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Nooit hebben we zo’n bijzonder seizoen gehad als afgelopen jaar. Vele activiteiten hebben geen doorgang kun-
nen vinden vanwege de coronapandemie.  

Gelukkig worden de coronamaatregelen verder afgebouwd. Er kan inmiddels weer volop worden getraind en 
de jeugd heeft deel kunnen nemen aan de Regiocup-wedstrijden. Ook mogen de kantine en terras weer open 
en daar is al veel gebruik van gemaakt. Jammer genoeg konden we tot voor kort geen publiek toestaan op het 
sportpark. Dat was een groot gemis. 
Maar: als alles goed gaat kunnen we het nieuwe seizoen weer zonder coronabeperkingen voetballen en zijn 
supporters aan de lijn weer toegestaan. Eindelijk!

Heerde Energiek plaatst zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw én SEH-leden  
kunnen meeprofiteren. 

Heerde Energiek is de energiecoöperatie die actief is in de gemeente Heerde. Voorzitter daarvan is Gert de Vos, 
lid van SEH. De coöperatie is onder andere bezig met de ontwikkeling en de realisatie van zonnedaken waar 
inwoners van de gemeente Heerde aan kunnen deelnemen en ook van kunnen profiteren.
Een van die zonnedaken komt op het clubgebouw van SEH. Hierop worden 188 zonnepanelen geplaatst. Als lid 
van SEH kun je hieraan meedoen. Onze voetbalvereniging wordt ook beter van dit project en ontvangt jaarlijks 
huur voor het gebruik van het dak.
Leden van SEH kunnen profiteren en met voorrang meedoen! Hoe dan?
Heerde Energiek biedt met voorrang deelname in het zonnedak bij SEH aan voor de leden van SEH.  
Je ontvangt daarvoor een mooi rendement. Hoe zit dat?
Dat kun je lezen in een FAQ-lijst (dat is een lijst met vaak gestelde vragen) waarmee we je meenemen in de 
aanpak en het aanbod. Deze FAQ-lijst vind je via deze link. 
Ben je geïnteresseerd in dit mooie aanbod? Laat dat dan weten door het inschrijfformulier ‘Heerde op Rozen 
III’ in te vullen of neem contact op met Heerde Energiek. 

Gezocht: leden onderhoudsploeg!
 
Een goed onderhouden en opgeruimd sportpark is een visitekaartje van onze vereniging. Dat gaat echter niet 
vanzelf! De stille krachten van onze onderhoudsploeg komen elke dinsdagmorgen bij elkaar om ons sportpark 
netjes te houden en kleine reparaties te doen. Elke morgen worden de taken verdeeld en als afsluiter van de 
ochtend wordt er wat gedronken en de welbekende gehaktbal verorberd. Bovendien wordt de stand van zaken 
binnen de vereniging nog eens uitgebreid doorgenomen.
Kortom: gezelligheid troef en ondertussen van groot nut voor onze vereniging!

De onderhoudsploeg kan echter door het wegvallen van enkele vaste krachten wel wat versterking gebruiken. 
Dus denk daar eens over na. Het verplicht je tot niets. Jij bent van harte welkom. Kom gerust langs op de dins-
dagmorgen om het even te bekijken. Wellicht is het iets voor jou! 

https://heerde-energiek.nl/samen-verduurzamen-projecten
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Opening sportpark donderdagavond en zaterdagmiddag (kantine open). 

De zomervakantie staat voor de deur. Normaliter gaat het sportpark dan enkele weken op slot om even bij 
te komen. Maar evenals vorig seizoen zijn we ook dit seizoen erg beperkt geweest in onze mogelijkheden. 
Daarom heeft het bestuur besloten om ook deze zomerperiode (beperkt) open te blijven. Namelijk op de 
donderdagavond en de zaterdagmiddag. Degenen die dat willen kunnen dan sporten en er zijn vrijwilligers 
die de kantine openstellen.
Het bestuur wenst een ieder een fijne zomervakantie toe. Blijf gezond!

Nieuws van de Supporters 
Vereniging en senioren

De Supporters Vereniging van SEH is 
alweer bezig met voorbereiden op het 
nieuwe seizoen. Dan gaat het onder 
meer om de Grote Clubactie. Deze was 
zeer geslaagd het afgelopen jaar! Ook 
de activiteitencommissie hoopt in het 
nieuwe seizoen de draad weer op te 
pakken.

Verder had Harry Zwarthof met een 
aantal anderen de Samenloop voor 
Hoop- commissie opgericht bij SEH. 
Daarvoor was al het nodige geld bin-
nengehaald. Helaas kwam er dit voor-
jaar het bericht dat de Samenlopen 
in Nederland niet meer zullen plaats  
vinden, ook niet in Heerde. Iedereen 
die bij SEH al een bijdrage had ge-
leverd heeft een bericht hierover ont-
vangen. Wat bleek; niemand wilde zijn 
of haar geld terug, dus dit gaat alsnog 
naar het KWF!

De veteranen hebben na een periode 
van aangepast trainen (met bijvoor-
beeld voetvolley) hun trainingsspel 
weer opgepakt. De meesten zijn ge-
vaccineerd. De trainingspartijtjes zijn 
wederom op woensdagavond 20.15 
uur en zaterdagmiddag 13.15 uur. 
Nieuwe aanmeldingen zijn altijd wel-
kom: van spelers die afgelopen seizoen 
gestopt, dit seizoen stoppen of juist 
van buitenaf. Welkom!

Schouderklopjes voor leden SEH

Het 'decoratiebeleid' binnen SEH biedt 
de mogelijkheid om leden die een 
bijzondere taak voor onze club hebben 
vervuld extra aandacht te geven in de 
vorm van een zogenaamde 'schouder-
klop'. Het uitreiken van dit kleinood 
gebeurt doorgaans tijdens een  
vrijwilligersavond of de nieuwjaars 
receptie, maar deze activiteiten konden 
vanwege het coronavirus dit seizoen 
helaas niet doorgaan.
Toch is onlangs aan drie leden van SEH 
het schouderklopje uitgereikt. Dit keer was dat aan Bertus ter 
Velde, Bert Bagerman en Tonnie Hofmeijer (foto). Lees er meer 
over op de site.

Koop loten bij de Amateurvoetbal loterij!

Toffe prijzen winnen en geld verdi-
enen voor je club? Doe dan mee aan 
de Amateurvoetbal Loterij! Daarmee 
kunnen verenigingen eenvoudig extra 
inkomsten genereren. Heb jij online 
al loten gekocht? Daarmee maak 
je kans op gave prijzen (zoals een 
geldprijs van 5.000 euro belastingvrij, 
tickets voor wedstrijden van Oranje 
of een rondleiding bij de KNVB) én 
liefst tachtig procent van de opbrengst gaat naar onze  
vereniging!

Loten kopen kan nog tot en met 12 juli. Steun SEH en doe mee! 
Lees hier meer.

https://vvseh.nl/nieuws/1399/schouderklopjes-voor-leden-seh%20
https://vvseh.nl/nieuws/1400/koop-loten-voor-seh-bij-de-amateurvoetbal-loterij
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Hulpverleners gezocht!

Iedereen heeft het gezien: de Deense 
profvoetballer Christian Eriksen die 
tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland 
vanuit het niets naar de grond ging. 
Het bleek een hartstilstand. Gelukkig 
waren er hulpverleners en artsen aan-
wezig en zagen we dat Eriksen uitein-
delijk bij kennis het veld verliet!
Het voorbeeld wat we hier schetsen 
schrikt misschien wat af, maar ge-
lukkig komt dit niet vaak voor. Toch 
vinden wij het belangrijk dat er bij 
SEH tijdens wedstrijddagen een hulp 
verlener op het sportpark aanwezig is. 
Veelal gebeurt er weinig tot niets, soms 
een pleister, een schouder om iemand 
heen of iemand helpen met een ijs-
kompres.  
Om ook komend seizoen weer elke 
zaterdag een hulpverlener langs 
de velden te hebben zoekt de EH-
BO-commissie van SEH nog mensen. 
Meestal draaien we in diensten van 
maximaal 3 uur op zaterdagen. Het is 
doorgaans uitstekend te combineren 
met het bezoeken van wedstrijden van 
je zoon of dochter.
Heb jij een BHV- of EHBO-certificaat 
of wil jij je via SEH kosteloos laten 
scholen? Vind jij het belangrijk dat 
we ook jouw kind of familielid bij een 
blessure goed en snel kunnen helpen? 
Meld je dan aan. Dit kan door een mail 
te sturen naar voetbalzaken@vvseh.nl. 
Wil je meer informatie? Bel dan naar 
Gerben Rorije (06-50 815 815) of naar 
Gert Toorn (06-53 363 000).

Van het Jeugdbestuur

Het seizoen 2020-2021 zit erop… Ongetwijfeld een van de 
meest bijzondere in de geschiedenis van onze vereniging. Een 
voetbaljaargang waarin veel niet kon of mocht en met schaarse 
hoogtepunten, maar eindigend met toch nog diverse oefenwed-
strijden, de Regiocup en een feestelijke afsluiting voor de Mini- 
pups en de Veldhuis League4Kidz.

Deelname aan de Regiocup is aan ieder team van SEH vrijgelaten. 
In een aantal gevallen een bewust en weloverwogen besluit om in 
de laatste weken geen risico meer te willen lopen, voor anderen 
een gelegenheid een bijzonder seizoen toch nog af te kunnen  
sluiten met een paar echte wedstrijden. Vanzelfsprekend respec- 
teren we daarin de keus van ieder team. De organisatie rondom 
het wel of niet deelnemen, het inplannen en informeren is ge-
lukkig door het wedstrijdsecretariaat ook weer in goede banen 
geleid.

Diverse teams zijn in de afgelopen weken ook al gestart met 
trainen in de nieuwe samenstellingen voor het seizoen 2021-
2022. Voor een aantal teams zijn we nog wel op zoek naar leiders. 
Meld u aan en zorg er daarmee voor dat elk team volgend seizoen 
ook weer de juiste begeleiding krijgt die het verdient.
Gelukkig is er ook dit seizoen weer een mooie feestelijke  
afsluiting geweest voor de Minipups en de Veldhuis League4Kidz. 
Onder leiding van Jan van Egteren, Wendy Zwerver en Dennis 
Huisman was  zaterdag 19 juni de prijsuitreiking en een goed 
georganiseerd fotomoment voor de ouders. Op de site is een 
mooie impressie van de ochtend te vinden (klik hier).

Het volgende seizoen zal ook aangegrepen worden voor aan-
scherpingen en hervormingen binnen ons beleidsplan met 
betrekking tot de jeugd. Het groeien van het aantal teams, 
het moeilijke corona-jaar wat achter ons ligt en ook de veran-
deringen binnen onze maatschappij zorgen ervoor dat ook een 
grote vereniging als de onze mee moet in deze ontwikkelingen. 
Duidelijke kaders neerleggen wie waar voor verantwoordelijk is, 
wat mag wel, wat mag niet, enzovoorts... Komende periode gaat 
hier achter de schermen druk aan  
gewerkt worden om te kunnen zorgen dat we ook daar 
beter het nieuwe seizoen mee in kunnen gaan.

Namens het Jeugdbestuur wensen wij iedereen een 
fijne zomervakantie!

Eric Wagenaar,
Voorzitter Jeugdbestuur

mailto:voetbalzaken%40vvseh.nl?subject=
https://vvseh.nl/nieuws/1404/foto-s-afsluiting-veldhuis-league4kidz-en-minipups
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Zaken en cijfers vanuit de jeugdopleiding en de VTC

•	 Het aantal seniorenteams voor het seizoen 21-22 is zeven teams. Bovendien is er een damesteam.
•	 Als het gaat om het aantal jeugdteams voor 21-22: dit zijn er 21. Ook zijn er 5 meidenteams ingeschreven.
•	 Met ingang van het nieuwe kalenderjaar komt er nog een team bij: SEH 08-2.
•	 De indelingen voor 21-22 staan op de site en zullen binnenkort na enige mutaties definitief worden.
•	 Als VoetbalTechnische Commissie (VTC) gaan we de structuur van coördinatoren wijzigen. Het wordt 

geclusterd in leeftijdsgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Hiervoor zijn we intern op zoek 
naar onafhankelijke leden die dit op zich willen nemen.

•	 Verder zijn we per 1 januari op zoek naar een hoofdtrainer voor de Veldhuis League4Kidz én een  
coördinator voor deze jeugdcompetitie.

Van de redactie

Zoals de meeste lezers van deze nieuwsbrief wel weten 
bestaat de redactie uit leden van de PR-commissie van 
SEH. Deze commissie, de naam zegt het al, zorgt voor 
de pr en communicatie rond de club. Zowel intern als 
extern.

Je zou misschien denken dat er in tijden van corona niet 
zo veel te doen is voor deze commissie, maar dat is niet 
helemaal waar. Met de mogelijkheden die er nog wel 
waren, en nu weer zijn, wordt er nog het nodige gedaan.

Ook is er naar de communicatie-uitingen gekeken. Dat 
heeft erin geresulteerd dat er de komende tijd best wat 
gaat veranderen rond onze communicatiekanalen. In de 
vorige nieuwsbrief hadden we al laten weten dat we de 
mogelijkheden voor een nieuwe PR-gids aan het  
bekijken zijn. Inmiddels is de redactie druk bezig om 
‘iets’ te realiseren.

Daarnaast zijn de werkzaamheden rondom een  
nieuwe website gestart en zullen we binnen niet al te 
lange tijd overgaan naar een ander nieuwsbrief- 
programma. Voldoende mooie plannen, dus. Maar voor 
nu: op naar een mooie (sport)zomer en een hopelijk 
volledig, nieuw voetbalseizoen!

Nieuw boekje van de sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft dit keer groot  
nieuws! Er is namelijk een nieuw boekje met 
sponsormogelijkheden. Al is dat op zich niets 
bijzonders, maar er zijn wel nieuwe  
mogelijkheden tot sponsoring.

Zoals de bedrijfsnaam verbinden aan bijvoor-
beeld een kleedkamer of een veld. Uiteraard zijn 
ook de bekende zaken, zoals reclameborden, 
shirt sponsoring, etcetera, terug te vinden in het 
boekwerk.

De bestaande sponsoren zullen dit fraaie stukje 
drukwerk, verzorgd door de Koninklijke Van 
der Most, binnenkort ontvangen. We hopen dat 
er zaken tussen zitten die interesse wekken om 
de sponsoring uit te breiden. Zelf mensen uit uw 
netwerk interesseren of aandragen kan  
natuurlijk ook… Dat horen we graag, via  
sponsorcommissie@vvseh.nl!

mailto:sponsorcommissie%40vvseh.nl?subject=
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Suggesties om nog even (na) te lezen…

•	 Afsluiting Veldhuis League4Kidz en Minipups

•	 Deon de Graaf naar Vitesse Voetbalacademie

•	 Nieuwe tassen van Biomassatechniek voor JO8-1

•	 MO19-1 ziet in Peter van Beek nieuwe trainer

•	 Nieuw trainersduo voor SEH JO15-1

•	 Vacature: trainer lagere seniorenteams

•	 Nieuwe indeling jongensteams online

•	 Indeling Dames/Meiden nieuwe seizoen online

•	 Andre Nieuwenhuis en Gerlof Logtenberg nieuw trainersduo JO17-1

•	 Alle info over corona bij SEH

https://vvseh.nl/nieuws/1404/foto-s-afsluiting-veldhuis-league4kidz-en-minipups
https://vvseh.nl/nieuws/1402/deon-de-graaf-naar-vitesse-voetbalacademie
https://vvseh.nl/nieuws/1401/nieuwe-tassen-van-biomassatechniek-voor-jo8-1
https://vvseh.nl/nieuws/1397/mo19-1-ziet-in-peter-van-beek-nieuwe-trainer%20
https://vvseh.nl/nieuws/1396/nieuw-trainersduo-voor-seh-jo15-1
https://vvseh.nl/nieuws/1393/vacature-trainer-lagere-seniorenteams
https://vvseh.nl/nieuws/1392/nieuwe-indeling-jongensteams-online
https://vvseh.nl/nieuws/1391/indeling-dames-meiden-nieuwe-seizoen-online
https://vvseh.nl/nieuws/1384/andre-nieuwenhuis-en-gerlof-logtenberg-nieuw-trainersduo-jo17-1
https://vvseh.nl/nieuws/1312/alle-info-over-corona%20

