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Het is inmiddels weer een tijd gelden sinds de laatste nieuwsflits. Dat betekent niet dat er niets 
gebeurt binnen de vereniging. Sterker nog, de vereniging is weer levend als vanouds! Volle 
voetbalvelden, kleedkamers, kantine en terras; wat hebben we het gemist! 
 
Lees hieronder alle lopende zaken binnen ONR. 
 
Bestuurszaken 
Rob van Duuren heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van vv ONR.  
Rob blijft zich echter wel inzetten voor ONR in andere functies. Namens het bestuur willen we Rob 
van harte bedanken voor zijn getoonde inzet en het feit dat hij actief wil blijven als vrijwilliger. 
Zijn taken zullen tijdelijk gezamenlijk worden overgenomen door de andere bestuursleden, met 
Leonie Hummel als interim-voorzitter. 
 
Op 9 maart jl. vond de algemene ledenvergadering plaats. Een aantal punten is aan bod gekomen, 
deze staan verderop in de nieuwsflits bij ontwikkelingen sportpark. Uit de jaarrekening blijkt 
wederom dat ONR een gezonde vereniging is!  
 
Voetbal algemeen 
Ondanks dat de tweede seizoenshelft nog in volle gang is, wordt er ook al vooruit gekeken naar 
volgend seizoen. De indeling van de trainers en de teamindelingen worden gemaakt en zullen zo snel 
mogelijk gecommuniceerd worden.  
 
Het huidige seizoen loopt op zijn einde. ONR 1 doet nog volop mee in de strijd om promotie en heeft 
het nog in eigen hand. De resterende thuiswedstrijden van ONR 1 zijn op zaterdag 7 mei tegen 
Mamio, dinsdagavond 10 mei tegen Middelstum, zaterdag 21 mei tegen DVC Appingedam en 
zaterdag 4 juni tegen Niekerk. Daarnaast liggen ONR 3 en ONR 4 op koers om kampioen te worden! 
Ook bij de jeugd doen een aantal teams mee om de bovenste plaatsen.  
 
Ook staat het bedrijventoernooi weer op de planning dit jaar. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 25 
juni. Wil je meedoen met een team? Neem dan contact op met Sjoerd Hoek. 
 
Sponsoring 
De laatste tijd is het bestuur drukdoende om de sponsorcommissie nieuw leven in te blazen. Alle 
hulp is hierbij welkom. Heb je interesse om de sponsorcommissie te versterken? Of wil je een alleen 
een enkele keer meedenken? Neem dan contact op met Leonie Hummel.  
En voor geïnteresseerden: een bord langs het hoofdveld kost slechts 150 euro per seizoen! 
 
Ontwikkelingen sportpark 
Het is bekend dat er heel wat speelt over de locatie van ONR in de toekomst en de plannen van 
Roden-Zuid. Ondanks het feit dat hier nog altijd geen duidelijkheid over is, is op het sportpark grote 
behoefte aan een aantal dringende aanpassingen. We staan in nauw contact met de gemeente en de 
projectleider Roden-Zuid. Zaken die dringend zijn zullen worden opgelost, echter moeten we er wel 
rekening mee houden dat niet noodzakelijke aanpassingen even pas op de plaats moeten maken tot 
we duidelijkheid hebben over onze toekomst. 



Daarnaast is de klusploeg week in week uit weer hard aan het werk op het sportpark. Zo wordt de 
bestrating richting kleedkamer 9 en 10 opnieuw gedaan en is de container voor gereedschap en 
ander materiaal geplaatst. 
 
Vrijwilligers 
Het blijkt elke zaterdag weer hoe lastig het is om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Er is 
een dringende behoefte aan kantinepersoneel, een gastheer/gastvrouw voor de zaterdagen, 
scheidsrechters en andere vrijwillige functies. We doen nogmaals een oproep om de inmiddels 
verplichte vrijwilligerstaken in te vullen om het benodigd aantal punten per jaar te verdienen. Alleen 
op deze manier kunnen we elke zaterdag weer alle wedstrijden voetballen. Mocht je inhoudelijke 
vragen hebben over de verschillende taken, neem dan contact op met de secretaris via 
secretaris@vvonr.nl.  
 
Overig 
De prijzen van het dagelijks leven zijn ontzettend hoog op dit moment. Ondanks dat de contributie 
ongewijzigd is gebleven snappen we goed dat het voor sommige gezinnen steeds moeilijker wordt 
om deze te blijven betalen. We willen graag aangeven dat wanneer de financiële situatie het niet 
toelaat om elke termijn de contributie te betalen, dit gemeld kan worden bij de penningmeester. We 
zullen dan kijken of een betalingsregeling meer lucht geeft.  
 
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. 
 
Namens het bestuur, 
Frits van Hell, Jaco Schildt, Hans Wobbes, Harm-Jan Postema, Leonie Hummel en Sjoerd Hoek 
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