
Bestuur v.v.Helpman 

We zijn alweer over de helft van het seizoen, het mooie weer komt er weer aan en ik zie 

voorzichtig aan alweer de elftallen plaats nemen aan de picknicktafels na hun wedstrijd. 

Tijd voor een update. Waar zijn we als bestuur mee bezig, wat heeft onze aandacht. Wat 

is ‘upcomming’ en wat staat er te gebeuren bij onze club. Puntsgewijs neem ik jullie even 

mee. 

 

CONTRIBUTIEBETALING 

De inning door ClubCollect is geweest en daarmee kunnen we dan ook de betalingen 

checken. Daaruit blijkt dat we onder onze leden een ongeveer nog 10-15% openstaande 

contributierekeningen hebben. Veelal zijn dit ‘bekenden’en dat is niet positief. 
 

Door de inning van contributie houden we de club 'running’. Materialen, trainers betalen, 

velden huren, gas, water, elektra... kortom alles waar een lid gebruik van maakt wordt 

voor een groot deel gedekt in kosten door de contributie.  
 

Het is voor ons als bestuur dan ook niet acceptabel dat je niet reageert op de Club Collect 

mail, incasseringen storneert of op welke wijze dan ook je verplichting tot betaling van je 

contributie ontloopt. Bij v.v. Helpman betaald ELK lid contributie, of je nu in een selectie- 

elftal speelt, JO-9 of in (met alle respect) Zondag 5!  

De lijst met openstaande betalingen is nu bij ons in behandeling en we onderzoeken de 

mogelijkheid tot een extra incassoronde. Ook is er een grote kans dat we jou aanspreken 

als bestuurder met het vriendelijke verzoek tot betaling over te gaan. Ook een belronde 

staat in onze plannning. Mocht je uiteindelijk niet betalen dan zullen we je blokkeren in 

alle systemen waardoor spelen in clubverband voor jou niet meer mogelijk is, bij welke 

club dan ook. Laat het zover niet komen, dupeer je mede clubgenoten niet én betaal!! 

 



 

SPORTIEF  

Afgelopen woensdag speelde Zaterdag 1 hun bekerwedstrijd tegen LAC Frisia. . 

Een mooie 3-2 overwining in een échte bekerkraker en dus door naar de volgende ronde. 

Wat een prestatie van de mannen van Peter v.d. Slot. De volgende tegenstander komt uit 

de wedstrijd LTC Assen -  Oranje Nassau... en het is Oranje Nassau geworden. Zaterdag  

2 maart spelen we om 17.00 om een plek in de halver finale. Weer een mooi affiche!  

Komt allen! UPDATE 02-03; wedstrijd is door de KNVB uitgesteld I.v.m. een onderzoek. 

We hopen jullie z.s.m. te laten weten wanneer de wedstrijd gespeeld wordt. 
 

Naast dat ze het dus heel goed doen in de beker loopt ook de competitie voorspoedig. 

Er gaat niets boven Helpman Zaterdag 1, met andere woorden: eerste plaats. 

Prima prestaties! 

Zondag 1 presteert ook boven verwachting. Wie mij aan het begin van dit seizoen had 

verteld dat ze na 14 gespeelde wedstrijden op de 2e plaats zouden staan had ik gelijk in 

dwangbuis in een wit busje laten afvoeren. En toch WAS het zo want afgelopen zondag 

werden we even met de voeten op de aarde gezet door GVAV. 5-0 verlies aldaar. Blijft dat 

het voor een promovendus enorm goed is om zo mee te draaien in een 2e klasse. 

Complimenten voor het seizoen tot dusver aan de mannen van René Wollerich. 

Op een koude zaterdag heb ik in Winsum de spelers van JO17 –1 van trainer Joost de 

Graaf aan het werk gezien. Een spannende pot voetbal, zwaar onder invloed van sterke 

wind. Maar ze hielden stand tegen de nummer drie en staan hiermee ook bovenaan. 

Winsum is met deze overwinning even op afstand gespeeld maar Zuidlaren hangt nog aan 

het elastiek met 1 punt minder. Volhouden daar!! 

Zomaar wat resultaten en natuurlijk staan niet alle teams bovenaan maar het plezier 

straalt er vanaf.  

Achter de schermen is de TC o.l.v. René Kuipers druk bezig met de invulling voor het 

komende seizoen. Gesprekken met (nieuwe) trainers, nieuwe indelingen en ideeën 

worden op dit moment met de diverse commissies verder uitgewerkt. 

 

DIEFSTAL UIT DE KLEEDKAMER 

Afgelopen dinsdag is JO15 onaangenaam verrast bij terugkomst van hun training. 

Onbekenden hebben hun dure spullen; Iphones, Galaxy's, Stone Island jassen en 

complete tassen meegenomen. Nogmaals een oproep vanuit het bestuur: neem geen /of 

zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar de training. Wanneer je dit dan toch doet, 

verzamel ze dan en neem het mee naar het trainingsveld waar je nog enig zicht op je 

spullen hebt. 



 

 

TOEGANGSHEK 

Als reeds eerder aangegeven in een bericht gaat het sportpark (electronisch) op slot. We 

gaan de overlast door rijdende en voor de kantine parkerende auto's op het park een halt 

toe roepen. In overleg met gemeente, Rugby en Be Qiuck wordt het sportpark gesloten. 

Het hek is inmiddels geplaatst en zou deze week in gebruik worden genomen. Inmiddels 

is het alweer een week verder en na contact met de gemeente lijkt er komende week dan 

toch schot in te komen. Je hebt dan alleen nog maar toegang met een 'druppel’ waarmee 

het hek zich automatisch opent en sluit. Druppels zijn aan te vragen via email: 

voorzitter@vvhelpman.nl, onder betaling van 30 euro borg en onder goedkeuring door 

het bestuur.  

 

KANTINE 

Reeds enige tijd zijn we in onderhandeling met onze drankenleveranciers. Dit gaat zowel 

over het bier als de frisdranken. Binnenkort hopen we jullie definitief te laten weten 

welke kant het op gaat en wat de gevolgen zijn. Positieve ontwikkelingen! 

 

Tot zover de punten waar we jullie over wilden inlichten. 

Veel succes in alle competities, bij alle activiteiten en bovenal veel plezier bij de Club 

Voor Het Leven. 

 

Namens het bestuur, 

Jan van der Lei 

Voorzitter 


