
 

 

 
UITNODIGING   tot   het   bijwonen   van   de   jaarvergadering   op  

VRIJDAG   26   JUNI   2020  
AANVANG   20.30   UUR   Dorpshuis   "PRINS   MAURITS"   te   NIEUWE  

NIEDORP  
 

let   op   aanmelden   verplicht   ivm   corona   maatregelen   via  
niedorpzvv@hotmail.com  

  

De   volgende   sponsors   maken   het   mogelijk   dat   U   in   nette   tenues  
kunt   zaalvoetballen   bij   onze   vereniging:  

 
KEURSLAGERIJ   ARIE   KLAVER  

POLAND   BESTRATINGEN  
KOELEWIJN   AUTOSCHADE  

HOVENIERSBEDRIJF   JACK   V/D   FLUIT  
ACCOUNTANTSKANTOOR   WIEDIJK  
GEBR.   KOOMEN   BESTRATINGEN  

TANDPROTHETISCHE   PRAKTIJK   ZETHOVEN  
LOODGIETERSBEDRIJF   SMAK  

TIMMERWERKEN   PIET   JONGEJAN  
SP   2000   REPARATIES   VAN   GRONDVERZETMACHINES  

REMKO   WESTSTRATE   LASBEDRIJF  

NICO   DEKKER   ONTWERP   &   BOUWKUNDE   
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Agenda    48ste   Jaarvergadering   ZVV   Nieuwe   Niedorp  

 
1. Opening  
2. Notulen   22   Juni   2019  
3. Verslag   secretarissen  
4. Verslag   Penningmeester   (ter   inzage   bij   vergadering)  

● Contributie   seizoen   2020-2021  
● Leden,   €75,   Reserve   leden   €35,   Jeugdleden   €40  

5. Verslag   Kascommissie   (Ben   Tesselaar,   George  
Koopman)  

6. Pauze  
7. Verkiezing   bestuursleden  

● Emiel   Haijette,   aftredend   en   herkiesbaar  
● Fieke   Stelling,   aftredend   en   herkiesbaar  
● Maurice   van   Noort,   aftredend   en   herkiesbaar  

8. Benoeming   nieuw   lid   voor   de   kascommissie  
● Ben   Tesselaar   aftredend  

9. Mededeling   bestuur  
● Volgend   jaar   (net   als   vorig   jaar)   digitale   pasjes  
● Zaaldienst,   hou   je   mail   in   de   gaten   en   de   site  

( www.zvvnieuweniedorp.nl ).   Doe   dit   ook   voor   je  
teamgenoten   en   informeer   elkaar.  

10. Rondvraag  
11. Sluiting  
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Notulen   jaarvergadering   28   juni   2019   in   de   Prins   Maurits.  
Aanwezig:    Rino   Bakker,   George   Koopman,   Peter   Dekker,   Melchior   Dekker,   Roland   Stadegaard,  
Alanda   Bakker,   Ben   Tesselaar.  

Bestuur:    Willem   Bakker,   Emiel   Haijette,   Evelien   Bakker,   André   Kamp,   Marije   Boon,   Maurice   van  
Noort.  

Afwezig   met   afbericht:    Fieke   Stelling  

Opening   van   de   47 e    jaarvergadering   door   Emiel  

Terugblikkend   op   het   seizoen   018/019   hebben   we   als   vereniging   een   goed   jaar   gehad.   Weeks   na   de  
jaarvergadering   van   vorig   jaar   hadden   we   een   bestuursuitje   georganiseerd   door   Andre   en   Judit.   We  
raakte   aan   het   padelen   bij   het   sportcentrum   Daalmeer.   Met   daarna   een   heerlijke   gezellige   BBQ.   Ze  
mogen   het   weer   organiseren   hoor!  

In   oktober   is   er   een   instuif   geregeld   in   de   Niedorphal   ipv   de   jeugdtrainingen.   Hierbij   is   er   lekker   in  
toernooivorm   gezaalvoetbald.   Er   was   dit   jaar   geen   Kersttoernooi   wegens   te   kort   aan   deelname.   Maar  
wel   een   Mixtoernooi   en   die   was   geslaagd.   Er   was   heel   veel   jeugddeelname   en   afsluitend   was   het  
heel   gezellig.   Bedankt   Fieke,   Marije   en   Evelien.  

Twee   mindere   punten   zijn   dat   de   vereniging   dit   seizoen   met   diverse   strafzaken   te   maken   heeft   gehad.  
Wat   bij   diverse   bestuursleden   heel   veel   energie   heeft   gekost.   Jammer   dat   de   SZVV   de   regels   naar  
mijn   mening   tot   over   de   streep   van   recreatief    handhaaft.   We   hopen   als   bestuur   dan   ook   dat   dit   niet  
meer   voor   gaat   komen.   De   Paaspolderloop   was   weer   een   succes.   Met   prachtig   weer   deden   er   136  
wandelaars   en   totaal   736   lopers   mee.   Hierbij   blijft   de   Paaspolderloop   een   schitterend   evenement   en  
we   willen   dan   ook   het   Paaspolderloopcomité,   alle   vrijwilligers,   sponsors   en   alle   enthousiaste   lopers  
hartelijk   bedanken.  

In   de   competitie   hadden   we   dit   jaar   1   competitiekampioen   en   1   bekerkampioen.   De   Dames   1   moesten  
in   hun   laatste   wedstrijd   winnen   en   deden   dat   in   een   kolkende   sporthal   en   in   een   zinderende   wedstrijd  
met   2-3.   Ook   konden   deze   dames   nog   de   beker   winnen   maar   dat   lukte   net   niet.   Maar   daar   was   de  
pret   niet   minder   om   bij   deze   Dames.   Want   de   platte   kar   was   geregeld   en   ze   zijn   feestend   het   dorp  
doorgegaan.  

Onze   jongste   jeugd   jo   15   heeft   een   knappe   prestatie   geleverd   door   de   finale   in   de   verliezersronde   te  
winnen.   Een   prachtige   prestatie   van   deze   jonge   gasten.   Ook    zijn   ze   3 e    geëindigd   in   de   competitie.  

Het   team   van   coach   Melchior   Dekker   NN   7   lag   dit   seizoen   lange   tijd   op   koers   voor   het  
kampioenschap   maar   moest   het   op   het   laatste   moment   toch   laten   gaan.  

Het   22 e    Gatentrapkampioenschap   was   weer   een   daverend   succes.   De   zomerse   waarden   heeft   er  
voor   gezorgd   dat   er   constant   werd   getrapt.   Uiteindelijk   in   een   zinderende   finale   tussen   Albert   Kamp  
en   Geert   Sol,   kon   Geert   zich   de   Nieuwe   Niedorper   Gatentrapkampioen   2019   noemen.   Bij   de  
Toekomsttrappers   hadden   we   3   finalisten   en   kon   Ben   Kamp   voor   de   2 e    maal   achtereen   zich   de  
Toekomsttrapperkampioen   2019   noemen.   Nogmaals   wil   ik   alle   Gatentrapmedewerkers   bedanken  
voor   hun   inzet   deze   dag.  

Met   de   Raboclubkascampagne   is   tot   kort   geleden   Marcel   nog   heel   druk   geweest.   En   Marcel  
kennende   bijt   hij   zich   er   helemaal   in   vast,   en   zijn   goede   werk   heeft   weer   een   mooi   bedrag   voor   de  
Zaalvoetbalvereniging   opgeleverd.   Dank   Marcel   voor   je   inzet   hiervoor.  
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Notulen  

Geen   op-   of   aanmerkingen.   André   wordt   bedankt   voor   zijn   inzet.  

Verslag   secretarissen  

Veertien   teams.  

Dames   1   is   kampioen   geworden.  

JO15   is   dit   seizoen   bekerkampioen   geworden  

H1:   zevende   geworden.    Veel   personele   problemen.  

H2:   zevende.  

H3:   zevende   (?)  

H4:   bijna   onderaan   geëindigd.  

H5:   samengesteld   team.   Is   negende   geworden.  

H6:   negende   geworden.  

H7:   tweede   plaats.  

D1:   kampioen.  

D2:   middenmoot.  

D3:   stopt   ermee.   Is   twaalfde   geworden.  

De   jonge   meiden   van   D4   worden   D3.   Ze   zijn   dit   seizoen   derde   geworden.  

JO15   is   derde   geworden   en   bekerkampioen.   Dit   team   wordt   JO17.  

JO17   en   JO19   gaan   samen   volgend   jaar.  

Maurice   en   Evelien   worden   bedankt   voor   hun   inzet.  

Verslag   penningmeester  

Contributie-inkomsten   waren   iets   hoger   dan   begroot.  

Sponsors/acties/evenementen   was   goed   begroot.  

Inschrijvingen   duizend   euro   lager   dan   begroot.  

Bekerwedstrijden   iets   meer   dan   begroot.  

Alle   boetes   zijn   doorberekend.  

Jeubel   en   treur:   zeshonderd   euro   hoger   ivm   bestuursuitje   en   jubileum   van   Emiel.  
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Positief   saldo   van   750   euro   met   dank   aan   de   SZVV   door   hun   verdeling   van   een   deel   van   hun   eigen  
vermogen.  

Geen   vragen,   alles   is   duidelijk.  

Begroting:   inkomsten   lager   door   minder   aantal   teams   en   dus   ook   minder   sponsors.   Inschrijfgelden  
dus   ook   lager.  

De   rest   ligt   in   lijn   der   verwachting.  

Marcel   wordt   bedankt   voor   zijn   inzet.  

Kascontrole  

Rino   Bakker   en   Ben   Tesselaar   waren   zeer   tevreden   over   de   kascontrole.   Geen   misstanden  
geconstateerd.  

Pauze  

De   zaal   druppelt   vol   met   de   familie   Van   der   Stoop.   Pewi   komt   ook   binnen.  

Emiel   neemt   het   woord   en   richt   zich   tot   Marcel.   Hij   spreekt   mooie   woorden   tot   een   verraste   Marcel.  

Marcel   is   25   jaar   penningmeester   en   bestuurslid.   Hij   wordt   benoemd   tot   lid   van   verdienste.   Marcel  
krijgt   een   mooi   gegraveerd   bord   en   een   fles   drank.  

Verkiezing   bestuursleden  

Marcel   en   Marije   zijn   herkiesbaar.   Geen   bezwaren,   dus   gefeliciteerd   met   jullie   nieuwe   benoeming.  

Benoeming   nieuw   lid   van   de   kascontrole  

George   Koopman   neemt   het   stokje   over   van   Rino   Bakker.   Hij   gaat   de   kascontrole   samen   met   Ben  
Tesselaar   uitvoeren.  

Mededelingen   van   het   bestuur  

Een   punt   van   aandacht   is   de   Digitale   Tijdwaarneming   van   onze   leden.   We   merken   dat   al   meer   leden  
hier   erg   makkelijk   mee   om   gaan,   terwijl   dit   superbelangrijk   is   voor   de   zaalvoetbalvereniging   en   de  
hele   SZVV.   We   vragen   dan   ook   van   onze   leden   om   hier   je   verantwoording   in   te   nemen,   en   je   plicht   te  
vervullen!  

Het   tijdwerk   hoort   nu   eenmaal   ook   bij   het   zaalvoetballen.  

Wederom   zullen   door   bonden   opgelegde   boetes   worden   doorberekend   aan   desbetreffende   speler  
en/of   team.  

Iedere   speler   is   verplicht    2   a   3x   keer   zaaldienst   te   verrichten   (aanwijzing   wordt   vermeld    op   onze   site  
en   Niedorperweekblad).   En   ze   krijgen   een   mail   van   de   wedstrijdsecretaris.  
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Voor   het   volgende   seizoen   2019/2020   hebben   we   de   teamindelingen   weer   rondgemaakt.   Minder  
nieuws   hierin   is   dat   we   volgend   seizoen   weer   met   3   teams   minder   gaan   spelen.   NN5,   dames   3   en   Jo  
17   stoppen.  

We   willen   dan   ook   de   stoppende   leden   bedanken   voor   hun   inzet   voor   onze   vereniging.   We   hopen  
natuurlijk   dat   de   stijgende   lijn   qua   teamaantallen   ook   weer   een   keer   terugkomt,   en   daar   hebben   we  
met   elkaar   het   volste   vertrouwen   in.  

Rondvraag  

Willem   bedankt   Marcel   ook   namens   de   Paaspolderloop   voor   zijn   grote   inzet.  

Ronald   Stadegaard   vraagt   hoe   het   volgend   jaar   met   de   jeugd   gaat.   Maurice   legt   het   een   en   ander   uit.  
Een   team   minder   en   geen   nieuwe   teams   helaas.  

Melchior   Dekker   vraagt   zich   af   of   er   nog   met   veldvoetbal   wordt   overlegd   of   de   vergaderingen   gespreid  
kunnen   worden   (waren   nu   op   dezelfde   avond).  

Ook   meldt   Melchior   het   digitale   opgavesysteem   voor   je   team   om   spelers   toe   te   voegen   en   later   weer  
terug   te   schrijven   naar   hun   eigen   team   lastig   te   vinden.   De   codes   vergeet   je.  

Maurice   meldt   dat   het   met   een   app   volgend   seizoen   makkelijker   zou   moeten   worden.   Het   bestuur   is  
er   ook   niet   echt   blij   mee.  

Peter   Dekker   bedankt   het   bestuur   voor   hun   inzet.   George   Koopman   sluit   zich   hierbij   aan.  

Rino   Bakker   vraagt   hoe   de   test   verlopen   is   om   tijdwaarneming   door   een   man   en   vrouw   samen   te  
laten   uitvoeren.   Het   bestuur   meldt   dat   dames   er   niet   op   zitten   te   wachten.   Ze   gaan   net   zo   lief   met   een  
andere   dame   zitten.   Maar   een   aantal   wil   niet   fluiten.   De   dames   moeten   toch   ingedeeld   worden,  
anders   moeten   de   heren   te   vaak   tijdwaarneming   draaien.  

Vader   Van   der   Stoop   bedankt   iedereen   voor   hun   inzet.  

Emiel   bedankt   iedereen   en   sluit   af.    
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Verslag   secretarissen   seizoen   2019-2020  
 
Het   zaalvoetbalseizoen   2019-2020   is   abrupt   ten   einde   gekomen   vanwege   de   maatregelen met  
betrekking   tot het   Corona-virus.   Hartstikke   jammer   maar   gezien   de   situatie   ook   begrijpelijk.   
 
Met   6   heren,   3   dames   en   2   jeugdteams   zijn   we   seizoen   2019-2020   gestart.   Net   als   ieder   jaar   was   het  
weer   een   heel   gedoe   om   de   teams   compleet   en   juist   ingedeeld   te   krijgen   maar   het   was   weer   gelukt  
om   iedereen   op   de   juiste   positie   te   krijgen.   Alles   verliep   voorspoedig   en   de   meeste   teams   hadden  
plezier   en   draaiden   een   goed   seizoen.    We   hadden   in   de   competitie   zelfs 3   potentiële   titelkandidaten,  
NN5,   Dames   3   en   de   Jo19   en   ook   diverse   bekerfinalisten.   
En   dan   opeens   “Corona”……   en   kwam   het   seizoen   eind   maart   plotseling   ten   einde.   
 
We   nemen   na   bijna   30   jaar   trouwe   dienst   afscheid   van   Dames   2.   Enorm   balen   dat   jullie   mooie  
voetbalcarrière   zo   ten   einde   komt.    Ook   nemen   we   helaas   afscheid   van   een   grote   groep   mannen   van  
het   eerste.  
 
Hieronder   vinden   jullie   de   verslagen   waarin   je   kunt   lezen   hoe   de   teams   het   er   tot   aan   de   Corona  
vanaf   gebracht   hebben.   
 
NN   Heren   1.    Een   eind   aan   een   tijdperk.   Het   is   jammer   maar   het   zat   er   al   een   tijdje   aan   te   komen.   In  
seizoen   2011-2012   heeft   Christian   het   coach-stokje   overgenomen   van   Hans   Stammes.   Hij   heeft   dit  
met   veel   plezier   gedaan   al   was   het   altijd   een   pittige   klus   om   elke   week   een   team   op   de   been   te  
krijgen.   Christian   kiest   met   nummer   3   en   4   op   komst   nu   toch   voor   zijn   gezin   wat   wij   een   hele  
verstandige   en   begrijpelijke   keuze   vinden.   Hulde   aan   de   coach   die   de   mannen   zoveel   jaar   heeft  
bijgestaan!   Kees   was   de   volgende   die   helaas   stopte,   en   dan   op   het   laatste   moment   ook   nog   Timo,  
Gijs,   Roy   en   Matthijs.   Heren   jullie   worden   allemaal   bedankt   voor   jullie   inzet   in   de   hoofdmacht   van   de  
club.   Dit   jaar   was   natuurlijk   een   jaar   met   een   vreemde   afloop   zeker   nu   het   team   ook   nog   bijna  
helemaal   stopt.   Na   15   wedstrijden   13   punten   eindigen   op   9de   plek   in   de   2de   klas   KNVB   klasse   hoor.  
Aankomend   seizoen   een   nieuw   eerste   met   vele   nieuwe   gezichten.   Jos,   Mark,   Maarten,   Timo   en   Joe.  
Succes   volgend   seizoen   in   het   eerste,   tweede   en   derde .  
 
NN   Heren   2 .    Een   sterk   seizoen   met   als   keurig   resultaat   een   3 e    plek.   Met   de   nieuwe   kracht   Dirk   zijn   er  
in   20   wedstrijden   bijna   100   doelpunten   gescoord   en   door   goed   keeperswerk   en   slim   verdedigen   maar  
65   tegendoelpunten.   Dit   alles   leverde   36   punten   op,   klasse   mannen.   Volgend   seizoen   worden   jullie  
het   3de.   

NN   Heren   3 .   Rens,   Max,   Marc,   Max,   Pascal,   Geest,   Dirk   en   Jaap   zijn   dit   jaar   met   63   voor   en   50   tegen  
op   de   8ste   plek   geëindigd   in   de   tweede   klasse   van   de   SZVV.   In   de   beker   zag   het   er   beter   uit,   helaas  
kon   deze   competitie   niet   worden   uitgespeeld.   Jullie   hadden   de   winnaars   beker   finale   kunnen   spelen  
na   in   de   tweede   ronde   met   8-0   van   succes   te   hebben   gewonnen..   
 
NN   Heren   4 ,   Toch   nog   een   jaar   in   de   derde   klasse,   het   waarschijnlijk   iets   beter   dan   vorig   jaar,  
Callantsoog   hebben   we   verslagen.   Het   was   helaas   niet   het   beste   seizoen,   De   derde   helft   is   wel   keer  
op   keer   gewonnen,   soms   met   een   slechte   morgen,   maar   ja   dat   moet   maar.   Anne   welkom   bij   het   team  
en   alle   invallers   bedankt  

NN   Heren   5,    Kampioenen!!!   Niet   helemaal   officieel   maar   de   medailles   zijn   binnen   dus   mogen   zij   zich  
kampioen   noemen.   Na   20   wedstrijden   met   43   punten   1   meer   dan   nummer   twee   die   2   wedstrijden  
meer   gespeeld   hadden,   Klasse   gedaan!!   We   gaan   allemaal   nog   een   jaartje   verder   en   bedanken   de  
invallers.  

NN   Heren   6,    Na   kampioen   twee   seizoenen   geleden   en   een   uitermate   slecht   seizoen   een   jaar  
geleden   nu   net   iets   onder   het   midden   geëindigd   op   een   9de   plek   met   28   punten.   Het   had   uiteraard  
nog   wel   een   plekje   omhoog   gekund   maar   top   gedaan.   Op   naar   een   volgend   goed   jaar!!  
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NN   Dames   1 ,   heeft   een   dramatisch   seizoen   achter   de   rug.   Waar   vorig   jaar   alles   lukte,   wat   ook  
resulteerde   in   het   kampioenschap,   zat   dit   jaar   alles   tegen.   In   de   eerste   wedstrijd   van   het   seizoen  
raakten   zowel   Fieke   als   Sharron   dusdanig   geblesseerd   dat   het   seizoen   voor   hen   meteen   naar   de  
gallemiezen   was.   Uiteindelijk   zijn   de   dames   op   de   11e   plaats   geëindigd.   Volgend   jaar   kan   het   alleen  
maar   beter   dames!   

NN   Dames   2.    Voor   dames   2   werd   2019-2020   een   memorabel   seizoen.   Want   het   zou   voor   het  
merendeel   van   de   speelsters,   die   al   decennialang   samen   voetballen,   het   jaar   van   hun   afscheid  
worden.   Zij   vinden   het   mooi   geweest.   Uiteindelijk   werd   het   een   afscheid   met   een   bijsmaak.   Want   de  
corona   uitbraak   zorgde   voor   een   abrupt   en   vroegtijdig   einde   van   een   seizoen   waarin   ondanks   diverse  
personele   problemen   22   punten   werden   verzameld   in   18   wedstrijden.   Een   laatste   wedstrijd   met   een  
tribune   vol   uitgenodigde   supporters   zat   er   niet   meer   in.   En   ook   de   afsluitende   borrel   moet   later  
worden   ingehaald.   Maar   dat   komt   ongetwijfeld   goed.   Al   is   het   op   anderhalve   meter   afstand.  

NN   Dames   3,     Wat   een   raar   einde   maar   toch   kampioen,   wat   goed   meiden   en   wat   zijn   we   trots.  
Volgend   jaar   een   niveau   hoger,   we   hopen   dat   er   dan   weer   een   medaille   om   de   nek   gehangen   kan  
worden.   We   hopen   dat   het   goed   gevierd   kan   worden   ergens   dit   jaar.   Met   19   gespeelde   wedstrijden  
waarvan   16   gewonnen   en   3   gelijk   en   geen   enkele   verloren   stonden   jullie   met   kop   en   schouder   boven  
de   rest.   We   hopen   dat   in   de   tweede   klas   meer   tegenstand   komt.  
 
NN   JO19,    Het   was   lang   spannend   maar   met   de   abrupte   seizoensstop   zijn   jullie   toch   als   eerste  
geëindigd   met   16   gewonnen   en   3   verloren   wedstrijden.   Net   twee   punten   meer   als   de   nummer   twee,  
klasse   hoor   mannen.   De   medailles   zijn   omgehangen   en   er   kan   feest   worden   gevierd.   Volgend   jaar  
mogen   jullie   het   gaan   proberen   als   het   tweede   bij   de   grote   mannen.   Het   zal   even   aanpassen   worden  
maar   met   jullie   snelheid   en   techniek   moet   de   tactiek   en   de   slimmigheid   van   de   doorgewinterde  
zaalvoetbalteams   worden   bestreden.   De   tactiek   en   de   slimmigheid   zal   dan   ook   snel   tot   jullie   genomen  
gaan   worden.   

NN   JO17,    Als   kleine   mannen   tussen   de   meestal   grote   ouderen.   Volgend   jaar   zal   dit   makkelijker  
worden,   en   dan   zal   het   waarschijnlijk   ook   tot   een   nog   beter   resultaat   komen.   Toch   het   jaar   afgesloten  
op   een   8ste   plek   met   8   gewonnen   en   3   gelijke   spelen.   75   doelpunten   wisten   jullie   erin   te   krijgen.  
Grote   klasse.  
 
Overige   evenementen   ZVV   Nieuwe   Niedorp  
  
Mixtoernooi,    op   vrijdag   27   december   was   het   weer   zover.   Na   een   actieve   promotiecampagne    met  
de   ijzersterke   slogan    “Kom   voetballen   en   geniet   daarna   van   een   lekkere   bitterbal!”   werden   we  
beloond   met   een   mooi   aantal   deelnemers.   Er   kwamen   zelfs   zoveel   aanmeldingen   binnen   waardoor  
we   met   5   teams   konden   spelen.   Dit   gaf   enige   stress   bij   de   organisatie   maar   met   dank   aan   voorzitter  
Emiel   kwam   er   een   prachtige   teamindeling   en   pouleschema   op   tafel,   gewoon   lekker   ouderwets   op  
papier.   Bestuursleden   André,   Marcel   en   Emiel   hebben   zich   ook   weer   van   hun   sportieve   kant   laten  
zien   en   mochten   flink   aan   de   bak.    Ook   voor   Willem   was   er   een   mooie   taak   en   dat   was   een   paar  
wedstrijdjes   fluiten   in   samenwerking   met   wat   spelers.   Het   werd   een   super   spannend   toernooi,   waarbij  
er   verrassend   goed   gevoetbald   werd.   Doordat   de   doelpunten   van   de   dames   dubbel   telden   bleef   het  
tot   aan   het   laatst   toe   spannend.    Kortom   een   geslaagd   toernooi,   de   bitterballen   smaakten   goed,   op  
naar   volgend   jaar!  
  
Paaspolderloop    2020   afgelast  
Het   corona-virus   grijpt   nog   steeds   om   zich   heen   en   daardoor   heeft   de   paaspolderloop   commissie  
moeten   besluiten   dat   de   paaspolderloop   niet   door   kon   gaan.   
 
Stichting   Paaspolderloop   heeft   uit   het   Rabobank   Coöperatief   noodfonds   een   geweldige   donatie  
ontvangen   van   Rabobank   Kop   van   Noord-Holland!  
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Door   de   corona-crisis   moest   het   bestuur   van   de   Paaspolderloop  
helaas   besluiten   dit   mooie   evenement   (mede   georganiseerd   door  
Zaalvoetbalvereniging   Nieuwe   Niedorp)   niet   door   te   laten   gaan.  

Omdat   veel   uitgaven   al   vast   stonden   deed   de   stichting   een   beroep  
op   een   donatie   uit   het   noodfonds.   Dit   werd   toegekend   door   de  
beoordelingscommissie   en   op   woensdag   28   mei   j.l.   werd   de   cheque  
in   een   “drive-thru”   op   feestelijke   wijze   uitgereikt.  

Het   bestuur   van   de   Paaspolderloop   bedankt   de   Rabobank   hartelijk  
voor   deze   donatie   waarmee   de   Rabobank   haar   maatschappelijk  
coöperatief   karakter   op   mooie   wijze   toont.  

 
Ook   de   Kieledag   ging   niet   door   waardoor   de    Gatentrapkampioenschappen   23 e    editie    die   op   6   juni  
gepland   stond   niet   door   kon   gaan.    Cor   Ona   heeft   deze   editie   dus   overduidelijk   gewonnen.   Het   bleek  
ook   een   regenachtige   zaterdag   dus   we   gaan   voor   een   stralende   editie   in   2021.   Zal   volgend   jaar   Ben  
Kamp   voor   de   3 e    keer   jeugdkampioen   worden?   En   Geert   Sol,   jij   mag   opnieuw   je   titel   verdedigen.  
Volgend   jaar   hopen   we   iedereen   weer   te   verwelkomen.   
 
Als   vereniging   gaan   we   ons   opmaken   voor   het   seizoen   2020-2021   waarbij we   de   maatregelen  
nauwlettend   in   de   gaten   houden.   De   teams   zijn   rond   en   de   nieuwe   indeling   is   aangevraagd.   Sommige  
teams   kunnen   altijd   nog   spelers   gebruiken.   Mail   naar   (niedorpzvv@hotmail.com) of   neem   contact   op  
met 1   van   de   bestuursleden!   Misschien   is   het   zelfs   nog   mogelijk   om   een   compleet   team   toe   te   voegen  
aan   de   competitie   maar   dit   zal   eerst   met   de   competitieleider   van   de   SZVV   moeten   worden  
kortgesloten.   Voor   seizoen   2021/2022   is   het   natuurlijk   altijd   leuk   en   zijn   jullie   van   harte   welkom   om  
met   een   team   je   eigen   in   te   schrijven.   Vanaf   jo15   is   het   mogelijk.   Dus   meld   je   nu   aan!  
Leden   bedankt   voor   jullie   inzet   het   afgelopen   seizoen,   blijf   gezond   en   let   goed   op   elkaar!   
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