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Zo tegen het einde van het jaar kijk je even terug naar wat er gebeurd is. Zeer persoonlijk natuurlijk, maar
wat wij als SEH leden delen is ons voetbal-leven. Zeker is dat 2020 de boeken in zal gaan als zeer uitzonderlijk. Nooit eerder in onze geschiedenis maakten we mee dat onze geliefde sport zo wordt beïnvloed door een
wereldwijde pandemie. Een niet afgemaakt seizoen, grote beperkingen in de omgang met elkaar, een gesloten
clubhuis, beperkte trainingsmogelijkheden; het hakt er allemaal behoorlijk in.
En het is nu nog maar afwachten of we het seizoen 2020–2021 op een of andere manier kunnen afmaken. De
KNVB is drukdoende om diverse scenario’s af te tasten, maar alles is afhankelijk van het verloop van de
corona-pandemie.
Bestuurlijk gezien is het momenteel net zo rustig als op de voetbalvelden. Achter de schermen houden we de
(financiële) voortgang van onze club in de gaten en maken gebruik van compensatieregelingen van de overheid. Gelukkig blijft het ledenaantal stabiel en krijgen we de ondersteuning van onze sponsoren. Daar zijn we
heel blij en dankbaar voor! Maar ondanks dat teren we wel in op onze mogelijkheden. De vaste kosten zijn
hoog. Denk bijvoorbeeld aan de huur en onderhoud van onze sportterreinen, de verwarming, elektriciteit,
salariskosten en OZB.
Zoals veel clubs in onze regio al doen, moeten ook wij actie voeren om extra inkomsten te vergaren.
Gedacht wordt aan acties zoals ‘een rondje voor de club’ (inmiddels al mogelijk- zie elders deze nieuwsbrief), de gebruikelijke koekactie, een lopathon en een extra grote verloting. Ook andere acties zijn zeer
welkom. Het zou fijn zijn als enkele leden een actie op touw willen zetten. Want de club wordt gevormd
door de leden, nietwaar? Wij horen graag welke leden willen helpen.
Het is je misschien opgevallen dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) nog steeds niet is aangekondigd. Dat heeft te maken met het maximaal toegestane aantal bezoekers aan een vergadering (momenteel
30). Gezien de te bespreken onderwerpen, zoals een discussie over de verplichting om minimaal 16 uren
per seizoen vrijwilligerswerk te doen en een rookverbod op het sportpark, verwachten we een groter aantal
bezoekers.
De mogelijkheid om op afstand te vergaderen achten wij gezien het belang van deze onderwerpen niet
geschikt. Daarom overweegt het bestuur in het begin van komend jaar een ‘uitgeklede ALV’ te houden, met
alleen de financiële verantwoording en de begroting met de mogelijkheid om deze vooraf in te zien en eventueel
vragen te stellen. De andere onderwerpen komen dan aan de orde in een extra ALV later in 2021, zodra er meer
bezoekers mogelijk zijn. Het zal duidelijk zijn dat om dezelfde redenen (corona) de gebruikelijk nieuwjaarsreceptie ook niet door kan gaan.
Tot slot. De komende kerstperiode zal door de coronabeperkingen anders verlopen dan andere jaren. Dat terwijl de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te delen of te bemoedigen al zo klein zijn. Dat zal
voor sommigen zwaar zijn. Denk aan degenen die er alleen voor staan, aan de zieken onder onze leden of hun
familieleden. Denk ook speciaal aan degenen die hun dierbaren hebben verloren. Een bezoekje, een kaartje of
een telefoontje kan wonderen doen.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe!
Het bestuur.
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Van het Jeugdbestuur
Ook het 4e kwartaal van dit bewogen jaar 2020 ligt achter ons. Voor de jeugd grotendeels gevuld met trainingen
en onderlinge wedstrijdjes. Goed te zien dat gelukkig het
enthousiasme en het aanwezig willen zijn er niet onder te
lijden hebben gehad.
Toch goed dat we nu even een paar weken voor ons hebben
liggen met rust en dus weer opladen. Het niet spelen van
competitiewedstrijden en daardoor het ontbreken van de
‘echte strijd’ met tegenstanders, zowel uit als thuis, is een
gemis voor ieder jeugdlid en maakt de kans op onderlinge
irritaties en verveeldheid bij trainingen en onderlinge wedstrijden steeds groter. Laten we met z’n allen positief blijven
en ervan uitgaan dat we hopelijk in de eerste periode van
het nieuwe jaar voorzichtig aan weer meer mogen!
Helaas is het Zwemfestijn naar aanleiding van de aangescherpte regels van 15 december j.l. afgelast en missen we
dit jaarlijkse leuke evenement kort na de jaarwisseling. Ook
huldigingen voor gewonnen mini-competities bij de jeugd
tot en met O10 vielen grotendeels in het water. We hopen
dit zeker op een later moment nog goed te gaan maken.
Goed nieuws valt er zeker nog wel te melden over het inschrijven van weer een nieuw team in competitieverband.
Vanaf de voorjaarscompetitie zal de JO8-2G ingeschreven
staan. Een mooi voorbeeld van een mix jongens en meiden
die vanuit de Veldhuis League4Kidz de stap gaan maken.
Ook begeleiding, trainers en leider, zijn inmiddels gevonden. Veel succes voor dit jonge team!
Namens het jeugdbestuur wensen wij al onze leden fijne
kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Eric Wagenaar

Van de Supporters Vereniging
De Grote Clubactie is afgelopen, met een
mooi positief resultaat. Er zijn meer loten
dan in voorgaande jaren verkocht. Bijna
1.000 digitaal en 100 los, dus een totaal
van circa 1100. De totale opbrengst komt
daarmee op ruim 2600 euro netto. Een
mooi resultaat in deze rare tijden. En de
Supporters Vereniging heeft een superlot
gekocht van 50 loten, waar we mee gaan
spelen om extra geldprijzen. Ik wil dan
ook alle deelnemers, leiders, kopers en
verkopers bedanken voor hun inzet en ik
spreek de wens uit dat we volgend jaar nog
meer loten in een normale situatie kunnen
verkopen!
De veteranen trainen op dit moment niet,
maar via de app houden wij contact met
elkaar. Er is via de lokale omroep contact
gelegd over onze spelvorm. Zodra we
weer trainen en spelen kunnen ook nieuwe deelnemers aansluiten voor een paar
proeftrainingen. Iedereen kan in principe
meedoen (oud-spelers van het eerste tot en
met het achtste?), mensen die ooit of nooit
gevoetbald hebben en ook dames kunnen
in principe aansluiten.
De Supporters Vereniging wenst tot slot
iedereen fijne feestdagen en natuurlijk een
gezond corona-vrij en sportief 2021!
Harry Zwarthof,
Voorzitter Supporters Vereniging
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Edwerd Schuring verlengt als hoofdtrainer SEH
Trainer Edwerd Schuring zal ook het volgende seizoen, 2021-2022, aan de slag
gaan met de eerste selectie van voetbalvereniging SEH uit Heerde. Daarover
zijn beide partijen het snel met elkaar eens geworden.
Edwerd Schuring (32 jaar, woonachtig in Heerde) is bezig aan zijn eerste
seizoen bij SEH. Een bijzondere periode, aangezien er vanwege het corona
virus tot nu toe nog maar vier competitiewedstrijden zijn gespeeld. De blauw
witten komen dit seizoen uit in de 4e klasse D.
De voetbaltechnische commissie (VTC), de spelersgroep én de overige stafleden zijn content over de samenwerking met Schuring, die zijn contract dus
met een jaar heeft verlengd. “Edwerd is betrokken, zijn visie komt overeen
met die van SEH en ondanks dat we een raar seizoen kennen vanwege het
coronavirus brengt hij zijn enthousiasme over op de groep. We zijn dus blij
dat Edwerd Schuring ook volgend seizoen trainer is bij SEH'', licht bestuurslid Gert Toorn van SEH toe.
Ook de trainer zelf is blij met de verlenging: “De eerste maanden zijn mij goed bevallen. Het beeld dat ik vooraf
had van SEH klopt helemaal. Ik ben terechtgekomen bij een zeer betrokken vereniging. De visie en de doelstelling komen overeen met wat ik voor ogen heb. Ook de faciliteiten zijn goed. Dus ik zie volop mogelijkheden
om het team en mezelf te ontwikkelen!''
SEH wenst de hoofdtrainer veel succes toe, zowel in het huidige als het volgende seizoen! Het is overigens op
het moment van schrijven nog onduidelijk of- en wanneer- de competitie in het voorjaar weer wordt hervat.

Heb jij SEH al een rondje gegeven?
Nu de kantines al langere tijd dicht moeten blijven, loopt ook SEH veel
geld mis. Clubplan Nederland, een actiebureau, is daarom een actie
gestart: Rondje voor je club! Ook SEH doet hieraan mee.
Een rondje kost 20 euro en is feitelijk een donatie. Er is ook te kiezen
uit een kwart rondje, half rondje of zelfs meerdere rondjes tegelijk.
Hoe meer rondjes SEH ontvangt, hoe beter dat voor de clubkas is. We
hopen tot het eind van dit jaar, zo lang duurt de actie, nog vele digitale
rondjes te mogen ontvangen. Elke bijdrage, hoe klein of groot ook, wordt zeer gewaardeerd!
Geef jij SEH ook een rondje? Dat kan hier.
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Enkele zaken vanuit de jeugdopleiding van SEH
•

Teams O14: In het nieuwe seizoen, 21-22, dus na de zomer komen er voor het eerst twee teams uit in de
nieuwe J014-categorie. De voor veel spelers fysiek zware directe 013-doorstroom naar de 015 wordt hierdoor ondervangen.

•

Vacature: Per direct is er een vacature trainer/coach voor team 015-2, voor twee avonden. Maar in eerste
instantie voor de woensdag en tevens voor het nieuwe seizoen. Interesse of suggesties? Meld je bij HJO
Gerrit van Leeuwen!

•

Nieuw team 08-2: Vanuit de Veldhuis League4Kidz komt er na de winterstop weer een extra team, de J082, bij.

•

Meiden meetrainen bij jongensteam: Een drietal talentvolle meiden uit M013-1 trainen op donderdag
mee met de J013-1. Dit wordt zeer positief en enthousiast opgepakt en is een leuke ervaring voor alle
direct betrokkenen!

•

Niveau Hoofdklasse: Naast de O17-1 spelen ook de drie jongste selectieteams van SEH (de 08-1, 09-1 en
O10-1) op Hoofdklasse-niveau. De kwaliteit, de inzet en het enthousiasme is aanstekelijk en de toekomst
daarmee gewaarborgd.

•

Corona wedstrijden: De afgelopen weken zijn er ondanks de coronamaatregelen toch nog vele onderlinge
wedstrijden gespeeld. Zowel teams tegen elkaar uit verschillende categorieën, als mix-wedstrijden en
ook jongensteams tegen vaak oudere meidenteams. Spelers, maar ook leiders en trainers zijn goed bezig
geweest!

•

Indelingen 21-22: De voorlopige indelingen voor 21-22 staan inmiddels in concept bij de HJO. In het
eerste kwartaal 2021 volgen hierover de gesprekken met betrokkenen. Eind maart zal dit dan een eerste
vorm gaan krijgen.

Om nog even (na) te lezen…
Kerstgroet van de voorzitter - Lees hier
FOTO'S: Sinterklaasfeest voor jongste leden - Kijk hier
Gerrit van Leeuwen blijft jaar langer HJO - Lees hier
FOTO'S: Afsluiting Veldhuis League4Kidz - Kijk hier
Mooie cheque dankzij Rabo ClubSupport! - Lees hier
Rabobank blijft SEH trouw als sponsor! - Lees hier
Alle info over corona! - Lees hier
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Oplossingen woordzoeker vouwfolder stromen binnen
Heb jij hem al gemaakt? De woordzoeker in de afgelopen week verspreidde vouwfolder van vv SEH? Velen zijn
je al voor geweest, gezien de al tientallen positieve reacties en inzendingen met oplossingen die de PR-commissie heeft ontvangen in de mail. Het insturen kan nog tot 10 januari 2021. Daarna worden drie winnaars
getrokken, die de enige echte SEH-sjaal ontvangen, mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van SEH.
Heerlijk voor de komende winter. Inzendingen kunnen naar prcommissie@vvseh.nl- alleen de winnaars
krijgen persoonlijk bericht.
Meer weten over vouwfolders en de verspreiding ervan? Lees dan hier verder.
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