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Het voetbalseizoen is alweer een tijd aan de gang. De jeugd zit in de afrondende fase van de 
beker en de senioren hebben de eerste competitiewedstrijden inmiddels achter de rug. Niet 
alleen óp de velden is veel te doen, ook daarbuiten zijn er de nodige ontwikkelingen te 
melden. Tijd voor een nieuwe nieuwsflits dus! 
 
Lees hieronder alle lopende zaken binnen ONR. 
 
Bestuurszaken 
Sinds dit seizoen heeft ONR een nieuwe jeugdvoorzitter. Sylvia van der Kruit heeft deze 
functie van Leonie Hummel overgenomen. Sylvia stelt zichzelf graag even voor aan de 
leden: 
 
Dag allen, ik ben Sylvia van der Kruit en sinds dit seizoen de nieuwe jeugdvoorzitter. 
Ik ben met mijn dochter Loes en zoon Bo vorige zomer in Roden komen wonen en het bevalt 
ons hier prima! 
Mijn zoon Bo speelt dit seizoen in de JO13. 
Voorheen was ik betrokken bij het jeugdbestuur van Sc Stadspark in Groningen en het leek 
mij leuk om mijn vrijwillige bijdrage voort te zetten bij ONR. 
We komen elkaar wel tegen bij de club! 
 
Verder zijn er binnen het bestuur een aantal andere wijzigingen te melden. Zoals in de 
nieuwsbrief van mei 2022 aangegeven heeft Leonie Hummel de afgelopen maanden als 
interim-voorzitter gefunctioneerd. Inmiddels heeft het bestuur een structurele oplossing voor 
de vacature van voorzitter gevonden en zijn er een aantal bestuurlijke wijzigingen welke het 
bestuur bij de Algemene Ledenvergadering van 16 november aan haar leden voor wil 
leggen.  
  
Bij goedkeuring van de ALV zal het nieuwe bestuur er als volgt uit komen te zien:  
Voorzitter   Frits van Hell (was Leonie Hummel als interim)  
Secretaris   Leonie Hummel (was Harm Jan Postma)  
Penningmeester  Jaco Schildt  
Jeugdvoorzitter  Sylvia van der Kruit (was Leonie Hummel)  
Technische commissie Hans Wobbes  
Algemeen lid   Sjoerd Hoek  
Algemeen lid   Harm Jan Postma 
 
  
 
Voetbal algemeen 
De seniorenteams hebben de beker achter de rug en zijn inmiddels begonnen aan de 
competitie. ONR 1 is na de promotie van vorig seizoen twee wedstrijden onderweg in de 
derde klasse. Hierbij is twee keer met 2-1 verloren. Ondanks de nipte nederlagen bieden 
beide wedstrijden veel hoop voor het verdere verloop van de competitie. 
 
De jeugdteams zitten in de afrondende fase van de beker. Sinds dit seizoen bestaat deze uit 
6 teams en dus 5 wedstrijden. Na de bekercompetitie zal de competitie worden ingedeeld 
aan de hand van de uitslagen van de beker en begint dus ook de jeugd aan de competitie. 
 



Ontwikkelingen sportpark 
Via de gemeente Noordenveld is een extern bedrijf al een tijd bezig met de voorbereidingen 
om Ledverlichting aan te leggen bij ONR. Elke vereniging in Noordenveld is bij dit project 
aangesloten. De huidige verlichting zal op 1,2 en 3 november worden vervangen voor de 
nieuwe ledverlichting. Wanneer dit is aangesloten zullen de trainers uitgelegd krijgen hoe 
deze bediend kunnen worden.  
 
Vrijwilligers 
Scheidsrechters gezocht! 
In Nederland zijn er meer 28.000 scheidsrechters actief bij de amateurverengingen en in het 
betaald voetbal. Dat klinkt veel, maar helaas loopt dat aantal heel snel terug. En dat is 
jammer omdat het ten koste gaat van het spelplezier van meer dan 1 miljoen voetballers. 
Ook bij ONR merken we dat het aantal scheidsrechters sterk terug loopt. Daarom zijn wij op 
zoek naar jou! Als spelbegeleider bij de jongste jeugd of als scheidsrechter bij de oudere 
jeugd en senioren zorg jij er voor dat wedstrijden door kunnen gaan en dat we met z’n allen 
plezier beleven aan een voetbalwedstrijd. 
 
Binnen de club hebben we ervaren scheidsrechters om je te begeleiden, uiteraard 
organiseren we een informatieavond om je, laagdrempelig, mee te nemen in het vak van 
spelbegeleider / scheidsrechter en kunnen we, samen met de KNVB, verschillende 
opleidingen aanbieden. Leeftijd speelt geen rol, iedereen is welkom! 
 
Dus, heb jij zin om te fluiten bij ONR? En wil jij ervoor zorgen dat iedereen met plezier van 
het veld stapt? Dat kan. Kijk voor meer informatie op deze link www.knvb.nl/ik-word-
scheidsrechter of meld 
je aan / stuur een mailtje naar secretaris@vvonr.nl 
 
Oproep kantinedienst 
Vóór de wedstrijd kijken we met z’n allen al uit naar de derde helft. Het koude biertje en 
uiteraard de bitterballen. We proosten op de overwinning of moeten het verdriet van het 
verlies verdrinken. Hoe dan ook, de derde helft is voor iedereen belangrijk. Helaas hebben 
wij binnen de vereniging té weinig mensen om ons na de wedstrijd te voorzien van dit hapje 
en drankje. 
 
Daarom deze oproep: 
Meld je alsjeblieft aan voor kantinediensten. Iedere zaterdagmiddag zijn er 3 personen nodig 
voor de kantinebezetting. De kantinedienst is in principe van 14:00 uur tot 17:30 uur. Je kan 
je met een clubje van 3 aanmelden, als team of als individu. Uiteraard zijn ouders, vrienden 
of vriendinnen ook van harte welkom achter de bar! Je krijgt vooraf uitleg en instructies en is 
er altijd iemand met ervaring aanwezig. 
 
Laat de volgende derde helft niet de laatste derde helft zijn en meld je aan voor de 
kantinedienst via secretaris@vvonr.nl! 
 
Overig 
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, Sylvia van der Kruit, Leonie 
Hummel en Sjoerd Hoek 
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