
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2                                                                     Februari 2017 

   
 
Grote Club actie 
De Grote club actie heeft in 2016, 759 Euro opgebracht, met dank aan alle verkopers etc. en met name de 
coördinator van dit alles dhr. Wijbenga 
 
Spar-actie 
Spar Tolsma sponsort de verenigingen in Arum en Achlum! Elke euro die jij in de winkel besteed, is een 
cent waard. De centen die jij hebt gekregen kun je dan doneren aan o.a. onze v.v. Arum! 
De actie loopt vanaf 30 januari t/m 8 april 2017! 
  
Poiesz munten-actie 
De jeugdcommissie van de v.v. Arum doet dit jaar weer mee met de Poiesz munten actie in het filiaal van 
Witmarsum. Nieuws hieromtrent volgt.  
 
 
Nieuwe Leden 
In de vorige Vrijwilligers Nieuwsbrief (V.N.) stond al een hele rits aan nieuwe leden. Bij het JO11-2 team 
kunnen we ook nog een nieuw lid verwelkomen n.l.: Mike Hoesktra. Ook zijn broertje Daily komt bij de v.v. 
Arum voetballen en wel bij de MP-1. 
 
 
Leiders/trainers (jeugd) vergadering 
De jeugdleiders en -trainers voorjaars vergadering is o.v.b. gepland op maandag 13 februari (wordt 
waarschijnlijk maandag 20 februari). We hopen dat dan alle indelingen, wedstrijd en rijschema’s klaar zijn. 
Op deze avond krijgt u ook alvast uitleg over de nieuwe opzet van het jeugdvoetbal. En de evt. 
consequenties voor de v.v. Arum. Je kunt ook vooral zelfs punten inbrengen! 
Persoonlijke uitnodiging volgt t.z.t. 
 
 
Nieuwe opzet jeugdvoetbal tot en met JO12 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor 
pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, 
waardoor ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan 
het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in 
twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de 
verenigingen. De KNVB gaat de komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe 
wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen. Zie voor meer informatie www.knvb.nl  

http://www.knvb.nl/


Indelingen (voorjaarsreeks) 
Er zijn inmiddels al een aantal nieuwe indelingen voor de voorjaarsreeks bekend (o.v.b.) Het 35+ team is ingedeeld 
met Harlingen, Dronrijp en Mulier. De indelingen van de JO15-1 (deze indeling is onder voorbehoud) en het 
Vrouwen-team is, een competitie geworden met 9 teams i.p.v. de eerder genoemde 6 teams, 
Zijn ook bekend n.l.: 

1 Arum VR1 
2 ST SC Franeker/Tzummarum VR2 
3 Waterpoort Boys VR1 
4 Harlingen VR2 
5 Leeuwarder Zwaluwen VR3 
6 Zeerobben VR1 
7 Leovardia VR2 
8 DTD VR2 
9 MKV'29 VR2 

 
 

1.  Annaparochie St. JO15-2  
2. ST Arum-Stormvogels'64-Tzum JO15-1d  
3. Balk JO15-2  
4. Blauw Wit '34 JO15-4  
5. LSC 1890 JO15-4d  
6. SC Bolsward JO15-3  

  
Kunstgrasveld met rubbergranulaat 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met 
rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven. 
De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. 
Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig. 

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


