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Woensdag 17 maart 2021

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

BESTUURSNIEUWS

Beste leden en vrijwilligers,
Het is nu zo’n jaar geleden dat we met corona en de bijkomende maatregelen te maken kregen. De
impact is enorm en zo ook bij ons in het dorp en haar verenigingen. Bewonderingswaardig hoe positief en
flexibel velen van ons zich hebben opgesteld. Met name complimenten voor de trainers om de motivatie
bij de spelers hoog te houden zonder een spannende wedstrijd in het vooruitzicht. Mooi om te zien hoe
er initiatieven genomen zijn en diverse mensen altijd actief blijven. Natuurlijk kunnen we het mensen niet
kwalijk nemen als ze er even door heen zitten en dit niet altijd kunnen opbrengen.
Gelukkig worden er nu de eerste stapjes gezet om hopelijk toch nog straks wat wedstrijden, in wat voor
verband dan ook, te kunnen spelen. Er is nog een redelijke kans dat er voor de categorie A en de
competities tot en met 23 de competitie herstart kunnen worden.
Met deze wetenschap en het voorjaar in het vooruitzicht kunnen we elkaar hopelijk snel weer eens
treffen.
Namens het bestuur
Peter Laan
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Hans de Jong nieuwe hoofdtrainer v.v. Read Swart
Het bestuur van v.v. Read Swart heeft Hans de Jong aangesteld als trainer voor de A-selectie voor het
seizoen 2021/22. Hij volgt hierbij het trainersduo Anton Gerding en Mark Stobbe op, die aan het einde
van dit seizoen beiden (voorlopig) stoppen met hun trainerscarrière.
Hans de Jong woont met zijn vrouw en twee zonen in De Knipe en zit zijn hele leven al in de voetballerij.
Hij is op zijn 10e begonnen bij de jeugd van SC Heerenveen en heeft ook in de selectie gespeeld. Totdat hij
op z’n 22ste door vele knieblessures moest stoppen met zijn profcarrière en overstapte naar vv
Heerenveen. Hans de Jong heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) gedaan en heeft op
verschillende scholen lesgegeven. Aan het CIOS was hij 15 jaar docent Voetbal en heeft vele trainers
opgeleid. Hans de Jong heeft een lange staat van dienst als voetbaltrainer, zowel bij amateurclubs op
hoog niveau als in het betaalde voetbal.
“Voor mij is het een nieuwe ervaring om een club te trainen waar prestatie en plezier beide belangrijk
zijn. Dit kwam toevallig op mijn pad en het past op dit moment goed. Bovendien kan ik lopend naar de
club”, aldus Hans de Jong. Het bestuur is er trots op dat ze een trainer van dit niveau heeft kunnen
vastleggen en ook de spelers hebben vertrouwen in deze samenwerking.
Op dit moment is Hans trainer bij Sneek Wit Zwart en freelance voetbalscout voor buitenlandse clubs.
Volgend seizoen traint Hans ook de selectie van Leeuwarder Zwaluwen (1e klasse zaterdag). Wellicht dat
we uit het netwerk van Hans nog kandidaten kunnen scoren voor onze vacatures van trainingscoördinator
en trainers bij de jeugdafdeling.
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Duurzaamheidscommissie
Al enige tijd hebben we bij Read Swart een duurzaamheidscommissie die zich bezighoudt met het
verduurzamen van de kantine en de kleedkamers. Dit is natuurlijk goed voor het milieu, maar ook voor de
clubkas. Pier Kingma is voorzitter van deze commissie, welke verder bestaat uit: Jetse Durkstra, Leffert de
Bos, David Peter Kuiper, Steven Kuiper, Anne Dikkerboom en Jan van der Hoeff.
Maatregelen
Op advies van Sportstroom gaan we de volgende maatregelen nemen:
• Energiezuinige apparatuur, zoals koelkasten
• Hybride systeem voor waterverwarming (verwarming dmv gas en zonne-energie)
• Zonnepanelen op het dak
• Isoleren kantine; dubbel glas, dakisolatie en spouwmuurisolatie
• Bewegingsmelders, deurdrangers en Ledverlichting
Wanneer we bezig gaan met het isoleren van de kantine, vervangen we de oude kozijnen voor kunststof
kozijnen. En komt er een nieuwe entree met grotere hal.
Subsidies
Om alle plannen uit te voeren, is natuurlijk geld nodig. Via eigen acties zoals een sponsorloop i.s.m. SC
Heerenveen, geld vanuit de Club van 50 en de jaarlijks oliebollenactie hebben we al bijna € 18.000
binnengehaald. Verder hebben we al mooie bedragen ontvangen van de Rabobank, ING en de
Vriendenloterij, Op dit moment lopen er meerdere subsidieaanvragen om ook de rest van het benodigde
bedrag op tafel te krijgen. Binnenkort horen we of en hoeveel subsidie we krijgen. Dan kunnen we
beginnen met het uitvoeren van de plannen. Hierbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Kun en wil je
hierbij helpen, meld je dan bij een van de commissieleden.
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JEUGDNIEUWS
Heel voorzichtig begint er wat licht aan het eind van de coronatunnel te komen en mogen we in ieder
geval gaan hopen op een weer regulier seizoen 2021-2022. We zijn nog steeds in afwachting van
berichtgeving vanuit de KNVB of er voor de jeugd nog een kleine (regionale) competitie georganiseerd
gaat worden. De verwachtingen zijn niet hoog, maar het is nog niet helemaal van de baan.
Trainen kan gelukkig volop en nu zelfs t/m 26 jaar. Komende week kunnen ook de 26-plussers weer in
viertallen aan de gang, dus ook voor die groep hopelijk weer wat meer voetbalplezier.
Inmiddels zijn we ook aan de onderzijde van de leeftijdsladder volop actief. Onder leiding van trainer
Melle van der Wal is er 1x per 2 weken op zaterdagochtend kaboutervoetbal. Jongens en meisjes van 4, 5
en 6 jaar zijn van harte welkom om bij Read Swart vrijblijvend aan de voetbalsport te komen ruiken. Dit in
de hoop dat ze zo enthousiast worden, dat ze volgend seizoen lid worden en dat we weer serieus 1 of
meerdere JO7-teams op de been kunnen gaan brengen. Dat er animo is, blijkt wel uit het succes met
inmiddels zo’n 12 deelnemers. Elders in het Jisternijs een uitgebreider verslag.
Onderlinge wedstrijden binnen de club mag nog steeds. Nu zelfs t/m 26 jaar, dus afgelopen weekend is er
een onderlinge wedstrijd tussen de JO19 en de senioren O26 gespeeld. Ik heb begrepen dat de JO19 het
betere elftal was, maar omdat de senioren effectiever in de afronding bleken, is de eindstand toch met 42 in het voordeel van de senioren uitgevallen.
Omdat we naar verwachting nog wel even op actie vanuit de KNVB zullen moeten wachten, hebben we de
intentie om het weekend van 27 en 28 maart weer wat voor de jeugd te organiseren. Zo spoedig mogelijk
zullen we leiders en trainers daarover informeren, maar reserveer dit weekend alvast in de agenda.
Tot slot willen we iedereen, en met name de ouders van onze jeugdleden, wijzen op een nieuwe vacature.
Door verschuivingen in de commissies is er met ingang van het volgende seizoen (dus vanaf augustus
2021) een vacature ontstaan voor een Jeugdcoördinator Bovenbouw (JO14 – JO19). Het betreft hier het
organisatorische deel rondom het jeugdvoetbal; het voetbaltechnische deel ligt bij de trainers en de
Trainingscoördinator (nog vacant). De gemiddelde tijdbesteding is 3 uur per week.
Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het voetbalwelzijn van de jeugd binnen onze mooie
vereniging, schroom dan niet om voor meer informatie contact op te nemen met Mark of Martin-Jan.
Jeugdcoördinator O19-O14: Mark Woollard
Jeugdcoördinator O13-O7: Martin Jan Adema
Trainingscoördinator:
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Kaboutervoetbal
Zaterdag 27 februari waren er negen spelertjes (m/j) bij de eerste keer Kaboutervoetbal. Vol
enthousiasme dribbelden ze met de bal door het veld. Onder leiding van trainer Melle deden ze
oefeningen, schoten ze op het doel en leerden zelfs juichen. Na een partijtje was er popcorn voor
iedereen. De ‘kabouters’ wilden na een uur nog lang niet naar huis.

De ‘Kabouters’ op de eerste training
Afgelopen zaterdag was de tweede training. Ook nu weer een groep uitgelaten kinderen op het veld.
Maar liefst 12 jongens en een meisje. De trainersstaf is inmiddels uitgebreid van Jan Harm Nutters, zodat
de groep opgedeeld kon worden in grote en kleine kabouters.
Wat is kaboutervoetbal?
Kaboutervoetbal is elke twee weken op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. En is bedoeld voor alle
jongens en meisjes vanaf 4,5 tot 6 jaar die graag buiten en/of met een bal spelen. Spelenderwijs leren de
jongens en meisjes op een leuke manier omgaan met de voetbal. Kabouters spelen geen officiële
wedstrijden. Op de training spelen ze onderlinge partijtjes.
Meer informatie
Kaboutervoetbal bij Read Swart is gratis. De kinderen kunnen hun eigen sportkleding, zoals een
trainingspak, aan. Je hoeft geen Read Swart shirt of outfit te kopen. Wil je meer informatie over Kabouterof jeugdvoetbal bij Read Swart? Kijk dan op onze website of bel met Martin Jan Adema, jeugdsecretaris:
06-41208823
Speelt jouw kind het liefste buiten? En dan ook nog met een bal? Dan is Kaboutervoetbal bij Read Swart
waarschijnlijk hartstikke leuk voor jouw zoon of dochter.
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