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1. WAT VINDEN WE BELANGRIJK
VV Berkum is een brede voetbalvereniging die al meer
dan 60 jaar bestaat. Opgericht 26 mei 1961, is de
dorpsclub van vroeger uitgegroeid tot een omvangrijke
voetbalclub van bijna 1.200 leden, die een belangrijke
maatschappelijke en sociale rol heeft voor haar leden,
ouders, supporters en sponsoren.
VV Berkum zijn en maken we samen: dat vraagt
betrokkenheid vanuit alle geledingen (leden, ouders,
supporters en sponsoren). Belangrijke uitgangspunten
zijn:
Het streven naar samengaan van plezier en prestatie.
We willen een gastvrije vereniging zijn waar
samenwerking voorop staat. Ten alle tijde respecteren
we elkaars normen en waarden.
Een grote voetbalvereniging kunnen we alleen
draaiende houden met hulp van veel vrijwilligers.
Om een beetje orde te scheppen in het woud van
vrijwilligers en functies, hebben we dit gidsje gemaakt.
Op een compacte manier geven we aan wie, wat en
waar verantwoordelijk voor is binnen VV Berkum.
Heb je nog geen rol als vrijwilliger bij deze mooie
vereniging, schroom dan niet je te melden bij één van
de contactpersonen vermeld in deze gids.
Veel voetbalplezier bij VV Berkum!
Het Algemeen Bestuur

2. ALGEMEEN

12. Voetbal.nl App

Algemeen bestuur
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het
algemeen bestuur, die jaarlijks verantwoording aflegt
aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast de
reguliere taken, hebben de bestuursleden onderling de
portefeuilles verdeeld.

Voetbal.nl App
Dé app voor amateur voetballend Nederland is te
downloaden voor iOS en Android. Download deze App
en stel je account in met het emailadres waarmee je bij
VV Berkum bent ingeschreven in de ledenadministratie.
Zo krijg je relevante informatie over je eigen team(s),
vrijwilligerstaken, trainingen, evenementen,
vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team
kun je zaken als aanwezigheid en auto indeling met
elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven
van alles wat er binnen je team en VV Berkum speelt.

Verenigingsmanager
Voor de dagelijkse gang van zaken heeft VV Berkum een
verenigingsmanager. De verenigingsmanager is
dagelijks aanwezig op sportpark De Vegtlust en geldt als
algemeen aanspreekpunt en manager van de
vereniging. Als niet helder is wie de verantwoordelijke
persoon binnen de vereniging is, dan kan contact met
de verenigingsmanager worden opgenomen.
Hij kan dan de juiste contacten leggen.
Daarnaast is de verenigingsmanager de contactpersoon
als het gaat om het verhuren van onze accommodatie
(zoals het clubhuis of de business-ruimte).
Ledenadministratie
Aan de ledenadministratie dien je de wijzigingen in je
persoonlijke gegevens (zoals (email-)adreswijziging
door te geven. Onze ledenadministratie is de basis voor
de gegevens in de Voetbal.NL app en de contributieinning. Ook wijzigingen in het soort lidmaatschap of
afmeldingen dien je aan de ledenadministratie door te
geven.

Enkele tips:
 Voor ouders is het belangrijk om het
zogenaamde ouder email adres (indien dit
afwijkend is van het primaire email adres van
het lid zelf) door te geven aan de
ledenadministratie. Op deze manier kun je als
ouder de gegevens van je kind(eren) zien en
indien nodig wijzigen als het kind <16 jaar oud
is. Meer informatie over de koppeling met de
vereniging  https://youtu.be/BI0Oj8ZPTBg
 Zichtbaarheid (Privacy instellingen) 
https://www.voetbal.nl/zichtbaarheid
 Handleiding vrijwillgerstaken  Zie de website
van VV Berkum in het menu Vereniging >
Downloads

Functie
Algemeen Bestuur
Voorzitter

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Jan-Teun Fuller

voorzitter@vvberkum.nl

06-51006223

Bestuursgroep communicatie
De bestuursgroep communicatie is verantwoordelijk
voor het beheren van de website, social media en
overige communicatiekanalen. Het maken van de
presentatiegids van de vereniging en het gebruik van de
voetbal.nl-app vallen ook onder deze bestuursgroep.

Secretaris

Sandra Makkinga

secretaris@vvberkum.nl

06-21909984

Penningmeester

Feico van der Ploeg

penningmeester@vvberkum.nl

06-51569535

Bestuurslid

Arjen Schepers

bestuurslidtz@vvberkum.nl

06-13278469

Bestuurslid

Maurice Weenink

bestuurslid1@vvberkum.nl

06-24451801

.

Bestuurslid

Jorie Schepers

bestuurslid2@vvberkum.nl

06-53990153

Bestuurslid

Maurice Schippers

bestuurslid3@vvberkum.nl

06-29007974

Verenigingsmanager

Robert Schraag

verenigingsmanager@vvberkum.nl

06-30147487

Ledenadministratie

Lidy Flierman

ledenadministratie@vvberkum.nl

06-44246009

11. COMMUNICATIE

/
Functie
Communicatie
Voorzitter BG communicatie
Contentbeheer Website 
nieuwsberichten etc. voor publicatie
op de website
Algemene vragen over ICT en het
gebruik van de apps voetbal.nl en het
mDWF (Wedstrijdzaken)

Naam

E-mail

vacature

voorzittercommunicatie@vvberkum.nl

Portefeuilleverdeling Algemeen Bestuur

content-beheer@vvberkum.nl

Jan-Teun Fuller
Feico van der Ploeg
Sandra Makkinga
Arjen Schepers
Maurice Weenink
Jorie Schepers
Maurice Schippers

ictbeheer@vvberkum.nl

Telefoonnummer

.

Algemene zaken, vrouwen, applausbeleid
Financiën, facilitair, BCB, werkgeverszaken
PR en Communicatie
Voetbaltechnische zaken, jeugd
Senioren, clubhuis en supportersvereniging
Evenementen
Wedstrijdzaken, Vrijwilligers, ICT en Commercie

3. JEUGDVOETBAL
Bestuursgroep Jeugd
Het jeugdvoetbal is bij VV Berkum ondergebracht in een
afzonderlijke Bestuursgroep Jeugd.
Coördinatoren
Voor vragen op het gebied van de organisatie, teams en
andere niet-voetbaltechnische zaken, kun je je wenden
tot de coördinator (verdeeld naar leeftijdscategorie).
Hoofd Opleidingen
Voor vragen op het gebied van trainingen of andere
voetbaltechnische zaken, zijn Hoofd Opleidingen
Pupillen (t/m O12) en Hoofd Opleidingen Junioren
(vanaf O12 t/m O19) beschikbaar.
Jeugdfondssport
Indien jeugdleden financieel niet over de middelen
beschikken om de contributie te voldoen, kunnen ze
onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het
jeugdfondssport. Bij toekenning door dit fonds, zullen
zij de contributie van deze jeugdleden voldoen. Voor
een aanvraag kan men zich wenden tot
zwolle@jeugdfondssport.nl.

10. BERKUM UNITED
Berkum United
We vinden het belangrijk als voetbalvereniging om
iedereen die dat wil de mogelijkheid te geven te kunnen
voetballen.
In Berkum United voetballen jongeren met een stoornis
in het autistisch spectrum. Dit betekent dat we deze
jongeren de mogelijkheid bieden om wekelijks te
voetballen, onder intensieve begeleiding. Daar waar
mogelijk faciliteren we wedstrijden tegen vergelijkbare
teams van andere verenigingen.

Functie
Berkum United
Coördinator Berkum United

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Arjen Bloemink

berkumunited@vvberkum.nl

06-14964634

Trainer Berkum United

Sil Kroek

silkroek@gmail.com

06-40721296

Functie
Coördinatoren
Ukken

9. VRIJWILLIGERS

E-mail

Telefoonnummer

Stefan Gijsbertsen

sd.gijsbertsen@gmail.com

06-20705524

F-league

Bestuursgroep vrijwilligers
Vrijwilligers zijn binnen VV Berkum heel erg belangrijk.
Zij zijn de drijvende kracht van onze vereniging.
We vragen elk lid (of de ouders) een vrijwilligerstaak bij
onze vereniging te verrichten. Als je lid wordt, dien je
aan te geven voor welke vrijwilligerstaak je beschikbaar
bent. Wat vind je leuk om te doen en waar ben je goed
in?
Organisatorisch is dit belegd bij de bestuursgroep
vrijwilligers.
We proberen dit operationeel zoveel mogelijk te
faciliteren via de voetbal.nl-app.
Zie onderdeel 12. Voetbal.nl App

Functie
Vrijwilligers
Voorzitter BG vrijwilligers

Naam

fleaguevvberkum@gmail.com

Onder-8
Onder-9

Martin Neimeijer

martinneimeijer@gmail.com

06-28420177

Onder-10
Onder-11

Martijn Verheule

verheule@hotmail.com

06-23369516

Onder-12
Onder-13
Onder 14
Onder-15
Onder 17

Sabrine Stroo

sabrinestroo@gmail.com

06-18151999

Alexandra van de
Griendt

alexandra.vandegriendt@outlook.com

06-34942141

Onder-19

Harry Beumer

beumerh@outlook.com

0620966616

Voorzitter
BG Jeugd

Sander Bartels

voorzitter-jeugd@vvberkum.nl

06-42241138

Pupillen
(t/m O12)

Jorben
Nieuwenhuis

hoj@vvberkum.nl

06-12310742

Junioren
(selectieteams)
(O13 t/m O19)

Nick Schippers

hop@vvberkum.nl

06-25000364

Junioren
(niet selectieteams)
(O13 t/m O19)

Nick Schippers

hop@vvberkum.nl

06-25000364

Hoofd Opleidingen

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Rob van Essen

vrijwilligers@vvberkum.nl

06-38034416

4. SENIORENVOETBAL

8. COMMERCIE

Bestuursgroep 1e en 2e elftal
Met betrekking tot het seniorenvoetbal hebben we
organisatorisch onderscheid gemaakt tussen het 1e en
2e elftal en de overige senioren.

Bestuursgroep commercie
De commerciële activiteiten binnen VV Berkum
verdeeld in de business club Berkum (‘BCB’) en de
commerciële bestuursgroep.

Voor organisatorische zaken is de voorzitter van
BG 1 & 2 verantwoordelijk. Voetbaltechnische
aangelegenheden zijn belegd bij de technische
commissie 1 & 2. Aanspreekpunt voor de
wedstrijdzaken van het 1e en 2e elftal is de
wedstrijdsecretaris 1 & 2.

De business club bestaat uit sponsoren/ondernemers
die elkaar rond de wedstrijden van Berkum 1
ontmoeten in de business ruimte boven de tribune.

Het 1e en 2e elftal hebben beiden een teammanager,
die specifieke teamaangelegenheden behartigen.
Bestuursgroep overige senioren
De bestuursgroep overige senioren houdt zich bezig
met de overige elftallen (vanaf het 3e elftal).
De coördinatie van de vrouwenteams is hier ook in
ondergebracht.

De overige commerciële activiteiten vinden plaats
vanuit de bestuursgroep commercie, onder leiding van
de voorzitter van de bestuursgroep.

Functie
Commercie
Voorzitter BG commercie

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Louis Weenink

voorzitter-commercie@vvberkum.nl

06-51400393

Acquisitie en sponsoren

Rainer Fröhlich

info@frohlich.nl

06-21261816

Voorzitter BCB

Henk Visscher

businessclub@vvberkum.nl

06-54223707

7. WEDSTRIJDZAKEN
Bestuursgroep wedstrijdzaken
De bestuursgroep wedstrijdzaken houdt zich bezig met
de organisatie rond de wedstrijden. Dit omvat de
organisatorische planning van trainingen
(trainingsschema) en wedstrijden, de coördinatie van
clubscheidsrechters en de taken van de
wedstrijdsecretarissen.

Functie
1e en 2e elftal
Voorzitter BG 1 & 2

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Peter Lips

voorzitter-1en2@vvberkum.nl

06-53913002

Technische commissie 1&2

Henk-Jan van
der Veer

veer0905@gmail.com

06-22691377

Wedstrijd Secretaris 1&2

Dick Lamers

wedstrijdsecretaris1en2@vvberkum.nl

Teammanager 1e

André Toering

atoering8@chello.nl

06-46155747

Teammanager 2e

Ronald Korterik

rkorterik@gmail.com

06-11756313

Voorzitter overige senioren

Alicia Weenink

voorzitter-senioren@vvberkum.nl

06-27503913

Coördinator
vrouwenvoetbal

Jitske Haanstra

jitskehaanstra@gmail.com

06-26066182

Overige senioren

De verschillende voetbal-afdelingen hebben allemaal
een eigen wedstrijdsecretaris, welke de organisatie van
wedstrijden coördineren. Ook kent de vereniging een
algemene wedstrijdsecretaris, die primair de contacten
met de KNVB onderhoudt namens de vereniging waar
het gaat om het spelen van voetbalwedstrijden.

Functie
Wedstrijdzaken
Voorzitter BG
wedstrijdzaken

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Alexis Weges

voorzitterwedstrijdzaken@vvberkum.nl

06-52590159

Wedstrijdsecretaris
algemeen

Rene Buijsrogge

rabuijsrogge@home.nl

06-18367170

Wedstrijdsecretaris 1&2

Dick Lamers

wedstrijdsecretaris1en2@vvberkum.nl

06-25262512

Wedstrijdsecretaris ov.
senioren
Wedstrijdsecretaris pupillen

Klaas Weertman

wedstrijdsecretarissenioren@vvberkum.nl

Eric Hooijer

06-44558613

Wedstrijdsecretaris junioren

Arno Tijssen

wedstrijdsecretarispupillen@vvberkum.nl
wedstrijdsecretarisjunioren@vvberkum.nl

Wedstrijdsecretaris vrouwen

Jorie Schepers

wedstrijdsecretarisvrouwen@vvberkum.nl

06-53990153

Scheidsrechters coördinator

Johan Dragt

scheidsrechters@vvberkum.nl

06-1818092

5. CLUBHUIS

6. FACILITAIR

Bestuursgroep clubhuis

Bestuursgroep facilitair
De bestuursgroep facilitair is verantwoordelijk voor alle
facilitaire zaken in en rond het sportpark.

Ook voor het clubhuis hebben we een afzonderlijke
bestuursgroep, welke onder leiding staat van de
voorzitter van hiervan. Voor organisatorische zaken kan
naast deze voorzitter, ook de verenigingsmanager
worden benaderd.

Deze groep staat onder leiding van de voorzitter BG
facilitair en houdt zich o.a. bezig met:
 Onderhoud van gebouwen.
 Coördinatie van de trainingsmaterialen en
kleding (kleding coördinator).
 Coördinatie van de ballen.
 Het beheer van sleutels van het sportpark
en de gebouwen.

In het clubhuis worden de bar- en keukendiensten
gedraaid door vrijwilligers. De planning daarvan is een
samenwerking tussen clubhuis en bestuursgroep
vrijwilligers.

Functie
Clubhuis
Voorzitter BG clubhuis

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Max Weenink

voorzitter-clubhuis@vvberkum.nl

06-11723337

Functie
Facilitair
Facilitair algemeen

Naam

Voorzitter BG facilitair

Altie Bolt

Voorzitterfacilitair@vvberkum.nl

06-37154920

Coördinator kleding

Anouk van
Vilsteren en
Harmke Berenpas
Margriet van
Gerner

kleding@vvberkum.nl

06-27914297

Demi Siemerink

demisiemerink@hotmail.com

Fanshop
Ballen en sleutelbeheer

E-mail

Telefoonnummer

facilitair@vvberkum.nl

06-20791646
fanshop@vvberkum.nl

06-19898915

