. 

Op 4 april zal blijken blijken of onze kandidaat hoge ogen 
gooit. Het bestuur heeft Willem aangedragen omdat hij 
al ruim 20 jaar deel uit maakt van het eerste elftal van 
v.v. Doetinchem. En ook ook in corona-tijd heeft hij dat, 
ondanks zijn leeftijd (nu 40 jaar), enthousiast volgehouden. 

Daarnaast vond Willem nog de tijd om zich verdienstelijk 
te maken in het bestuur. Ondanks dat hij zich voor een 
periode van drie jaar beschikbaar had gesteld, heeft hij er 
in het coronajaar 2021 nog een vierde bestuursjaar aan 
vastgeknoopt. 

Tussendoor vond Willem - als dat nodig was-  ook nog de 
tijd om bardiensten te draaien, wedstrijdjes te fluiten en 
in te vallen als jeugdtrainer. En dat terwijl hij een drukke 
baan in ploegendienst heeft. Kortom Willem Stollé is een 
voetballende vrijwilliger waarvan je er in onze club nooit 
genoeg hebt.

Alleen sportverenigingen, onderwijsinstellingen en een 
vakjury kunnen in de diverse categorieën een stem 
uitbrengen. Voor meer informatie over de Doetinchemse 
Sportverkiezingen en de mogelijkheid om erbij te kunnen 
zijn:

zie hier de website:
https://sport-id.nl/sportverkiezing
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UIT DE OUDE DOOSUIT DE OUDE DOOS

Kunnen we oude tijden herleven?  
Gaan wij ook met z’n allen naar een beslissingswedstrijd 
tegen OBW of Trias met Arriva.
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Is er iemand die iets meer kan vertellen over deze 
beslissingswedstrijd. Wij zouden graag een wedstrijdverslag 
in de volgende nieuwsbrief willen plaatsen. 

Tijdens zolderopruiming is deze onderstaande foto 
gevonden. Hoewel er ogenschijnlijk een wapendrager op 
tenue staat zoeken wij een bevestiging of het een teamfoto 
van onze club is. 

Zijn er nog leden die personen herkennen en iets meer 
kunnen vertellen over het team op de foto? 
Laat het ons weten!
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JEUGDZAKENJEUGDZAKEN

Afgelopen jaren zijn voor de jeugdafdeling jaren geweest 
van achteruitgang en stilstand. Het is mede te danken aan 
een klein aantal vrijwilligers dat er nog een jeugdafdeling 
overeind is gebleven. We mogen deze vrijwilligers hiervoor 
erg dankbaar zijn.

Mede door deze vrijwilligers lijkt het tij gekeerd. We 
ontvangen weer regelmatig nieuwe aanmeldingen in alle 
leeftijdsgroepen. Dit geeft ons wel een nieuw dilemma. 
Het aantal aanmeldingen in verschillende leeftijdsgroepen 
is net niet genoeg om een tweede team in te schrijven. 
Dat betekend dat de huidige teams vaak meer dan 5 
teamleden als wisselspeler hebben. Om iedereen dan 
speeltijd te geven is het voor de trainers dan wel een 
uitdaging. Zeker omdat je iedereen even veel speeltijd wil 
geven. 
Graag zouden dan ook zien dat er zich nog enkele leden 
zich aanmelden op korte termijn zodat we meerdere 
teams kunnen inschrijven. Als er leden zijn die nog 
broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes hebben die voetballen 
leuk vinden meld ze aan. Ze kunnen eerst meetrainen met 
een team zonder verplichting. Vinden ze het leuk en willen 
ze blijven voetballen dan gaan we ze inschrijven.
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Vanaf december is er een nieuwe jeugdcommissie die 
samen met de jeugdtrainers de jeugd de aandacht wil 
geven die het verdiend. De jeugdcommissie heeft tot taak 
de trainers te ondersteunen met de organisatorische 
zaken die buiten het team vallen.  Dit betreft o.a. de 
coördinerende rol op zaterdag om de zaken in goede 
banen te leiden. De voorbereiding op een nieuwe 
teamindeling voor het nieuwe seizoen of tussentijds 
als er een nieuw team geformeerd moet worden. De 
uiteindelijke indeling zal dan samen met de trainers 
worden vast gesteld. De jeugdcommissie wil graag de 
jeugdafdeling verder ontwikkelen en zou in de toekomst 
graag minimaal één team per leeftijdsgroep willen 
hebben. Hiervoor is er nog wel een lange weg te gaan en 
is er veel inzet mogelijk. Maar met de huidige trainers en 
jeugdcommissie moet dit mogelijk zijn.

Jeugd v.v.DoetinchemJeugd v.v.Doetinchem




