Nieuwsbrief 1

december 2016

Communicatie is binnen een bedrijf maar ook binnen een club zeer belangrijk. Daarom wilden we als
besturen en commissies van de v.v. Arum zo nu dan een nieuwsbrief publiceren op de v.v. Arum website.
We hopen hiermee de communicatie, informatie naar leden en betrokkenheid te verbeteren binnen de
“grootste sociale” vereniging van ons dorp.

Stop en start trainingen

In principe trainen de Pupillen teams tot en met week 49 (5 t/m 9 december). In principe starten we weer
in de week van 16 januari (week 3).
Maar, dit zijn richtlijnen! Als je als trainer(s) eerder wilt stoppen of later en eerder of later wilt beginnen
met de training dan kan dat altijd. communiceer dat dan goed naar de ouders e.a.!
Voor de C-junioren is de laatste training op maandag 12 december (gezamenlijk met JO15-2,
Stormvogles’64 en Tzum).
De laatste training (voetvolley) voor de B-junioren (JO17-1) is op dinsdag 13 december in Arum. Zij starten
weer op maandag 9 januari.
De senioren sluiten het seizoen gezamenlijk het seizoen op donderdag 15 december af.

Promotie- degradatieregeling Arum 1

Inmiddels is de promotie- degradatieregeling voor de 4e klasse A (Arum 1) bekend gemaakt. Met dit
seizoen een onderscheid tussen periodewinnaars en herkansingsplekken. Zie www.knvbn.nl district Noord

35+ en JO7-1

Na een aantal overleggen kunnen we jullie vertellen dat na de winterstop de v.v. Arum met twee teams
extra in de competitie zal verschijnen. Namelijk; het 35+ team zal de draad weer oppakken en ook zal de
v.v. Arum weer een Mini-pupillen team, tegenwoordig JO7-1, in de wei sturen.

Nieuw bestuurslid, jeugdbestuur en jeugdcommissie-lid
Op de ledenjaarvergadering van woensdag 2 november j.l.
in de Herberg de Gekroonde Leeuw te Arum is Jeroen
Reinsma afgetreden als secretaris. We kunnen u vertellen
dat Reino Tolsma-Oosterbaan (zie foto links) de nieuwe
secretaris (secretaresse) van de v.v. Arum wordt.
Het Jeugdbestuur heeft sinds 1 december ook een nieuwe
secretaris in de persoon van Rainier van der Veen uit
Kimswerd.(zie foto rechts) Hij zal naast het jeugdbestuur
ook plaats nemen in de jeugdcommissie.

Vijf keer promotie

Alle jeugd teams (op de JO17-1 na) worden na de winterstop opnieuw ingedeeld. De eerste twee in de
eindstand van de najaar reeksen promoveren naar een hogere klasse. En zou betekenen dat alle 5 pupillen
v.v. Arum teams promoveren naar een hogere klasse. En dat is wel heel uniek voor de v.v. Arum.

Nieuwe Leden

Er zijn door vooral (Gosse) weer een aantal spelers bij het tweede elftal gehaald. Zo kunnen we als nieuwe
leden voor de senioren Menno de Vries, Tjitse Ben Hoekstra en Kevin verwelkomen. We hebben qua
seniorenspelers aantal weer even meer lucht.
Bij het Vrouwenteam kunnen we ook een nieuw lid verwelkomen n.l.: Jasmijn van Althuis
Bij de Mini-pupillen zijn Mark Jellema en Rutger Feenstra lid geworden en zo komt het aantal voor de JO71 op zes spelertjes. (de JO7 spelen 4 tegen 4)
Bij de F2 is Jens Ozinga lid geworden. En bij de JO17-1 traint Mees Huisman (ook nieuw lid) inmiddels mee.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat dit jaar Reimer Strikwerda, Rutger Brouwer, Lammert Wagenaar, Krist Hibma,
Rainier v.d. Veen, Jarno Reinsma, Gerben Anema. En raad van commissaris: Michiel de Boer.
De commissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het Sportman van het Jaar gebeuren e.d.
De eerste drie genoemde commissieleden draaien dit seizoen voor de laatste keer mee.

Winteractiviteiten

Sportman van het Jaar 2016 is dus op woensdag 28 en donderdag 29 december 2016
Onderlinge Zaalvoetbaltoernooi Jeugd en Senioren vrijdag 30 december 2016 in de Trije te Franeker,
aanvang 14.00 uur. Maatklaverjassen op vrijdag 20 januari en vrijdag 24 maart 2017 in de Herberg te Arum

Het onderlinge zaalvoetbaltoernooi voor de JO9 (F-pupillen) in Achlum, tussen de verenigingen Tzum, Stormvogels
en Arum is op zaterdag 14 januari. De JO11 (E-pupillen) hebben een wintertoernooi met o.a. Tzum in Arum op
zaterdag 21 januari op het kunstgrasveld. De data van het MAM-toernooi volgen.

De jeugdleiders en -trainers voorjaars vergadering is o.v.b. gepland op maandag 13 februari.
Bekijk ook de activiteitenkalender op de nieuwe website v.v. Arum

Oproep!

Voor het organiseren van het onderlinge v.v. Arum zaalvoetbaltoernooi op vrijdag 30 december zoekt het
bestuur nog 1 of 2 personen. Heb je belangstelling meld je bij Jan Hibma!
.
Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief mail: pjtolsma@hotmail.com

De v.v. Arum:
“Een club met een rijk verleden
en een heldere toekomst."

