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Van de redactie
Voor u ligt de digitale nieuwsbrief  april 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. Hollandse avond, Teambudget bbq, 
Oude foto’s wie herkent wie?, Walking Football 
toernooi- Aktie Intersport.

Het bestuur wenst u veel lees plezier!

Vriendelijke groet,

Ger Melissen 
redactie nieuwsbrief 
gspmelissen@planet.nl 

Beste  leden, ouders, relaties en andere lezers,



Digitale Wapendrager Voetbalvereniging Doetinchem 

Begin dit jaar heeft het bestuur per team een bedrag 
beschikbaar gesteld, zie ook nieuwsbrief februari, voor 
versterking teamgevoel. Afhankelijk van het aantal spelers/
begeleiders is bedrag, voor elftallen rond € 200. Voor 
zeventallen rond € 120. Het aantal spelers begeleiders 
bepaalt het exacte bedrag. De jeugd en het G-team mogen 
het budget geheel vrij besteden. Voor senioren/dames is 
het budget te besteden in de kantine.

De activiteitencommissie stelt voor om met teambudgetten 
van senioren/dames bij de start van het nieuwe seizoen, op 
20 augustus, een barbecue voor alle teams te organiseren. 
Met het teambudget wordt de barbecue betaald. Drankjes 
worden, tegen gereduceerd tarief, afgerekend. Wij zullen 
de leiders benaderen om barbecue verder in te vullen. 

Namens de activiteitencommissie, Ilja te Winkel, Jacqueline 
Scheidt, Lily Meijer en Marco Magendans, 

Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 11 
kinderen op in een gezin dat rond moet komen van 
een minimum inkomen. Als gevolg van de coronacrisis 
en fors gestegen energieprijzen hebben nog meer 
gezinnen geldzorgen. Kinderen die voorheen wekelijks 
naar de sportclub gingen, staan nu aan de zijlijn. 
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen!

Wil je kind voetballen, turnen of dansen maar is er thuis 
te weinig geld? Wij helpen! We betalen de contributie of 
het lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding en 
dansschoenen.
Hoe werkt het?
Stap 1: 
 

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Meer weten?
Ga dan naar: www.jeugdfondssportencultuur.nl/ouders
 
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld 
schoolspullen of een verjaardagsbox?
Ga dan naar: www.samenvoorallekinderen.nl

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL
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Teambudget bbq Jeugdfonds

Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, 
schuldhulpverlener, medewerker sociaal 
wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan 
doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we 
‘de intermediair’;
De intermediair doet, in overleg met jou, een 
aanvraag;
De intermediair hoort binnen drie weken of de 
aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;
Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, 
dansschool of andere organisatie waar je kind 
op les wil;
Wij betalen de contributie of het lesgeld direct 
aan de sportclub of lesgever. Je ontvangt zelf 
geen geld. De bijdrage moet jaarlijks opnieuw 
worden aangevraagd.
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Lever nu GRATIS je oude frituurvet in
Voetbalvereniging Doetinchem is begonnen met het 
inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in samenwerking 
met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle 
grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is, krijgen wij als club een vergoeding 
als wij dit inzamelen.

Hoe werkt het?
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in 
de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de 
fles goed en gooi deze vervolgens in de kliko bij ons op het 
sportpark. Die kliko staat in de hoek van ons clubgebouw, 
vlakbij de deur naar het kassahok.

Wat kun je inleveren?
• Frituurvet vloeibaar
• Frituurvet vast
• Frituurolie
• Overige 
plantaardige oliën

Waarom gebruikt 
frituurvet inleveren?
Door het inleveren van je 
gebruikt frituurvet help je de club financieel een handje. 
Daarnaast draag je bij aan een schoner milieu, aangezien 
het frituurvet een tweede leven krijgt als biobrandstof. 
100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2-
besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het 
inzamelen van gebruikt frituurvet voorkomen dat dit in het 
riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu.

Voordelen voor de club
Een volle kliko, gevuld met frituurolieflessen,  levert onze 
club zestig euro op voor de clubkas. Daarnaast steun je 
ook het goede doel. Namelijk 10% van de opbrengsten 
wordt door Green Oil Recycling gedoneerd aan het Fonds 
Gehandicaptensport of het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Omdat sporten voor iedereen in onze samenleving 
belangrijk is!

Wat kan je nog meer doen?
Ga langs de deuren in de omgeving waar je woont of vraag 
je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben 
liggen en of je dit mag meenemen. Hiermee help je de 
buurt, je vrienden en familie van hun frituurvet af, waar 
ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn. En je steunt 
er onze club en de twee eerdergenoemde goede doelen 
mee.

Alvast bedankt voor je medewerking. 

Door een voetbalongeluk, waar anderen part nog deel 
aan hadden, heeft een 14-jarig lid van onze vereniging  
bijna een half uur met een drievoudige botbreuk op het 
veld geleden waar hij zondag 24 april samen met een 
paar vriendjes een balletje aan het trappen was.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
werd er, in de aanloop naar de wedstrijd van het eerste 
elftal, onvoldoende adequaat op de melding van het 
vriendje gereageerd. Het moge duidelijk zijn dat dit 
voor de toekomst voorkomen moet worden. 

Gebeurt er buiten het zicht van volwassen omstanders 
weer iets soortgelijks, dan moet de melding serieus 
worden genomen, ook al gebeurt de melding door een 
kind dat de ernst van de situatie moeilijk/onmogelijk 
kan inschatten. Meld zulke ongevallen dus altijd meteen 
in de bestuurskamer. En is daar niemand, laat het dan 
weten in de kantine. Direct hulp bieden moet gewoon.

In het ziekenhuis, waar de jeugdvoetballer uiteindelijk 
door zijn vader persoonlijk naar toe werd gebracht, 
bleek dat hij zowel zijn scheen- en kuitbeen als zijn 
enkel had gebroken. En dat juist op de dag voor zijn 
15e verjaardag. Renzo we wensen je een voorspoedig 
herstel en hopen je snel weer op de club te zien. Jouw 
team, de JO15, kan je niet missen. 

VAN DE BESTUURSTAFELVAN DE BESTUURSTAFEL
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Steun onze club! Neem ook de melding van een 
kind serieus
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Walking football Toernooi Doesburg 
Wanneer?  
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.

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

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

We hebben verdienstelijk deelgenomen aan het Walking 
football toernooi in het kader van 60 jaar Molukkers 
in Doesburg een evenement, waarbij sportiviteit en 
gezelligheid centraal staat. Waarden die de in september 
2021 overleden Izaäc David Singadji, oud-voorzitter en 
erelid Sporting Ambon en Sportclub Doesburg, altijd hoog 
in het vaandel had staan. 

Liefst 11 teams namen hieraan deel. Het team van de 
vv Doetinchem verloor de kruisfinale met 2-0 van De 
Graafschap Oldstars nadat zij in de poule alle 4 wedstrijden 
wisten te winnen. We kijken terug op een meer dan 
sportief en gezellig toernooi en zijn de organisatie veel 
dank verschuldigd voor het verzorgen van he geheel in het 
algemeen en de 3e helft inclusief buffet in het bijzonder.
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Dankjewel kinderen Roel Hartgers 
Woensdagmiddag 13 april j.l. na de wekelijkse training 
is een delegatie van het team in het zonnetje gezet door 
Renate en Robert  dochter en zoon van Roel. Renate en 
Robert hebben op een bijzonder mooie wijze in woord en 
gebaar het (schrik) moment van een acute hartstilstand 
tijdens de training van Roel het team willen bedanken voor 
hun adequaat optreden. 

(**uit de vorige nieuwsbrief:  Zo maar op een woensdagmiddag tijdens 
de training werd Roel Hartgers 79 jaar getroffen door een hart stilstand. 
Kordaat en adequaat ingrijpen van enkele teamgenoten middels 
reanimeren  (AED) en beademen hebben er voor gezorgd dat Roel enige 
tijd later in stabiele toestand vervoerd kon worden naar het Slingeland 
ziekenhuis.)

Roel is inmiddels weer herstellende en doet kleine stapjes 
voorwaarts….

Indrukwekkend was het overhandigen van een mooi beeld 
de tekst reddende helden eeuwig dank!

Renate en Robert onze dank is meer dan bijzonder en we 
zijn blij met de blijen.
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Er blijft vv Doetinchem dit seizoen weinig bespaard. 
Blessureleed was er al volop, maar dat valt in het niet bij 
de situatie van de spelers Dylan Hendriksen en vooral 
Willem Stollé .Anderhalve maand geleden kwam hij als 
invaller nog binnen de lijnen, tijdens de met 1-3 gewonnen 
wedstrijd bij Pax in Hengelo. Maar het blijkt de laatste keer 
geweest dat Willem Stollé in actie kwam in de hoofdmacht 
van vv Doetinchem. 

De 40-jarige middenvelder werd kort na dat competitieduel 
van donderdag 10 maart getroffen door een herseninfarct 
en verblijft momenteel in revalidatiecentrum Klimmendaal 
in Arnhem. ,,Het besef bij Willem is er dat hij waarschijnlijk 
nooit meer zal kunnen voetballen’’, vertelt zijn trainer Hans 
Hendriksen. ,,En dat is voor hem nog de hardste klap van 
allemaal.’’

De klap was ook moeilijk te verwerken voor de eerste 
selectie van Doetinchem en de rest van de club. ,,Want 
Willem is een icoon binnen de vereniging’’, verklaart 
Hendriksen. ,,Iedereen mag hem. En iedereen in het 
voetbalwereldje kent hem. Zeg je Doetinchem, dan zeg je 
Willem Stollé.’’

Na het eerste bericht van teammanager Pieter Melissen 
over de situatie van Stollé had de trainer nog hoop. ,,Toen 
Pieter me belde, dacht ik in eerste instantie dat het een TIA 
zou kunnen zijn. Ook ernstig natuurlijk, maar misschien 
zou het meevallen.’’

Maar het viel niet mee, kregen Hendriksen en zijn spelers 
al snel te horen via de broer van Stollé. Even werd zelfs 
gevreesd of de Doetinchemmer het zou overleven. 
,,Gelukkig werd zijn situatie stabieler, hij mocht van de 
beademing af. Maar het bleef afwachten hoe hij eruit zou 
komen.’’ 

Mokerslag
Dat is nog steeds de vraag, zegt Hendriksen, maar duidelijk 
is dat een volledig herstel er niet in zal zitten. ,,Het zal nooit 
meer de oude Willem worden. Heel erg voor zo’n gouden 
kerel. Dat nieuws is bij iedereen binnen de club héél hard 
aangekomen, als een mokerslag.’’

Een eerste eerbetoon aan hun ploeggenoot brachten 
de spelers van Doetinchem voor de thuiswedstrijd in de 
derde klasse B tegen Ruurlo, twee weken geleden, door 
shirts met ‘Voor Willem, onze nr. 10!’ erop te dragen.
Meer dan twintig seizoenen voetbalde Stollé in de 
Doetinchemse hoofdmacht, waarvan vele jaren als 
aanvoerder. ,,Dit was sowieso zijn laatste jaar in het 
eerste geweest’’, vertelt Hendriksen. ,,We zouden hem na 
dit seizoen een mooi afscheid geven en daarna wilde hij 
lekker in een lager team gaan spelen.’’
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Persbericht
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De ervaren middenvelder zal gemist worden, benadrukt 
de trainer. ,,Willem stond niet altijd meer in de basis en 
was ook geen aanvoerder meer, maar hij was wel mijn 
leider. Als voetballer en ook buiten de lijnen. Het is een 
gouden kerel.’’

Een gouden kerel die binnenkort weer aanwezig zal 
kunnen zijn op sportpark De Bezelhorst, is de vurige wens 
van Hendriksen. ,,Ik hoop dat we Willem, op welke manier 
dan ook, zo snel mogelijk weer bij Doetinchem mogen 
begroeten. Dan zien we wel wat we voor hem kunnen 
doen. We willen hem in ieder geval duidelijk laten weten 
dat we beseffen wat hij voor de club betekend heeft al die 
jaren.’’

Ondertussen gaat het (voetbal)leven gewoon door 
en speelt nummer vier Doetinchem morgen tegen 
concurrent Pax, in de strijd om een nacompetitieticket. In 
een seizoen waarin er toch al veel tegenzat voor de ploeg 
van Hendriksen.

,,Een waardeloos seizoen’’, stelt de trainer. ,,Met ontzettend 
veel blessures. Maar als Willem zoiets overkomt, is voetbal 
niet belangrijk meer, maar bijzaak. Toch proberen we de 
competitie zo mooi mogelijk af te maken. En stel dat we 
promoveren, dan vieren we het feestje wel voor Willem.’’

Niertransplantatie
Enkele maanden voor het wegvallen van Willem Stollé 
raakte vv Doetinchem ook Dylan Hendriksen al kwijt. Bij 
de 21-jarige aanvaller, zoon van trainer Hans Hendriksen, 
werd in november plotseling nierfalen geconstateerd. 
,,Nadat hij bloed had laten prikken omdat hij continu 
vermoeid was, bleek dat zijn beide nieren niet meer 
werkten’’, vertelt Hendriksen senior. ,,Dat kwam totaal 
onverwacht, ook omdat zulke klachten helemaal niet 
bekend zijn in de familie.’’

De hoop is nu gevestigd op een donornier. Hendriksen: 
,,Een tante van Dylan wil dat doen. Als de match helemaal 
goed is, zou in augustus of september de transplantatie 
kunnen plaatsvinden. Hopelijk kan hij daarna zijn normale 
leventje, inclusief voetballen, weer oppakken. We staan er 
in ieder geval positief in.’’
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Persbericht
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Onze vereniging leefde (en leeft) altijd mee met de leden. 
In ‘t archief vond ik een kopie van een brief uit 1947 waarin 
het bestuur een boek aanbood aan Dirk Kappert. Dirk 
werd in 1947 uitgezonden naar Indonesië. Met de brief, 
let ook even op het mooie handschrift, wordt het boek 
“Mysterieuze krachten van de sport” van de alom bekende 
Karel Lotsy aangeboden

In een archiefdoos vonden wij een paar foto’s. 
Het eerste met heel bijzonder, herkenbaar elftal met veel 
clubgevoel. Herkenbaar en clubgevoel; dan mogen de 
veteranen niet ontbreken. Bij de veteranen vond ik Jan 
Theunissen wel heel fraai op de foto staan.
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Hollandse avond
Gelukkig mag er weer van alles!! We kunnen dus weer dingen organiseren voor de club. Het eerste wordt een Hollandse 
Avond op woensdag 25 mei as. Op woensdag hoor ik jullie denken…. Maar donderdag is het Hemelvaartsdag en voor 
bijna iedereen een vrije dag. Dus supergeschikt om een leuke avond te houden. Joey Kramer komt optreden, hij verzorgt 
de hele avond de muziek en zang. Hij weet een feestje te bouwen. De avond is van 20.30 tot 00.30 uur. Kaarten kosten 
tot 8 mei a.s. in de voorverkoop 20 euro, ze zijn te verkrijgen in de kantine. Daarna kosten ze 25 euro. We hopen dat we 
er weer een feestje van kunnen maken met zijn allen!

Hebben jullie nog leuke ideeén, laat het ons weten, dan gaan we kijken of we daar volgend seizoen iets mee kunnen 
doen.

Activiteitencommissie
(Jacqueline, Lily, Marco, Ilja en Daan)
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PAAS EIEREN ZOEKEN JEUGD

Op zaterdag 16 april was er voor de jongere 
jeugd een leuke spelletjes ochtend met 
paaseieren zoeken. Het was een mooie 
ochtend met behoorlijk wat zon. Daardoor 
ook gezellig veel ouders op het terras en rond 
het veld. Er was gezorgd voor koffie/thee 
en paaslekkernijen. Voor de jeugd waren er 
pakjes drinken en natuurlijk ook wat lekkers. 
Aan het eind kregen ze allemaal nog een 
chocolade paashaas en een medaille. Al met 
al een hele geslaagde ochtend!
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