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Van de penningmeester
De economische recessie raakt onze gemeenschap en ook VHK. We zien een terugvallende omzet in de kantine en enkele sponsors zijn teruggetreden. Daarnaast
blijkt het lastig nieuwe sponsoren te
winnen voor VHK. De sponsorcommissie
doet haar best maar heeft steun nodig
om nieuwe sponsoren aan te trekken. De
omzet van de kantine, deze kunnen wij
met z’n allen beïnvloeden. Dat doen wij
door onze versnaperingen in de kantine
te besteden en niet daar buiten.
Het bestuur heeft de afgelopen jaren weten
te voorkomen dat contributie verhoging doorgevoerd moest worden omdat wij met z.n allen, mede door acties en inzet van een ieder,
extra inkomsten hebben weten te vergaren,
zoals een veiling, koek en zopie, kloostermarkt, plaatjesboek, avondvierdaagse, Hebbes toernooi, etc.. Extra inkomsten zijn nodig
om extra uitgaven te kunnen doen. Het bestuur hoopt dat wij contributie verhoging kunnen voorkomen, maar dan moeten wij wel de
omzet van de omzet kantine, sponsorgelden
en contributies op niveau weten te houden
en bewust zijn van de kosten die wij maken.
Denk eens na op welke wijze wij VHK
kunnen voorzien van extra inkomsten en
laat dit het bestuur weten.
Inzet van vrijwilligers is het grootste goed dat
VHK heeft, zonder hen geen vereniging. Inzet van vrijwilligers zal telkens nodig zijn om

doelen te bereiken, extra inzet is soms gevraagd. Ik constateer dat VHK trots mag zijn
op haar vrijwilligers en de mate waarin zij
onzent tonen. Wij hebben er veel, maar het
zal nooit helemaal voldoende zijn.
Ongeveer 20% van de bevolking van Sint Jansklooster is op een of andere manier betrokken
bij VHK. Daarmee is VHK van belang voor het
sociale leven in Sint Jansklooster en moeten
wij VHK een warm hart blijven toebedelen.
40% van de bevolking van Sint Jansklooster
is jeugd, VHK heeft de jeugd veel te bieden
en wil samen werken met de jeugd aan een
stabiele vereniging. Het jeugd beleidsplan is
een onderdeel van de structuur van VHK en
wij investeren in de jeugd om voetbal nog
aantrekkelijker te maken. Daarbij speelt dat
de senioren elftallen een voorbeeld functie
zijn voor de jeugd en zal het voor de senioren van belang zijn dat uitdagingen op
een sportieve manier worden gerealiseerd. Het is goed te zien dat het vrouwenvoetbal een mooie ontwikkeling
doormaakt, dit zullen wij steeds meer
promoten en stimuleren.
Penningmeester
Jos N Akkerman

Bert Laan trainer bij VHK VR1
Het bestuur van VHK heeft afgelopen
week Bert Laan aangesteld als trainer/
coach van VHK VR1.
Vanaf het seizoen 2013/2014 zal Laan in
dienst treden bij het momenteel in de derde
klasse acterende team.
Bert Laan is nu voor het vierde seizoen actief
bij sc Genemuiden VR1, en is daarvoor een
aantal jaren trainer geweest bij de diverse
jeugdelftallen van sc Rouveen waar hij ook
nog heeft samengewerkt met oud VHK 1
trainer Klaas Mijnheer.
Dat VHK nu voor een trainer van buitenaf
kiest die al de nodige ervaring heeft opgedaan in het vrouwenvoetbal, is voor Laan
een van de redenen om voor VHK te kiezen.

Het geeft volgens hem aan dat VHK het
vrouwenvoetbal serieus neemt.
De 48 jarige Rouveniger (in het dagelijks
leven werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs), kent VHK uiteraard al van de
diverse competities en meent verder dat er een talentvolle lichting
zit aan te komen wat aangeeft dat
het vrouwenvoetbal bij VHK duidelijk in de lift zit.
We wensen Bert alvast veel succes
toe het komende seizoen!
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VHK MC1
Wedstrijdverslag
VHK MC1 - Zwolsche Boys MC1
Woensdagavond 20 februari zijn we afgereisd
met de MC1 naar Zwolle om een oefenwedstrijd te spelen tegen Zwolsche Boys MC1.
Het bijzondere aan deze wedstrijd was dat
zij hoofdklasse spelen.
Het leek ons een keer een mooie uitdaging
om hier tegen te voetballen.
Eén van de leiders gaf nogal hoog op over zijn
team voor de wedstrijd. Maar het lachen verging hem al snel toen na 3 minuten speeltijd
La-vie de 0-1 scoorde op aangeven van Lisa,
dus moesten de Zwolsche Boys hun huidige
opstelling aanpassen. Toch moesten ook wij
al vrij snel de 1-1 incasseren na een doelpunt
van de tegenstander vanuit een corner. Na 15
minuten spelen was het weer raak voor VHK
toen La-vie door de verdediging brak en 1-2
op het scorebord zette. Toen waren de Zwolsche Boys weer aan zet en werd er wederom
weer gescoord vanuit een corner.
De bal glipte onze keeper uit de handen en
de 2-2 was een feit. Na 25 minuten scoorde
Lisa met een afstandsschot door de bal hoog
over de keeper in de rechterhoek te laten
verdwijnen.2-3 De temperatuur is inmiddels
gedaald tot onder nul, maar dat deert de
meiden niet. Ze hadden tot nu toe een mooie
pot voetbal laten zien. Met name door onze
meiden werd er veel overgespeeld en ook in
de duels werd er weinig weggegeven. Maar
dat weerhield de tegenstander niet om net
voor rust de teller op 3-3 te zetten. In de rust
hebben we de meiden de opdracht meegegeven om er nog een tandje bovenop te
doen. Dus met nog meer druk dan de 1e
helft zijn we gestart in de 2e helft waardoor
de tegenstanders in de verdediging moesten
en het soms erg druk was in het 16 meter
gebied van de Zwolsche Boys. Na 12 minuten te hebben gespeeld in de 2e helft is het
weer raak voor VHK en staat de score op 3-4.
Door het spel van meer druk zetten werd de
tegenstander gedwongen tot meer verdedigen waardoor er veel speelruimte ontstond
op het middenveld met als gevolg veel balbezit voor VHK en goed overspel met name
in de flanken. Toch wist de tegenstander
zich meerdere keren zich in onze 16 meter
te melden, maar de verdedigers stonden op
die momenten hun mannetje.
Toen 8 minuten voor het eindsignaal Jenda
door de verdediging walste en de teller 3-5
aantikte was de overwinning nabij. De Zwolsche Boys meiden hebben zich tot aan het
eind van de wedstrijd ingezet om de stand

nog om te buigen, maar toen het eindsignaal
zich liet horen was de overwinning een feit
voor VHK. Terugkijkend op de wedstrijd hebben onze meiden een geweldige wedstrijd
gespeeld zeker tegen deze tegenstander.
Kortom het plaatje was compleet deze
avond.

Wedstrijdverslag
CVVO Lemmer MC1 – VHK MC1
Vandaag (9 maart 2013) moesten we tegen CVVO voetballen. We moesten al heel
vroeg aanwezig zijn op het voetbalveld van
VHK, want we moesten naar Lemmer rijden. Toen we begonnen met de opwarming
hadden we gelijk al door dat het heel koud
was! Het miezerde namelijk en de tempratuur was gedaald tot onder 0, en dankzij de
windkracht 5 uit het Oosten was het nog
kouder! Maar we begonnen toch met frisse
moed te voetballen. En toen we weer in de
kleedkamer zaten in de rust, stonden we
met 0-2 voor. Iedereen had het SUPER koud
en daarom ging iedereen lekker warm bij
de kachel zitten. Toen begonnen we weer
bibberend en met kippenvel op onze benen
aan de 2e helft. Het was natuurlijk al heel
koud en net toen we dachten dat het niet
meer erger kon begon de wind nog harder
te waaien! Uiteindelijk kwamen we helemaal verkleumd in de kleedkamer aan en
hadden we gewonnen met 0-3.
Het was een leuke maar koude wedstrijd.
					
Marjolein Heetebrij.
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Geslaagde sponsoravond
Een aardig inkijkje in de wereld van voetbaltranfers.....
Op vrijdag 8 maart werd de
jaarlijkse sponsoravond gehouden en we mogen terug
zien op een leuke en een
geslaagde avond, met een
opkomst van ca. 50 V.H.K.
sponsors en andere genodigden.
Algemeen voorzitter Ap
Mooiweer verwelkomde de aanwezigen, in
het bijzonder onze gastspreker Johan Hansma, technisch directeur bij SC Heerenveen
en benadrukte de familiare banden tussen
Hansma en Sint Jansklooster.
Hoege Lassche, voorzitter van de sponsorcommissie bedankte de sponsors dat zij, ook
in tijden dat het bedrijfsleven het moeilijk
heeft, sv VHK blijft steunen.
VHK kan met deze steun het beleid en visie
vasthouden en uitbouwen.
Onze spreker Johan Hansma wist de aanwezigen te boeien met een mooi verhaal over
het leven als technisch directeur bij een Be-

taald Voetbal Organisatie.
Johan gaf een aardig inkijkje in de wereld
van tranfers, hoe ze omgaan met de jeugdopleidingen, de jeugd die ze scouten en
globaal de financiële stromen die hiermee
gemoeid zijn.
Voor de voetballiefhebber en sponsor een
mooie avond.
Om de warme hap niet te laten verpieteren
moesten we Johan vriendelijke verzoeken
om na bijna 2 uur spreken (er was één uur
gepland) er een einde aan te breien, waarna iedereen zich tegoed kon doen aan het
heerlijke stamppottenbuffet verzorgt door
Bourgondisch Restaurant de Beulacke.
Tijdens en na het stamppot buffet was er
voor de sponsors nog de gelegenheid om bij
te praten en te netwerken.
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VHK E1
De E1 is in deze voorjaarscompetitie goed
op dreef. In de competitie komen we
Nagele E1, Tollebeek E1, Kraggenburg
E1, SVM E1 en Flevo Boys E5 tegen. Het
is mooi te zien dat wedstrijden tegen de
E1 teams, waar afgelopen jaren van werd
verloren, nu door VHK wordt gewonnen.
Op dit moment hebben we 5 wedstrijden
gespeeld, 4 gewonnen en 1 gelijk. Winst
was er op Kraggenburg (2x), SVM en Nagele. Het gelijk spel van 5-5 tegen Flevo
Boys was een mooie slijtageslag tegen
de ploeg die ook nog ongeslagen is. Het
lijkt in deze competitie dus te gaan tussen VHK en Flevo Boys, maar belangrijker
is dat de mannen met plezier in het spel
knokken voor de punten.
Dirk en Luut
2 maart ’13
Verslag: v.h.k. tegen svm
Op een bewolkte morgen gingen we voetballen tegen svm. Svm trapte af. Wij zetten
meteen druk en het is al snel 1-0. Daarna
gingen we wat slechter voetballen en toen
kwam de 1-1. Hierna gingen allebei de teams
een beetje prutsen. Zachte ballen slecht passen naar elkaar. Er was rust. Stand 1-1.
Na de rust gingen we veel beter voetballen en kwam er een 2-1. Daarna probeerden we langs de zijkant. Jurjan liep naar de
achterlijn, kwam toen naar binnen en schoot
keihard op de paal. Later kreeg Jurjan weer
de bal en gaf hem aan Roy. Hij knalt hem
er keihard in. 3-1. Toen ging svm veel beter
spelen en kregen een corner. Hij werd genomen en het was super druk voor het doel.
Een jongetje krijgt de bal en schiet via de
lat-in. 3-2. Wij kwamen erachter dat we nu
ook beter ons best moesten doen. Dat deden we ook. Roy loopt met de bal en geeft
hem aan Mark. Hij schiet hem terug naar
Roy en schiet hem erin. 4-2. Daarna komt
nog een actie van Mark en maakt nog een
doelpunt. 5-2. Einde wedstrijd.
Kars van der Heide
Kraggenburg e1 - vhk e1
Op een zeer regenachtige en koude zaterdagmorgen vertrokken wij naar Kraggenburg. Daar aangekomen hadden we beter
het regenpak en de lieslaarzen mee kunnen

Eerst was er een blunder van de tegen keeper toen
was het 1-0 voor vhk toen 1-1 en toen was het de
omgekeerde wereld 1-2 1-3 1-4 toen was het dus 1-4
maar de wereld ging weer op zijn kop 4-2 en 4-3 en
toen nog 4-4 en toen was het nog 5-4 voor flevoboys
uitijndelijk 5-5 mooie pot V.H.K E1 staat 1e.

nemen want het was soppen geblazen op
het veld. Maar we waren er nu eenmaal en
de wedstrijd ging door. Van de tegenstanders waren er veel die het vreselijk koud
hadden en daardoor ook minder speelden.
dit kon ons geluk zijn want normaal kan kragenburg wel een partijtje voetballen.
De eerste helft ging lekker al kwam niet
alles goed aan maar goed de doelpunten
gingen goed en de score werd steeds hoger.
De enige supporter die mee was kon steeds
juichen al was het in de dugout tussen de
kraggenburgers in. Toen we in de tweede
helft steeds natter en kouder werden en het
te koud hadden om veters te strikken vlogen
de voetbalschoenen dan ook over het veld
maar we gingen gewoon door. Ook wanneer
de regen zorgde dat de hoeveelheid gel in
het haar minder werd en het in de ogen
stroomde zodat je bijna niets meer zag ook
op die momenten
voetbalden we gewoon door. Met een zeer
goed resultaat we wonnen met 6-0 gingen
we zeer koud
en met natte jassen met een voldaan en
goed gevoel naar huis. Weer gewonnen.
EEN SUPPORTER.
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Nieuwe tassen en presentatiejacks VHK2
Zaterdag 16 maart was een bijzondere
dag voor VHK2, zij kregen van maar liefst
twee sponsors presentatiejacks en spelerstassen uitgereikt.
Van vader en zoon Brandsma voorheen Schilders- en Afwerkingsbedrijf Roebers & Zn
kreeg het team presentatiejacks aangeboden.
Het schildersbedrijf, wat kwalitatief hoogwaardig werk aflevert bestaat al sinds 1825
en is dus is al jarenlang een begrip in Vollenhove, Sint jansklooster en omstreken.
Het schilderbedrijf is gevestigd aan de Bisschopstraat 74, in Vollenhove.
Van Lassche project- en woningstoffering te
Zwartsluis kregen het team spelerstassen.
Helaas kon de sponsor zelf niet aanwezig zijn.
Paul Lassche staat zijn mannetje als het op
stofferen aan komt.
Zo heeft hij zeer veel ING banken gestoffeerd,
diverse ambassades, en menig huisje van een

beroemdheid in het Gooi.
Nu moet u niet denken dat hij uitsluitend voor
exclusief segment werkt, ook consumenten
met een smallere beurs kunnen bij Paul Lassche terecht.
Lassche project- en woningstoffering is gevestigd aan de Van der Meulenstraat 3 in
Zwartsluis.
Een mooi gebaar van de beide sponsors die
daarmee aangeven met beide benen in samenleving te staan en de sportieve ambities
van VHK te ondersteunen.
Eenheid in kleding draagt bij aan de eenheid
van het team.
De sponsorcommissie en VHK 2 bedanken de
beide bedrijven voor hun bijdrage.

VHK F4
Zaterdag 10 november 2012
Ik ben naar vollenhove geweest we hebben ge speelt het was 7-2 verloren.
Wij hebben een leuk teamhet was wel
modderig
Groetjes rianne van de wetering
Zaterdag 1 December hebben we tegen
de koploper Creil gevoetbald. We moesten

thuis om 10.00 uur. We stonden eerst achter
met 1-0, maar het werd al snel 1-1. Eerste
helft stonden we achter met 2-1. Tweede
helf scoorde Anne-marijn een tweede doelpunt. Helaas hebben we toen verloren met
5-2. Maar we waren wel even sterk.
Groetjes Rossana Hansman
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Derde veld en verlichting hoofveld
Al een aantal jaren zitten we op de zaterdagochtend krap in onze speelruimte en
kleedruimte, aanleg van een derde speelveld is daarvoor een stap in de goed richting. Aangezien we de laatste jaren, wat
aantal teams betreft, boven de norm zitten
om 3 speelvelden te hebben zijn we bezig
met de gemeente hier invulling aan te geven. Dat veld komt dan in het verlengde van
het huidige hoofdveld. Op het moment dat
begonnen wordt met graafwerkzaamheden
raken we ons trainingsveld (natuurgras) inclusief verlichting kwijt. Rondom het nieuwe
derde veld wordt namelijk geen verlichting
toegestaan.

grasveld is daarmee door de week flink
bezet. Om naast genoemde trainingen ook
nog gewenste oefen-, selectie- en avondwedstrijden te kunnen spelen zouden we
veldverlichting willen plaatsen rondom ons
huidige hoofdveld. Deze veldverlichting past
in het bestaande bestemmingsplan, maar
we moeten deze nog wel zien te financieren, daar zijn we mee bezig en om ook onze
leden hierin te betrekken hebben we binnenkort een extra ledenvergadering om uit
te leggen wat de plannen zijn en of de leden
zich daarin kunnen vinden.
Dagelijks bestuur

Om alle leden van onze vereniging voldoende trainingsmogelijkheden te bieden zetten
we ons kunstgrasveld volledig in, dat kunst-

VHK F3
VHK F3 - DESZ F4 op zat. 1 dec. 2012
Op deze koude zaterdag moesten we thuis
spelen tegen DESZ F4. We hadden geen wissels, dus we moesten er hard tegenaan!
Dit was natuurlijk wel goed om warm te blijven. Al snel scoorde Fabian en was het 1 – 0
En Fabian scoorde nog een keer, 2 – 0
Toen scoorde de tegenpartij, 2 - 1
We wilden graag winnen, dus deden nog
even goed ons best. Léon kwam in actie
en schoot er nog een in, 3 – 1! We hadden
allemaal koude tenen en hoopten dat de
wedstrijd gauw voorbij was. Gelukkig floot
Ton, de wedstrijd was afgelopen!! We waren
supertrots, gewonnen met 3 – 1!!!
Groetjes, van Tom Hansman
ZAALCOMPETITIE
De bovenstaande wedstrijd was de laatste
veldwedstrijd, in een competitie waarin we
onder de middenmoot zijn geëindigd.
Na deze laatste koude wedstrijd mochten
we lekker warm in de zaal aan het trainen
en beginnen met de zaal competitie, waarin
we goed begonnen met 4 overwinningen
op rij we zouden maar zo kampioen kunnen
worden, hellaas was de 3e speelrond SVM
F3 te sterk voor ons we verloren hier twee
keer van de laatste wedstrijd van SVM F4
wonnen we wel weer zodat we als tweede
in de competitie zijn geëindigd. Een mooie
zaal competitie die voor ons qua indeling
ook goed was, de wedstrijden gingen gelijk
op en waren leuk om te spelen.

Na de zaalwedstrijden stopte Ton Kroek als
trainer, hij heeft ons nu 1.5 jaar een avond
in de week getraind waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken. Ton was altijd enthousiast op de training en heeft ons toch
al veel basis dingen aangeleerd, we konden
nog veel van hem leren maar de studie gaat
toch voor op het Trainerschap. TON BEDANKT,
Gelukkig blijft Ton ons af en toe nog fluiten
zodat wij niet definitief afscheid van hem
nemen. Ronnie Lassche neemt 1 avond per
week de training van Ton over en zal nu samen met Roeland van Benthem de trainingen verzorgen, Ronnie welkom bij ons team
we hopen samen een mooie tijd tegemoet
te gaan.
SVM F3-VHK F3
2-3-2013
Om 9.15 vertrekken we naar Marknesse.
Daar begint om 10.00
de eerste wedstrijd in de voorjaarscompetitie tegen SVM.
De jongens hebben er veel zin in.
In de eerste helft is SVM iets te sterk voor
VHK en we gaan de
rust in met een 3-0 achterstand.
Ook in de tweede helft zetten onze jongens
hun beste beentje voor.
Ze krijgen de bal een aantal keer goed voor
het doel maar hier valt helaas
geen doelpunt uit. We verliezen de wedstrijd met 7-0.
Groeten van Niels Rook
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VHK F3 – Creil F3 09-03-2013
Om 10 uur thuis aan treden tegen de polderboys van Creil, de tweede wedstrijd alweer
op het veld, onder nog steeds winterse omstandigheden.
De wedstrijd ging mooi gelijk op met kansen
voor de beide goals, waarin we soms verzuimden meer doelpunten te maken.
Creil was een waardige tegenstander en
wist zo nu en dan ook ons doel goed onder
vuur te nemen.
Tot na de rust bleef de stand redelijk in balans, half in de tweede helft lukte het bij ons
niet zo goed meer en was het een kwestie
van tijd dat Creil uit ging lopen op ons.
Uiteindelijk verloren we de wedstrijd met
3-5 maar het was een mooie pot voetbal dat
dan weer wel.
Groeten van F3
Flevo boys F8 – VHK F3 16-03-2013
Weer een polderclub op het programma voor
deze zaterdag, dit keer uit tegen Flevoboys.
In de najaarscompetitie was dit een ploeg
waar tegen we tenminste punten hadden
gepakt.
Zou het dit keer ook mogelijk zijn?.
We begonnen goed aan de wedstrijd waarin
we de eerste helft een paar mooie kansen
kregen, en met de rust stonden we dan ook
1-0 voor het leek weer goed te komen.
Na de rust sloop bij ons lichte vermoeidheid

in het spel en kreeg Flevoboys een paar
mooie kansen waarvan er ook een werd
benut we kwamen met een gelijkspel van
het veld. Jammer dat we deze niet wonnen,
al was het 1-1 gelijkspel wel een verdiend
punt voor de beide ploegen.
We krijgen ze nog weer thuis, komen jullie
allemaal kijken of we daar wel de drie punten kunnen binnen halen ???????????????????
?????????????????????????
Groetjes, Ivan, Tom, Niels, Seth, Sander,
Mark, Leon, Roan, Fabian. En de hele Staf.
VHK-RKO 30-03-2013 9.00 uur
In de 8ste minuut hadden we een doelpunt
tegen
De jongens kwamen moeizaam op gang
Daarna volgden dr nog meer
het was moeilijk om balbezit te krijgen
er waren wel een paar kansen maar lukte
niet echt
De 2e helft ging het beter maar voor ons zat
er geen doelpunt bij
We hebben uiteindelijk verloren met 0-10
Groetjes van roan van benthem

Luuk Naberman assistent-trainer VHK1
De technische staf van VHK 1 wordt
volgend seizoen uitgebreid met Luuk
Naberman. De 45-jarige ex-eerste elftalspeler komt over van SC Genemuiden
en wordt de assistent van hoofdtrainer
Henrie Rijke.
Bij de Topklasser was de Kloosternaar vier
seizoenen actief als trainer van de B1, dat
op divisieniveau uitkwam.
Voor zijn dienstverband bij de club uit Zwartewaterland speelde Naberman liefst zeventien (!) seizoenen in het eerste elftal van
VHK.
Daarnaast deed hij als trainer ervaring op bij
Veno (jeugd), VHK 2
en het eerste elftal van Blokzijl.
In goed overleg met Rijke is besloten tot de
aanstelling van een assistent.
Dit seizoen staat de oefenmeester uit Steenwijk alleen voor de groep.

Uiteraard heten wij Luuk
vanaf deze plaats van harte welkom en wensen we
hem veel succes bij zijn terugkeer komende zomer.
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Freek Kisjes tot erelid benoemd
Afgelopen vrijdag hield VHK weer een gezellige avond voor alle vrijwilligers die zich ook
het afgelopen seizoen weer belangeloos
hebben ingezet voor onze club.
Zoals gebruikelijk werd de avond geopend
door voorzitter Ap Mooiweer die kort nog
eens alle belangrijke zaken van afgelopen
seizoen de revue liet passeren, met een
schuin oog ook alweer vooruit keek, en tot
slot benadrukte dat VHK blij is met zoveel
mensen die gezamenlijk de club VHK maken
tot wat het is en in stand houden.
Het leek erop dat er dit jaar geen vrijwilliger
van het jaar werd benoemd maar wel haalde de voorzitter Freek Kisjes naar voren die
benoemd werd tot erelid van onze vereniging. Een titel die niet zomaar lukraak aan
iedereen wordt verleend, om het exclusieve
karakter ervan maar te benadrukken.
Afgelopen najaar was hij maar liefst 40 jaar
in trouwe dienst bij VHK en heeft hij in al die
jaren tal van functies bekleed. Dat was van
trainer tot elftalleider en van bezorger van de
clubbladen tot klusjesman, en dan zijn nog
lang niet alle dingen genoemd.
Nog steeds is Freek op zaterdagmiddag een
onmisbare schakel die ervoor zorgt dat alle
seniorenelftallen in de rust van een o zo belangrijk bakje thee worden voorzien, en na de

wedstrijden de kleedkamers weer schoon oplevert voor de eerstvolgende trainingsavond.
Een terechte onderscheiding dus voor iemand die zich zo lang voor de club heeft
ingezet en nog steeds doet.
Daarna werd de avond voortgezet met een
hapje en een drankje en werd er tussendoor
een hitquiz gespeeld waarin de aanwezige
dames het opnamen tegen de heren.
Dat er vanavond toch wel degelijk ook nog
een vrijwilliger van het jaar werd verkozen
bleek halverwege de avond toen bestuurslid
Luut van Dalen het woord nam en Ap Mooiweer naar voren riep.
De verraste voorzitter kreeg de titel omdat
hij sinds oktober 2006 algemeen voorzitter
is van VHK, en niet alleen het grotere belang
in het vizier houdt maar juist ook oog heeft
voor de details.
Als het om zijn passie VHK gaat zijn er dan
ook niet veel dingen die hem ontgaan, bemiddeld hij wanneer dat nodig is, en geeft
zelfs vanuit een ziekenhuisbed nog dingen
door die besproken zouden moeten worden
op een bestuursvergadering.
Kortom iemand die met veel toewijding
vele uren in VHK steekt en altijd bezig is met
de toekomst om zo VHK op een nog hoger
plan te brengen!

Oorkonde
Het bestuur van
s.v. V.H.K
benoemd hierbij

Ap Mooiweer
tot

vrijwilliger van
het jaar 2012
Als blijk van waa
rdering.
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Uit de oude doos!
Dit keer enige wetenswaardigheden uit het clubblad van december 1990.
- In dit clubblad wordt aandacht besteed aan de bouw van
de nieuwe clubgebouw die in 1991 zal starten.
Penningmeester Bert v.d. Linde stelt de lezers op de hoogte
van de meest recente ontwikkelingen.
De technische commissie zal bestaan uit Bert v.d. Linde, Wim van Eerde en Henk Heetebrij.
Daarnaast worden nog een invulling gezocht voor de financiële commissie en
de commissie coördinatie.
Ongeveer 47% van de totale kosten zijn loonkosten +/- f 150.000,-. Dit bedrag
moet grotendeels door zelfwerkzaamheid “verdiend” worden.
Er wordt een grote verloting ten bate van het nieuwe clubgebouw aangekondigd op
vrijdagavond 25 januari 1991. Een lot kost f 25,-. De 1e prijs is een vliegreis naar
Kreta’, de 2e prijs een weekend naar Parijs en de 3e prijs een fiets.
Verder zijn er geldprijzen. De eerste drie prijzen zijn beschikbaar gesteld door
Van Oosten assurantie- en financieringskantoor , R. van Dalen glaszet- en schildersbedrijf
en Logtmeyer, rijwiel- en bromfietshandelaar.
- Er is een oproep geplaatst voor een opvolger van David van Dalen., die is gestopt
met de werkzaamheden van het Lotto-Toto cijferspel.
Inlichtingen bij H. Knobbe, van Isselmudenstraat 8
- In dit clubblad heet de Kanjer Guus Mooiweer.
Naast voetballen heeft hij als hobby Takens in Balkbrug.
Hij heeft een hekel aan Smithy’s Palace in Eesveen en aan verliezen
en gewisseld worden met voetballen.
- Namens de activiteitencommissie meldt Gerrit Hogenkamp dat de koekactie,
onder leiding van Alie en Trijntje, bijna duizend gulden heeft opgebracht.

De monnik met vele mogelijkheden!

Uitgave:
De Monnik is een uitgave van VHK en wordt een keer
per twee maand op de website van VHK geplaatst.
Vormgeving:
Henk van der Linde

April 2013

Het is de bedoeling dat de digitale
monnik 1x in de 2 maand op de website
van VHK verschijnt.
Zoals jullie zien is er genoeg plaats
wedstrijdverslagen, nieuws, foto’s,
hoogtepunten en dieptepunten.
Wij staan open voor ideeën en suggesties.
Schroom niet en stuur je bericht naar:
luutenchristien@hetnet.nl
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