VOETBALNIEUWS
V.V.Haaksbergen is een neutrale vereniging met een sterke onderlinge band. Ons motto: “niet ik, niet jij, maar wij“, staat dan ook hoog in het vaandel.

Alle kinderen welkom bij
v.v. Haaksbergen!
HAAKSBERGEN - De afgelopen weken kwam de wereld door het Corona virus redelijk tot
s lstand. Het sociale aspect waarbij het individu ondergeschikt is aan het grotere geheel en
waardering, kleinschaligheid, vertrouwen en gelijkheid op z’n plaats zijn, is plots
gemeengoed. De slogan die v.v. Haaksbergen sinds jaar en dag etaleert past wat dat betre
prima bij de pijlers van de huidige samenleving.
V.v. Haaksbergen biedt dan ook alle kinderen, dus ook niet-jeugdleden, in Haaksbergen de
komende jd de gelegenheid om kosteloos te sporten. Kinderen van 7 t/m 14 jaar zijn welkom
op maandag -en woensdagavond om 18:30 uur. Kinderen van 15 t/m 18 jaar kunnen op dinsdag en donderdagavond mee trainen vanaf 18:30 uur.
Als je voetballen dan zo leuk vindt dat je echt lid wilt worden, hoef je geen contribu e te betalen
t/m november 2020.

v.v. Haaksbergen “Niet ik, niet jij…maar wij.

1e selec e
Komend seizoen zal de hoofdmacht uit
voornamelijk jonge spelers uit Haaksbergen bestaan. v.v. Haaksbergen was in de
gelukkige omstandigheid dat ruim een jaar
geleden veel jeugdspelers van rond de 17
jaar lid werden van de vereniging en dat
diezelfde jeugdspelers nu de stap ze en
naar de senioren. Hoofdtrainer Gerard
Timmers is erg tevreden met deze
ontwikkeling. “Dit seizoen zijn al enkele
spelers ingepast en aankomend seizoen
trekken we deze lijn verder door. Persoonlijk
ben ik al jd een groot voorstander van
jeugdspelers geweest. Juist een vereniging
als Haaksbergen, alwaar de randzaken
prima georgani-seerd zijn, is voor spelers
prima om te ervaren wat spelen in een
eerste el al met zich meebrengt”.

Jeugdkader voor
aankomend seizoen rond
Achter de schermen zijn de coördinatoren de afgelopen weken druk bezig geweest om
voor aankomend seizoen weer alle teams van trainers te voorzien. Hierin is de vereniging geslaagd. Goos van der Klei, jeugdcoördinator, gee hierbij aan dat daarom ook
aankomend seizoen goede ervaren trainers voor de verschillende teams staan. Alle
teams kunnen twee keer per week trainen en op zaterdag een wedstrijd spelen.

RENE DIEPERINK
SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

Kaboutervoetbal zit in
de li
Zaterdag 2 mei was de ﬁlmploeg van RTV Sternet bij v.v. Haaksbergen aanwezig om een
impressie te maken van het Kaboutervoetbal.
V.v. Haaksbergen begon ruim 10 jaar geleden als eerste vereniging van Haaksbergen met
Kaboutervoetbal voor 3 t/m 6 jarigen en nog steeds wordt dit om de week op zaterdagmorgen
om 10:30 uur georganiseerd. Sandra Diepenveen, coördinator kaboutervoetbal, gee aan dat
juist het vasthouden aan de zaterdagmorgen nu een posi eve invloed hee .
“Ouders van jonge kinderen hebben het door de week over het algemeen al druk genoeg.
1 x per twee weken in de loop van de zaterdagmorgen is wat dan betre dan een prima jds p”.

Zaterdagmorgen 16 mei om 10:30 uur is er week Kaboutervoetbal.
Ook zin om te voetballen bij v.v. Haaksbergen en zelf te ervaren hoe leuk en gezellig het kan zijn.
Meld je aan en stuur een mail aan ledenadministra e@vvhaaksbergen.nl en maak gebruik van
de ac e om t/m november contribu evrij lid te worden.

Plezier in het voetbalspel blij op 1 staan. Uiteindelijk is dat toch hetgeen waar het
omgaat en wat jeugdleden bij elkaar brengt”.
Arjan Schepers, jeugdcoördinator JO8 t/m JO13, vult aan. “Een vereniging hee
zoveel meer te bieden dan alleen het 1ste el al of de jeugdselec eteams. v.v.
Haaksbergen hee ook een grote sociaal maatschappelijke rol.
Kaboutervoetbal, trimvoetbal, vriendenteams, G-voetbal, recrea ef spelen op
zaterdag of zondag, we proberen als vereniging zoveel mogelijk aan te sluiten op de
behoe e die er is. Het draait bij ons niet al jd om selecteren, niveau en selec eteams. Bij ons zijn alle jeugdleden en jeugdteams even belangrijk”. Feitelijk is dat
hetgeen wat we als vereniging willen zijn: “Een vereniging voor iedereen, waar ieder
lid, ongeacht niveau de aandacht krijgt die het verdient.
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