
 

 
 
 
 
 
 

  

Dinsdag 24-12-2019 

Jaargang 1, nummer 1 vv Peize nieuwsbrief 

Punten van vandaag 
 
• Peize op zoek naar 

nieuwe hoofdtrainer 

 

• Betaling van 

vrijwilligers 

 

• Schoonmaak 

kleedkamers 

 

• Nieuwbouw update 

 

• Geen alcohol onder 

de 18 

 

Het einde van het jaar 2019 is al bijna in zicht. Tijd om jullie via deze kerstnieuwsbrief 
op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes binnen onze 
vereniging. 
 

Hallo voetballiefhebbers, 

VV Peize is op zoek naar nieuwe hoofdtrainer 

Het bestuur van de VV Peize en trainer Henk Veenhof hebben in onderling overleg 
besloten het huidige contract voor het komend seizoen niet te verlengen. Hiermee 
moet de huidige periodekampioen van de 3e kl B op zoek naar een nieuwe 
hoofdtrainer. De vacature is inmiddels uitgezet en wij hopen eind januari de naam 
van de nieuwe trainer aan u te kunnen melden 
 

Betaling van vrijwilligers. 

Schoonmaak van de kantine is als goed gastheer belangrijk. Daarom heeft het 
bestuur besloten om alleen deze schoonmaakwerkzaamheden tegen betaling te 
laten doen. De kantinedienst wordt bezet door vrijwilligers en deze worden niet 

betaald. 

Schoonmaak kleedkamers 

Regelmatig zien we dat de kleedkamers niet schoon achter gelaten worden. De 
teams die als laatste weggaan worden vriendelijk, doch dringend verzocht, de 
kleedkamers schoon achter te laten. 
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“Er lijkt eindelijk 
beweging te zitten in de 

nieuwbouw.” 

De nieuwbouw voor onze accommodatie is een belangrijk onderwerp en staat iedere 
bestuursvergadering op de agenda. Daarnaast worden er  actief  contacten gelegd 
met de gemeente en gesprekken gevoerd om dit proces te versnellen en te komen 
tot een definitief plan voor een nieuwe accommodatie. Deze week heeft de 
gemeente kenbaar gemaakt dat er geld beschikbaar is. De architect maakt nu een 
voorlopig planontwerp en wij gaan ervan uit dat we uit kunnen kijken naar de 
nieuwbouw. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente 
Noordenveld. 
 

Nieuwbouw 

N.a.v. de opdracht aan het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering om de 
fracties van de politieke partijen op de hoogte te stellen van de gang van zaken 
m.b.t. de nieuwbouw accommodatie is hieraan inmiddels voldaan. Alle politieke 
partijen zijn op de hoogte gebracht. 
Inmiddels valt er toch enige beweging te bespeuren. 
 

- Er is een externe projectleider aangesteld, die inmiddels met alle partijen 

heeft gesproken en in januari een plan van aanpak zal  presenteren; 

In het integraal accommodatie plan (ISAP) van de Gemeente Noordenveld,  dat 
inmiddels aan de  gemeenteraad is aangeboden, wordt het onderstaande 
aangegeven: 
 

“Aparte projecten 
Ook gaan we in 2020 verder met de plannen voor twee aparte projecten: 

 Een nieuw clubgebouw voor VV Peize. Samen met VV Peize hebben 
we een plan gemaakt voor een nieuw en duurzaam clubgebouw 
gekoppeld aan de naastgelegen sporthal. Een architect is bezig met een 
voorlopig ontwerp. De planning is dat we het volgende klaar hebben in 
2020:  
-    een definitief ontwerp van het clubgebouw; 
-    planologische procedures; 
-    vergunningen; 
-    financiële afspraken. 
- We hebben hiervoor een projectleider aangesteld. Begin 2021 

starten we met de bouw van het nieuwe clubgebouw. We komen 

daarvoor met een apart dekkingsvoorstel” 

In 2020 zal er dus veel duidelijk worden m.b.t. de bouw van de nieuwe 
accommodatie, waarbij wordt uitgegaan van een start van de bouw in begin 2021. 
Het bestuur zal de leden op de hoogte houden en indien noodzakelijk de leden in 
vergadering bijeenroepen. 

Stand van zaken: nieuwe accommodatie VV Peize 

 



 

 

vv Peize nieuwsbrief Pagina 3 van 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen alle leden van onze vereniging er nogmaals op wijzen dat het verkopen van 
alcoholhoudende dranken aan de jeugd onder 18 jaar verboden is. Wij vragen onze jeugd, 
de mensen die kantinedienst hebben en de ouders hierop toe te zien en zich aan deze 

regel te houden. 

Geen alcohol onder de 18 jaar 

“Technische commissie 
start januari/februari 
met evaluatie met 
jeugdtrainers.” 

  

 

Doelen komend jaar 

Ieder jaar formuleert het bestuur van de vereniging, na input vanuit de commissies en 
leden de doelen voor het seizoen. Onderstaande doelen zijn: 
 
1. Randvoorwaarden scheppen voor persoonlijke ontwikkeling (sport en plezier!)  
2. Zorg dragen voor een goede sfeer 
3. Uitdragen van Respect & Fairplay zowel in als extern 
4. Kwaliteitsimpuls geven aan jeugdafdeling 
5. Aandacht vrijwilligerswerving 
6. Aandacht ledenwerving 
7. Financieel gezond binnen de randvoorwaarden van betaalbaarheid en ambitie. 
8. Op zoek naar uitbreiding sponsorinkomsten 
9. Met gemeente stappen zetten in Nieuwbouw accommodatie vv Peize. 
10. Op zoek naar nieuwe bestuursleden 
 
In het afgelopen jaar is er samen met andere voetbalverenigingen in de gemeente 
Noordenveld invulling gegeven aan de “toekomstvisie voetbalverenigingen gemeente 
Noordenveld”. In deze toekomstvisie is door ons aangegeven dat wij de volgende wensen 
hebben: 
 
1. Nieuwe accommodatie (prioriteit) 
2. Nieuwe dug outs (staan er inmiddels) 
3. Omheining veld 2 
4. Led verlichting 
5. Ballenvangers 
6. Verhard pad naar trainingsveld 
7. Kunstgrasveld 

8. Pannaveld 
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Een rookvrij sportpark 

Een rookvrij sportpark is in het jaar 2019 niet gerealiseerd, doch het bestuur heeft de 
indruk dat er vooral op de zaterdagmorgen rekening wordt gehouden met het verzoek om 
niet te roken. 
We willen dit komend jaar uitbreiden en in ieder geval realiseren dat er tijdens de 
wedstrijden van de jeugd en door onze eigen spelers niet meer gerookt wordt op ons 

sportpark. 


