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Nieuwsbrief

Van de voorzitter

SEH
l

In plaats van het papieren clubblad dat in
het najaar van 2015 verscheen zult u nu
vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief
ontvangen. Dit is de eerste in de rij. Door
middel van deze nieuwsbrief willen we
onze leden op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen in en rond de club.
Zoals u wellicht weet bestaan we in 2017 alweer 60
jaar. Sinds september afgelopen jaar is een commissie
druk in de weer om allerlei activiteiten rondom dat
jubileum te organiseren. Het belooft een groot feest te
worden!
Maar we zijn met meer dingen bezig. Nadat er in de
afgelopen jaren al heel wat zaken zijn gerealiseerd,
staan er nog meer veranderingen op de rol. Zo zijn
we
bezig
met
de
vervanging
van
de
verwarmingsketels. Wat ons betreft komt er een
milieuvriendelijk alternatief. Ook de verlichting van
het hoofdveld dient te worden vervangen. Ook hier
speelt duurzaamheid een rol. Voor beide zaken zijn
subsidieaanvragen gedaan bij de overheid en we
hopen op een positieve reactie. Daarnaast zijn er
plannen om de kantine te pimpen, zowel aan de
buitenkant als de binnenkant.
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Jeugdbestuur weer
op volle sterkte!
Na het vertrek van Nicoline Wagenaar
afgelopen zomer en van onze voorzitter,
Rob van der Most in november, zijn we op
zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. En
met succes. Richard Tijssen en Ad IJzerman
zijn
inmiddels toegetreden tot het
jeugdbestuur. Daarmee zijn we weer op
volle sterkte! Binnen het jeugdbestuur
hebben we de taken opnieuw verdeeld. Het
jeugdbestuur houdt zich met name bezig
met het organisatorische deel rondom het
jeugdvoetbal
(incl.
de
meiden).
De voetbaltechnische commissie VTC
neemt vooral het voetbaltechnische deel
voor haar rekening. Uiteraard is alle input
welkom. U kunt daarvoor terecht bij één van
de bestuursleden van het jeugdbestuur, voor
info:
www.vvseh.nl/vereniging/commissies
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Wie op de zaterdagochtend wel eens op het sportpark
komt zal de grootste moeite hebben om zijn auto kwijt
te raken. Met de gemeente zijn we in gesprek om extra
parkeerplaatsen te realiseren. Ik heb onlangs een kijkje
genomen in Epe bij de sv Epe, die ook nieuwe
parkeergelegenheid heeft gekregen. Ziet er fantastisch
uit. Nu wij nog!
Ik heb er al wel vaker aandacht voor gevraagd en dat
wil ik ook nu weer doen: we kunnen nog wel wat
vrijwilligers gebruiken. Gelukkig zijn er al heel veel
leden actief, maar door mutaties vallen er op bepaalde
plekken wel eens hiaten die echt opgevuld moeten
worden. Ik denk dan vooral aan de sponsorcommissie
en de kantinecommissie. Uiteraard kunnen we ook in
andere commissies versterking gebruiken. Aarzel niet
en geef je op.
Dan ook maar even terugblikken. We hebben sinds
drie jaar de beschikking over een tweetal
kunstgrasvelden, prachtig, maar dat brengt wel wat
extra zorgen met zich mee. Hoewel de velden geen
eigendom zijn van de club maar van een stichting,
dragen we er als club wel de verantwoordelijkheid
voor. De velden mogen uitsluitend gebruikt worden
voor activiteiten van de club. Daarom zijn de velden
buiten de trainings- en wedstrijdtijden om gesloten.
Toch wordt er regelmatig op gevoetbald als de velden
gesloten zijn. Helaas heeft dit al een aantal keren geleid
tot vernielingen. Ik doe een dringend beroep op leden
en ouders om zich aan de spelregels te houden!
Tot slot wens ik u allen nog een goed en sportief slot
van de competitie!
Met vriendelijke groet,
Barend de Ruiter

SEH jeugd op bezoek bij
GA Eagles
De jeugd van SEH was vrijdagavond 12
februari jl. te gast bij de thuiswedstrijd van
Go Ahead Eagles tegen VVV uit Venlo.
Zo'n 120 spelers, speelsters en begeleiding
trotseerden de kou en maakten er een
mooie avond van. Een avond die tot stand
gekomen is dankzij de inzet van Schimmel
en Plante Accountants, VL Consultants,
Doelbeek Interieur, supportersvereniging
en Vrienden van SEH. Drie bussen vol
vertrokken om half zeven vanaf het
sportpark. Bijzonder was ook dat 10
pupillen mee het veld op mochten om de
spelers welkom te zwaaien. Een geslaagde
avond. Het enthousiasme van onze
supporters werkte helaas niet inspirend op
de spelers van Go Ahead. De wedstrijd
ging met 0-3 verloren.

Een sportieve groet uit Australië
van Gijs de Wil de
Speciaal voor de digitale nieuwsbrief heeft de redactie een
nieuwe rubriek bedacht: ´Hoe is het met?´ In deze verhalen
komen (oud) leden van SEH aan het woord, die we om
verschillende redenen niet meer op sportpark ´De
Eeuwlanden´ zien rondlopen. We trappen af met Gijs de
Wilde, die in 2014 vertrok naar Australië.
Lees het hele verhaal op www.vvseh.nl/nieuws
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Jubileumcommissie
op schema

SEH loopt mee

Ongemerkt vliegen de dagen, maanden en
jaren bij SEH voorbij. Volgend voorjaar,
rond 1 maart 2017, hoopt de vereniging
alweer haar 60-jarig jubileum te mogen
vieren. Achter de schermen is een half jaar
geleden een jubileumcommissie opgesteld,
met daarin mensen van verschillende
besturen en commissies binnen SEH.
Inmiddels zijn de grote lijnen voor het
programma vastgesteld. Zonder al te veel
prijs te geven kunnen we zeggen dat het er
veelbelovend uitziet. Houd de website in de

Laatste nieuws!!

SEH doet dit jaar mee met de Samenloop voor
Hoop 2016. Wij zullen 24 uur met een stand en
verkoopkraam op het van Meurspark aanwezig
zijn. En natuurlijk zal er 24 uur gelopen worden.
Afhankelijk van de opgave zal elk uur een team
van 10-20 mensen lopen. Iedereen die loopt
moet een inschrijfbedrag van 15,00 euro
doneren voor het KWF ( natuurlijk mag veel
meer geld binnenkomen via sponsoren, etc.).
Basisschool leerlingen mogen ook 2x 24
minuten lopen en zij betalen 2,50 euro,
middelbare scholieren 7,50 euro. Inmiddels is
een kleine commissie in het leven geroepen uit
diverse geledingen binnen SEH.

Hij is gestopt! Murw gebeukt door
blessures. De oudste voetballer van SEH.
Altijd in zijn authentieke outfit. Soms met
muts. Niet meer te bewonderen. Fini. Joop
van Schaik. " Het scheermes van de
Veluwe". 76 jaar!! Einde voetbalcarrière!!!
Of........???
Vrijwilligersavond op 20 mei
De organisatie van de vrijwilligersavond zal dit
jaar, evenals de laatste jaren, weer in handen
liggen van de Vrienden van SEH. De
organisatie wil alle vrijwilligers van onze
mooie club oproepen, als dit binnenkort weer
mogelijk is, zich aan te melden voor deze altijd
zeer gezellige avond op 20 mei aanstaande!

Wij zijn op zoek naar deelnemers op 3 en 4 juni,
mensen die in de kraam willen helpen, ideeën
voor verkoop van artikelen in de kraam,
sponsoren en leden die van te voren acties
willen organiseren. Wij, het KWF, en de
Samenloop voor Hoop rekenen op jullie. Neem
contact op met de commissieleden: Gerda
Wensink, Dennis Huiskamp, Miechiel de
Gooijer, en ondergetekende.

CLUBAGENDA

De eerste acties zijn inmiddels geweest:
verloting aan het hek, fooienpotje. Bovendien
zijn speciale wenszakken voor 5 euro en
polsbandjes voor 2 euro te koop.
Harry Zwarthof

Redactie:

webmasters@vvseh.nl
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20 mei

Vrijwilligersavond

21 mei

G-Toernooi

28 mei

Jeugdselectietoernooi

1 juni

Rommelmarkt bij SEH

3 juni

Samenloop voor Hoop

10 juni

Jeugdweekend

