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Wat zijn we blij dat het seizoen weer ‘normaal’ is begonnen. De volle zaterdagen mét publiek op ons 
sportpark doen ons weer erg goed. We hopen dat dit seizoen dan ook op deze wijze afgemaakt kan 
worden. Na een lange zomer hebben alle teams inmiddels al de eerste wedstrijden achter de rug.  
In de periode zonder wedstrijden heeft de vereniging niet stilgezeten. Met veel vrijwilligers is er 
ontzettend veel gedaan in de kantine en op het sportpark. Bij deze willen we alle mensen die op 
welke wijze dan ook geholpen hebben enorm bedanken! 
 
Corona maatregelen 
Deze week zijn nieuwe coronamaatregelen afgekondigd, of beter gezegd; zijn bepaalde zaken 
versoepeld. Zo hoeven we onder andere geen anderhalve meter afstand meer te houden. Op het 
sportpark hoeven we niet (in tegenstelling dat andere sectoren) te controleren of iedereen een 
coronapas heeft. Wel is er aangekondigd dat dit in sportkantines wel moet gebeuren. De KNVB heeft 
aangekondigd te hiermee aan de slag te gaan. Vanuit ONR wachten we op het standpunt van de 
KNVB. 
  
Voetbal algemeen 
Alle teamindelingen zijn bekend en de eerste bekerwedstrijden zijn al gespeeld. Alleen bij de JO9 en 
JO8 heeft op het laatst nog een wisseling plaatsgevonden. De JO8 is uit de competitie gehaald en een 
extra JO9 is ingeschreven. Dit is op het laatste moment nog besloten waardoor het een beetje 
hectisch verliep. Gelukkig hebben afgelopen zaterdag beide teams hun wedstrijd gespeeld! 
 
Daarnaast begint ONR weer met het kaboutervoetbal. Kaboutervoetbal is voor kinderen in de leeftijd 
onder de 7 jaar. Er is met andere verenigingen in Noordenveld een opzet voor een onderlinge 
competitie gemaakt en daarnaast willen we weer kaboutertrainingen introduceren. Ken je iemand 
die hiervoor in aanmerking komt of iemand die het leuk vindt een keer mee te trainen? Laat het dan 
weten aan de coördinator onderbouw Sjoerd Hoek.  
 
De jongste jeugd speelt geen beker maar gelijk competitie. Dit wordt in blokjes van 5 wedstrijden 
gespeeld. De oudste jeugd is zoals gewend aan de beker begonnen en ook de senioren werken hun 
bekercompetitie af. Nieuw is dat de B-categorie bij de senioren gelijk een knock-out systeem heeft.  
De reguliere competitie start op 25 september.  
 
Omleiding Roden – Langelo 
Even handig om te weten: vanaf 16 augustus tot december 2021 is de N373 tussen Roderesch en 
Langelo afgesloten voor verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via Donderen. De omleiding staat 
aangegeven met borden. De afsluiting is vanwege de vervanging van de duikerbrug over het Groote 
Diep. Houd hier rekening mee bij het vervoer naar uitwedstrijden.  
 
Scheidsrechters 
Ondanks dat het seizoen pas net begonnen is, merken we nu al dat het voor sommige teams erg 
lastig is om een scheidsrechter te vinden voor de wedstrijden. Graag doen we bij deze een oproep 
aan iedereen die eventueel een wedstrijd zou willen fluiten, voor welke leeftijd dan ook, dit te 
melden bij het bestuur of de leiders van de teams. We hebben echt alle hulp nodig! 
Het fluiten van een wedstrijd levert daarnaast ook punten op voor de vrijwilligerstaken. Als mensen 
niet willen fluiten maar wel iets anders willen doen horen we het natuurlijk ook graag! 
 



Camera beveiliging 
Er was al langere tijd de wens om camera’s te installeren op ons sportpark. In de zomervakantie is dit 
geïnstalleerd. Er hangen nu op vier verschillende plaatsen camera’s op het sportpark.  
De beelden worden enkele weken bewaard en dan automatisch overschreven. Een beperkte groep 
mensen (twee personen) heeft toegang tot de beelden en er wordt alleen naar gekeken indien er iets 
is voorgevallen of eventueel in overleg met de politie. 
 
Contributie 
Zoals besloten op de ALV in juni gaan we vanaf dit seizoen de contributie maandelijks innen. 
Tevens bieden we de optie om ook de contributie voor het hele jaar in 1x te betalen. 
Dit dan met 5% korting. Dit kan gemeld worden bij de ledenadministratie. 
 
Zwaluwenactie 
Zaterdag 18 september vindt de Zwaluwen jeugdactie plaats bij ONR. De Zwaluwen jeugdactie is een 
goed doel gekoppeld aan het bekertoernooi van de jeugd. Elk jeugdlid draagt automatisch een 
bijdrage af aan de Zwaluwen jeugdactie via de contributie. Met het bedrag van alle jeugdleden in 
Nederland steunt de Zwaluwen jeugdactie al het jeugdvoetbal in Nederland en zet erop in dat 
iedereen kan voetballen. Het motto van de actie is: De Jeugd voetbalt voor jongeren met een 
beperking!’. 
Dit jaar krijgt ONR een mooi bedrag van deze actie dat is bestemd voor het tegelpad rond het 
kunstgras. Met het tegelpad is het kunstgras toegankelijk voor iedereen, ongeacht de fysieke 
gesteldheid.  
Op 18 september om 10:00 uur reikt wethouder Jeroen Westendorp de cheque uit. Daaromheen 
staat de hele dag in het teken van voetbalspellen en vooral het feit dat de jeugd lekker kan 
voetballen. Om 10:00 vindt een instuif plaats voor alle kinderen die graag willen voetballen.  
 
Kantine 
Zoals iedereen waarschijnlijk wel gezien heeft, is onze kantine flink verbouwd. De laatste puntjes 
worden nog op de spreekwoordelijk i gezet en dan is de kantine helemaal klaar. 18 september willen 
we de kantine officieel openen, samen met de Zwaluwen jeugdactie zal dit ongetwijfeld een 
feestelijke dag worden.  
Voor de verbouwing hebben we onder andere geld gekregen van de Rabobank. De kantine 
commissie heeft samen met de klusploeg hier veel tijd en moeite ingestoken en het resultaat mag er 
zijn. Ontzettend bedankt! Ook zij zullen 18 september in het zonnetje worden gezet.  
 
Statiegeld 
Vanaf 1 juli wordt er statiegeld geheven op alle flesjes. Dus ook op onze AA drink, sportwater 
enzovoort. Er is besloten hier geen geld voor terug te geven. Dit is geen doen om telkens zulke kleine 
bedragen (15 cent) uit de kassa te halen. Er staat nu een bak in de kantine waarin je de flesjes kunt 
deponeren. De vereniging zal het statiegeld dan innen en dit is dan een inkomstenbron voor de club. 
Voor dit geld zullen we een nader te bepalen doel kiezen.  
Als je het statiegeld toch zelf wilt houden kan je natuurlijk altijd je flesje meenemen en zelf inleveren 
bij een supermarkt.  
 
Walking Football 
Dinsdag 07 september stond de eerste training van het Walking Football bij ONR op het programma. 
Dit was een enorm succes en de mannen hebben erg genoten! Spreek vooral je opa, oma, buurman 
of kennis hierop aan om mee te doen. Meer informatie staat op de website of is te vinden via Welzijn 
in Noordenveld 
 
 



Zijn er vragen over de lopende zaken binnen de vereniging? Of heb je ideeën over andere zaken? We 
horen het graag! laat het weten via algemeenlid@vvonr.nl. 

mailto:algemeenlid@vvonr.nl

