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Coronaperikelen 

Het aantal corona besmettingen neemt schrikbarend toe in onze gemeente. Er zijn al meer besmettingen ge-
noteerd dan een jaar geleden, toen ook een donkere wolk van besmettingen over ons dorp hing. Ook bij onze 
club zijn er inmiddels diverse besmettingen genoteerd. Met name in de jeugd, maar ook bij seniorleden. De 
school Het Talent sluit zijn deuren en ook op De Noordgouw zijn klassen naar huis gestuurd. Er is volgens de 
normen van het RIVM sprake van een zeer ernstige situatie. Onze voetbalclub heeft hier een grote verantwoor-
delijkheid te dragen.  
Na raadpleging en overleg met verschillende mensen binnen onze vereniging heeft het bestuur dan ook besloten 
om alle trainingen bij onze club ingaande 29-3-2021 gedurende 2 weken (tot 11-4-2021) stil te leggen. Dat is 
teleurstellend en zeer tegen onze zin, maar we nemen hiermee de verantwoordelijkheid die bij de ernst van de 
situatie hoort. Door dit te besluiten verminderen we het aantal contacten, een voorwaarde om de coronabesmet-
tingen (zowel bij jongeren als bij ouderen) zoveel mogelijk te voorkomen. Lees er meer over op onze website. 

Ons bereiken berichten van leden en hun familie die besmet zijn geraakt met het virus. Graag zouden we ieder 
besmet lid een kaartje willen sturen met een bemoediging en de wens te uiten om weer snel beter te worden. 
Dat blijkt niet doenlijk, omdat we als bestuur het overzicht niet hebben. 
Daarom wenst het bestuur met deze nieuwsbrief eenieder die ziek wordt (is) van corona veel sterke en een 
voorspoedig herstel toe!

Ondanks alles gloort er toch licht aan de horizon: het vaccineren gaat steeds sneller en de zomer komt eraan. 
Hoewel dat nog even duurt zijn we dan ook onverminderd optimistisch over verruiming van de mogelijkheden 
om weer ons ‘normale voetballeven’ op te pakken: trainen, wedstrijden, lekker douchen na afloop en daarna 
in het clubhuis napraten onder het genot van een drankje/hapje op het terras. Het lijkt allemaal al zo lang 
geleden…

Jubileum Veldhuis League4Kidz 
 
Deze competitie voor jongens en meisjes van 6 en 7 jaar is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de jeugd 
opleiding van SEH en is al bezig aan het tiende seizoen.
Zoals het natuurlijk hoort rond een jubileum moet je zo’n tiende verjaardag van de Veldhuis League4Kidz goed 
vieren. Ook met onze belangrijke partner en sponsor, Veldhuis Advies uit Heerde. Het coronavirus maakt dit er 
echter niet makkelijker op. We hopen hier later dit seizoen toch wat van uit te kunnen voeren. Of dat ook lukt 
is sterk afhankelijk van wat er wel en niet kan en mag.
Wil je meer hierover lezen? Bekijk dan dit bericht op de site.

https://vvseh.nl/nieuws/1382/alle-trainingen-voor-2-weken-stilgelegd
https://vvseh.nl/nieuws/1368/seh-trots-op-jubileum-veldhuis-league4kidz
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Vacature voor Beheerder/ster Benedenverdieping van ons clubhuis 

Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld stopt Tonnie Hofmeijer met zijn werkzaamheden om de beneden-
verdieping te onderhouden. Jarenlang heeft hij ervoor gezorgd dat de kleedruimtes voor spelers en scheids-
rechters er prima uitzien. Een visitekaartje van onze club!
Omdat Tonnie stopt, is er nu een vacature ontstaan voor beheerder van de benedenverdieping.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden van de ruimtes en de gang van de benedenverdieping. De 
daarvoor benodigde middelen zijn aanwezig. De tijden zijn flexibel en naar eigen believen in te vullen. Deze 
functie is bij uitstek ook geschikt om met goede onderlinge afspraken met meer personen in te vullen. Voor 
deze belangrijke functie wordt een vrijwilligersvergoeding (belastingvrij) verstrekt.

Informatie over invulling van de taken is te verkrijgen bij bestuurslid Herman van Ommen (mob. 06-51507478). 
Informatie over de vrijwilligersvergoeding is te verkrijgen bij penningmeester Otto Teule (mob. 06-2125534). 
Ook bij andere bestuursleden is informatie verkrijgbaar.

Het bestuur.

Van het jeugdbestuur 

Het 1e kwartaal van 2021 zit er zo goed als op en de situatie was tot dit weekend nog niet veel veranderd. We 
moesten het nog steeds doen met trainen en onderlinge wedstrijdjes. De Veldhuis League4Kidz is inmiddels 
wel weer aan een nieuwe editie begonnen en ook de oudere jeugd mocht weer ‘normaal’ trainen in groepsver-
band. We hopen nog steeds, wellicht tegen beter weten in, dat we ergens dit voorjaar toch nog profijt gaan 
hebben van al die trainingsarbeid en er nog een moment komt waarop er zelfs weer echte wedstrijden gespeeld 
mogen worden. 

Inmiddels stijgen de besmettingen op onder andere de scholen in Heerde zo sterk dat er afgelopen weekend 
een zware beslissing is genomen en alle activiteiten op ons sportpark voor 2 weken stopgezet moeten worden. 
In deze nieuwsbrief wordt dit verder toegelicht. Erg jammer maar noodzakelijk, ook gezien onze grote maat- 
schappelijke functie binnen ons dorp Heerde.

Inmiddels wordt er ook al weer naar het volgende seizoen gekeken en is de VTC druk met voorlopige 
indelingen voor al onze jeugd. Voor elk team zullen we ook na de zomer weer begeleiding nodig hebben. Lijkt 
u het nu al leuk om een team te trainen of als leider langs de lijn te staan? Of een wedstrijd te fluiten? Meld u 
dan aan bij een van de bestuursleden.

Ten slotte nog… verderop in deze nieuwsbrief staat ook een verwijzing naar de Paas-winactie die we op het 
Instagram-account van vv SEH op dit moment hebben. Regelmatig plaatsen we op Instagram leuke foto’s en 
berichten over onze club. Volg ons en blijf ook zo op de hoogte van alles wat er speelt op sportpark De Eeuw-
landen: instagram.com/vv.seh

Namens het jeugdbestuur, 
Eric Wagenaar

IJsmutsen van de Supporters Vereniging

Er zijn weer nieuwe, speciale S.E.H. blauwe ijsmutsen met witte opdruk ‘SEH’ te koop! Het gaat om hoog-
waardige kwaliteit, een muts heb je voor 12,50 euro. Een deel van dit bedrag gaat naar het goede doel KWF. 
De mutsen zijn te verkrijgen bij Harry Zwarthof, Vicarielaan 4, 8181 KA in Heerde.

https://www.instagram.com/vv.seh/
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Enkele zaken vanuit de jeugdopleiding van SEH

*Handig om te weten: het tijdpad waarin de nieuwe indelingen voor de jeugdteams van SEH voor volgend 
seizoen zal verlopen is inmiddels te vinden op de site.

*Een talentengroep uit de O17 en 019 laten we meetrainen met de 1e selectie en de onderlinge wedstrijden op 
de zaterdag.

*De volgende vacatures zijn voor de toekomst nog niet ingevuld:
•	 Trainer voor de teams JO17-1 en JO15-1
•	 Een trainer voor de 015-2, voor de woensdagavond
•	 Coördinator Veldhuis League4Kidz (administratieve functie en zaterdagmorgen aanwezig zijn bij de 

wedstrijdjes)
•	 Tijdelijke verzorger voor de periode augustus tot en met november, lees op de site meer.

Meer informatie hierover is eventueel te verkrijgen via het jeugdbestuur of de Hoofd Jeugd Opleidingen, 
Gerrit van Leeuwen.

Mogelijkheden gids of folder Wij zijn SEH

Wat hebben we als redactie en PR-commissie veel positieve reacties gehad op de vouwfolder die vlak voor de 
feestdagen is verspreid. Bedankt daarvoor! We hebben deze folder gemaakt als alternatief voor de PR-gids ‘Wij 
zijn SEH’, die normaliter vlak voor de start van de competities bij iedereen in de bus- of op de mat- valt.
Een volwaardige en kwalitatief goede gids bleek vorig jaar door het coronavirus niet haalbaar. De vraag is hoe 
dat dit jaar gaat... We gaan nog niets verklappen, maar we kunnen wel zeggen dat we in overleg de verschillende 
(andere) mogelijkheden aan het bekijken zijn!

Om nog even (na) te lezen…

•	 Harry Veldhuis wordt nieuwe trainer SEH 2, klik hier
•	 Joël Veldman versterkt SEH 1, klik hier
•	 Paasactie van SEH op Instagram; meedoen kan tot en met 31 maart!, klik hier
•	 Jan Willem Hanekamp wordt nieuwe trainer JO19-1, klik hier
•	 Jubilarissen SEH toch verrast, klik hier
•	 SEH-sjaals aan winnaars woordzoeker uitgedeeld, klik hier
•	 Nieuw sponsorbord voor Strak Hekwerk, klik hier
•	 Alle info over corona,  klik hier

https://vvseh.nl/nieuws/1376/tijdpad-indelingen-seizoen-21-22
https://vvseh.nl/nieuws/1374/vacature-verzorger-masseur
https://vvseh.nl/nieuws/1362/harry-veldhuis-wordt-nieuwe-trainer-seh-2
https://vvseh.nl/nieuws/1378/jo-l-veldman-versterkt-seh-1
https://vvseh.nl/nieuws/1379/paasactie-van-seh-op-instagram
https://vvseh.nl/nieuws/1375/jan-willem-hanekamp-wordt-nieuwe-trainer-jo19-1
https://vvseh.nl/nieuws/1366/jubilarissen-seh-toch-verrast
https://vvseh.nl/nieuws/1359/seh-sjaals-aan-winnaars-woordzoeker-uitgedeeld
https://vvseh.nl/nieuws/1365/nieuw-sponsorbord-voor-strak-hekwerk
https://vvseh.nl/nieuws/1312/alle-info-over-corona

