UITSLUITEND PER EMAIL
Holtheme, 15 maart 2018,

Aan de besturen van de voetbalverenigingen in de gemeente Hardenberg.
Geacht bestuur en overige geadresseerden,
Als vervolg op de wedstrijden vanaf 2010 t/m heden van het regioteam gemeente Hardenberg
informeren wij u over het volgende.
U bent als vereniging bekend met idee van het regioteam en de activiteit. De wedstrijd in de
gemeente Hardenberg is een jaarlijks terugkerend (roulerend) evenement met een vaste organisatie
als traditie met betrokkenheid van alle verenigingen hetgeen een goede promotie van het voetbal
binnen de gemeente en ook daarbuiten is.
Zo is een formule ontwikkeld voor het regioteam waarbij het idee is om te spelen voor een goed doel.
Dat kan zijn een verenigingsdoel, een plaatselijk doel, een gemeentelijk doel of een landelijk doel, een
en ander in overleg met de organiserende vereniging vast te stellen.
De ervaringen van de laatste jaren en het feit dat de verenigingen het initiatief steunen, hebben weer
geresulteerd in de organisatie van een wedstrijd in 2018. .Zo zijn er inmiddels t/m 2022
aanmeldingen en/of opties van kandidaten voor de organisatie van de jaarlijkse wedstrijd.
Tenuesponsor.
Zoals u bekend is, is Wildkamp BV vanaf het begin tenuesponsor van het regioteam waardoor het
regioteam de beschikking heeft over een prachtig tenue. Ook dit jaar wordt er weer nieuwe kleding
toegevoegd aan het reeds prachtige kledingpakket van het regioteam. Er is een nieuw warming up
shirt toegevoegd welk shirt tevens als reserveshirt kan dienen. Ook wordt de complete staf volledig in
het nieuw gestoken. Een prachtige uitbreiding met een prima en professionele uitstraling. Hiervoor
zijn wij Wildkamp BV zeer erkentelijk.

Wedstrijd 2018.
Dit jaar is vv Avereest te Balkbrug gastheer van het regioteam.
Zoals u wellicht al uit de persberichten heeft kunnen opmaken, speelt het regioteam gemeente
Hardenberg haar jaarlijkse wedstrijd op woensdagavond 6 juni 2018, aanvang 19.30 uur bij vv
Avereest (Sportpark De Balk. Hoogeveenseweg 34a .Balkbrug tegen OUD HERACLES Almelo

De coaching / begeleiding van het regioteam is in handen van Gert Heerkes (trainer
Beloften Rosenborg BK Noorwegen ), die normaal betrokken blijft bij het regioteam ondanks de
afstand, Michel Jansen ( hoofd jeudopleidingen FC Twente) en Jan Breukelman (onder andere ex
trainer vv Bruchterveld, vv Vroomshoopse Boys, vv Marienberg).
Net als voorgaande jaren zullen Evan Reinders en Piet Kampman wederom de medische verzorging
van het regioteam op zich nemen. Boudewijn Gaasbeek zorgt voor het materiaal en de kleding terwijl
Hans Heering is belast met de PR en perscontacten van het regioteam. Ondergetekende is belast
met de organisatie vanuit het regioteam en wordt sinds kort bijgestaan door Eric Lippold..
De organisatie is content met tegenstander Oud Heracles temeer omdat het zoeken van een
eventuele buitenlandse tegenstander dit jaar door het late einde van de amateurcompetitie en het in
die tijd gesloten zijn van de jeugdacademies vanwege vakanties veel tijd en moeite heeft gekost. Ook
de grote internationale jeugdtoernooien hebben problemen om een sterk deelnemersveld compleet te
krijgen. Vanwege deze reden hebben wij dit jaar weer gekozen voor een regionale tegenstander met
een aansprekende naam.
De organisatie hoopt dat ook dit jaar voor deze wedstrijd velen de weg naar Balkbrug weten te
vinden.
Verzoek.
Met betrekking tot deze wedstrijd vragen wij u het volgende.
De datum van de wedstrijd te weten woensdagavond 6 juni 2018, aanvang 19.30 uur bij vv
Avereest (Sportpark De Balk. Hoogeveenseweg 34a .Balkbrug tegen OUD HERACLES Almelo
op te nemen in uw agenda op uw website en in de wekelijkse programmaboekjes.
Uw voorzitter, uw bestuur, uw hoofdtrainer en uw webmaster hierover in te lichten waarbij de
webmaster wordt gevraagd de persinformatie en persberichten van het regioteam steeds op de
verenigingssite te plaatsen op de wijze zoals dat voorgaande jaren ook is gedaan. Wellicht kan dit
onder een apart blok (banner of pagina) welke banner in het bezit is van uw webmaster.
Wij beschikken over alle namen en contactgegevens (email en (mobiel) telefoonnummer) van uw
hoofdtrainer . Voor zover nodig wordt u nog apart hiervoor benaderd.
Voor het overige medewerking te verlenen aan verzoeken in het kader van deze wedstrijd bv indien
door de organiserende vereniging gevraagd wordt een jeugdspeler te leveren.
Organisatie wedstrijd.
De organisatie van de wedstrijd is evenals de kaartverkoop, uitnodigingen en wat dies meer zij in
handen van vv Avereest. Zij zullen u ook benaderen voor het aanleveren van een jeugdspeler in uw
clubkleuren op de wedstrijdavond.
In juni 2012 is er een informatieve vergadering geweest met alle verenigingen die zich voor de
komende jaren hebben opgegeven om als gastheer voor het regioteam te fungeren.
In deze vergadering is het voorstel gelanceerd om jaarlijks elke gemeentelijke voetbalvereniging
tenminste 50 toegangskaarten tegen een gereduceerde prijs te verkopen zodat de eerste kosten
voor de organiserende vereniging zijn gedekt. Uw voorzitter zal hiervoor binnenkort door (de
voorzitter van ) vv Avereest worden benaderd.

Wij verzoeken u daaraan medewerking te verlenen en spreken de hoop uit dat dit ook jaarlijks een
terugkerend gebaar gaat worden. Mocht uw vereniging organiseren dan kunt u hiervan ook gebruik
maken. In voorgaande jaren hebben vrijwel alle verenigingen hiervan gebruik gemaakt.
Selectie.
Net als vorig jaar zal ten minste 1 speler van elke voetbalvereniging binnen de gemeente Hardenberg
en die woonachtig zijn (geweest) in de gemeente Hardenberg worden uitgenodigd voor het regioteam.
De overige plaatsen zullen worden ingevuld door middel van selectie van spelers, die woonachtig zijn
(geweest) in de gemeente Hardenberg en die nu elders spelen, hetzij bij een BVO, hetzij op topamateurniveau. Voor alle geselecteerde spelers geldt een en ander uiteraard onder voorbehoud van
eventuele blessures, nacompetitie- en beslissingswedstrijden. Mocht daardoor een speler verhinderd
zijn, dan wordt een vervanger geselecteerd. Afhankelijk van de reden komt deze speler uit de eigen
vereniging dan wel van een andere vereniging (bv bij nacompetitie).
De topscorer van de gemeente Hardenberg zal automatisch deel uitmaken van de selectie van het
regioteam.
De coaches zullen voor de samenstelling van de selectie zoveel mogelijk wedstrijden van de eerste
elftallen van de 15 voetbalverenigingen in de gemeente Hardenberg bezoeken, uw hoofdtrainer
benaderen via email voor opgave van kandidaat-spelers en waar nodig nader overleg plegen met
deze trainers. Indien de definitieve selectie is vastgesteld , ontvangt u hiervan als vereniging uiteraard
ook bericht.
Presentatie -avond Regioteam.
De datum van de presentatie-avond van het regioteam aan de pers en andere belangstellenden
alsmede de inhoud en vormgeving moet nog nader worden vastgesteld.
Niet uitgesloten moet worden dat er geen aparte presentatie-avond gaat komen maar dat dit
geschiedt voor aanvang van de wedstrijd op woensdag 6 juni as. Dan zal ook de topscorersbokaal
van de gemeente Hardenberg worden uitgereikt waarvoor jaarlijks de bokaal door het regioteam
beschikbaar wordt gesteld.
Uiteraard vindt dit ook plaats in het clubhuis cq op het sportpark van vv Avereest te Balkbrug..
U ontvangt hierover nader bericht en dit zal te zijner tijd ook in de persberichten worden opgenomen.
U bent als verenigingsbestuurders evenals de geselecteerde spelers alsmede uw trainers uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding.
Op dit moment zijn er tot en met 2022 verenigingen die zich al hebben aangemeld om een wedstrijd
van het regioteam te organiseren en als gastheer te fungeren..
Mocht u als vereniging geïnteresseerd zijn in de organisatie na 2022 (of een eerder jaar als reserve)
dan verzoek ik u dat nu al door te geven zodat daarmee in de planning rekening kan worden
gehouden. Bij meer aanmeldingen zal een keuze , ook afhankelijk van de volgorde van aanmelding,
gemaakt worden.

Facebook
Zoals u bekend is, beheert Hans Heering – naast de uitvoering van de PR activiteiten– de
facebookpagina van het regioteam. Wij hopen dat nog meer mensen de pagina gaan liken. Vanaf dit
e
jaar hebben wij jaarlijks een entreekaartenactie. Elke 50 liker ontvangt 2 entreekaarten voor de
e
komende wedstrijd (de volgende is de 500 liker) en er zullen jaarljks minimaal 3 sets van 2
entreekaarten worden verloot onder de likers. Kortheidshalve verwijs ik u naar
FACEBOOK http://www.facebook.com/regioteamgemeentehardenberg
(klik dan op vind ik leuk)
e

Wij hopen dat wij dit jaar de 500 liker kunnen verwelkomen. Wellicht kunt u als vereniging hierin ook
uw medewerking verlenen temeer omdat er ook vaak algemene berichten staan op deze pagina die
gaan over de voetbalverenigingen in de gemeente Hardenberg. Tevenns wordt op deze pagina de
stand van het topscorersklassement bijgehouden.

Tot Slot.
Mocht deze brief op een oud secretariaatsadres aankomen, wilt u het dan doorsturen en
ondergetekende informeren over het nieuwe secretariaat, naam, contactgegevens (rechtstreekse
emailadres) en de secretariaatsgegevens van de vereniging met emailadres indien dit is gewijzigd.
Wij hopen u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw
medewerking waarvoor wij u bij voorbaat danken.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot ons wenden via bovenstaand email- adres.
Zodra de selectie bekend is en/ of eerder ontvangt u aanvullende informatie dan wel persberichten.
Met vriendelijke groet,
Organisatie regioteam gemeente Hardenberg,
namens deze,
Johan Gaasbeek
.
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