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Nieuwsbrief 1 2021   

Dit is de eerste nieuwsbrief van Eldenia dit jaar. Het is 

tevens een nieuwsbrief aan het einde van wederom een 

heel leeg seizoen. Hadden we de vorige competitie nog een 

behoorlijk aantal wedstrijden kunnen spelen, nu viel het 

doek al na 4 wedstrijden. Daarna kon er vrijwel niets meer, 

zeker voor de leden boven de 18 jaar. Voor de jeugd kon 

men snel weer trainen en tegen elkaar voetballen, maar 

voor de andere is het eigenlijk tot mei behelpen geweest. 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk binnen de 

maatregelen de jeugd te laten trainen en op zaterdag 

onderling toernooitjes te laten spelen. We danken al die 

vrijwilligers die dit week in week uit mogelijk hebben 

gemaakt. In mei is er voor de jeugd nog een regio cup 

gehouden waarbij wedstrijden tegen andere verenigingen 

gespeeld konden worden. Voor de senioren was het erg 

behelpen en kon er weinig. Wel heeft men binnen de 

mogelijkheden getracht te sporten en contact met elkaar te 

houden. Op een bepaald moment kon men weer in kleinen 

groepjes en vanaf mei weer met de groep trainen. Ook 

heeft men gelukkig nog wat onderlinge wedstrijden kunnen 

spelen aan het einde. Waar het bestuur bijzonder trots op 

is, is de loyaliteit bij deze leden. Men hield zich prima aan de 

afspraken en de regels en ook bleef men trouw de 

contributie betalen. Het verloop van senioren leden is 

gelukkig aan het einde van het seizoen erg laag, waardoor 

we ook komend seizoen weer 10 senioren teams bij de 

mannen en 4 bij de vrouwen kunnen inschrijven. We hopen 

dat het toernooi op 29 augustus voor onze senioren leden 

een goed begin is van een normaal nieuw seizoen. 
 

75 Jaar Eldenia jubileum  

Op 1 december bestond Eldenia 75 jaar. In 1945 werd op 1 

december Eldenia officieel opgericht. Wat begon als een 

voetbalvereniging met een enkel elftal en 1 veld is 

uitgegroeid tot een gezonde vereniging met 14 senioren 

teams en 54 jeugd teams. We hadden dit groots willen 

vieren met alle leden en mensen die Eldenia een warm hart 

toedragen. Helaas is dit niet mogelijk gebleken. Wel hebben 

we een jubileum cadeau voor de leden laten maken. Voor 

alle jeugd hebben we een bal laten ma het Eldenia logo. 

Deze hebben we in de maand december en januari aan de 

leden kunnen uitdelen, omdat zij nog aan het trainen waren 

en op zaterdag onderlinge wedstrijdjes speelden. Voor de 

andere leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers is een 

speciale jubileum voetbal sjaal gemaakt. Deze zijn we vanaf 

januari, als eerste aan de jubilarissen, gaan uitdelen. 

Inmiddels hebben we vrijwel alle dassen kunnen uitreiken, 

zeker aan de actieve leden. Doordat er voor de ouderen 

geen activiteiten waren en ook geen publiek op het terrein 

mocht komen zijn we er nog niet in geslaagd iedereen de 

sjaal te overhandigen. We hopen dit in te halen aan het 

begin van het nieuwe seizoen. Verder bekijken we, 

afhankelijk van de mogelijkheden of er nog feestelijk heden 

gehouden kunnen worden om dit jubileum te vieren. Het is 

tenslotte niet niks om 75 jaar te worden.  
 

jubilarissen 

Dit jaar hebben we geen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

kunnen houden en was het dus ook niet mogelijk de 

jubilarissen in het zonnetje te zetten. We hebben echter wel 

de jubilarissen vanuit Eldenia extra aandacht gegeven. Het 

tenslotte best wel uniek als je al 25 jaar of zoals enkel 60 of 

70 jaar lid zijn van een vereniging. Het bestuur heeft de 

jubilarissen persoonlijk thuis opgezocht en hen de 

oorkondes en bloemen overhandigd. Ook hebben de 

jubilarissen als eerste de jubileum sjaal mogen ontvangen. 

Op deze manier hebben we getracht toch extra aandacht te 

geven aan het jubileum. Wellicht dat we dit bij een 

volgende nieuwjaarsreceptie kunnen herhalen ten 

overstaan van de leden van Eldenia  

 

     
 

 

Dringend hulp gezocht 
Mede door de corona tijd, waarbij de binding sterk is 
achteruitgegaan, als wel de gezondheid van enkele 
kaderleden zijn we met spoed op zoek naar nieuwe mensen. 

 
 

Ledenadministratie / Webmaster / 

Barmedewerker 
Voor meer info over de functies via de site 

Hulp gezocht! | v.v. Eldenia 

Daarnaast zijn we voor diverse teams nog op zoek naar 

trainers en leiders. Op de website staat bij de team indeling 

of er al trainers leiders zijn voor het team. Heb je interesse 

om een team te trainen neem dan contact op met Chris 

Stockentree, jeugdsecretaris@eldenia.nl 

Teamindelingen-2021-2022.pdf (eldenia.nl) 

 

Jubilarissen 2021 

Hans Reesink 25 jaar 

Jolanda Reesink 25 jaar 

Angela Pultrum 25 jaar 

Oscar Abbenhuis 25 jaar 

Edwin Budel 25 jaar 

Hans Folker 25 jaar 

Patrick Folker 25 jaar 

Bets Westdijk 25 jaar 

Wim Whien 25 jaar 

Bert Leenders 50 jaar 

Wim Beijer 70 jaar 

Wij zijn dringend op 

zoek naar enthousiaste 

mensen (m/v) de ons 

willen helpen met de 

volgende functies 

about:blank
https://www.eldenia.nl/hulp-gezocht
mailto:jeugdsecretaris@eldenia.nl?Subject=Ledenadministratie&Body=
https://www.eldenia.nl/wp-content/uploads/eldenia/Teamindelingen-2021-2022.pdf
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De accommodatie 

 
In de laatste nieuwsbrief schreven we al dat we, de periode 

dat alles stil lag en niet open mocht, bezig zijn gegaan de 

accommodatie eens extra onderhanden te nemen. Zo 

hebben we de kleedkamers opgeknapt en ook de 

commissiekamer, bestuurskamer en vergaderkamer zijn 

opgeknapt en multi functioneel gemaakt. Hierdoor zijn we 

beter in staat om de ruimtes voor meerdere doeleinden te 

gebruiken en is het voor de mensen die er moeten werken 

ook weer prettiger om te werken. De gesloten periode 

duurde langer dan verwacht en wij hebben de gelegenheid 

genomen om de kantine ook een opknap beurt te geven. 

Middels een enquête onder vele gebruikers van de kantine 

hebben we geïnventariseerd wat men vond en wat er zou 

moeten veranderen. We hebben op dit moment 

onvoldoende middelen om een grootse verbouwing te doen 

met verplaatsen toiletten, uitbreiden keuken ed, maar 

cosmetische aanpassingen en opknappen wilden we wel 

uitvoeren. Mede door de ondersteuning van de gemeente 

en het feit dat de leden Eldenia trouw bleven hadden we de 

mogelijkheid om aanpassingen te doen. Naast het 

opknappen, verfrissen en geluid hebben we ook de 

ontsluiting aan de kant van veld 1 weten te realiseren. We 

hopen hiermee een investering te doen om de sfeer en 

bereikbaarheid van de kantine verder te optimaliseren, 

zodat men vaker en wellicht langer hier verblijft. Het 

meubilair hebben we opgeknapt en vernieuwd zodat het 

geheel een geheel nieuwe uitstraling heeft gekregen. 

We danken alle vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben  

bijgedragen.  

 
 

Statiegeld op plastic flesjes. 

Per 1 juli is in Nederland 15 cent statiegeld op kleine 

petflesjes ingevoerd. Ook bij Eldenia moeten we dus het 

statiegeld verrekenen. In de regelgeving staat verder dat 

iedereen het moet berekenen bij verkoop, maar niet 

iedereen is verplicht de lege plastic flesjes in te nemen. 

Voor bv sportkantines wordt een uitzondering gemaakt. Zij 

zijn niet verplicht om de flesjes in te nemen. Het is vaak 

ondoenlijk voor de mensen achter de bar het statiegeld 

terug te betalen, de vele handelingen te doen en de opslag 

te verzorgen van de emballage. In het algemeen geldt dit 

voor alle sportkantines. Gezamenlijk is er samen met de 

leveranciers een actie bedacht waardoor de mensen de lege 

flesjes achter kunnen laten op de club. Het statiegeld wat 

dat oplevert kan de club gebruiken voor een zelf te bepalen 

doel. Eldenia doet mee aan deze actie. Eldenia zorgt voor 

inleverbakken en het gestelde doel is financiering van de 

opgeknapte kantine. 
 

Nieuw kassa systeem 

Bij de start van het nieuwe seizoen zullen we in de kantine 

gaan werken met een nieuw kassa systeem. Ons huidige 

systeem is aan vervanging toe en een software update was 

niet meer mogelijk. Daarnaast hadden we behoefte aan 

extra mogelijkheden voor registratie van wat verkocht werd 

en wilden we de handelingen voor de mensen achter de bar 

verder vereenvoudigen. Tenslotte hebben we nu ook de 

mogelijkheid om voor onze leden een clubpas te 

introduceren waarmee aankopen betaald kunnen worden. 

Over dit laatste komen we spoedig met meer informatie.   
 

Nieuwe regels die per 1 juli gelden. 

 Statiegeld op alle plastic flesjes. Men moet ook voor de 

kleine flesjes 15nt betalen. Men kan deze niet inleveren, 

maar doneren aan de club. 

 Het kopen voor en doorgeven van alcohol houdende 

dranken aan personen onder de 18 is strafbaar. Het 

verkopen mocht al niet. 

 Het rookverbod is verder aangescherpt. Het bv niet meer 

toegestaan om te roken op de terrassen. Alleen nog 

buiten de poort. 

De weg van Eldenia naar de toekomst 

Op zaterdag 10 juli zijn we gestart met het vereniging 

traject. “Eldenia op weg naar de toekomst ”we hebben met 

een selectie van onze leden en bekende van Eldenia het 

proces doorlopen wat we met een veel groter deel van de 

vereniging willen doen. Dit proces bestaat uit diverse 

spiegelgesprekken met leden en bekende van Eldenia om te 

achterhalen welke wensen leven er onder de leden, welke 

kracht zit er in de vereniging en welke doelen moeten we 

ons voor de toekomst stellen. Vanuit deze groep is een 

procesgroep geformeerd die na de vakantie middels 

spiegelgesprekken met andere leden en belangstellende van 

Eldenia in gesprek gaan om te inventariseren wat er leeft 

onder de leden en belangstellende van Eldenia. Hierna 

wordt door de procesgroep droomsessies georganiseerd om 

plannen te maken die we samen willen uitvoeren. Indien je 

deel wilt nemen aan dit proces of deel wilt uitmaken van de 

procesgroep kun je een van onze bestuursleden hier naar 

vragen. 
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