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Hallo beste BDE’rs. Als een van de initiatief nemers van de
vorming van BDE ben ik voorlopig ook de voorzitter van het
samenwerkingsverband tussen de 3 verenigingen vv
Bargeres, DZOH en sc erica.
We hebben eind vorig seizoen snel een ad interim bestuur
gevormd om de BDE in te kunnen schrijven bij de KNVB.
Onze officiële werktitel is commissie dagelijks bestuur svo
BDE, kort gezegd DB.
Op dit moment hebben zitting in het DB.

Van links naar rechts:

Ger de Boer; voorzitter a.i.

Hans Verhaar; penningmeester a.i.

Miranda Chakheb; secretaris

Esther Heuvink; algemene zaken a.i.
Alle drie de moederverenigingen zijn daarmee
vertegenwoordigd in het DB.
Het is snel gegaan afgelopen seizoen. Zoals ik al schreef
boven hebben we ons ingeschreven bij KNVB waarmee onze
samenwerking officieel een feit is. Minimaal voor 3 jaar is
de afspraak met de KNVB maar de intentie is langer. We
hebben de ambitie om voor meidenvoetbal in de regio de
plek te zijn waar je moet zijn als vrouw of meisje om
voetbal te spelen. Gericht op voetbal, met de meiden
centraal daarin staand. Eigen cultuur, eigen identiteit en
een eigen ambitie.

De reden voor het initiatief was en is dat de verenigingen te
weinig kunnen bieden voor het meidenvoetbal. Dit is geen
kwestie van onwil, maar van schaalgrootte. Ondanks dat
meidenvoetbal de snelst groeiende sport in Nederland is zijn de
clubs zelf te klein om in bijvoorbeeld alle leeftijdscategorieën
voetbal aan te bieien aan meiden en vrouwen.
We zijn nu in het eerste seizoen van ons bestaan als svo BDE ’15
zoals we volledig heten, maar BDE zoals we ons willen
presenteren naar buiten toe. We hebben er bewust voor
gekozen om snel van start te gaan. Niet alles is geregeld, maar
we kunnen wel al gebruik maken van de voordelen van de
samenwerking.
Een van de zaken die we dit seizoen goed willen gaan regelen is
communicatie. Daarom deze eerste nieuwsbrief. Deze willen we
maandelijks uitbrengen. Ik ga er van uit dat dit zeer
gewaardeerd wordt. Suggesties voor de inhoud van de
nieuwsbrief zijn altijd welkom of dingen die je met ons wilt
communiceren. Daarom is er een e-mail adres in het leven
geroepen namelijk: info@svobde.nl
Tot voetbals
Ger de Boer

Bijeenkomst kader BDE voldoet aan verwachtingen
Door G. de Boer
Op donderdag 10 september heeft er bij sv Erica een
bijeenkomst plaatsgevonden van teambegeleiders, bestuurders
van svo BDE en andere direct betrokkenen van de
moederverenigingen.
Doel van de bijeenkomst was kennismaking, aangeven waar we
staan met BDE en het delen van vragen die er leven in onze
nieuwe BDE organisatie.
Door de initiatief nemers van BDE is een presentatie gegeven
met daarin informatie waar we op dit moment staan en wat we
komend jaar willen gaan realiseren.
Aangegeven is dat we een succesvolle start hebben gemaakt met
de volle steun van de 3 moederverenigingen, maar dat er nog
veel moet gebeuren. Hetgeen nog moet gebeuren is aangegeven
in 4 projecten. De 4 projecten zijn:

Organisatie en bestuur. Doel is het meer transparant
krijgen van de verantwoordelijkheden en de link met de
besturen van de moederverenigingen.

Sponsering en kledingplan. Doel is samen met de
moederverenigingen afspraken maken over hoe om te





gaan met sponsering en het ontwikkelen van een
kledingplan inclusief eigen kledinglijn.
Breedtesport en selectie. Doel is om voor alle
voetballende meiden om bij hun eigen ambitie
passend onderdak te kunnen bieden bij BDE.
Communicatie: doel is een platform creëren waarlangs
informatie gedeeld kan worden en de identiteit van
BDE intern en extern verder wordt uitgedragen en
ondersteund. Dus niet alleen een internetsite maar ook
veel meer een werkwijze hoe we communiceren

Door de aanwezigen werd de avond als zeer zinvol ervaren met
als verzoek deze komend seizoen een aantal keren te herhalen.
Andere terugkoppeling was om snel iets te hebben waarbij
informatie gedeeld kan worden met betrekking tot voetbal
organisatorische zaken als wie speelt waar en hoe laat. De
aanwezigen waren verder het eens met feit dat de eigen
identiteit versterkt moet worden bijvoorbeeld door een eigen
tenue. Tenue keuze uiteraard in overleg met de spelers.
Voor de winterstop zal een tweede bijeenkomst belegd worden.
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Opening BDE bij FC Emmen
Door G. de Boer
In mei dit jaar waren de besturen van de vv Bargeres, DZOH
en sc Erica het eens. MTV verdient een opstart. Vorig seizoen
draaiden de voorbereiding voor BDE onder de projectnaam
MTV (Meiden Top Voetbal).
Eerste stap was een heuse persconferentie van de voorzitters
in de perskamer van de FC Emmen. Het feit werd gevierd door
het gezamenlijk een beschuit met in dit geval

Persconferentie bij FC
Emmen, op een rij de
drie voorzitters bij de
geboorte van de
samenwerking.

namelijk een voetbalschoen of liever gezegd een
voetbalpump

roze muisje te eten.
Die zelfde week werd op zaterdag 27 juni 2015 in een
feestelijke bijeenkomst in het stadion van FC Emmen door
wethouder Jan Bos de naam onthuld.
Prijs winnares Fleur Stiekema ontving onder anderen een
symbolische prijs voor het bedenken van de naam BDE

Voordelen samenwerking
zichtbaar
Door G, de Boer
De samenwerking had een aantal doelstellingen. Een daarvan
was het delen en gebruikmaken van elkaars faciliteiten.
Zoals bekend heeft DZOH 1 trainingsveld voor ca. 60 teams.
Daardoor is er slechts 1 uur training mogelijk voor de BDE
meiden bij DZOH. De BDE MC1 en BDE MD2 hebben als
thuisbasis DZOH en gaven aan een tweede training te willen.
Naast de standaard trainingsavond op woensdagavond
trainen de MC en MD meiden nu ook op vrijdagavond bij vv
Bargeres.
Een ander mooi voorbeeld is dat er een aantal combiteams
zijn ontstaan die er anders niet geweest zouden zijn.
Bargeres en Erica meiden vormen nu de MC2. De
verenigingen konden apart de meiden niet de gelegenheid
bieden te spelen in een MC team omdat er gewoonweg te
weinig spelers waren. Op initiatief van onder anderen Harrie
Grooten van Bargeres is het MC2 team gevormd waardoor
deze meiden niet buiten de boot vallen en in hun eigen
leeftijdscategorie kunnen voetballen.
Nog meer samenvoegingen. Het Bargeres MD 7 tal is met
behulp van DZOH meiden nu een volwaardig elftal en gaan
verder als BDE MD2.
BDE MA1 bleek vlak voor de start van het seizoen te klein in
aantal spelers. Slechts 12 spelers met het risico om in de
problemen te raken in hun competitie. We hebben vlak voor
de start van de competitie de meiden nog kunnen inschrijven
als BDE VR5. Hierdoor is er de gelegenheid geboden om
meiden uit het (te) grote VR1 team ook hun wedstrijden te

kunnen laten spelen in VR5 die anders niet opgesteld
zouden worden in de wedstrijd.
Mooie voorbeelden van successen in onze samenwerking.

“initiatief van onder anderen
Harrie Grooten van Bargeres”
Rocky bij de
feestelijk opening
van svo BDE.
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Vrijwilligers gezocht
Door G. de Boer
Zoals in deze nieuwsbrief is te lezen (zie bijeenkomst
teamleiding) zijn we een aantal projecten gestart met als doel
de BDE meer volwassen te maken en inhoud te geven.
De projecten communicatie en breedtesport en selectie kunnen
daarbij ondersteuning gebruiken.
In het project communicatie zijn we op zoek naar mensen die in
een redactie willen gaan vormen om er voor te zorgen dat
nieuws dat leeft binnen BDE en de moederverengingen
bekendheid krijgt. Dat wil niet zeggen dat je zelf het nieuws
moet schrijven. Dat mag uiteraard. Maar we zijn veel meer
opzoek naar diegene die nieuws ziet en kopij verzameld. Denk
aan wedstrijdverslagen of een artikel over iemand met een
bepaalde kijk op (vrouwen en meiden) voetbal of………
Peter Dijkstra is projectleider en komt graag in contact met
spelers, trainers, ouders die hem willen helpen.
Hans Verhaar is projectleider van de werkstroom breedtesport
en selectie. Hij is ook op zoek naar vrijwilligers. Hans werkt
samen met Marco de Vries (trainer/coach BDE VR1) en Harrie
Grooten (trainer/coach BDE MC2) aan het plan. We willen
vooral de speelsters centraal stellen en naar hun ambities
werken en zijn dus op zoek naar met name speelsters die hun
ideeën terug willen zien in de plannen.
Dus wie o wie wil bovenstaande personen helpen om hun eigen
toekomst binnen BDE inhoud te helpen geven. Meld je bij:

Peter Dijkstra voor de communicatie werkstroom:
peter.dijkstra@realsupport.nl

Hans Verhaar voor breedtesport en selectie:
hansverhaar@kpnmail.nl

Wetenswaardigheden van svo BDE
Om een beetje idee te krijgen van onze omvang en grootte:
We zijn met:

Ca. 200 spelers

15 elftallen
o 2 VR elftallen
o 3 VR zeventallen (7x7)
o 2 MB elftallen
o 2 MC elftallen
o 3 MD elftallen
o 3 ME zeventallen
Het grootste meidenvoetbalorganisatie van noord Nederland. We
worden door de KNVB als unieke samenwerking gezien en als
voorbeeld hoe je je als verenigingen de krachten kunt bundelen
om samen sterker vrouwenvoetbal op de kaart te zetten.

Overzicht leiders en trainers svo BDE
Team

Wat

Naam

achternaam

VR1

trainer

Gerwin

Duursma

telefoon

06-46327883

telefoon

e-mail

Marco

de Vries

06-53392798

marcodevries@gmail.com

Leider

Esther

Heuvink

06-25372241

estherheuvink_@hotmail.com

Leider

Sanne

Schra

Leider

Cynthia

Kleine

VR3

Speelster

Kimberley

Bakker

0591-610108

VR4

Leider

Emmy

Regtop

0591-633174

Leider

Chantal

Lucassen

Trainer/coach

Pieter

Wesselink

Trainer/leider

Wim

Koops

Trainer/Coach

Hans

Verhaar

Trainer

Edwin

Voors

Trainer/coach

Chris

Oost

Leider

Alfred

Oost

VR2

VR5
MB1
MB2
MC1
MC2
MD1

Coach

Ger

de Boer

trainer

Peter

Dijkstra

Trainer

Harrie

Grooten

Leidster

Miranda

Chakheb-Boven

Trainer/leider

Dylan

0591-649972

06-31584055

schra.22@hotmail.com

06-81226812

cynthiiaaaa@hotmail.com
Kimberley-bakker@live.nl

06-37456128

emmyenbouke@planet.nl

06-51112546

pieter_astrid@live.nl

06-22980519

wim.koops@home.nl

06-53741806

iifi34rt@kpnmail.nl

chantallucassen@gmail.com

0591-349016

642831468 edwin180voors@hotmail.com
0591-634697
0591-631194

06-29547891

info@betaalbarehygiene.nl

06-30070045

alfred.oost@telfort.nl

06-22420549

g.m.deboer@wxs.nl

06-21247805

peter.dijkstra@realsupport.nl

0591-640528

06-46024348

harrie@grooten.info

0591-741501

06-20130902

chakheb-boven@ziggo.nl

Symons

06-23650968

dylansymons@gmail.com

Leider

Hans

Feilstra

06-15219761

fijlstrah@gmail.com

MD2

Trainer/leider

Rob

Stiekema

06-25095127

rnstiekema@mwo.nl

MD3

Trainer/leidster

Gerda

van der Gaag

0591-531129

06-41720957

gerda.1978@live.nl

ME1

Trainer

Gerda

van der Gaag

0591-531129

06-41720957

gerda.1978@live.nl

Coach/leider

Alexandra

Timmer

0591-640444

06-48484833

drieske2004@hotmail.com

ME2

Trainer/leider

Ben

Korte

bmkorte@kpnmail.nl

Trainer/leider

Emon

Lange

emon@famlange.nl
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svo BDE
tav Penningmeester
Dhr. H. Verhaar
Adres
Sternenveld 22
7827 TL Emmen
WWW:
www.svobde.nl
E-mail:
info@svobde.nl

Meiden Top Voetbal

“We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.svoBDE.nl”

Projectleden en DB svo BDE
Wat

Naam

achternaam

telefoon

telefoon

e-mail

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Ger

de Boer

0591-631194

06-22420549

g.m.deboer@wxs.nl

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Miranda

Chakheb-Boven

0591-741501

06-20130902

chakheb-boven@ziggo.nl

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Esther

Heuvink

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Hans

Verhaar

06-53741806

hansverhaar@kpnmail.nl

Algemeen

projectteam

Peter

Dijkstra

06-21247805

peter.dijkstra@realsupport.nl

Algemeen

projectteam

Rob

Stiekema

06-25095127

rnstiekema@mwo.nl

Algemeen

projectteam

Ronald

Sijmons

06-23919337

Algemeen

wedstrijdsecretaris Bargeres

Bertus

Ruiter

0591-613598

06-19625267

wedstrijdsecretaris@vvbargeres.nl

Algemeen

wedstrijdsecretaris DZOH

Ina

Hummel

0591-632762

06-41167720

wedstrijdsecretaris@dzoh.nl

06-25372241
0591-349016

