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HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

Hoe gaat het nu….?
Hoe is het nu om voorzitter te zijn van Read Swart? Een veel gestelde vraag sinds mijn aantreden in september in
het bestuur. Helaas moet ik dan het antwoord verschuldigd blijven, want na een paar wedstrijden en de eerste
bestuursvergaderingen ging “de boel” op slot. Juist in deze beginperiode leer je spelers, commissieleden,
vrijwilligers en de club goed kennen. Iedereen en ook andere nieuwe vrijwilligers en leden hebben veel gezellige en
sportieve moment moeten missen.
Als bestuur hebben we niet stil gezeten en hebben alle geplande vergaderingen en ingeplande “corona”
vergaderingen kunnen plaatsvinden om zo zoveel mogelijk lopende zaken daar te laten gaan.
Zo is er op het terrein naast de dassenbestrijding ook het een en het ander gebeurt, waaronder de plaatsing van
nieuwe ballenvangers en worden er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van nieuwe dug-outs. Verder is er
vooruitgang geboekt voor de uitbereiding van de parkeerplaatsen en komt de gemeente na de winter met een
concreet voorstel. Ook vanuit de sponsorcommissie zijn er diverse activiteiten geweest, waaronder belronde
Vriendenlotererij, Rondje voor de Club en is het contract met Siebe de Vries verzekeringen weer voor drie jaar
verlengd. Ook zien we op de velden gelukkig nog wat activiteiten en zijn we blij dat de trainers en begeleiders
iedereen nog weet te motiveren met leuke trainingen, oefeningen en andere activiteiten.
Met de financiële steun van de bond, gemeente en overheid weten we ons er doorheen te slaan en kunnen
bestaande plannen, waaronder het duurzaamheid project en andere investeringen, hopelijk plaats blijven vinden
zoals gepland. Graag willen we iedereen bedankten die op wat voor manier dan ook onze lub heeft gesteund en
blijft steunen.
Gelukkig is Read Swart een hechte vereniging met veel enthousiaste mensen met enorme veerkracht… Daar waar
anderen afhaken, gaan wij door; in en op het veld!! Wij, als bestuur, hebben er dan ook het volste vertrouwen dat
onze club na het fantastische jubileumjaar ook dit weet te overwinnen. We kijken enorm uit naar de eerste
wedstrijden en gezellige momenten op sportpark De Jister en hopen daar iedereen weer tegen te komen.
Mocht je vragen hebben? We zijn altijd bereikbaar via de website en bekende mail of bel adressen of schiet gewoon
iemand aan; een commissie -of bestuurslid, trainer of begeleider !!
Peter Laan
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Vertrek Anton Gerding en Mark Stobbe
Aan het begin van dit seizoen gaf Anton Gerding al aan dat dit zijn laatste seizoen als hoofdtrainer zou
zijn. Anton stopt als trainer omdat hij wil gaan reizen en andere dingen wil gaan doen. Afgelopen week
heeft ook Mark Stobbe bij de club aangegeven dat hij aan het einde van dit seizoen stopt.
Hoopvol als we zijn, gaan we er vanuit dat we volgend seizoen weer gaan voetballen als normaal. Dat
betekent twee keer per week trainen en een wedstrijd in het weekend. Mark heeft aangegeven dat het
trainerschap hem veel tijd kost en dat hij op dit moment andere prioriteiten heeft. Mark heeft ook
aangegeven, dat dit voor hem geen definitief afscheid van Read Swart betekent. Wat dit inhoudt, weten
we nog niet. Voor nu houden we het op, zoals Mark het noemt, een ‘tot ziens-afscheid’.
Het bestuur is meteen in actie gekomen. Inmiddels is er een vacature geplaatst op de onze website, de
voetbalsite Tweenul.nl en onze social media. Deze vacature kun je verderop ook in dit Jisternijs lezen.
Uiteraard kijken we ook in ons netwerk wie we hiervoor kunnen benaderen. Zodra wij meer nieuws
hebben, laten we dat weten.

Read Swart krijgt 5.000 euro van de VriendenLoterij
De VriendenLoterij heeft Read Swart uitgeroepen tot ‘Club van de Week’ omdat wij bezig zijn met het
verduurzamen van ons sportcomplex. En dus ontvangen wij eenmalig een bedrag van 5.000 euro van de
VriendenLoterij.
Een speciale commissie die zich bezighoudt met duurzaamheid binnen de club kan dit geld goed
gebruiken. We gaan de komende jaren aan de slag met het duurzaamheidsplan. Zo komen er
zonnepanelen en een boiler voor de energievoorziening. Penningmeester Jan van der Hoeff: “We hebben
diverse acties opgezet om de financiering rond te krijgen en dat we nu een steuntje in de rug krijgen van
de VriendenLoterij is een enorm boost voor ons duurzaamheidsproject!”
Eerder al ontvingen we al 7.500 euro van de Rabobank voor het uitvoeren van het duurzaamheidsplan.
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Mem, ik wol foutbalje!
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.
Wat is Kaboutervoetbal?
Kaboutervoetbal is bedoeld voor kinderen vanaf 4,5 tot 6 jaar. 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. En misschien een keer tegen een kabouterteam van een buurtclub.
Voor wie is Kaboutervoetbal?
Alle jongens en meisjes vanaf 4,5 tot 6 jaar die graag buiten en/of met een bal spelen zijn welkom op de
training.
Wat heeft mijn kind nodig voor Kaboutervoetbal?
De kinderen kunnen hun eigen sportkleding, zoals een trainingspak, aan. Je hoeft geen Read Swart shirt of
outfit te kopen.
Wanneer is het Kaboutervoetbal bij Read Swart?
Vanaf 27 februari is er iedere zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur Kaboutervoetbal. Vanwege de
coronamaatregelen mogen de ouders niet blijven kijken bij de training.
Wie geeft Kaboutervoetbal bij Read Swart?
Melle van der Wal geeft de trainingen. Melle is vanaf zijn vijfde jaar gek van voetbal. Hij was keeper bij
v.v. Bakkeveen. Nu alleen nog als supporter van SC Heerenveen ‘actief’.

Wat kost Kaboutervoetbal bij Read Swart?
Kaboutervoetbal bij Read Swart is gratis. Wanneer jouw zoon of dochter enthousiast is om te voetballen,
kan hij of zij vanaf 6 jaar meevoetballen in de O7. Informatie over contributie kun je vinden op
www.readswart.nl
Meer informatie
Wil je meer informatie over Kabouter- of jeugdvoetbal bij Read Swart? Kijk dan op onze website of bel
met Martin Jan Adema, jeugdsecretaris: 06-41208823
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Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt
voor het seizoen 2021/2022

een Hoofdtrainer voor de A-selectie
Read Swart is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met 280 leden en heeft een sterke
verbondenheid binnen het dorp. Het dorpskarakter speelt op dit moment een belangrijke rol
bij de successen binnen onze senioren- en jeugdafdeling. De seniorenafdeling bestaat uit 4
mannenelftallen, 1 vrouwenelftal, 3 teams mannen 35+ en 1 team vrouwen 30+. De
jeugdafdeling telt ca. 90 spelers verdeeld over 8 teams van JO19 t/m JO8.
Read Swart streeft ernaar om elk seizoen een 1e elftal te kunnen vormen met echte “Read
Swarters”, waaronder doorgestroomde jeugd. De A-selectie is op die wijze de afgelopen jaren
flink verjongd en draait al enkele jaren mee in de top van de 3e klasse. De hoofdtrainer is hierin
een belangrijke schakel.
We verwachten dat een nieuwe hoofdtrainer ambitieus is en volgens een duidelijke visie werkt,
die aansluit bij het team en bij de verenigingscultuur gebaseerd op een combinatie van prestaties
en gezelligheid. De hoofdtrainer is minimaal in het bezit van het diploma UEFA B / TC 2 en
ervaring met het trainen en coachen van een 1e team op minimaal 3e klasse niveau. Daarnaast
verwachten we van de hoofdtrainer een actieve houding en betrokkenheid, op sportief en
sociaal gebied bij zowel senioren als bij de jeugd. We hebben een ambitieus hoofdbestuur, dat
open staat voor nieuwe ideeën en waarbij gerekend kan worden op een breed en actief leger aan
vrijwilligers
We komen graag in contact met kandidaten die aansluiten bij het door ons geschetste profiel en
die onze intentie delen om een meerjarige samenwerking aan te gaan.
Interesse? Meer info?
Neem contact op met de Voorzitter Seniorenzaken Kees-Bart Jonker
06-22481042 of k.jonker51@upcmail.nl
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