Nieuwsbrief
Beste leden,
Het is al enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen van het bestuur. We
willen u graag op de hoogte houden van de activiteiten die spelen binnen onze vereniging!
Accommodatie:
Rond de zomer is de camerabewaking opgeleverd en dit heeft hopelijk een preventieve
werking. Indien nodig kunnen we beelden reproduceren ten behoeve van nader onderzoek.
Op 31 augustus is de oplevering geweest van een nieuwe kunstgrasmat op veld 1. Er zijn
daarna nog wat problemen geweest met (o.a. onvoldoende infill) maar deze zijn gelukkig vrij
snel daarna opgelost.
Er loopt onderzoek naar de mogelijkheden van (deels) nieuwbouw. We zitten nu in de fase
van het doorrekenen van de investering, financieringsmogelijkheden en verduurzaming. Dit
onderzoek moet in de 1e helft van 2019 worden afgerond.
De Boys Connected hebben het mogelijk gemaakt om te beschikken over een prima
geluidsinstallatie. Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan.
Alle leden van Boys Connected: bedankt!
Technische commissie:
Iedere voetballer verdient een leuke en uitdagende training op zijn of haar niveau. Dat gaat
echter niet vanzelf! Om die reden en om de trainers hierbij te ondersteunen hebben wij
VTON aangeschaft (VTON.nl). De visie van de KNVB op hoe je kinderen het voetbalspel
succesvol aan moet leren, is vertaald naar pedagogische leerlijnen van de jongste jeugd
(JO07) tot en met de oudste junioren (JO19). Een belangrijke doelstelling dit seizoen is om
met alle trainers het gebruik van VTON onder knie te krijgen.
Helaas hebben vrij vroeg in het seizoen de trainer (Mark Mol) en leider (Robert ter Avest)
van de JO19 besloten hun functie neer te leggen. Wij danken hen beide voor alle energie en
inzet in de voorgaande periode. We zijn verheugd dat we snel een goede oplossing hebben
weten te vinden waardoor zowel de trainingen als ook de wedstrijdbegeleiding zonder
vertraging konden doorgaan en in goede handen zijn. Met dank aan Jostijn Marsman en
Alfons Rutten. Na de winterstop zal Stein Obdeijn de wedstrijdcoaching op zich nemen.

In goed overleg is gezamenlijk besloten het contract met de hoofdtrainer van het 1e niet te
verlengen na dit seizoen. Er is onvoldoende chemie ontstaan in de eerste periode van
samenwerken waardoor dit besluit tot stand is gekomen. De club heeft er vertrouwen in dat
René Knuiman dit seizoen op een goede manier zal afronden en wenst hem en de selectie
hier veel succes bij. Inmiddels heeft u kunnen lezen wie de opvolger met ingang van komend
seizoen zal zijn. We heten Michel Feukkink van harte welkom volgend seizoen.
In het najaar hebben we de ‘Week van de scheidsrechters’ gehad. Een mooi initiatief dat wij
als club natuurlijk hebben gesteund. We zijn erg blij en trots op onze eigen scheidsrechters.
Zowel bij de senioren als bij de jeugd. Zonder scheidsrechters immers geen wedstrijden. We
hebben gezien en gehoord dat onze nieuwste scheidsrechters (die ook als spelbegeleiders
optreden) een mooie start van dit seizoen hebben beleefd. Veel succes in de 2e
seizoenshelft.
U kunt het niet gemist hebben. Met ingang van dit seizoen hebben we een nieuw senioren
team bij de Dames: Dames 30+. Een groep heel enthousiaste dames die iedere vrijdag
trainen onder begeleiding van ‘Advocaat’ oftewel onze eigen Wim Bekken. De dames
hebben in het najaar al de nodige wedstrijden in de benen en het spel gaat met stappen
vooruit. Heel veel plezier en succes gewenst bij het vervolg van dit seizoen!
Ook mag niet onbenoemd blijven dat we diverse teams hebben met aansprekende
resultaten in mooie competities. Uiteraard staat altijd spelplezier en ontwikkeling voorop
maar natuurlijk willen we de punten ook hebben als dat kan. Kampioen in het najaar zijn
geworden de JO12-1, JO17-3 en de JO17-1. Allen van harte gefeliciteerd nogmaals.
In de winterstop trainen een groot aantal pupillenteams lekker warm in de zalen van het
Isendoorn College. Deze nieuwe en mooie samenwerking is mede tot stand gekomen
middels het warme contact dat wij hebben met onze vorige interim-hoofdtrainer, tevens
sportleraar daar: Laurens Leussink.
Op naar een plezierig en sportief succesvolle 2e seizoenshelft!
Communicatie & PR
We zijn druk bezig om alles goed op de rit te krijgen. Graag zouden we zien dat er meer
content op de website gaat komen! En dan niet alleen over het eerste elftal of feesten, maar
ook over de jeugd. De website moet weer waarde gaan krijgen. Er komt spoedig een
activiteiten kalender op de homepagina. Hiervoor zijn al een aantal mensen benadert en
bereid gevonden om bijvoorbeeld redacteur te worden. De taken tot dusver waren te groot
voor één persoon, deze gaan we splitsen om het zo allemaal makkelijker te laten verlopen.
Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Hans Wouters (online@warnsveldseboys.nl)

