
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

Het houdt ons allemaal bezig, COVID-19 oftewel 
voluit Coronavirus Disease 2019 ofwel Corona! Of je 
nu een sporter bent op een sportvereniging, een  
ondernemer, schoolgaand of werkend in de zorg 
etc., de huidige situatie heeft grote impact op ons 
dagelijks leven en dat beïnvloedt ons op allerlei  
manieren. De één ervaart grote problemen en de 
ander gaat schouderophalend door met waar hij/zij 

mee bezig is, voor iedereen een andere uitdaging en zo ook voor onze vereniging.  
Het jaar komt langzaam ten einde en er is dit jaar zeer weinig gesport, maar 
stilgezeten hebben wij allerminst. Een paar voorbeelden? Een nieuw A veld, de 
hele situatie rondom de (blaas)hal (wordt later in deze nieuwsbrief behandeld) en 
het indelen van de zaal-trainingsaccommodatie voor onze handballeden, stellen 
dat het een rustig jaar was? Allerminst!!  
 
De jaarvergadering, deze had eigenlijk al moeten plaatsvinden maar ook hier werd er steeds uitgesteld om maar te 
hopen op versoepelingen waardoor wij eventueel samen zouden kunnen komen in onze kantine, helaas. 
 
Vrijdag 8 januari, vanaf 20:00 uur willen wij de, uitgestelde jaarvergadering digitaal houden. Tijdens deze 
jaarvergadering zal er vanuit het hoofdbestuur nadere tekst en uitleg bij actuele zaken worden gegeven zoals o.a. de 
taakverplichting, ontwikkelingen hal, Corona maatregelen en gevolgen etc. Tevens zullen tijdens de jaarvergadering 
voor diverse posities nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Op dit moment zullen in ieder geval worden 
voorgedragen:  
 

 Sonja Nootebos  Voor de positie van voorzitter handbal 
 Martin Stam   Voor de positie van vicevoorzitter hoofdbestuur 
 Frank Vlaar   Herverkiesbaar voor 3 jaar voor de positie hoofdbestuur facilitaire zaken  

 
Wil je ook digitaal (via Zoom) bij de jaarvergadering aanwezig zijn, stuur dan een mail naar info@spartanen.nl 
en dan zullen we je t.z.t. een Zoom uitnodiging sturen. De traditionele nieuwjaarsreceptie komt dit jaar te 
vervallen, wij hopen daarbij op uw begrip. 
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Ik wil iedereen, leden, vrijwilligers, ouders, kinderen, opa’s en oma’s en iedereen die ik vergeet namens het 
hoofdbestuur hele fijne en rustige kerstdagen wensen en een voortreffelijke start van 2021 en hopelijk tot 8 
januari online bij de jaarvergadering. 
 
Jeroen de Vries -Voorzitter Hoofdbestuur SV Spartanen 
 
DE HAL 
 
Nog altijd zijn wij druk doende met het realiseren van een permanente oplossing voor het zaalruimte tekort. 
In eerste instantie hebben wij ingezet op een (tijdelijke) blaashal op het terrein bij Spartanen zelf. Ook geheel 
door Spartanen zelf te realiseren, ontwikkelen en exploiteren. Echter stuitte deze opzet op diverse issues, 
waaronder veel bezwaar van omwonenden, en andere belanghebbenden. Zodoende hebben wij uiteindelijk 
de handen ineen geslagen met SEW, de beheerder van de Bloesem en met de Gemeente. En zijn we gekomen 
tot een nieuw, breder gedragen plan. Waarbij de opzet is om een extra zaal bij de Bloesem te realiseren. 
Inmiddels is hier akkoord voor vanuit de gemeenteraad, en is het nu wachten op het vervolg vanuit de 
Gemeente. Zodra hier meer concrete informatie te delen is, dan zullen wij deze weer delen. 
 
VACATURES EN POSITIES HOOFDBESTUUR 
  
We zijn de organisatiestructuur van Spartanen sterk aan het verstevigen en hebben veel plannen en ideeën 
liggen voor het verder uitbouwen en versterken van de verenigingscultuur en activiteiten. Hiervoor zijn al 
recent diverse nieuwe mensen aangetreden maar we hebben nog een leuke positie binnen het hoofdbestuur 
te vergeven: die van Secretaris. 
  
Als secretaris regel je enerzijds de organisatorische kant van het hoofdbestuur, en daarnaast ben je 
medebestuurder, wordt het meer dan gewaardeerd als je met ideeën en verbeteringen komt en beslis je mee 
over de richting van de club. 
  
Interesse in deze vacature? Reageer dan aub via info@spartanen.nl 
 
 
 

 
HANDBALBESTUUR 
 
Wat een jaar! Voor iedereen bijzonder en raar. Gelukkig konden we nog lang trainen en zijn er een 
paar zaterdagen onderlinge jeugdwedstrijden gespeeld.  
 
Bij de handbal zijn verschillende zaken 
afgelopen half jaar gepasseerd. Voor dit 
seizoen is er een nieuwe hoofdtrainer 
gezocht voor de damesselectie en de A 
jeugd. De A1 staat in de zaal in de topklasse 
ingedeeld. Wat hadden we allemaal zin in 
een nieuw seizoen! De F teams gingen dit 
jaar in toernooivorm spelen. Een keer buiten 
super georganiseerd met veel hulp en 
duidelijke COVID afspraken.  

het F toernooi 19 september. De warming-up verzorgt door 

meiden van de A1. 
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Onze voorzitter Jeroen de Vries en een aantal mensen binnen het bestuur zijn druk bezig om een 
extra zaal in Wognum te realiseren. Dit heeft veel inspanning gevergd. We hebben veel teams die 
trainen en drie dames teams die doordeweekse op een avond 
spelen. Dus erg belangrijk voor ons, om in het dorp te kunnen 
handballen.  
 
De samenwerking in het bestuur tussen voetbal en handbal 
wordt groter. Mooi om te zien! Dit was al goed te zien in de 
COVID aanpak, waarin snel moest worden geschakeld.  
 
Binnenkort nemen we afscheid van onze handbalvoorzitter 
Renée. Super hoe zij zich al die jaren heeft ingezet voor onze 
club. Tijdens de jaarvergadering zal Sonja zich verkiesbaar stellen. 
Concurrentie is welkom.  
 
We hopen voor iedereen dat er weer snel mag worden gespeeld. 
We elkaar weer kunnen treffen op en naast het veld! Sportieve, 
gezonde feestdagen...  
 
Handbalbestuur Spartanen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN… 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Britt Willemstein, ik ben 16 jaar en woon in Midwoud. In mijn 
vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen en kijk ik er altijd 
graag weer naar uit om op de woensdag avond te trainen in de Dres. Ik ben 
dit seizoen keepster van Dames 5 bij Westfriesland SEW. Ik werk op de 
zaterdag en in de vakanties bij Spruit Witlofkwekerij in Nibbixwoud waar ik 
het erg naar mijn zin heb. 
 
Ik ben dit jaar eerstejaars student op het Horizon College in Alkmaar op de 
opleiding Sport en Bewegen. Voor deze opleiding kom ik dit seizoen stage 
lopen bij voetbalvereniging Spartanen waarbij ik kom helpen met de 
trainingen geven en af en toe zelf een training ga geven. Nadat ik op het 
Horizon College mijn niveau 4 diploma heb gehaald wil ik graag verder 
studeren voor fysiotherapie op de Hogeschool van Amsterdam. 
 
 
 
 

Renée Honing neemt afscheid 



VOETBALBESTUUR 
 
CORONA, CORONA EN NOG EENS CORONA!!! 
 
Het is december, de laatste (destijds voetbal) nieuwsbrief dateert alweer  
van juli/augustus dit jaar, op dat moment organiseerden wij samen met  
handbal het mooie zomeravond voetbal/handbal, een groot succes destijds  
met vele enthousiaste deelnemers. 
  
Afgelopen week heeft het kabinet een zeer strenge Lock down afgekondigd  
en alle landen wereldwijd op oranje gezet. Hopelijk hebben de huidige  
maatregelen het gewenste effect en met het vaccineren van de bevolking in zicht is er wellicht een klein 
lichtje aan het einde van deze lange tunnel. Op dit moment kunnen onze voetbalteams vanaf de mini’s (nu 
JO7 genoemd) tot aan de JO19 terecht op onze velden. Helaas niet tegen regionale verenigingen maar 
trainen en onderlinge partijtjes zijn door de veiligheidsregio’s toegestaan, dan wel zonder toeschouwers en 
minimale begeleiding.    
 
HERSTART COMPETITIE 
 
De huidige maatregelen hebben ook gevolgen voor de herstart van de competities. Wat in ieder geval 
duidelijk is geworden is dat een herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. 
Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te 
hervatten. Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in Plan B liggen er voor de seniorenteams 
daarom nog twee op tafel: 
 

 De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld  
 Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft  

 
Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben 
om weer te kunnen ‘optrainen’. De definitieve keuze voor één van deze scenario’s en de concrete uitwerking 
ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook 
voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities. 
 
Het voetbalbestuur heeft de afgelopen twee maanden de handschoen opgepakt om de voetbalorganisatie 
eens kritisch tegen het licht te houden. Wie zijn wij en wat doen wij? Vooral wie doet wat? Het blijkt dat veel 
werk door enkele vastberaden vrijwilligers wordt opgepakt. Het is de wens van het voetbalbestuur om deze 
taken evenredig te verdelen onder de leden of ouders van jeugdleden. Zodoende kan de vrijwilligersbijdrage 
ook worden “terugverdiend”. In de loop van volgend jaar zullen wij een duidelijk organisatieopbouw met de 
leden delen waarop alle openstaande posities staan weergeven. Iedereen kan zich aanmelden voor één van 
deze posities. Niet alleen help je hiermee de vereniging, maar leer je ook op een makkelijke manier andere 
dorpsgenoten kennen, superleuk! Kijk niet gek op als wij u lopend volgende seizoenshelft persoonlijk 
benaderen om een functie binnen de voetbalorganisatie aan te gaan.    
 
Hopelijk tot snel op of langs de velden, Adri, Tim, Etiënne en Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data om in de 

gaten te houden 

8 Januari       Jaarvergadering 
30 Januari     Seizoenstart?? 
20 Februari   Voorjaarsvakantie 
 

Nieuwjaarsreceptie komt helaas te 
vervallen 

 



ONZE VRIJWILLIGERS 
 
Waar zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers? Allerlei taken worden over de gehele  
vereniging opgepakt en enthousiast uitgevoerd. Een heel jaar lang zorgen deze personen  
dat uw kinderen, onze leden, als bijna vanzelfsprekend kunnen sporten en lol hebben.  
 

 Het beheren van de opstal en het onderhouden van de velden 
 Het organiseren van wedstrijddagen 
 Het trainen van alle teams 

 
Dit zijn enkele voorbeelden, maar er worden achter de scheren nog vele andere taken 
opgepakt om de vereniging te laten draaien. Deze week worden deze speciale personen 
getrakteerd op een extraatje. Ondanks Corona en de daarmee samenhangende financiële 
“uitdagingen” willen wij toch, met een kleinigheidje, alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet.  Wij hebben ons best gedaan om geen enkele vrijwilliger over te slaan maar in het 
geval dat u ter ore komt dat het toch het geval is laat het ons weten! Namens alle besturen... 
  

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS!!! 

 
 
VRIJWILLIGERSBIJDRAGE 2020 EN NU? 
 
TAAKVERPLICHTING EN BIJHORENDE BORG SEIZOEN 2020-2021 
 
De taakverplichting is één van de belangrijkste onderwerpen geweest die hoog op onze agenda stond de 
afgelopen tijd. Wij, als hoofdbestuur, zien ook dat door de Corona-maatregelen wij nu niet meer op normale 
wijze kunnen sporten, of in het geval van de 18+ sporters, helemaal niet meer kunnen sporten. 
 
Wij hopen dat dit gauw weer enigszins normaliseert, maar de berichtgeving over de maatregelen geeft nog 
weinig aanleiding voor versoepeling op korte termijn. Onder deze omstandigheden is het niet te 
rechtvaardigen om de leden te verplichten een taak binnen de club te vervullen en het instellen van een 
borg, terwijl er nagenoeg geen taken (volledig) ingevuld kunnen worden. Daarom heeft het hoofdbestuur  
besloten dat wij dit jaar afzien van de taakverplichting en dus ook van de borg. 
 
Zoals iedereen wellicht zal begrijpen, zijn dit voor de vereniging op financieel vlak, uitdagende tijden. Een 
groot deel van onze jaarlijkse inkomsten moeten we nu al bijna driekwart jaar missen door de Corona-
maatregelen.  
 
 

Vanwege deze financieel zware tijden voor de club, willen wij je vragen een keuze te maken m.b.t. het 
terugstorten van de borg door het invullen van de onderstaande link: 

 
<< KEUZEMOGELIJKHEID BORG VRIJWILLIGERSBIJDRAGE >> 

 
Door het maken van een keuze heb je de mogelijkheid de club te steunen. Uiteraard respecteren wij ieders 

keuze en zullen overeenkomstig jouw keuze de borg voor dit seizoen behandelen. 
 
 
Namens het hoofdbestuur alvast dank voor uw medewerking en eventuele steun aan onze mooie vereniging. 
 
Mark Beemster - Penningmeester SV Spartanen 
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SPORTEN IN CORONATIJD 
 
Een vereniging draait met de inzet van vele vrijwilligers en zonder deze speciale mensen is het voor alle leden 
gewoonweg niet mogelijk om hun hobby te kunnen uitoefenen. Tijdens coronamaatregelen die vanaf begin 
oktober van kracht zijn, niet meer sporten in teamverband vanaf 18 jaar. Is er kleine groep vrijwilligers die 
vanaf dat moment tot aan de winterstop, wekelijks in actie komen om de jongste voetballertjes de 
gelegenheid te geven om onderling partijtjes te voetballen. Voor de kinderen en wellicht ook voor ouders lijkt 
dit een vanzelfsprekendheid maar niets is minder waar. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om; 
 
Coaches, Trainers en Begeleiders van de JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11 een daverend applaus te 
geven wat betreft hun inzet om 3 maanden lang nagenoeg elk weekend voetbalwedstrijden te 
verzorgen!!!   
 
Bent u een ouder van één van de spelers in deze teams en komt u één van deze begeleiders 
tegen in het dorp, geef ze dan maar een stevige schouderklop!!! Toppers zijn het. 
 
Namens het wedstrijdsecretariaat – Voetbal 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

NAMENS HET 

HOOFDBESTUUR, HET 

VOETBALBESTUUR EN HET 

HANDBALBESTUUR WENSEN 

WIJ ALLE LEDEN, 

VRIJWILLIGERS, OUDERS, 

SUPPORTERS EN IEDEREEN 

DIE ONS EEN WARM HART 

TOEDRAAGT EEN FIJNE 

KERST EN EEN FANTASTISCH 

2021. 


