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Voorwoord, Jan-Jurjen Timmer

Beste mensen,

Voor u ligt de presentatiegids voor het 
seizoen 2022-2023. Ditmaal is niet voor 
een speciaal thema gekozen, maar is een 
ieder vrij gelaten in de wijze waarop de 
vereniging wordt gepresenteerd. Het be-
treft overigens de 10e editie van de pre-
sentatiegids. Een prachtig jubileum en 
dat geldt ook voor onze mooie vereni-
ging. SV Bedum is namelijk in 2013 als 
fusieclub van VV Bedum en CVVB van 

start gegaan en bestaat dus in 2023 alweer 10 jaar. In die 10 jaar 
is er ontzettend veel gedaan en gebeurd. Teveel om op te noe-
men, maar het meest belangrijke is wel dat wij met elkaar (leden, 
vrijwilligers, sponsoren, ouders, commissieleden en bestuurders) 
er aan hebben bijgedragen om er één vereniging van de maken 
met een eigen identiteit, cultuur en DNA. De praktijk leert dat het 
fuseren van verenigingen niet per definitie een succes hoeft te wor-
den. Het vraagt iets van mensen om een fusie te laten slagen. Je 
moet bruggen durven bouwen, durven denken in het groter be-
lang, eigenbelang opzij durven zetten en je nek uit durven steken. 
Dat is niet iedereen gegeven. Gelukkig waren de mensen die bij 
het fusieproces en/of bij de eerste jaren van de fusievereniging 
betrokken zijn geweest uit het goede hout gesneden. In de jaren 
daarna tot heden zijn we er in geslaagd om SV Bedum één vereni-
ging te laten zijn. We kunnen met recht zeggen: “samen zijn we 
SV Bedum”. Daar kunnen we trots op zijn en dat geeft een stevig 
basis om met elkaar verder te bouwen aan onze vereniging. Uiter-
aard wordt er wel eens teruggekeken, meestal met enige humor, 
naar het blauwe en rode verleden. Laten we dat ook vooral blijven 
doen, want dat zijn wel de verhalen over waar wij als succesvolle 
fusieclub vandaan komen. Dat moeten en mogen we niet verge-
ten. Het 10-jarig jubileum zal in 2023 met de nodige festiviteiten 
de aandacht krijgen die het verdient!! 
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Het met elkaar verder bouwen gaat de komende 
twee jaar een bijzonder letterlijke betekenis krijgen. 
Samen met onze gemeente Het Hogeland wordt er 
namelijk hard gewerkt aan de voorbereidingen om te 
komen tot de daadwerkelijke bouw van de nieuwe 
accommodatie in 2023-2024. Het is een understate-
ment dat de huidige accommodatie is verouderd 
en niet meer voldoet aan de huidige eisen. Sterker 
nog, de huidige accommodatie werkt remmend op 
de ontwikkelingen die binnen de club nodig zijn om 
toekomstbestendig te kunnen blijven. Alhoewel meer 
dan actueel, gaat dat verder dan de energierekening 
en het streven naar nul op te meter. De nieuwe ac-
commodatie zal de club nieuw en extra elan geven 
en (nieuwe) mogelijkheden om teams, sponsoren, 
gasten en bezoekers beter te faciliteren. Het gaat 
daarbij niet alleen om een nieuw gebouw, maar 
ook om een herinrichting van de infrastructuur met 
oog voor veiligheid, parkeergelegenheid (fietsers en 
auto’s) en voor het gevoel van één groot sportpark. 
Een sportpark dat vitaliteit en openheid uitstraalt en 
waar de jeugd en senioren ook buiten wedstrijden 
en trainingen om, een balletje kunnen trappen. Met 
het nieuwe kunstgrasveld is de eerste fase van een vi-
taal en open sportpark voltooid. Dit 2e kunstgrasveld 
was hard nodig en als club zijn wij er ontzettend blij 
mee. Bij de aanleg van het kunstgrasveld is op een 
constructieve en plezierige wijze samengewerkt met 
de gemeente. Dank daarvoor aan alle betrokkenen is 
op z’n plaats. In de wandelgangen worden positieve 
verhalen verteld over de grasmat, de verlichting en 
over de brede bestrating rondom het nieuwe veld. Er 
is sprake van een breed gedragen tevredenheid over 
het nieuwe kunstgrasveld. 
In het seizoen 2022-2023 liggen er net als in an-
dere seizoenen de nodige sportieve uitdagingen. 
Als SV Bedum gaan wij die uitdagingen graag aan. 
Het kunnen aangaan van die sportieve uitdagingen 
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Oud Papier

GOLDEN 
RAAND

Futsal SV Bedum 
wil vooruit!

vraagt niet alleen betrokken trainers, leiders en spelers, 
maar (vooral) voldoende vrijwilligers. Wellicht is dat de 
grootste uitdaging van onze vereniging. Niet alleen van 
dit seizoen, maar van de toekomst. Er is een tendens 
gaande, waarbij commissieleden, vaste vrijwilligers en 
bestuurders steeds vaker de gaten aan het dichtlopen 
zijn. Dat is geen goede ontwikkeling en staat het ma-
ken en uitvoering geven aan (nieuw) beleid in de weg. 
De rek is er zo langzamerhand wel uit. Het ingevuld krij-
gen van de vele vrijwilligerstaken rondom het voetbal 
vraagt dan ook om een andere aanpak. Er valt niet aan 
te ontkomen om enige marktwerking toe te laten (be-
taald “vrijwilligerswerk”). Er wordt getracht dat zoveel 
mogelijk te beperken aangezien dat direct van invloed 
is op de uitgaven van de vereniging, waar weer inkom-
sten (bijvoorbeeld een hogere contributie) tegenover 
dienen te staan. Enige jaren geleden is op een alge-
mene ledenvergadering al ingestemd met het verplicht 
stellen van vrijwilligerstaken voor leden en ouders. Voor 
het oud papier is dat inmiddels gangbare praktijk, maar 
dit seizoen zal dat voor meer vrijwilligerstaken (moe-
ten) worden uitgerold. Mogelijk wordt er niet aan ont-
komen om daar ook reserveleden bij te betrekken. Een 
andere en veel bredere uitdaging is de (grote) groep 
kinderen, jongeren en senioren in Bedum en omge-
ving die niet sporten. Ondanks het sportakkoord en de 
Visie Sport en Bewegen van de gemeente slagen we 
er onvoldoende in om deze grote groep te bereiken. 
Dit is veel breder dan alleen SV Bedum en is eigenlijk 
een oproep aan alle sportverenigingen in Bedum en 
omgeving om hier samen met de gemeente meer aan-
dacht voor te hebben. Een teamsport geeft structuur, 
discipline, sociale aandacht en is bovendien gezond. 
Waar wachten we nog op om dit met elkaar handen 
en voeten te geven!!! 

Veel leesplezier gewenst.
Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)
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HOOFDTRAINER ROBBIE WENTINK

Nieuw seizoen, nieuwe kansen
Hoe  heb je het 1e seizoen beleefd:

Ik ben heel erg tevreden over het afgelopen sei-
zoen en zoals geschetst in de presentatiegids van 
afgelopen seizoen was het een seizoen van pie-
ken en dalen. De bedoeling was om de onder-
grens zo hoog mogelijk te houden., Dit is redelijk 
goed gelukt. Er zijn veel pieken geweest, met een 
speelwijze die we graag hanteren. Een hoog wed-
strijd en trainingsniveau. Daarnaast is het inpas-
sen van jonge spelers erg goed gegaan. 
 
De resultaten van het afgelopen seizoen:

Het was opnieuw een spannende competitie, met 
ups en downs, veel wedstrijden in de 2e helft be-
slist en weinig weggeven. We hebben boven onze 
verwachting gepresteerd en individueel hebben 
jonge spelers zich goed ontwikkeld. Daarin heb-
ben we ook mee gestreden voor periodes en hier-
mee hebben we de doelstelling voor dit seizoen 
al kunnen bijschaven. De samenwerking met de 
spelers en de staf is bijzonder goed verlopen en 
ik kijk tevreden terug naar het afgelopen seizoen.
 
Nieuwe spelers/selectie 2022-2023:

De selectie van dit seizoen is sterker geworden door 
o.a. de ontwikkeling van de individuele spelers, maar 
dit geldt voor de ontwikkeling als team. Ook aan de 
bovenkant is de selectie sterker geworden door de 
komst van nieuwe spelers zoals Pierre, Roël  en Anne 
Jits die terug is gekomen. Maar ook het doorstromen 
van Mart Slager vanuit de jeugd. Mart heeft nog wel 
een weg te gaan echter de potentie en kwaliteiten 
zijn duidelijk is nu al duidelijk zichtbaar. Daarnaast 
hebben we met Jorrik, de keeper, die al duidelijk 
heeft aangetoond dat die op dit niveau thuis hoort. 
Helemaal in combinatie met Jos, de keeper die dit 
moment geblesseerd is, hebben we een mooie ster-
ke selectie. Daarnaast brengt Pierre veel extra mee 
met zijn zowel sportieve als levenservaring hoe hij 
in het leven staat in combinatie met sportbeleving. 
Hoe beleeft hij sport en kan veel overbrengen aan 
spelers en wat kan hij halen. 
 
Verwachtingen van het nieuwe seizoen

We lopen wat voor op de koers zoals een jaar 
geleden ingezet. De doelstelling was handha-

ving in het 1e jaar, het 2e jaar meespelen voor 
een periode en het 3e jaar meespelen voor het 
kampioenschap. Echter het afgelopen seizoen 
hebben we wat stappen overgeslagen en we zijn 
daardoor sneller toe aan een nieuwe stap. Dat 
betekend concreet dat we nu durven uit te spre-
ken dat we gaan voor een kampioenschap en 
dat betekent een andere mindset. Je gaat anders 
trainen, wedstrijden vooraf beleef je anders, de 
wedstrijdinstelling is veranderd. Waar vorig jaar 
nog af en toe gezocht werd in excuses na de wed-
strijd omdat het een leerjaar was, moeten we dit 
jaar presteren en dit ook durven uitspreken. Dit is 
besproken met de spelersgroep. We hebben een 
commitment met elkaar en durven elkaar meer 
te zeggen waar het op staat. Durven persoonlijk 
naar elkaar te worden en hoe dit gaat verlopen 
moeten we nog gaan zien. Uiteraard zijn factoren 
als een blessuregolf die dit kunnen beïnvloeden 
echter laten we voorkomen dat we direct op zoek 
gaan naar een excuus. Ook het publiek kan ons 
hierin ons steunen om ons af en toe het extra 
zetje te geven door wat  reuring aan de zijlijn te 
creëren. Ook is er commitment vanuit het bestuur 
in het faciliteren van randvoorwaarden. Dus als 
club moeten we dit samen doen.
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Manier van spelen

We hebben de manier van spelen wat aangepast. 
Vorig jaar hadden we wat extra zekerheid inge-
bouwd achterin echter dat hebben we in het 2e 
deel van het seizoen wat aangepast. Dit nieuwe 
seizoen hebben we weer een aanpassing gedaan 
in de manier van spelen waardoor we proberen 
nog meer overwicht aan de manier van spelen 
toe te voegen. Dit past goed bij deze groep spe-
lers. Combinatievoetbal, dicht bij de bal staan,  en 
nog andere diverse variaties wat leidt tot een her-
kenbare manier van spelen wat langzamerhand 
ook meer en meer bij de jeugd wordt toegepast. 
Met Ivan, Bas en mijzelf die daar voorstanders 
van zijn. We proberen het publiek te geven wat 
ze graag willen, dat is een attractieve manier van 
spelen. Dat kan niet gedurende hele wedstrijd 
want het vraagt veel energie, kracht en inspan-
ning. Echter sommige wedstrijden vragen af en 
toe toch een lange bal omdat de tegenstander 
zich aanpast aan onze speelwijze en daarin pro-
beren te anticiperen.
 
Hoe schat jij deze nieuwe indeling in

Ik vind deze competitie sterker dan afgelopen 
seizoen omdat er meer teams zijn die dezelfde 
speelwijze hanteren als die van ons. Afgelo-
pen seizoen hadden we met Meppel, DZOH en 
Gorecht meer te maken met kracht voetbal. Ik 
verwacht veel van LTC, Achilles en daarnaast kun-

nen Kollum, Be Quick de verrassingen van dit sei-
zoen kunnen worden.
 
Video analyse VEO

Dit seizoen wordt er gebruik gemaakt van dit ca-
merasysteem waarin we als team analyses maken, 
ook op individueel niveau. Dit geldt zowel voor 
trainingen als wedstrijden. De mogelijkheden van 
dit systeem zijn enorm en zowel voor het 1e elf-
tal maar ook voor de rest van de club een mooie 
nieuwe innovatieve stap. 
 
Inpassen jeugdspelers

De bedoeling is om minimaal 1x per maand een 
oefenwedstrijd te spelen met basisspelers die niet 
zoveel speeltijd krijgen en het inpassen van jeugd-
spelers. Dit kunnen spelers van het 2e zijn, jeugd-
spelers en zo heeft o.a. Mart Slager zich in de picture 
gespeeld. Die heeft JO 19 in zijn geheel overgesla-
gen echter we zijn wel heel voorzichtig met Mart. 
Door deze oefenwedstrijden kunnen jeugdspelers 
zich in de kijker spelen. Dit is altijd in overleg met de 
jeugdtrainers. Dit geldt trouwens ook voor spelers 
die vanuit het 1e een stapje terug hebben gedaan 
naar het 2e om welke reden dan ook zodat deze 
spelers zich nog steeds in de picture kunnen spe-
len. Daarnaast trainen gedurend het gehele seizoen 
met regelmaat jeugdspelers mee met de selectie en 
houden we ook contact met de overige senioren-
teams als het gaat om ontwikkeling van spelers. 
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Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

(050 )  301 30 74  -  www.d ietvors t .n l

Al meer dan 50 jaar
de expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091



8

Voetbal is oorlog?
JELLE PRINS

Misschien in deze tijd een wat vreemde titel om een 

artikel in de presentatiegids mee te beginnen. De wat 

oudere voetballiefhebbers onder ons kennen de uit-

spraak wel. Hij werd jarenlang toegedicht aan wijlen 

Rinus Michels. Hij blijkt de uitspraak ook maar weer 

‘geleend’ te hebben.

Michels, in de tijd van deze uitspraak trainer van 
Ajax, wilde er mee zeggen dat een speler zich om 
moest kunnen schakelen in het veld naar de op-
dracht die hij van de trainer mee kreeg. Hij moest 
niet zelf denken maar domweg uitvoeren wat er 
van hem gevraagd werd. In die zin vergeleek hij de 
voetballer met een frontsoldaat, die ook opdrach-
ten uit moet voeren en niet in discussie moet gaan 
over de inhoud van de opdracht. Michels propa-
geerde daarmee voor het zogenaamde totaal-voet-
bal. En legde daarmee de link tussen voetbal en 
oorlog.

Maar is dat wat we willen? Klakkeloos maar uitvoe-
ren wat er gezegd wordt zonder erbij na te den-
ken. Opdracht is opdracht? In mijn optiek wordt 
de frivoliteit daarmee uit het voetbalspel gehaald. 
Natuurlijk is er een basisconcept waarmee je de 
wedstrijd begint. Maar het is toch maar al te mooi 
dat er genieën in het veld staan die ineens onna-
volgbare dingen doen die je in vervoering brengen.  
De Zlatans, Lionels, Christiano’s (en ga zo maar 
door) die het kijkgenot verhogen.
In een wereld die momenteel zowel nationaal als 
internationaal in de brand lijkt te staan, hebben we 
het bitterhard nodig dat er leuke dingen zijn waar 
we naar uit kijken. Voetbal zou dat moeten zijn. 
Helaas zien we op en rond de velden ook verhar-
ding. Als spelers en supporters onderling maar ook 
naar de scheids- en grensrechters en begeleiders 
van teams. 

Ik vind het hoognodig tijd worden dat we hier met 
elkaar iets aan gaan doen. En dan beginnen bij je-
zelf! Maar ook door je teamgenoot of je mede-sup-
porter op diens gedrag aan te spreken.  Sport moet 
plezier zijn, zowel in het uitoefenen daarvan als het 
ernaar kijken. En daarbij hoort het dat er soms net 
even iets anders gebeurt dan dat voorspeld of uit-
gedacht was. Dat maakt het toch zo leuk om naar 
te kijken. Het gaat me te ver om de leus “Voetbal is 
vrede” te willen introduceren. Maar als we het alle-
maal écht willen zou het wel kunnen zijn “Voetbal 
is plezier hebben”.

Ik wens ons allen een mooi voetbalseizoen 2022-
2023 toe!

Jelle Prins
Secretaris
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Scoren doe je
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✆ 06-120 33 298

info@administratiekantoor-balanz.nl
www.administratiekantoor-balanz.nl

Voor de complete verzorging 
van uw:

  administratie en jaarrekening    
  salarisadministratie

   aangifte inkomstenbelasting
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10%
kortingscode

SVBEDUM22
geldig t/m 31-12-22

Als bewegen niet meer  
vanzelf gaat..

Bedum
De Vlijt 28 C
9781 NR  Bedum

088-0005757
info@den-ommelanden.nl
www.den-ommelanden.nl 

Openingstijden
Maandag 07:00 - 21:00
Dinsdag 07:00 - 18:00
Woensdag 07:00 - 18:00
Donderdag 07:00 - 21:00
Vrijdag 07:00 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 12:00
Zondag Gesloten
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SV Bedum 2
JAN VENHUIZEN 

Desondanks was er gedurende het seizoen geen 
gebrek aan inzet, passie en beleving. De trainings-
opkomst bleef onveranderd hoog en iedere wed-
strijd werd weer gestreden voor een maximaal re-
sultaat. Dat is dan namelijk het enige dat je kunt 
doen maar het vraagt wel veerkracht. Wat dat be-
treft kan ik de jongens alleen maar een groot com-
pliment maken. Vaak bleef het bij bemoedigende 
opmerkingen over onze strijdlust en spelopvatting 
maar in de laatste wedstrijd leverde het toch nog 
een zwaarbevochten overwinning op! 

Zoals na elk seizoen vinden er in de selecties wis-
selingen plaats, en dus ook bij SV Bedum 2. Een 
enkeling stopt, anderen stromen in of uit en van-
uit de jeugd komen nieuwe talenten over. Voor het 
komend seizoen heeft als resultaat opgeleverd dat 
er weer jonge selectie staat met het nodige talent 
maar waar ervaring en routine nog moet worden 
opgedaan en uitgebouwd. 

Daarnaast is er ook in de begeleidingsstaf een wis-
seling geweest. Stephan Schipper is helaas gestopt 
maar gelukkig hebben we met Gert Rozema een 
nieuwe teammanager die dat stokje overneemt. 
Samen werken we er aan dat de spelers verder 
groeien in hun voetbalontwikkeling en is het doel 
nog steeds dat we een team bouwen dat de ko-
mende jaren een goede basis kan zijn voor het 2e 
elftal. 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen in de Re-

serve Hoofdklasse is de verwachting van pittig en 

leerzaam in alle hoedanigheden uitgekomen. Het 

mooiste is dan dat je je na een moeilijk seizoen 

kunt handhaven, maar dat zat er deze keer ge-

woon niet in. Een te groot kwaliteitsverschil met 

de andere teams maakte dat we ons al kort na de 

winterstop moesten verzoenen met een tijdelijk 

afscheid van deze mooie competitieklasse. 

Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen in de re-
serve 1e klasse zal het wederom pittig worden. We 
zijn naar mijn idee in de breedte wel wat sterker 
geworden en hebben er logischerwijs een jaar er-
varing erbij maar we zullen flink aan de bak moe-
ten. De voorbereiding verloopt nog wat stroef maar 
we werken er hard aan om er bij de start van de 
competitie klaar voor te zijn. Samen met Gert en de 
spelers willen we er een mooi seizoen van maken. 
Tot ziens langs de lijn!

Jan Venhuizen
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FRIESLANDCAMPINA EN SV BEDUM 
SLAAN DE HANDEN INEEN!

SV Bedum is zeer trots om te delen dat FrieslandCampina zich heeft 

aangesloten als sponsor van SV Bedum. De grootste werkgever van  

Bedum wordt hoofdsponsor van de Futsal-tak en gaat zich laten zien op 

het veld en het sportpark

SV Bedum is zeer tevreden met de nieuwe samen-
werking. Voor de Futsal-tak betekent dit een eerste 
echte hoofdsponsor en voor de veld-tak is het een 
prachtige gevestigde naam om toe te voegen aan 
de bestaande sponsoren groep. De komende jaren 
zal het bedrijf onder andere te zien zijn op de shirts 
van de eerste twee zaalteams, een damesteam, 
sponsoruitingen in de sporthal en op de borden 
langs de lijn.
 
Namens Futsal en Commercie, Joran Arends: “Fries-
landCampina is een enorm bedrijf in Bedum, we 
zijn zeer trots op deze sponsor. We hadden vanuit 
het Futsal al goede contacten met FrieslandCam-
pina, daarom is het mooi dat we nu definitief gaan 
samenwerken. We gaan hard aan de slag om de 
samenwerking voor beide partijen tot een succes 
te maken”.

Over FrieslandCampina
Melk is de basis van alles wat we doen bij Fries-
landCampina. Elke dag voorzien we miljoenen 
consumenten wereldwijd van waardevolle voe-
dingstoffen uit melk. Niet alleen via melk zelf, 
ook met allerlei zuivelproducten zoals yoghurt, 
kaas, kindervoeding en desserts, producten voor 
de professionele markt, waaronder room- en bo-
terproducten, ingrediënten en halffabricaten voor 
producenten van kindervoeding, de voedingsmid-
delenindustrie en de farmaceutische sector. Op de 
productielocatie in Bedum maken we, samen met 
circa 300 medewerkers, (biologische) kaas en kin-
dervoeding. 
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SP RTHUIS WINSUM.nl

SP RTHUIS WINSUM.nl
Onderdendamsterweg 9, Winsum, 0595-445199 info@sporthuiswinsum.nl
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Joran - Coördinator
Het afgelopen seizoen was lastig, maar we zijn 
toch grotendeels tevreden. Het eerste team is zeer 
sterk en is kampioen geworden. We hebben de 
teams dichterbij elkaar gebracht, we voelen ons 
gesteund door de vereniging en we hebben een 
damesevenement georganiseerd. Corona heeft he-
laas nog wel een behoorlijke stempel gedrukt. Dit 
seizoen willen we graag vooruit, maar eigenlijk wil-
len we ook een klein beetje terug in de tijd. In het 
verleden hebben we echt hele mooie zaalavonden 
gehad in de Beemden. Futsal was booming en de 
tribunes zaten vol, wat dat betreft zouden we iets-
jes terug in de tijd willen. We willen dit bereiken 
door de volgende stappen te nemen. Materialen 
op orde, betere muziek en beleving in de zaal en 
meer evenementen en feestjes voor zaalvoetbal-
lers en geïnteresseerden. De vereniging helpt ons 
goed verder, maar de grootste stap hebben we ge-
zet met nieuwe sponsoren. Dit seizoen presente-
ren we vol trots een mooie groep sponsoren en 
voor het eerst een heuse hoofdsponsor, maar daar 
lees je straks vast meer over! 

Job – Wedstrijdsecretaris 
Het afgelopen seizoen was nog erg hectisch met 
afmeldingen wegens corona. Dit zorgde voor een 
erg krappe planning en een erg lang seizoen, er 
werd tot eind juni in de zaalcompetitie gespeeld. 
Voor het nieuwe seizoen hopen we uiteraard dat 
alles weer op een normale manier kan verlopen 
en dat alle teams elke wedstrijd met veel plezier 
kunnen spelen. Vorig jaar zijn we met 7 teams be-
gonnen en dat zal dit seizoen ook weer het geval 
zijn. Er zijn wel 2 teams gestopt en wij verwelko-
men graag de 2 nieuwe teams in de zaal, hier zit-
ten al een aantal oude bekenden bij, maar ook een 
team dat voor het eerst in de zaal gaat voetballen. 
Als u benieuwd bent wie er nu allemaal in de zaal 

Futsal SV Bedum wil vooruit!
Een jaar geleden stelden de nieuwe verantwoordelijken van het Futsal 

in Bedum zich voor. Een jaar later blikken ze kort terug op hun eerste 

jaar, maar kijken ze ook vooruit naar meer. Corona lijkt voorlopig buiten 

beeld te zijn en het komende seizoen wil men echt knallen!

spelen bent u altijd welkom om op vrijdagavond 
een kijkje te komen nemen in de zaal. Komend 
seizoen hebben alle teams ruime selecties en er 
spelen bijna alleen maar Bedumers. We gaan ervan 
uit dat wij ons komend seizoen bijna niet hoeven 
af te melden en we hopen dat de tegenstanders 
de zaakjes ook goed op orde hebben zodat we een 
heerlijk seizoen kunnen draaien.



15

Futsal SV Bedum wil vooruit!
Reinout – Algemene zaken 
Het afgelopen seizoen was een bijzonder moment 
om in te stappen als nieuwe verantwoordelijken 
voor de Futsal-tak van SV Bedum. Met name voor 
mij persoonlijk, gezien het feit dit mijn eerste be-
stuursfunctie is. Je kunt wel stellen dat het een 
vuurdoop was. Corona maakte het ons lastig. Des-
ondanks kunnen we terugkijken op een succesvol 
eerste jaar als Futsal SV Bedum. Als verantwoorde-
lijke voor de administratie, heb ik niet stilgezeten. 
Alle gegevens met betrekking tot wedstrijdzaken 
zijn vastgelegd. Wedstrijdafmeldingen, mogelijke 
facturaties als gevolg van een afmelding, beschik-
baarheid van de zaal, aanwezigheid van scheids-
rechters en ga zo maar door. Door het vastleggen 
van de gegevens hebben we een goede basis ge-
realiseerd voor het nieuwe, veelbelovende seizoen 
2022-2023. 

Deze goede basis maakt ruimte voor een nieuwe 
en veelbelovende ontwikkeling; sponsoring. Dit 
seizoen kunnen we welgeteld 12 nieuwe sponoren 
presenteren, inclusief een heuse hoofdsponsor: 
FrieslandCampina! Een ontwikkeling die nieuwe 
deuren opent voor het Futsal.  

Futsal SV Bedum speelt vrijwel iedere week op vrij-
dagavond haar wedstrijden in Sporthal de Beem-
den in Bedum. Het komende seizoen zijn de eerste 
drie teams ingeschreven voor het bekertoernooi en 
spelen er zeven teams in de KNVB-competities!

NoordPRoof
producties
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Ve r s l i n g e r d  a a n  h e t  N o o r d e n

De charme van ’t Wad delen met vrienden 
en familie? Stuur een kaart!

N e t  e v e n  ‘ W a d  a a n s ! ’  O n l i n e  t e  b e s t e l l e n : 
noo rdp roof.n l/p roduc t - ca tego r i e/ans i ch tkaa r ten

Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl
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BESTUUR SV BEDUM 2022-2023

Jan-Jur Timmer, 
voorzitter

Rigte Jan ten Kate,
bestuurslid technische zaken

Jelle Prins, 
secretaris

Martine Berends,
penningmeester

André van Haag, 
bestuurslid accommodatie

Martin Broekmans, 
bestuurslid commerciële zaken
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Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066

=



19

Ruim twee jaar is de zorgorganisatie De Golden 
Raand actief op ons sportpark. Met veel plezier en 
enthousiasme doen zij klussen en onderhoudsacti-
viteiten op en rond de velden. De Golden Raand is 
van oorsprong een zorgboerderij maar heeft door 
de jaren heen ook haar vleugels op andere werk/
zorggebieden uitgeslagen. In Bedum zie je ze in het 
dagelijkse straatbeeld bij De Koffieleut, Leutje Fiets, 
de Boekenleut en het Hertenkamp. 

Voor een aantal handige deelnemers met groene 
vingers kwam een mooi contact met sv Bedum tot 
stand. Zo zijn ze druk doende met snoeien, onkruid 
wieden, bosmaaien, afval (en veel trainingsballen) 
zoeken, kapotte materialen repareren en aangege-
ven klussen vanuit de club uitvoeren. De dagen dat 
ze werkzaam zijn, werken ze vanuit het oude club-
huis (korfbalkantine) met de ingang aan de stati-
onsweg. Hier wordt de dag gestart met een kop 
koffie en afgesloten met een frisje.

De samenwerking tussen vv Bedum en De Golden 
Raand is een mooi voorbeeld van een maatschap-
pelijke samenwerking waarbij het mes aan twee 
kanten snijdt. Voor de deelnemers een fijne, zinvol-
le dagbesteding. Voor de club een verlichting van 
taken die veelal door vrijwilligers wordt uitgevoerd. 
We hopen nog jaren van elkaars diensten gebruik 
te mogen maken.

De Golden Raand 
met ‘golden haandjes’
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Het afgelopen seizoen was er eentje met ups en 
downs. Een seizoen, waarin het coronaspook toch 
weer om de hoek kwam kijken, vanaf twee de-
cember 2021 werden de competities stilgelegd, 
na vijf uur ’s middags moest het sportpark dicht 
en mocht er dus niet meer getraind worden. Een 
bittere pil, maar al redelijk snel werd duidelijk 
dat de omicron variant voor minder lang opont-
houd zou zorgen. De competities werden uitge-
speeld en in juni 2022 was het klaar, alleen nog 
het Klaverblad jeugdtoernooi en het bedrijven-
voetbal werden gespeeld op de Bedumer velden. 
Ups en downs ook qua resultaten, na een wer-
velende seizoenstart was het laatste deel van de 
competitie qua resultaat wat teleurstellend voor 
het eerste. Daarnaast degradeerde het tweede en 
konden van de overige elftallen vele wedstrijden 
geen doorgang vinden vanwege te weinig spelers. 
Bij de recreatieve senioren bleek de coronaperio-
de zijn sporen te hebben nagelaten. Bij vrijwel alle 
teams was het vanaf dag één lastig om voldoende 
spelers op het veld te krijgen. Vele weekendjes 
weg, boodschappen doen, op de kids passen 
en nog vele andere redenen waren de oorzaken 
van de vele afwezigen. Elke week was het pas-
sen en meten en hadden de teams elkaar nodig 
om te kunnen voetballen. Zeker na de winterstop 
werden vele wedstrijden afgelast of verplaatst 
met als voornaamste reden dat er niet genoeg 
spelers waren, niet alleen bij Bedum, maar nog 
meer bij de tegenstanders. Minder wedstrijden 
per seizoen en geen competitie tijdens school-
vakanties zouden wellicht een oplossing kunnen 

zijn. Dan kunnen die weekendjes weg in ieder 
geval gepland worden in die schoolvakanties. 
 
Toch hebben de recreatieve teams uiteindelijk nog 
genoeg wedstrijden kunnen spelen. Het seizoen 
werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue 
en de Champions League finale. 

Nieuwe kansen op een seizoen waarin de zaterdag 
voor al die spelers weer de one and only voetbal-
dag is en waarin wij verschoond blijven van zwa-
re blessures. Wij kunnen u dan ook weer op ons 
sportpark verwelkomen, met een nieuw, tweede 
kunstgrasveld. Dat biedt veel betere omstandighe-
den om te kunnen trainen en te spelen. Naast het 
nieuwe kunstgras heeft het bestuur hard moeten 
vechten voor een stuk trainingsveld met natuur-
gras en de bijbehorende verlichting. Een stuk extra 
trainingscapaciteit die hard nodig is met de vele 
teams die trainen en wat daarnaast ook op de za-
terdagen gebruikt kan worden op de warming-up 
op te doen.

Een nieuw seizoen waarin wij hopelijk een vervolg 
kunnen geven aan een aantal plannen die wij ge-
start zijn met de nieuw gevormde technische com-
missie. Plannen op technisch gebied, op medisch 
gebied, op recreatief gebied, op sociaal gebied, 
op dingen samen doen bij SV Bedum. Met niet al-

RIGTE JAN TEN KATE

Nieuwe kansen
Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Dat 

is waar ik aan denk wanneer het seizoen 

2022-2023 voor de deur staat.
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Nieuwe kansen voor ons eerste elftal op nacompe-
titie? Die doelstelling is er in ieder geval. Met al die 
talentvolle jeugdige spelers uit de eigen opleiding 
en met een aantal versterkingen is de druk wat ho-
ger dan vorig seizoen, maar het belangrijkste blijft 
het publiek vermaken en het eigen spelplezier. 
 
Het tweede hoopt een klasse lager op een lekker 
stabiel seizoen waarin het verschoond blijft van 
blessures en er weer wedstrijden worden gewon-
nen. De recreatieve senioren mogen hun kansen 
pakken in al die wedstrijden die dit seizoen niet 
afgelast worden doordat we zelf te weinig spelers 
hebben.
 
Nieuwe kansen ook voor u om de club te helpen 
bij het verzilveren hiervan. Er is altijd iets te doen, 
ook voor u.
 
Tot snel op ons sportpark.

Rigte Jan ten Kate
Bestuurslid Technische Zaken

RIGTE JAN TEN KATE

Nieuwe kansen
leen de senioren mannen, maar ook de dames, de 
jeugd, de 7x7 en de walking footballers. Die tech-
nische commissie bestaat nu nog uit Rene Homan 
(prestatief voetbal), Tom Bosma en Jesse Medema 
(recreatief voetbal), Joran Arends (zaalvoetbal), 
Rian Arends (medische zaken), Ivan Landlust (kee-
pers) en Rigte Jan ten Kate (bestuur). Veel discipli-
nes zijn vertegenwoordigd, maar nog niet allemaal. 
Missing links zijn de dames, de 7x7 en het walking 
football. Interesse of vragen? Laat het mij weten.
 
Nieuwe kansen ook voor de kledingcommissie, 
Karin en Richard Ahlers gaven aan te willen stop-
pen en Angelique Bouwman gaf aan iets minder 
te kunnen doen, maar wel op de achtergrond te 
willen blijven ondersteunen. Dames en heer, be-
dankt voor alles wat jullie hebben betekent. Na 
wat mensen persoonlijk te hebben aangesproken 
en na een aantal oproepen hebben we een nieuwe 
kledingcommissie. Martine Rozema, Conny Christi-
aanse, Marleen Hamming, Thomas Horneman en 
Rigte Jan ten Kate vormen de nieuwe commissie.  
Alle teams hebben de kledingtassen, sommige 
teams zijn door samenvoeging wat groter gewor-
den, maar daar wordt aan gewerkt. 
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ODN Oil b.v. ✦ Groningerweg 2, 9781 TW Bedum ✦ Postbus 70, 9780 AB Bedum
T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

Perspectief in olievoorziening

Download de app en bestel

Wij bezorgen nu 
ook thuis

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7
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Dak Montage Noord Groningen
Elk dak is anders en vergt kennis van de dakconstructie 
en de dakbedekkingsmaterialen. Of het nu gaat om bitu-
mineuze dakbedekking, dakbedekking van zink, kunststof 
dakbedekking of EPDM dakbedekking, het is de kennis 
en de vaardigheid van de dakdekker die het verschil ma-
ken. Bij Dak montage Noord staat de vakbekwaamheid 
van onze goed opgeleide dakdekkers centraal.
www.dakmontagenoord.nl

Van Dijk Keukens & Interieurbouw
Van Dijk keukens & interieurbouw is 20 jaar geleden ge-
start als keukenmontage bedrijf, inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een familiebedrijf met een brede exper-
tise en kunnen we meer bieden dan alleen montage. 
Keukenmontage is nog altijd een voorname poot onder 
het bedrijf. Maar daarnaast leveren we ook keukens én 
maatwerk meubels en interieurs. Hierbij kunt u denken 
aan audiomeubelen en –kasten maar ook de inrichting 
van winkels en bedrijven kunnen we verzorgen! Alles is 
mogelijk! www.vandijkkeukenmontage.nl

Kooijmans Kalkvrij
Kooijmans Kalkvrij is een on-
derneming van Kooijmans In-
stallatietechniek. Kooijmans 
Kalkvrij draagt zorg voor uw 
complete wateronthardingin-
stallatie. Het advies, de appara-
tuur, de levering en installatie, 
het onderhoud, de garantie en 
zelfs de onderhoudsmidde-
len zijn allemaal inbegrepen in één laag maandbedrag.  
Zo kunt u kalkvrij wonen of werken zonder technische of 
financiële verrassingen.
www.kooijmanskalkvrij.nl

LMB Rutgers
Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers richt zich op de pro-
fessionele veehouderij. Met merken als John Deere, JCB-
Agri, Faresin, Trioliet, Vicon en Joskin voeren we een prach-
tig pakket voor de veehouderij. In de winkel hebben wij een 
ruim assortiment producten voor o.a. de veehouderij. Maar 
ook van hand- en tuingereedschap, afrasteringsmateriaal 
en speelgoed. www.rutgersmechanisatie.nl

SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM

HOOFDSPONSOR:

Problicity
Online en offline marketingbureau

Zie het artikel in deze presentatiegids over Problicity.
www.problicity.nl

CO SPONSOREN:

Kooijmans Kalkvrij

Om op verantwoorde wijze te kunnen blijven investeren in de jeugdopleiding van SV Bedum heeft de jeugdafdeling 
een plan opgesteld om sponsoren te interesseren een financiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de jeugdopleiding. 
Een aantal bedrijven hebben zich ondertussen bereid getoond om de Jeugdopleiding van SV Bedum te steunen. Wilt u 
de jeugdopleiding van SV Bedum ook steunen? Vraag naar de mogelijkheden bij de Commerciële Commissie.

AE Systems
AE Systems is in Nederland dé specialist in het uitvoeren van machinale 
grondboringen ten behoeve van duurzame aardwarmtesystemen. Met ons 
modern boormaterieel boren wij op elk terrein en kunnen wij boren tot 
wel 250 meter! Door onze expertise, modern boormaterieel en flexibele 
boorcapaciteit zijn wij de betrouwbare partner voor installateurs, aan-
nemers en particulieren. www.aesystems.nl
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DE COMMERCIËLE COMMISSIE

Ondanks de coronaperikelen heeft de CC weer een succesvol seizoen ach-

ter de rug. Op het sponsor gebied was er sprake van een mooie groei van 

het aantal shirt sponsoren, bord, wedstrijdsponsoren en adverteerders bin-

nen onze vereniging.  Onze hoofdsponsor verlengde hun overeenkomst 

met onze vereniging voor wederom 4 jaar, al met al mooie successen en 

bedankt voor het vertrouwen en steun!

Onze vereniging groeit en dat heeft meerdere re-
denen, groei van de jeugd mede door het groter 
worden van ons dorp, aantrekkingskracht door het 
spelen op hoog niveau maar vooral door de facili-
teiten binnen de vereniging voor alle leden, dit wil-
len we in stand houden en daarvoor zijn sponsoren 
belangrijk voor de club en wij belangrijk voor de 
sponsoren dus koop uw “boodschappen” bij onze 
sponsoren.

Heeft u een tip of kent u iemand die een bedrijf 
heeft en informatie wil, speel het door aan ons en 
wij zullen deze persoon benaderen en proberen dat 
dit bedrijf toetreed tot de sponsorgroep van onze 
club.

Wilt u lid worden van de Club van Paars ook daar-
voor kunt u ons benaderen, voor 50 euro per sei-
zoen bent u al lid.

Voor het nieuwe seizoen staan we voor een nieuwe 
uitdaging en dat is ons nieuwe kunstgrasveld om-
lijsten met bordreclame van onze huidige en toe-
komstige sponsoren, binnenkort krijgen de huidige 
bordsponsoren een brief waarin wij één en ander 
uitleggen hoe wij dit willen gaan aanpakken en in-
vullen.

We zitten graag met sponsoren om de tafel, voor 
senioren, jeugd, dames, meiden,  zaal en onze Wal-
king Football tak, app of mail of bel ons!

Namens de Commerciële Commissie
Martin Broekmans

ASSURANTIËNSCHOLTENS
MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM  |  050 - 3012651  |  INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL  |  WWW.MKBZORG.COM

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp
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Wij zitten graag met onze sponsor om 
de tafel
• Wij voelen ons het kloppend hart van de 

vereniging

• Contact met onze sponsoren is voor ons 
heel belangrijk

• De vraag: wat speelt een rol in/bij 
besluitvorming

• En  wat is het beste advies? Kom met ons 
uw ideeën bespreken

Sponsering is maatwerk
• Maatwerk- kwaliteit en koersbepalend, daar 

gaan we voor

• Ondernemen doen we met elkaar

• Een advertentie

• Shirtsponsor

• Balsponsor

• Vrienden van paars 

• Uw steun en uw inbreng zijn belangrijk voor 
onze club.

Waar liggen Uw wensen als sponsor
• Wij als commerciële commissie hebben veel 

ervaring

• In het deskundig adviseren van 
mogelijkheden voor sponsering

• Wij willen de mogelijkheden voor Uw bedrijf, 
graag samen vorm geven

Goed voor elkaar zijn                                
• Wij maken de wensen van onze sponsor 

waar en bewaken ze ook

• Een oplossing begint bij de erkenning van 
het plan en met een reëel beeld het te 
volgen traject ingaan

Sponsering... kan het ook anders
• Eenvoud en gemak…. Hoe realiseer je dat?

• Vanuit onze functie is en wordt de website 
van SV Bedum, een steeds belangrijker 
manier om de belangen van de sponsor te 
promoten.

• In samenwerking met andere deskundigen 
proberen we onze website “zo” te maken 
dat alles goed ‘’ leesbaar” en “bereikbaar” is

DE COMMERCIËLE COMMISSIE

Martin Broekmans
050 301 21 29

Johan van de Veen
06 43 92 29 39

Linda Stiekema
06 51 32 35 81 Olaf Kessels

 06 30 78 63 61

Joran Arends
06 10 45 58 45

Bé Dijk
050 301 37 75

Gonnie Smit
06 48 92 89 47
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SPEELSCHEMA SV BEDUM 2022 - 2023

NOORD, ZATERDAG 2E KLASSE L

24-09-2022  Be Quick 1887 -  SV BEDUM 1 - 5

01-10-2022  SV BEDUM -  SV Oosterwolde 2 - 2

15-10-2022  SV BEDUM -  SV Marum  

29-10-2022  VV Zuidhorn -  SV BEDUM  

05-11-2022  SV BEDUM -  VV LTC  

12-11-2022  Drenthina -  SV BEDUM  

19-11-2022  SV BEDUM -  VV Veendam 1894  

26-11-2022  VV Kollum -  SV BEDUM  

03-12-2022  SV BEDUM -  Be Quick Dokkum  

10-12-2022  VEV ‘67 -  SV BEDUM  

21-01-2023  Achilles 1894 -  SV BEDUM  

28-01-2023  SV BEDUM -  Velocitas 1897  

04-02-2023  SV BEDUM -  Be Quick 1887  
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11-02-2023  SV Oosterwolde -  SV BEDUM  

11-03-2023  SV Marum -  SV BEDUM  

18-03-2023  SV BEDUM -  VV Zuidhorn  

25-03-2023  VV LTC -  SV BEDUM  

01-04-2023  SV BEDUM -  Drenthina  

15-04-2023  VV Veendam 1894 -  SV BEDUM  

22-04-2023  SV BEDUM -  VV Kollum  

29-04-2023  Be Quick Dokkum -  SV BEDUM  

13-05-2023  SV BEDUM -  VEV ‘67  

20-05-2023  Velocitas 1897 -  SV BEDUM  

27-05-2023  SV Bedum -  Achilles 1894 



Bovenste rij van links naar rechts: Roel van Dijken. Twan Ahlers, Nigel Bakker, Roël Batema, 
Bas Groeneveld, Stef Klugkist, Robin ten Kate, Marco Smit, Albert Niemeijer 

Middelste rij: Rian Arends, Mart Slager, Stijn Hekstra, Richard de Boer, Anne Jits Sybesma,
Pierre Semudenge-Mujene, Mark Kruizinga , Rinus Loonstra, Robert Kwant, Luc Kuiper, Ivan Landlust

Onderste rij: Roy Mertens, Jimi Hoeksema, Jorik Smienk, Robbie Wentink, Jos Broekmans, 
Timo Laninga, Nick Boelhouwer 
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IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |

Gratis parkeren Gratis WiFi/PlusBedum
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PENNINGMEESTER MARTINE BERENDS

Financieel
De financiële commissie bestaat nog steeds uit hetzelfde team. Cees Kaspers 

voor de contributie, Anita de Jager voor de financiële administratie en Martine 

Berends als penningmeester.

We zijn het seizoen nog begonnen met diverse 
maatregelen rondom het coronavirus. De corona-
teugels werden stevig aangehaald met een 1,5 me-
ter afstand regel, mondkapjes, coronatoegangsbe-
wijzen, afhalen versus placeren in de kantine. Hoe-
wel er sportend nog best wat mogelijk is geweest 
– in vergelijking met het jaar daarvoor – heeft de 
derde helft wel te lijden gehad onder de maatre-
gelen. Gelukkig werd medio februari 2022 de 1,5 
meter afstand regel en het coronatoegangsbewijs 
afgeschaft wat het voor iedereen weer wat makke-
lijker maakte. Ook kon de kantine weer “normaal” 
open. Het afgelopen voetbalseizoen 2021/2022 
leek financieel weer enigszins op een normaal jaar. 
Natuurlijk liepen we door de maatregelen kantine 
inkomsten mis, maar door overheidssubsidies aan 
te vragen werd deze daling van inkomsten gecom-
penseerd. 

Verder zijn we blij met de sponsorinkomsten van 
advertenties, bordreclame, wedstrijdbalspon-
soring, lidmaatschap van de Club van Honderd, 
shirtreclame en noem maar op. Het is fijn om te 
zien dat de sponsors ons wederom trouw zijn ge-
bleven. Ook zijn de opbrengsten van oud papier 
flink toegenomen in de coronaperiode. Dit mag 
best genoemd worden, want er zijn een hoop 
vrijwilligers die zich hiermee bezig houden. Mede 
dankzij deze genoemde vaste inkomsten (naast 
de contributies) hebben we het vorige seizoen 
weer met een positief resultaat kunnen afsluiten. 
Hier zijn we uiteraard erg blij mee in deze gekke 
tijd en we zien het komende jaar dan ook positief 
tegemoet. Het is fijn dat we als club wat reserves 
hebben opgebouwd want de huisvestingskosten 
zijn ook voor onze club flink toegenomen de laat-
ste maanden. 
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KANTINECOMMISSIE

Crisis en uitdagingen

Ook wij ondervinden uitdagingen, maar dan op ge-
heel ander vlak, namelijk de bezetting van de kan-
tine op de zaterdagen. De bezetting iedere zater-
dag rond te krijgen is ronduit lastig, van s’morgens 
vroeg tot s’avonds hebben wij iedere zaterdag rond 
de 11~13 personen nodig. Gelukkig zijn er veel 
vrijwilligers die dit al jaar en dag dit met heel veel 
plezier doen. Daar zijn wij enorm dankbaar en blij 
mee zijn, alleen is het aantal mensen in die poule 
niet genoeg. Wij willen hun ook niet constant vra-
gen, wat als vervelend ervaren kan worden omdat 
het dan zeurend overkomt. Zij doen namelijk al 
heel veel, vaak op meerdere vlakken.

Tevens willen wij ook niet in een situatie terecht 
komen dat wij, vanwege onderbezetting, de kan-
tine dicht moeten dichtgooien! Je moet er toch niet 
aan denken dat je naar het voetbalveld gaat voor 
de gezelligheid en blijkt dat de kantine dicht is. Die 
dreiging is er nu wel, maar wij willen dit voorko-
men. Alleen kunnen wij dat niet en hebben wel 
hulp nodig.

Wij begrijpen ook dat er voor sommigen een drem-
pel ligt omdat je bijvoorbeeld nooit bier hebt ge-
tapt of geen ervaring hebt in de keuken of achter 
de bar. Die mensen willen wij graag uitleggen dat  
er altijd hulp is van mensen die al vrijwilliger zijn of 
door ons en dat er tevens avonden zijn, veelal de 
donderdagavonden, waar je rustig met hulp kunt 
leren. Dus als je het leuk lijkt om af en toe een 
kantine dienst te draaien en heb je drempelvrees 
en niet veel ervaring meld je dan toch aan! Er is 
namelijk altijd hulp.

Vandaag de dag kun je de tv niet aanzetten, de krant niet openen zonder 

geconfronteerd te worden met nieuws over verschillende crisissen en dat 

de wereld, Europa, Nederland maar ook wijzelf moeten  veranderen. Het 

geeft soms een onrustig gevoel en mensen hebben de behoefte om te 

praten. Fijn is het dan ook om op de zaterdagen naar een plek te kunnen 

gaan om samen te zijn, te kunnen praten, met elkaar te genieten van het 

voetbal onder het genot van een hapje en een drankje. 

Vind je een blok te lang of doe je een dienst liever 
samen met een vriend of vriendin, ook dat is geen 
probleem. 

Aanmelden kan via:
Kantine@svbedum.nl
Of stuur ons een berichtje onder de nummers:
06-51064087
06-53934362
Doe het nu, alvast bedankt.

Hans & Tonnie 
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Op wat oudere leeftijd zit je aan de top van je kun-
nen en kan je een stapje terug doen door in een 
andere leeftijdsklasse te gaan spelen.
Naast de reguliere competitie is er ook een klasse 
35 +, 45+ . Mogelijk komt er op niet al te lange 
termijn ook nog een 55+ klasse om de verschillen 
in leeftijd zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven hou-
den.  In deze klassen wordt op een half voetbalveld 
gespeeld met 7 spelers, waarbij er steeds gewisseld 
mag worden.

Zeven jaar geleden is er ook gestart met Walking 
Football voor 60+ (mannen) en een paar jaar later 
voor vrouwen 45+.

De spelregels hierbij zijn in Bedum wat aangepast. 
Hardlopen zonder bal aan de voet is toegestaan. 
Dit om het spel wat attractiever te maken en de 
conditie beter op peil te houden.
Bij Walking Football wordt op een kwart voetbal-
veld gespeeld op kunstgras.

VAN JONG TOT OUD

BLIJVEN VOETBALLEN
Voetbal is in Nederland volkssport nummer 1. Op zeer jonge leeftijd begin-

nen de jongens en de meisjes al te voetballen. Vooral bij de meisjes is de 

voetbalsport in opkomst. Er zijn gelukkig meerdere leeftijdsklassen, zodat je 

meestal tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt.

WALKING FOOTBALL
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Naast het veldvoetbal bestaat ook de mogelijkheid 
om te gaan zaalvoetballen. 

Zo te zien zijn er mogelijkheden genoeg om in be-
weging te blijven en de sociale contacten te onder-
houden.

Op de website van de SV Bedum: www.svbedum.
nl kunt u uitgebreide info over de mogelijkheden 
lezen.

De coördinator Walking Football,
Jan van Woudenberg

Full Service ICT Bureau.
Anura
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De gezelligste commissie van SV Bedum!

Afgelopen seizoen heeft de activiteiten commissie maar liefst 8 nieuwe, 

maar bovenal gezellige leden mogen verwelkomen. Samen zorgen wij er-

voor dat het samenzijn bij SV Bedum op een manier wordt gevierd zoals 

dat alleen in Bedum kan. De huidige activiteiten commissie bestaat uit de 

volgende leden: Dian, Felice, Maaike, Annouk, Nienke, Lisanne, Inge, Diede, 

Patrick en Coen..

Het vorige seizoen hebben wij twee leuke feesten 
georganiseerd. In november was het jaarlijks terug-
kerende Oktoberfest. Hiervoor is de kantine omge-
toverd tot een feestkantine. Iedereen was verkleed 
in een lederhosen of Dirndl en er werd natuurlijk 
luidkeels meegezongen met de muziek!

Na de laatste thuiswedstrijd van ons vlaggenschip 
hebben wij het seizoen op een gezellige manier 
afgesloten met elkaar. Alle ingrediënten voor een 
leuke dag waren aanwezig: een dj, een zanger, een 
springkussen voor de kinderen, heerlijke broodjes 
met vers gebakken hamburgers en natuurlijk prach-
tig weer. Er werd gedanst, geproost en we hebben 
als SV Bedum er een fantastische dag van gemaakt!

Het seizoen staat weer op het punt van beginnen. 
Lekker trainen en wedstrijden spelen. Alle spelers 
staan weer te popelen om de wei in te mogen. 
Daarnaast is het natuurlijk fijn dat we elkaar weer 
treffen naast het veld en in de kantine. Of dat nou 
is voor een kop koffie of een biertje, het is fijn om 
met elkaar de club te supporten. Ook wij zijn weer 
druk bezig met de voorbereidingen voor komend 
seizoen. Wie weet komen wij al snel met een uit-
nodiging. Wij hopen jullie daar natuurlijk allemaal 
te treffen!

Feestelijke groet,

De activiteiten commissie
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datum   wedstrijd   sponsoren     
                  
01.10.2022  sv Oosterwolde  Scholtens zakelijke Assurantiën 
      Intreal keukens en badkamers 
                  
15.10.2022  Marum   Drukkerij Haan    
      Peter Wijkstra    
                  
05.11.2022  LTC   Hotel 't Gemeentehuis   
      Administratiekantoor Balanz   
                  
19.11.2022  Veendam 1894  Kortrijk Zonwering    
      Slagerij Zuidhof    
                  
03.12.2022  Be Quick Dokkum  Gebr. Drijfhout    
      notariskantoor Huitsing   
                  
28.01.2023  Velocitas  Kamphuis Metaalwerken   
      Smit Bouwservice    
                  
04.02.2023   Be Quick Groningen bouwbedrijf U. Veenstra   
          Reisiger koffie en automaten   
                  
27.02.2021  LTC   Dijk & Belga makelaardij   
      Autobedrijf Stalman   
                  
18.03.2023  Zuidhorn  Dijk & Belga, hypotheken en verzekeringen 
      notariskantoor Hoekstra & Partners 
                  
01.04.2023  Drenthina  LMB Rutgers    
      Hoeksema schilders   
                  
22.04.2023  Kollum   Groenvoorziening v.d. Werf   
      Gert Jan Koning, stukadoors en afwerkingsbedrijf 
                  
13.05.2023  VEV'67   Slagerij Hofman - Of je worst lust 
      SIB Schoon Installaties Bedum 
                  
17.05.2023  Achilles'94  Scholma Print en Media   
      Klaverblad Verzekeringen   
                  

 

BALSPONSOREN 2022-2023
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GEDOODVERFDE KAMPIOEN JOHN NUIS IN 
DE LAATSTE RONDE INGEHAALD DOOR 

“Mister Klaverjassen” Kees Kaspers
Seizoen 2021/2022, 53e klaverjasseizoen met 
lage opkomst
Nadat seizoen 2020/2021 door de corona epide-
mie geen doorgang kon vinden werd er vanaf sep-
tember 2021 weer gestart met de traditionele ge-
plande negen avonden voor een seizoen. Hiervan 
is een “best-of-5” score van de avonden bepalend 
voor de eindscore van de deelnemers. Helaas zijn 
er drie van de geplande avonden (december 2021 
(2x) & januari 2022) niet doorgegaan wegens een 
corona lockdown. In februari kon de competitie ge-
lukkig worden hervat en door een extra speelavond 
te organiseren kreeg het seizoen zes competitie-
ronden. 
De lage opkomst van 31 deelnemers van het afge-
lopen seizoen was te danken aan de coronavirus 
en de commissie hoopt vanaf het volgend seizoen 
weer naar een gemiddelde opkomst te gaan van 
boven de 40 deelnemers.  

Statistieken & Korte terugblik 
Gemiddelde opkomst: 31 deelnemers
41 verschillende personen de avonden bezocht
13 personen bezochten 6 avonden / 11 personen 
5 avonden 
Hoogste boom: 2111 punten (Jeanette Nuis/Kor 
van der Berg)
Laagste boon: 505 punten (Hans Apotheker/Jan 
Smit)
Hoogste dagscore: 6160 punten (John Nuis)
Laagste dagscore: 3285 punten (Hans Schotanus)

GGeeddooooddvveerrffddee  kkaammppiiooeenn  JJoohhnn  NNuuiiss  iinn  ddee  llaaaattssttee  rroonnddee  iinnggeehhaaaalldd  ddoooorr    

““MMiisstteerr  KKllaavveerrjjaasssseenn””  KKeeeess  KKaassppeerrss  
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De dagwinnaars van de zes competitie ronden:
1. September John Nuis  6160
2. Oktober John Nuis  5454
3. November Jeanette Nuis 5767
4. Februari John Nuis 5681
5. Maart Harm vd Giezen 5374
6. April Hans Schotanus 5764 

Aangezien John Nuis in februari voor de 3e keer 
dagwinnaar werd was hij vanaf dat moment de 
gedoodverfde kampioen. Na vijf competitieron-
den had John een voorsprong opgebouwd van on-
geveer 700 punten t.o.v. nummer twee en tevens 
viervoudig kampioen Kees Kaspers. En met de 
nummers 3 t/m 5 (Benny Kuipers, Tonnie Bonder 
& Kor Boer) was een behoorlijk gat geslagen van 
meer dan 2200 punten! 

Met nog één ronde te gaan bleek dit toch geen 
onoverbrugbare achterstand voor Kees te zijn. Tij-
dens de laatste speelavond in april vond John zijn 
Waterloo door met een dagscore van 4423 punten 
op de 25e plaats te eindigen, terwijl Kees voor de 
derde keer in het seizoen op de 2e plaats eindigde 
met 5716 punten. Dit resulteerde in een totaalsco-
re van 31.868 punten voor Kees en 31.280 punten 
voor John. Het verschil in punten na deze avond 
was 588 tussen de beide kemphanen. Maar de 
kampioen is diegene met de hoogste score van de 
“best-of-5” avonden. 
Hieronder het scoreverloop van de twee kemp-
hanen die vanaf de eerste avond van het seizoen 
aanspraak maakten op het kampioenschap.  

De achterstand van John t.o.v. Kees van 588 pun-
ten werd door de “best-of-5” telling gereduceerd 
naar 387 punten en dit was niet genoeg voor de 
gedoodverfde winnaar.  
Hiermee werd Kees op de laatste avond van het 
seizoen voor de 5e keer in de historie van het 

Sponsor 1e prijs van 

alle speelavonden
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klaverjassen van de voetbalvereniging kampioen 
(2007, 2009, 2017, 2018 en 2022); en mag zich nu 
“Mister Klaverjassen” noemen.  
Kees is de enige deelnemer die voor de vijfde maal 
de beker in ontvangst mocht nemen; alleen vier-
voudig kampioen Ebel Jan Norden kan hem volgen.
(overige meermalen seizoen winnaars: Gerrie Wes-
terhof 3x, Piet Mulder, Greet vd Meer en Marcel 
Kuipers 2x).

Eindstand seizoen 2021/2022
Mede dankzij de sponsoren JUMBO Bedum, KNOL’S 
KOEK en THONNY TEERLING was het mogelijk om 
naast de vaste dagprijzen (“formule van 4”) de 
24 klaverjassers die minimaal 5 avonden hadden 
deelgenomen een leuke vleesprijs of tegoedbon in 
ontvangst te laten nemen tijdens de prijsuitreiking 
op 23 april 2022. 

Eindstand seizoen 2021/2022 
Mede dankzij de sponsoren JUMBO Bedum, KNOL’S KOEK en THONNY TEERLING was het mogelijk om naast de vaste 
dagprijzen (“formule van 4”) de 24 klaverjassers die minimaal 5 avonden hadden deelgenomen een leuke vleesprijs 
of tegoedbon in ontvangst te laten nemen tijdens de prijsuitreiking op 23 april 2022.  

Hieronder de eindstand van het seizoen. 

    best gem. 
  n Eindtotaal of 5  score 
 

1 Kees Kaspers 6 31868 27244 5449 
2 John Nuis 6 31280 26857 5371 
3 Benny Kuipers 6 29671 25245 5049 
 

4 Harm van der Giezen 6 29247 25207 5041 
5 Anke Bijma 6 29163 25130 5026 
6 Kor Boer 6 29263 25008 5002 
7 Ebel Jan Norden 5 24740 24740 4948 
8 Wim Stolwijk 5 24441 24441 4888 
9 Jack Wijkstra 5 24328 24328 4866 

10 Tonnie Bonder 5 24243 24243 4849 
11 Bart de Vries 6 28391 24008 4802 
12 Elibert Schollema 6 28011 23935 4787 
13 Henk Poelstra 5 23829 23829 4766 
14 Marcel Kuipers 5 23792 23792 4758 
15 Jo Hoeksema 5 23739 23739 4748 
16 Tonnie Koopman 6 27870 23657 4731 
17 Henk Gras 5 23618 23618 4724 
18 Jan de Blecourt 6 27123 23357 4671 
19 Aukje Mulder 5 23235 23235 4647 
20 Ger Bolhuis 6 26886 23215 4643 
21 Ronald Jansen 5 23028 23028 4606 
22 Wessel Hoekzema 6 26197 22715 4543 
23 Margien Kuipers 5 22343 22343 4469 
24 Jan Smit 6 25805 22107 4421 

 

 
De Winnaars sinds de oprichting van SV Bedum in 2013: 
2014 Fre Roeters 
2015 Bert Bel      
2016 Remy vd Wal    
2017 Kees Kaspers (3)  
2018 Kees Kaspers (4)   
2019 Ebel Jan Norden (4) 
2020 Tonnie Koopman 
2021 geen competitie wegens Covid-19 
2022 Kees Kaspers (5) 
 
  

De beste 3 klaverjassers van het 
seizoen 2021/2022 
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Met nog één ronde te gaan bleek dit toch geen onoverbrugbare achterstand voor Kees te zijn. Tijdens de laatste 
speelavond in april vond John zijn Waterloo door met een dagscore van 4423 punten op de 25e plaats te eindigen, 
terwijl Kees voor de derde keer in het seizoen op de 2e plaats eindigde met 5716 punten. Dit resulteerde in een 
totaalscore van 31.868 punten voor Kees en 31.280 punten voor John. Het verschil in punten na deze avond was 588 
tussen de beide kemphanen. Maar de kampioen is diegene met de hoogste score van de “best-of-5” avonden.  
Hieronder het scoreverloop van de twee kemphanen die vanaf de eerste avond van het seizoen aanspraak maakten 
op het kampioenschap.   
 

 

De cumulatieve scores van de 6 competitieavonden ( John: 1e , 1e , 10e , 1e , 19e , 25e  /  Kees: 2e , 3e , 12e , 2e , 16e , 2e) 

 

 

De achterstand van John t.o.v. Kees van 588 punten werd door de “best-
of-5” telling gereduceerd naar 387 punten en dit was niet genoeg voor de 
gedoodverfde winnaar.   

Hiermee werd Kees op de laatste avond van het seizoen voor de 5e keer in 
de historie van het klaverjassen van de voetbalvereniging kampioen 
(2007, 2009, 2017, 2018 en 2022); en mag zich nu “Mister Klaverjassen” 
noemen.   
Kees is de enige deelnemer die voor de vijfde maal de beker in ontvangst 
mocht nemen; alleen viervoudig kampioen Ebel Jan Norden kan hem 
volgen. 
(overige meermalen seizoen winnaars: Gerrie Westerhof 3x, Piet Mulder, 
Greet vd Meer en Marcel Kuipers 2x). 
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Aangezien John Nuis in februari voor de 3e keer dagwinnaar werd was hij vanaf dat moment de gedoodverfde 
kampioen. Na vijf competitieronden had John een voorsprong opgebouwd van ongeveer 700 punten t.o.v. nummer 
twee en tevens viervoudig kampioen Kees Kaspers. En met de nummers 3 t/m 5 (Benny Kuipers, Tonnie Bonder & 
Kor Boer) was een behoorlijk gat geslagen van meer dan 2200 punten!  
Met nog één ronde te gaan bleek dit toch geen onoverbrugbare achterstand voor Kees te zijn. Tijdens de laatste 
speelavond in april vond John zijn Waterloo door met een dagscore van 4423 punten op de 25e plaats te eindigen, 
terwijl Kees voor de derde keer in het seizoen op de 2e plaats eindigde met 5716 punten. Dit resulteerde in een 
totaalscore van 31.868 punten voor Kees en 31.280 punten voor John. Het verschil in punten na deze avond was 588 
tussen de beide kemphanen. Maar de kampioen is diegene met de hoogste score van de “best-of-5” avonden.  
Hieronder het scoreverloop van de twee kemphanen die vanaf de eerste avond van het seizoen aanspraak maakten 
op het kampioenschap.   
 

 

De cumulatieve scores van de 6 competitieavonden ( John: 1e , 1e , 10e , 1e , 19e , 25e  /  Kees: 2e , 3e , 12e , 2e , 16e , 2e) 

 

 

De achterstand van John t.o.v. Kees van 588 punten werd door de “best-
of-5” telling gereduceerd naar 387 punten en dit was niet genoeg voor de 
gedoodverfde winnaar.   

Hiermee werd Kees op de laatste avond van het seizoen voor de 5e keer in 
de historie van het klaverjassen van de voetbalvereniging kampioen 
(2007, 2009, 2017, 2018 en 2022); en mag zich nu “Mister Klaverjassen” 
noemen.   
Kees is de enige deelnemer die voor de vijfde maal de beker in ontvangst 
mocht nemen; alleen viervoudig kampioen Ebel Jan Norden kan hem 
volgen. 
(overige meermalen seizoen winnaars: Gerrie Westerhof 3x, Piet Mulder, 
Greet vd Meer en Marcel Kuipers 2x). 
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Kees Kaspers neemt de felicitaties in ontvangst 
als vijfvoudig kampioen

De cumulatieve scores van 
de 6 competitieavonden 
(John: 1e, 1e, 10e, 1e, 19e, 
25e  /  Kees: 2e, 3e, 12e, 
2e, 16e, 2e)

De beste 3 klaverjassers van het seizoen 2021/2022
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De Winnaars sinds de oprichting van SV Be-
dum in 2013:
2014 Fre Roeters
2015 Bert Bel      
2016 Remy vd Wal    
2017 Kees Kaspers (3)  
2018 Kees Kaspers (4)   
2019 Ebel Jan Norden (4) 
2020 Tonnie Koopman
2021 geen competitie wegens Covid-19
2022 Kees Kaspers (5)

Roem maakt de Boom
Een gevleugelde uitspraak voor het klaverjassen is 
“Roem maakt de Boom”. 
Roem is een onderdeel van de scores bij het kla-
verjassen. Door tactisch te spelen en natuurlijk met 
de passende kaarten kunnen spelers extra punten 
behalen met een slag. De ene speler is hierin meer 
bedreven dan de andere. Het komt voor dat een 
speler met het “weggeven” van roem een mogelijk-
heid zoekt om met een andere slag meer roem te 
scoren. Anders wordt het wanneer in een spel spe-

    best gem.

  n Eindtotaal of 5  score

1 Kees Kaspers 6 31868 27244 5449

2 John Nuis 6 31280 26857 5371

3 Benny Kuipers 6 29671 25245 5049

4 Harm van der Giezen 6 29247 25207 5041

5 Anke Bijma 6 29163 25130 5026

6 Kor Boer 6 29263 25008 5002

7 Ebel Jan Norden 5 24740 24740 4948

8 Wim Stolwijk 5 24441 24441 4888

9 Jack Wijkstra 5 24328 24328 4866

10 Tonnie Bonder 5 24243 24243 4849

11 Bart de Vries 6 28391 24008 4802

12 Elibert Schollema 6 28011 23935 4787

13 Henk Poelstra 5 23829 23829 4766

14 Marcel Kuipers 5 23792 23792 4758

15 Jo Hoeksema 5 23739 23739 4748

16 Tonnie Koopman 6 27870 23657 4731

17 Henk Gras 5 23618 23618 4724

18 Jan de Blecourt 6 27123 23357 4671

19 Aukje Mulder 5 23235 23235 4647

20 Ger Bolhuis 6 26886 23215 4643

21 Ronald Jansen 5 23028 23028 4606

22 Wessel Hoekzema 6 26197 22715 4543

23 Margien Kuipers 5 22343 22343 4469

24 Jan Smit 6 25805 22107 4421

Hieronder de eindstand van het seizoen
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lers elkaar zonder noodzaak roem toespelen met 
de gedachte: “ik geef jou wat, geef ook wat terug”. 
Dit komt voor wanneer meerdere spelers die dit 
gedachtegoed aanhangen aan een tafel spelen. De 
behaalde roem kan dan hoog oplopen. Dit beïn-
vloedt het “normale” spelverloop en de eindscore 
van de boom. 

Commissielid Johan deed onderzoek en gebruik-
te hiervoor de boomscores van 53 speelavonden 
vanaf 2013 t/m 2022. 
Er is gekeken of de behaalde roem van doorslag-
gevende betekenis is op de uitslag en of  “weg-
gegeven roem” gebruikt wordt om de score op 
te voeren. Hiervoor zijn 53 spelers die regelmatig 
hebben deelgenomen geselecteerd. Hieronder de 
bevindingen:
 
-	 De gemiddelde roemscore per avond per speler 

is 852 punten
-	 Standaarddeviatie steekproef is 63 (789 -915)
-	 7 spelers hebben een gemiddelde lager dan 

789 
-	 4 spelers hebben een gemiddelde hoger dan 

915 
-	 De laagste roemscore op een avond is 320  

punten 
-	 De hoogste roemscore op een avond is 1602 

punten 

Bij een normale verdeling ligt 95% van de waarden 
binnen twee standaarddeviaties. In het uitgevoer-
de onderzoek is dit  97% ; m.a.w.: één speler van 
de 35 valt buiten de normale verdeling van 95% 
waarschijnlijkheid; zie grafiek.

Conclusies: 
Of een hoge score in een spel het gevolg is van bui-
tengewoon veel roem is moeilijk te vast te stellen. 

Duidelijk is wel dat er spelers zijn die, in vergelijking 
met anderen, in staat blijken om hun roemscore op 
te voeren ook hoog eindigen in de dag rangschik-
king. De bovengemiddelde roem scorende spelers 
zijn vaker dagwinnaar geworden.

Een duidelijke aanwijzing voor beïnvloeding van 
het spel is niet gevonden maar de ruis over het fe-
nomeen van roem weggeven zonder een tactische 
reden, met de achterliggende gedachte van “krijg 
ook roem terug” , is niet weggenomen.

DATA SEIZOEN 2022/2023  (54e seizoen)

9 september 2022
14 oktober 2022
11 november 2022
2 december 2022
23 december 2022 (vrije avond)
13 januari 2023
10 februari 2023
10 maart 2023
21 april 2023 (prijsuitreiking)

Iedereen die kan klaverjassen is van harte welkom 
op de eerste speelavond op vrijdag 9 september.
Locatie: Kantine SV Bedum
Inloop: vanaf 19:30 / aanvang: 20:00 (precies)
Inleg: €6,- (incl. tombola)

De klaverjascommissie,
Willem Jan Geertsma
Johan Hartsema
Jitze Medema
Wim Oosterloo
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HOE GAAT HET MET DE INZAMELING 
OUD PAPIER?

Waaruit bestaan die activiteiten zoal? 
Er wordt een schema gemaakt van de leden van 
de jeugd- (vanaf jo-17) en seniorenteams die op 
de eerste vrijdagavond in de maand het papier in-
zamelen, vaste mensen die de contacten met de 
gemeente, Omrin en Zero (voorheen Virol) onder-
houden, de berichtgeving verzorgen, de presentie-
lijst op vrijdagavond bijhouden , er zijn routebege-
leiders voor de 4 persauto’s, er is een vaste groep 
chauffeurs die in wisselende samenstelling met 
behulp van trekker/auto met aanhanger op de vrij-
dagavond de containers aan de Industrieweg vul-
len,  dan is er de donderdagploeg, die voorafgaan-
de aan de eerste vrijdag in de maand, een aantal 
vaste adressen van het oud papier afhelpt, er is een 
groep “stapelaars” die bij toerbeurt op ma t/m za 2 

Ook in deze presentatiegids mag de aandacht voor de oud papier activiteiten 

niet ontbreken. SV Bedum zamelt in samenwerking met de St. Walfridusschool 

oud papier in. Middels 2 permanente containers op de parkeerplaats van het 

sportcomplex en 11 keer per jaar op de eerste vrijdagavond in de maand 

huis-aan-huis binnen de bebouwde kom van Bedum. Het is een groep van 

ruim 30 vrijwilligers, dames en heren,  die zich in wisselende samenstelling 

op verschillende momenten met de inzameling bezighoudt. 

keer op een dag ervoor zorgt dat de containers op 
het sportcomplex goed worden gevuld en het af-
val verwijderd wordt, er zijn vrijwilligers die er voor 
zorgen dat het oud papier in een aantal senioren-
flats klaar staat voor vervoer of er voor zorgen dat 
het zwerfpapier rond de containers op het sport-
complex wordt opgeruimd. Veel werkzaamheden 
waarvoor het uitspreken van waardering hier zeker 
op zijn plaats is. 

Gedurende het voetbalseizoen 2021 / 2022 is 
er 536.780 kg. oud papier ingezameld. Dat was 
41.000 kg meer dat het seizoen ervoor, toen het 
ook al 37.000 kg meer was dan de opbrengst in 
het seizoen 2019 / 2020. Een stijgende lijn. De stij-
ging heeft er zeker mee te maken dat op 1 januari 
2021 in de gemeente Het Hogeland het Diftar sy-
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steem is ingevoerd, waardoor het restafval in de 
grijze container per kilogram moest worden afgere-
kend. Ook de vele postpakketjes als gevolg van de 
coronabeperkingen hebben er voor gezorgd dat er 
meer oud papier en karton werd aangeleverd. En 
als de papierprijs een stijgende lijn laat zien, is er 
zeker loon naar werken geweest. Alvast een deel 
van de financiering van de eigen bijdrage van de 
vereniging voor de nieuwe accommodatie. 

Het papier kan op maandag t/m zaterdag van 
08.00 tot 16.00 uur in één van de containers op het 
sportpark worden afgeleverd. Een vriendelijk ver-
zoek om het papier en karton zo compact/verdicht 
mogelijk aan te leveren. Lege dozen uit elkaar ha-
len. Lever zeker geen afval (zoals piepschuim, plas-
tic, installatiemateriaal, geplastificeerde drank- en 
melkpakken, hout, puin of ander afval) mee aan. 
Op de informatieborden bij of aan de containers 
staat het duidelijk vermeld. Als iedereen zich hier-
aan houdt, scheelt dat een hoop werk voor de vrij-
willigers die de containers beheren. Voor de bren-
ger is het een kleine moeite.

Hieronder een overzicht van de geplande 
huis-aan-huis ophaaldagen seizoen 2022 / 
2023:
2 september 2022 
7 oktober 2022 
4 november 2022
2 december 2022 
6 januari 2023  
3 februari 2023           
3 maart 2023
31 maart 2023 (een week eerder 
i.v.m. Goede Vrijdag op 7 april)  
 
5 mei 2023  
2 juni 2023   
14 juli 2023 (een week later dan gebruikelijk)
In augustus geen huis-aan-huis actie i.v.m. de 
vakantie

Laten we er met zijn allen weer een geslaagd oud 
papier en karton-inzamelseizoen van maken.

Namens SV Bedum en de St. Walfridusschool  
De commissie oud papier
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SV Bedum is een vereniging die staat 
voor plezier, sportiviteit en beleving. 
We vinden een positieve sfeer, respect 
voor elkaar en de omgeving én betrok-
kenheid erg belangrijk. Iedereen is bij 
ons welkom. Er is plaats voor plezier 
in de sport én voor de ambitie om te 
presteren. 
Positief coachen en aanmoedigen 
staat bij SV Bedum centraal. Sporters, 
en dan vooral onze jeugdleden, pres-
teren het beste als ze plezier hebben. 
Hiermee krijgen ze zelfvertrouwen en 
worden resultaten positief beïnvloed. 
Een positieve sfeer levert een belang-
rijke bijdrage aan onze verenigingscul-
tuur waarin we willen dat jongeren, 
naast meer plezier en zelfvertrouwen, 
ook meer betrokken blijven bij de ver-
eniging. Een vereniging die boeit, bindt 
en verbindt:  Samen op weg naar een 
leven lang voetballen bij SV Bedum!

Bij SV Bedum vinden we het normaal 
dat we met respect met elkaar en met 
de eigendommen van elkaar en van 
de vereniging omgaan. Goede normen 
en waarden zouden vanzelfsprekend 
moeten zijn. 
Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal 
gewenst met elkaar omgaat. Waarden 
zijn de zaken die waardevol gevonden 
worden door iemand of een groep 
mensen.
Toch blijven normen en waarden voor 
velen een ongrijpbaar fenomeen. Wat 
bedoelen we er nu precies mee? En 
nog belangrijker: hoe vertalen we dat 
naar de dagelijkse voetbalpraktijk? 
Want daar gaat het toch allemaal om. 
Om het karakter van onze vereniging te 
bewaken is er daarom een gedrags-
code opgesteld. Deze code maakt dui-
delijk welk gedrag we bij SV Bedum op 
ons sportpark en rond het voetbalveld 
willen zien. De gedragscode geldt voor 
iedereen die bij SV Bedum te gast is: 
voor spelers, voor toeschouwers, voor 
trainers en coaches, voor teamleiders, 
voor scheidsrechters en voor alle an-
dere betrokkenen bij SV Bedum. 
De gedragscode is vertaald naar vijf 
korte en krachtige regels die duide-

lijk maken waar we samen als SV Be-
dum voor staan: De Vijf Paarse Regels 
van SV Bedum.
Neem de tijd om de code te lezen, leef 
‘m na en schroom niet anderen er zo 
nodig op aan te spreken. Zo werken 
we samen aan een vereniging waar ie-
dereen zich thuis voelt!

DE VIJF PAARSE REGELS VAN
SV BEDUM 

1.  PLAY FAIR
SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT
•	 bespreek met je team wat jullie be-

langrijk vinden hoe met elkaar om 
te gaan

•	 kom de teamafspraken na
•	 waardeer ieders positieve kanten 

en help elkaar in en buiten het veld
•	 gedraag je respectvol naar elkaar, 

tegenstander, scheidsrechter, toe-
schouwers en vrijwilligers

•	 vóór iedere wedstrijd wensen we 
de tegenstander en de scheidsrech-
ter (of spelbegeleider) een fijne en 
sportieve wedstrijd

•	 bedank na de wedstrijd tegenstan-
ders en scheidsrechters

•	 draag tijdens trainingen en wed-
strijden altijd scheenbeschermers

•	 draag bij iedere wedstrijd het offi-
ciële SV Bedum tenue met trots en 
ga er correct mee om

•	 meld je tijdig af voor trainingen en 
wedstrijden en alleen met een goe-
de reden

2.  HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN! 
MOEDIG POSITIEF AAN
Wees positief naar de spelers. Moedig 
enthousiast alle spelers van het team 
aan. Aanwijzingen geven is verwarrend 
en leidt af. De coach maakt afspraken 
met het team en die kunnen anders 
zijn dan wat jij als supporter of ouder 
roept. Vragen over tactiek, opstelling of 
training? Stel ze na afloop. Wil je graag 
dat de sporttalenten van je kind tot ui-
ting komen? Laat je kind zelf aangeven 
en de leiding nemen in hoe intensief 
en hoog het wil sporten. Dan beleeft 
het kind echt plezier aan zijn sport.

Supporters en ouders
•	 moedig op een positieve manier 

aan
•	 onthoud je van (hoorbaar) com-

mentaar en coach niet mee
•	 laat je kind zijn sport zelf beleven

3.  ALLEEN DE COACH COACHT
DAT IS WEL ZO DUIDELIJK
Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/
coach over de wedstrijdtactiek en op-
stelling. De teamspelers volgen de 
aanwijzingen van de trainer/coach op 
en de spelers maken hierbinnen zelf 
hun beslissingen. Tijdens de training 
bepaalt de trainer welke oefeningen er 
worden gedaan. Hij is altijd bereid uit 
te leggen waarvoor deze oefeningen 
dienen.

Trainer/Coach
•	 coach en train op een positieve wij-

ze met complimenten voor inzet, 
ontwikkeling en houding

•	 geef iedereen aandacht en behan-
del de spelers gelijkwaardig

•	 maak duidelijke afspraken over 
spel, houding en teamregels

•	 houd de teamleden aan de afspra-
ken én geef zelf het goede voor-
beeld

•	 accepteer geen onsportief of ander 
ongewenst gedrag

•	 bij een wedstrijd stel je je voor aan 
tegenstander en scheidsrechter en 
bedankt ze na afloop

•	 bespreek na afloop wat er goed 
ging en waar je als team verder aan 
gaat werken

•	 bevorder de sfeer en onderlinge re-
laties binnen een team

•	 volg de regels van de vereniging 
over het omgaan met materialen

Teamleider
•	 regel de praktische zaken van het 

team en communiceer dat met je 
team

•	 zorg dat deze gedragscode met het 
team besproken wordt

•	 weet wat de teamafspraken zijn en 
zorg dat ze nagekomen worden

•	 maak eventuele irritaties bespreek-

GEDRAGSCODE SV BEDUM



baar of ondersteun de trainer/
coach daarbij

•	 help ouders herinneren aan hun 
rol langs de lijn (positief aanmoe-
digen, geen aanwijzingen)

•	 zorg dat veld en kleedkamer na de 
wedstrijd zijn opgeruimd

•	 ga zorgvuldig om met de materia-
len van de vereniging

•	 ontvang bij een thuiswedstrijd de 

tegenstander en maak ze wegwijs 
bij SV Bedum

•	 zorg dat de digitale wedstrijdfor-
mulieren tijdig zijn ingevuld en in-
geleverd

•	 organiseer voor de teambuilding 
activiteiten voor spelers en suppor-
ters

 
4.  DE SCHEIDSRECHTER BESLIST 
ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR
De spelers respecteren de beslissin-
gen van de scheidsrechter en ook de 
supporters onthouden zich van com-
mentaar. Soms moeilijk maar echt een 
must: bemoei je niet met de arbitrage! 
Trainers, leiders en ouders geven het 
goede voorbeeld en laten hun kinde-
ren zo zien dat een scheidsrechter zijn 
best doet en dat we daar met respect 
mee om moeten gaan.

Scheidsrechter
•	 je bent op de hoogte van de actu-

ele spelregels
•	 stimuleer fair play
•	 fluit onpartijdig en met respect 

voor beide partijen

•	 wijs spelers, trainers/coaches en 
supporters zo nodig - op een nette 
manier – terecht

 
5.  DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL 
SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG 
EN SCHOON
•	 ga zorgvuldig en netjes om met 

spullen van de vereniging en van 
anderen

•	 ruim afval op en vraag anderen dat 
ook te doen

•	 parkeer op de daartoe bestemde 
plekken; wees sportief en kom zo-
veel mogelijk op de fiets

•	 voetbaltassen plaatsen we in het 
daarvoor bestemde tassenrek

•	 houd je hond aan de lijn en ruim 
eventuele uitwerpselen op

•	 ons sportpark is rookvrij, er mag al-
leen gerookt worden op de daartoe 
aangegeven plek

•	 alcohol onder de 18 jaar en drugs-
gebruik (of het verhandelen daar-
van) zijn verboden.

Groen in goede  handen

Industrieweg 33   9781 AC Bedum
T  (050) 301 25 00   E  info@groenwerf.nl  

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT
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JEUGDCOMMISSIE SV BEDUM

In de afgelopen jaren was Vincent Geerling het 
boegbeeld van de Jeugdcommissie. Hetzelfde 
gold voor Jelmer Meinardi in zijn functie als Hoofd 
Jeugdopleiding bij het Technisch Hart Jeugd. Afge-
lopen zomer vertrokken echter beide heren. We wil-
len Vincent en Jelmer bedanken voor al het werk 
wat ze de afgelopen jaren voor onze club hebben 
gedaan.
Voor beide functies: Hoofd Jeugdopleiding en Voor-
zitter jeugdcommissie zijn vroegtijdig vacatures 
uitgezet maar hier kwamen helaas geen geschikte 
kandidaten op af.
We moesten dus als JC en THJ de taken zien te 
verdelen. Toen bleek, maar dat wisten we eigenlijk 
ook wel, dat deze 2 mannen best veel werk verzet-
ten. In de JC vertrok daarbij ook Marcel Smedeman 
waardoor we daar de personele bezetting moesten 
aanvullen. Dat is o.i. goed gelukt; we zijn blij dat 4 
nieuwe leden zijn toegetreden tot de JC. In het THJ 
is er een herverdeling van taken geweest. 

Momenteel is de bezetting:
Jeugdcommissie SV Bedum:  
Miranda Geertsema   
Carla Kerkhof    
Henry Dool    
Jeroen Reinders    
Sander Swieringa    
Chris Glastra van Loon   
Tonnis van der Wijk   

Technisch Hart Jeugd SV Bedum:
Duurt Stoppels
Marcel Kuipers
Roy de Boer
Sander Annema
Thijs van Dijken
Bas Groeneveld
Ivan Landlust 

In de jeugdafdeling werken we momenteel met ca. 
50 jeugdleiders en 45 jeugdtrainers. Aan JC en THJ, 
i.s.m. de leiders en trainers, de taak om het jeugd-
voetbal in goede banen te leiden. Onze werkwijze 
is vastgelegd in 2 beleidsplannen: een Voetbaltech-
nisch en een Algemeen Jeugdbeleidsplan. Deze do-
cumenten zijn voor een ieder in te zien via de site 
van SV Bedum.
De circa 100 begeleiders doen elke week weer hun 
best om elk jeugdlid met plezier te laten voetballen. 
Of, zoals genoemd in het beleidsplan:
De Jeugdafdeling van SV Bedum wil zoveel moge-
lijk kinderen uit de regio Bedum de mogelijkheid 
bieden om aan sport te doen. Dit gebeurt in een 
kindvriendelijke omgeving, waar aandacht wordt 
besteed aan voetbaltechnische eigenschappen en 
sociale waarden.

We hopen dat dit seizoen weer een ‘normaal’’ sei-
zoen kan worden. Dus zonder onderbrekingen of 
lastige maatregelen die ons daarbij in de weg staan. 
Wij hebben er zin in.

Bij jeugdafdeling van SV Bedum zijn de voetbaltechnische en organisatori-

sche zaken verdeeld onder Het Technisch Hart Jeugd en de Jeugdcommis-

sie. De jeugdcommissie hangt als zelfstandige commissie onder het bestuur.
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JEUGDCOMMISSIE SV BEDUM

 

 

 

 

tel: 050 - 3013862 

vakkundig herstel van 
aardbevingsschade  

Bedum 

Body Clinic Bedum
Praktijk voor afslanken, 

figuurverbetering en gezonde leefstijl
Heleen Winterwerp 

Ludgerstraat 45 - 9781 GE BEDUM - 06-12764602

info@bodyclinicbedum.nl - www.bodyclinicbedum.nl

Like mijn Facebook pagina!

Afslanken, figuur-
verbetering, detoxen. etc. 
Nieuw is de cryolipolyse 
behandeling, verlies vet 

door te bevriezen

Website: www.svbedum.nl
Op de vernieuwde site tref je veel informatie. Naast actuele 
mededelingen is er informatie te vinden over sponsoren, 
teamsamenstelling, wedstrijdprogramma’s, uitslagen, ver-
slagen, foto’s en contactadressen van bestuur en commis-
sies.

Twitter: www.twitter.com en zoek naar SV Bedum
Via twitter blijf je op de hoogte van de laatste actuele nieuw-
tjes, zoals aankondigingen, resultaten, afgelastingen en veel 
meer ‘wist u dat’-jes’.

Instagram www.instagram.com en zoek naar svbedum
Ook via Intagram plaatst de vereniging berichten en foto’s.

Facebook: www.facebook.com en zoek naar SV Bedum
Via Facebook blijf je op de hoogte van de laatste actuele 
nieuwtjes, zoals aankondigingen, resultaten, afgelastingen 
en veel meer ‘wist u dat’-jes’.

Clubblad: Langs de Lijn
Vijf keer per seizoen verschijnt het verenigingsorgaan ‘Langs 
de Lijn’ met daarin informatie van het bestuur, interviews en 
veel achtergrondinformatie. Daarnaast verschijnt er aan het 
begin van het seizoen een speciale Presentatiegids.

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren
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SPONSORGROEP SV BEDUM
Rond de vereniging is circa tien jaar geleden een sponsorgroep opgezet. Het idee achter de groep sponsoren is ontstaan uit 
het feit dat een hoofdsponsor vaak als enige de echte naamsbekendheid genereert en dat de overige sponsoren wat naar 
de achtergrond verdrongen worden. Met deze groep treedt SV Bedum overzichtelijk en als blok naar buiten. Op deze manier 
laat de vereniging aan leden, andere verenigingen en bedrijfsleven zien dat elke sponsor, wat die ook mag doen binnen de 
club, belangrijk is voor onze vereniging. Het gevoerde beleid ten aanzien van de besteding van de sponsorgelden, wordt aan 
sponsoren duidelijk gemaakt. De bijdragen komen in alle gevallen ten goede aan de club en niet aan een individu of elftal. 
Wel kunnen bedrijven aangeven dat zij bij voorkeur jeugd of juist senioren zouden willen ondersteunen. De volgende spon-
soren zijn inmiddels vertegenwoordigd in de sponsorgroep:

KLAVERBLAD
Bezoekadres
Afrikaweg 2
2713 AW Zoetermeer

Postadres Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
 T: 079 - 3 204 204 (dag en nacht)

HOOFDSPONSOR

Scholma Print & Media
Industrieweg 4, 9781 AC Bedum 
T: 050 301 36 36
E: info@scholma.nl
I: www.scholma-druk.nl

Dietvorst
Stationsweg 10, 9781 CH Bedum 
T: 050 301 30 74
F: 050 301 58 95
E: dietvorst@dietvorst.nl
I: www.dietvorst.nl

Gonnie Smit Hypotheken 
Molenweg 5 Bedum, 
T: 050 211 53 81
Moet hier geen website 
en mailadres?

Groenvoorziening A.J. van Werf B.V.
Industrieweg 33
9781 AC Bedum
T: 050 301 25 00
E: info@groenwerf.nl
I: www.groenwerf.nl

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder 
Bij Klaverblad Verzekeringen varen we al sinds 1850 onze ei-
gen koers. We bieden gewoon goede verzekeringen waar veel 
particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
iets aan hebben. Niet meer en niet minder. Klaverblad is een 
coöperatieve verzekeraar, die het belangrijk vindt verzekerin-
gen aan te bieden, die klanten echt nodig hebben en niet 
meer kosten dan noodzakelijk. 
Bij Klaverblad staan we voor altijd snel en persoonlijk contact 
en snelle schadeafhandeling.
Maar er is nog een goede reden om voor Klaverblad te kiezen. 
Als trotse (hoofd)sponsor van SV Bedum doen we graag, sa-
men met de leden, iets extra’s voor de club.

Scholma Print & Media is partner in de verzorging van druk-
werk en de hieraan verbonden dienstverlening. Dat is net als 
bij sport een gezond samenspel, vereist topfitte spelers en een 
slimme strategie. Met tevreden klanten en supporters langs 
de lijn. Meer weten: www.scholma.nl; www.scholmaonline.nl; 
ww.veeew.com 

Het Technisch Installatiebedrijf Dietvorst levert al meer dan 
dertig jaar installatiewerken. We zijn een veelzijdige ambach-
telijke onderneming. We zijn regionaal georiënteerd en leg-
gen ons toe op centrale verwarming, gasinstallaties, sanitair 
en dakbedekkingen. We houden ons aanbevolen voor uw 
opdrachten, zowel voor nieuwbouw, verbouw, renovatie als 
onderhoud.

Gonnie Smit Hypotheken en Verzekeringen is gevestigd in 
Bedum. Vrijblijvend en zonder kosten in gesprek over uw 
hypotheek en verzekeringen. 
Persoonlijk contact in begrijpelijke taal. 
De koffie staat klaar!

Groenvoorziening van der Werf is uw partner als het gaat om 
aanleg, beheer en onderhoud van groenvoorzieningen., De 
opdrachtgevers zijn divers ; van non-profitorganisaties, bedrij-
ven, instellingen tot overheidsorganisaties. Het bedrijf begeeft 
zich eveneens in de particuliere markt. Binnen de organisatie 
werken prima geschoolde, ervaren medewerkers. Het motto 
van Groenvoorziening van der Werf is ‘uw groen is bij ons in 
goede handen!

Mind & Motion is een lifestylecenter in Bedum, dat zich richt 
op alle gebieden van preventieve gezondheid. Voorkomen is 
immers beter dan genezen. Daarom richt Mind & Motion zich 
op beweging, voeding, ontspanning en mindset. De juiste ba-
lans is waar het om draait! Wij bieden (functional) fitness en 
een ruim aanbod aan groepslessen. Dit wordt verzorgd door 
ons team van ervaren en persoonlijke instructeurs, die u zullen 
motiveren om het beste uit uzelf te halen! Bij Mind & Motion 
vindt u ook personal trainers, voedingsdeskundigen, wellness 
faciliteiten en een gezellige bar voor een smoothie, eiwitshake 
of een (speciaal) kopje koffie of thee!

Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

(050 )  301 30 74  -  www.d ietvors t .n l

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  F (050)3015895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091

Lifestylecenter Mind & Motion
Verbindingsweg 3
9781 DA Bedum
T: 06 15 26 29 87
E: info@mind-motion.nl
W: www.mind-motion.nl

Gezond leven
leuk maken

Kom jij ook
sporten bij de 

leukste sportschool 
van Bedum? 

Groepslessen
Fitness

Wellness
Personal Training
Voedingsadvies

Verbindingsweg 3, 9781 DA Bedum
06 152 629 87  •  info@mind-motion.nl  •  www.mind-motion.nl
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Vuurboom BV
Industrieweg 25a
9781 AC Bedum

T: 050 301 38 62
F: 050 301 50 78 

E: info@vuurboom.nl
I: www.vuurboombv.nl

Kinderopvang 
Paddington 

Kapelstraat 1, 2 en 2b
9781 GK Bedum

Tel: 050 301 03 75
Kantoor: 050 301 54 55

E: info@kinderopvang paddington.nl
w: www.kinderopvang paddington.nl 

Olie Distributie Noord B.V. 
Groningerweg 2
9781 TW Bedum
T: 050 301 60 36
F: 050 301 43 75

E: odn@odn.nl
I: www.odn.nl

ONE WAY
Grotestraat 15

9781 HA Bedum
T: 050 301 20 28

E: info@one-way.nl
I: www.one-way.nl

Al meer dan 18 jaar bieden wij uw kind(eren) een fijne plek 
om te spelen en te groeien, terwijl u werkt. Wij hopen dat 
kinderen later kunnen terugkijken op onze opvang als een 
plek, waar zij zichzelf konden en mochten zijn, waar zij zich 
veilig voelden en waar ze hun vriendjes om zich heen hadden. 
Een plek waar ze met plezier een deel van hun jeugd hebben 
doorgebracht. Kinderopvang Paddington vangt kinderen op in 
horizontale groepen. Bij ons weet u zeker dat uw kind verblijft 
op een plaats, die aan strenge eisen moet voldoen en hierop 
ook wordt gecontroleerd. Er is altijd opvang op een veilige en 
vertrouwde plaats voor uw kind.

Bouwmaatschappij Vuurboom BV is een middelgroot fami-
liebedrijf, welke in de drie noordelijke provincies werkzaam 
is. Naast particuliere woningbouw is het bedrijf ook actief op 
het gebied van uiteenlopende projecten als bedrijfshallen, 
kantoren en multifunctionele gebouwen. Met vestigingen in 
Valthermond en Bedum en betrokken medewerkers kan men 
alert en flexibel inspelen op uw vragen.

Sinds 1991 levert ODN te Bedum olieproducten aan agrari-
ers, transportbedrijven, loonbedrijven, aannemerij, industrie 
en particulieren. ODN kenmerkt zich door optimale service 
en snelle levering van kwalitatief hoogwaardige brandstoffen, 
smeermiddelen en aanverwante producten, alsmede techni-
sche apparatuur (ISO-9002 gecertificeerd). 

ONE-WAY JEANS & FASHION biedt circa 200m² (in Bedum) 
en 120m² (in Winsum) dames- en heren mode en een groot 
assortiment jeans. Met merken als PME (Pall Mall) - SCOTCH 
& SODA – TOM TAILOR – PETROL INDUSTRIES – STREET ONE 
– GEISHA – NOT THE SAME – CECIL. U kunt ons ook volgen 
via TWITTER “onewaymode voor de laatste aanbiedingen of 
acties”.

Op de Eemshavenweg, ook langs afslag Bedum, zie je ze da-
gelijks rijden, containervrachtwagens van MCS, die een route 
rijden van de Eemshaven naar Westerbroek en vice versa. Dit 
is slechts één tak van sport binnen het bedrijf. Naast weg-
transport worden vervoer over water, op- en overslag en nog 
diverse andere diensten geleverd in de containerbranche.  
Directeur is Willem van der Ark uit Bedum.

Al vijf jaar is Chris Slager met zijn makelaardij actief in Bedum 
en omstreken. Met ruim twintig jaar ervaring in zijn vak en 
door het plezier dat hij in zijn werk heeft, is Chris Slager Make-
laardij inmiddels uitgegroeid tot een vertrouwd kantoor, waar 
Bedumers graag aankloppen.

Slager traiteur Thonny Teerling staat al vanaf 1992 synoniem 
voor lekker. Alles wat wij maken, is bedoeld om u lekker, ge-
varieerd en gezond te laten eten. Ons assortiment is huisge-
maakt. Kwaliteit van het beste vlees, met pure ingrediënten 
en bereid met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren, 
specialiteiten en ambachtelijke worstsoorten uit eigen worst-
makerij. Voor een heerlijke maaltijd, wanneer u zelf uitgebreid 
wilt koken, voor een tussendoortje of wanneer u visite krijgt. 
Altijd vers, altijd van topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker!

Een belangrijke winkel in Koopcentrum De Scheve Toren in 
Bedum is supermarkt PLUS. PLUS Bedum maakte onderdeel 
uit van de landelijke organisatie. Sinds 1 december 2014 is de 
vestiging overgegaan naar Jeroen Juch, die een ruime ervaring 
in de supermarkt wereld heeft opgebouwd. Vanaf heden heet 
de mooie vestiging in het centrum van Bedum dan ook PLUS 
Jeroen Juch Bedum.

Olie Distributi

p e r s p e c t i e f  i n  o l i e v o o r z i e n i n g

T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl

MCS
Hoofdkantoor

De Roef 23, 9206 AK Drachten

Terminal Groningen
Madepolderweg 3, 9608 PX Westerbroek 

T: 0512-741555
E: info@mcs-bv.nl I: www.mcs-bv.nl

Chris Slager Makelaardij
Molenweg 5

9781 GL Bedum
T: 050 820 09 35

E: info@chrisslagermakelaardij.nl
I: www.chrisslagermakelaardij.nl

Slagerij Teerling
De Vlijt 10B

9781 NR Bedum
T: 050 3014018

E: info@slagerijteerling.nl
W: www.slagerijteerling.nl

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

Plus Bedum
Jeroen Juch 

Grotestraat 13
9781 HA Bedum

T: 050 301 04 81
I: www.plus.nl

• Watertransport

• Wegtransport

• Op- en overslag

• VACL

www.mcs-bv.nlsales@mcs-bv.nl 
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Slagerij Hofman, ‘of je worst lust’, is een ambachtelijke sla-
gerij. Wij verwerken alleen eerlijk vlees en dat doen wij da-
gelijks. Zo garanderen wij dat al onze producten vers zijn. 
Ambachtelijk en met liefde bereid, dat proef je! De produc-
ten van Slagerij Hofman, ‘of je worst lust’, vallen regelmatig 
in de prijzen, dit zegt iets over de kwaliteit van al ons lek-
kers. Onze worstmakerij kun je vinden in Winschoten, da-
gelijks alles vers! Ook op braderieën en in diverse winkels 
komt u onze producten tegen. Bezoek eens onze site! Heb 
je vragen over onze producten? Bel of mail ons.

Bakkerij Hoekstra is een moderne, bijzondere bakkerij. Met 
een enorm assortiment brood, koek en banket en vele speci-
ale, lekkere en authentieke producten voor ieder eetmoment. 
Ons team met zeer enthousiaste en vriendelijke medewer-
kers, vakkundig door regelmatige scholing en opleiding, staat 
voor u klaar!

Hoeksema Schilders, schilders met hart voor uw bezit. Een 
jong bedrijf met passie voor het schilderswerk. We zijn erkens 
lid bij de BETERE SCHILDERS. Hoeksema Schilders is partner 
van Glasgarant B.V. voor het perfect onderhouden van uw wo-
ning.

Onze mensen bestaan uit zeer gedreven en vakkundige vak-
mensen. Het streven van deze mensen is een optimaal eind-
product te leveren. Of het een installatie in de industrie of in 
een woning betreft, wij kunnen zeggen dat wij in de 25 jaar, 
dat wij bestaan geen enkele uitdaging uit de weg zijn gegaan. 
We hebben veel moois mogen realiseren. 

Grandcafé Koning / Restaurant de Caenerij, twee horecagele-
genheden met elk een eigen ingang.
Onze gerechten: EERLIJK - GEEN OPSMUK - MAAR KWALITEIT 
EN TOPPRODUCTEN; uitgegeten? In ons Grand café is dan 
nog plaats voor een heerlijk drankje in een opmerkelijke sfeer.

H. Zijl Schilderwerken is een eenmanszaak met meer dan 
17 jaar ervaring. Het werk bestaat grotendeels uit het onder-
houdsschilderwerk aan woningen van particulieren, maar ook 
voor bedrijven, scholen en stichtingen kunt u terecht bij Zijl. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor professionele vakverven o.a. 
Sigma en Wijnozol. Kwaliteit en service; dat is wat hij wil en 
kan garanderen. Vakmanschap, kwaliteit en service, dat is ons 
visitekaartje. 

Een jong, dynamisch makelaarskantoor in het centrum van 
Bedum. Dijk & Belga heeft zich gespecialiseerd in verkoop-
begeleiding, aankoopbegeleiding, taxaties, en nieuwbouw.  
Persoonlijk contact, lokale betrokkenheid en regionale bin-
ding zijn de kernwaarden van het kantoor. Contactpersoon 
is Peter Hesseling, een jonge ambitieuze makelaar die in 
staat is om u vakkundig de juiste weg te wijzen in de on-
roerend goed markt en daarnaast volledig ontzorgt bij de 
aan-en verkoop van onroerend goed. Vraag een vrijblijven-
de waardebepaling aan via de vernieuwde website www.
dijkbelgamakelaardij.nl en laat u informeren.

Kamphuis Metaalwerken is een constructie-, las- en monta-
gebedrijf gevestigd in het Groningse Noordwolde. Kamphuis 
Metaalwerken is een jong bedrijf met veel ambitie, kwaliteit 
en perfectie. Een goede samenwerking is voor ons een van-
zelfsprekendheid. Wij zijn tevens lid van de Koninklijke Me-
taalunie. 

Bakkerij Hoekstra
Kerklaan 4
9781HP Bedum
T: 050-301 23 01
E: bestellingen@bakkerijhoekstra.nl
I: wwwbakkerijhoekstra.nl

Slagerij Hofman ‘of je worst lust’
Papierbaan 57
9672 BG Winschoten
T: 0597 431610
E: info@ofjeworstlust.eu
I: www.ofjeworstlust.eu

Hoeksema Schilders
Verbindingsweg 32a, 
9781 DA Bedum
T: 06 23 03 40 03
I: www.hoeksemaschilders.nl

Grandcafé Koning
Boterdiep ZZ 38, 9781 GP Bedum 
T: 050 301 37 58
F: 050 301 37 58 
E: info@grandcafekoning.nl
I: www.grandcafekoning.nl

Dijk & Belga Makelaardij
Molenweg 22, 
9781 GM Bedum
T: (050) 301 37 75
E: info@dijkbelgamakelaardij.nl
I: www.dijkbelgamakelaardij.nl

H. Zijl Schilderwerken
Verbindingsweg 22A
9781 DA Bedum
T: 06 15 15 16 16
I: www.zijlschilderwerken.nl

Kamphuis Metaalwerken
Noordwolderweg 31b
9784 PA Noordwolde
T: 06 510 408 38
E: info@kamphuis-metaalwerken.nl
I: www.kamphuis-metaalwerken.nl

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

| dart/poolbiljart/sport tV
| Verwarmd terras
| danscafé/liVe muziek| dart/poolbiljart/sport tV
| Verwarmd terras
| danscafé/liVe muziek

Coolman Elektro 
Oude Dijk 19
9781 BL Bedum
T: 050 301 60 25
E: info@coolman.nl
W: www.coolmanelektro.nl

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066

=
Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
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Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum
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✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066
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Wij bieden een breed assortiment bekende en sterke A-merken, 
onder andere: Nike, Adidas, ASICS, PUMA, Reebok en Joma. 
Maar ook sportieve modieuze merken, zoals Gaastra, O’Neill, 
Brunotti en Falcon zijn bij ons verkrijgbaar. Op het gebied van 
bijna alle actieve sporten is er voor zowel dames, heren als ook 
jeugd volop sportkleding, -schoenen en accessoires te verkrij-
gen. Bij Sporthuis Winsum staat klantvriendelijkheid, service-
verlening en persoonlijk advies hoog in het vaandel. Sporthuis 
Winsum is ook aanbieder van de SV Bedum kledinglijn.

Wij zijn een merkonafhankelijk en universeel garagebedrijf, niet 
gebonden aan inkooporganisaties, zodat wij u de allerbeste 
prijs/kwaliteit kunnen bieden. We hanteren tarieven zodat auto-
rijden betaalbaar blijft. Klantvriendelijkheid, meedenken en de 
juiste prijsstelling staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u ook op zoek naar goede opvang voor uw kind? Loop 
dan eens binnen op onze dagopvanglocatie aan de Vlijt 18 in 
Bedum. Een toplocatie met o.a. drie groepsruimten voor de 
dagopvang. Een fantastische tuin die op een speelde manier 
is ingericht! Kinderen kunnen fietsen over een heus verkeers-
plein, spelen in onze eigen ingerichte pipowagen, klimmen, 
klauteren en heerlijke zandgebakjes maken in de zandbak. 
En voor de allerkleinsten hebben wij de “babyhuisjes” buiten 
staan. Hierin kunnen zij heerlijk en op een veilige manier bui-
ten slapen als het mooi weer is.

Dak Montage Noord is het dakdekkersbedrijf uit Bedum, pro-
vincie Groningen. Wij zijn al 15 jaar actief als dakdekkers en 
onderscheiden ons door een frisse vakkundige kijk op het ver-
vaardigen van daken en het onderhouden van daken. Door ja-
ren kennis, ervaring en scholing kan Dak Montage Noord u een 
kwalitatief en veelzijdig pakket aanbieden op het gebied van 
dakbedekking. Dak Montage Noord werkt met hoogwaardige 
en duurzame materialen.

Bent u op zoek naar totale financiële ontzorging ? Informeer 
dan bij Dijk & Belga, hypotheken, verzekeringen en financiële 
dienstverlening. Wij bieden u een oplossing voor vraagstuk-
ken op bovenstaand gebieden. Daarnaast kunt u als particulier 
en/of als ondernemer uw verzekeringen laten doorlichten op 
het gebied van prijs en kwaliteit. Dijk & Belga zoekt hier naar 
de meest passende voorwaarden die ook nog eens binnen 
uw budget zullen vallen. Silvio Belga, Wilhelm Dijk en Richard 
Ahlers zijn de adviseurs waarmee u in gesprek kunt gaan. Zij zul-
len u voorlichten. Bedumer ondernemers met een no-nonsense 
mentaliteit. Informeer naar de mogelijkheden.

Een sterk familiebedrijf sinds 1930 met een moderne bedrijfs-
voering. We zijn persoonlijk, eerlijk, betrouwbaar, innovatief en 
vooruitstrevend. Door te luisteren naar de behoefte en de vraag 
van de klant, willen we de oplossing niet alleen toepassen maar 
ook vastleggen. 

Problicity is een online & offline marketingbureau. Sinds onze 
oprichting in 1999 hebben we ruime ervaring opgedaan in alle 
verschillende aspecten van marketing. Van de traditionele mar-
ketingkanalen zoals huis-aan-huis folders en ander drukwerk 
tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online mar-
keting, wij verzorgen het graag voor u. Aan de basis van onze 
manier van werken staat betrokkenheid: betrokkenheid bij onze 
klanten, bij ons vakgebied en betrokkenheid binnen ons team. 
De beste manier om wensen te vertalen in marketinguitingen 
is door nauw verbonden te zijn met onze klanten. Dit doen we 
met een ervaren team van ambitieuze marketeers.

Hoeksemaprint is een eenmanszaak gespecialiseerd in het 
maken van SIGN producten, o.a. vlaggen, bedrukte kleding, 
spandoeken, canvas en stickers. Hoeksemaprint onderscheidt 
zich door creativiteit, kwaliteit en een lage prijs. De mensen van 
Hoeksemaprint leveren producten die op maat zijn, denken met 
de klanten mee en begeleiden de klant tot een product waar zij 
tevreden mee zijn. Creativiteit is het motto van Hoeksemaprint!

Stalman Zuidwolde
Boterdiep Oost Zijde 36b

9785 AC Zuidwolde
T: 050 301 10 62

I: www.garage-stalman.nl

Kids2b 
De Vlijt 18 

9781 NR Bedum 
T: 050 301 37 57 
I: www.kids2b.nl

Dijk & Belga
hypotheken, verzekeringen en 

financiële dienstverlening
Molenweg 22

9781 GM Bedum
T: (050) 301 61 53
T: (050) 820 09 24 
E: info@dijkbelga.nl
I: www.dijkbelga.nl

Dak Montage Noord
Industrieweg 37 
9781 AC Bedum 

T: 050 260 00 08 
E: info@dakmontagenoord.nl 
I: www.dakmontagenoord.nl 

Vaatstra Installatietechniek
Verbindingsweg 19, 9781 DA Bedum 

T: 050 301 28 32
E: vaatstra@vaatstra.nl

I: www.vaatstra.nl

Problicity
Turftorenstraat 22

9712 BR Groningen
T: (050) 879 54 03

E: info@problicity.nl
I: www.problicity.nl

Sporthuis Winsum
Onderdendamsterweg 9 

9951 EV Winsum 
T: 0595 44 51 99 

E: info@sporthuiswinsum.nl 
I: www.sporthuiswinsum.nl

Hoeksemaprint
T: 06 55 88 27 75 

E: info@hoeksemaprint.nl 
I: www.hoeksemaprint.nl 

INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Voorbeeld R.Staman.

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Voorbeeld R.Staman.
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De ledenadministratie bestaat uit de volgende personen: 
Bas Damminga (06-40523311) en Richard Klugkist (050-
3012910)

Aanmelding nieuwe leden
Een nieuw (jeugd)lid meldt zich schriftelijk aan met ge-
bruikmaking van een aanmeldingsformulier, deze is te 
downloaden vanaf de site van svbedum.nl of af te halen 
bij het wedstrijdsecretariaat op het sportcomplex. Het lid-
maatschap wordt voor een volledig voetbalseizoen aan-
gegaan (1 juli t/m 30 juni). Het volledig ingevulde en on-
dertekende aanmeldingsformulier dient samen met een 
kopie van het legitimatiebewijs (indien identificatie plich-
tig = vanaf 14 jaar). Het aanmeldingsformulier bevat een 
gedeelte waarmee machtiging voor automatische incasso 
van contributie en kosten van boetes wordt afgegeven.

Niet-spelende leden
De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt € 66,00 
per seizoen. Een niet - spelend lid heeft stemrecht tijdens 
de ledenvergaderingen en heeft vrije toegang tot de thuis-
wedstrijden.

Inning contributie en boetes
Contributie en kledingbijdrage zijn bij aanvang van het 
seizoen en voor het gehele seizoen (ook bij tussentijds 
stoppen) verschuldigd. Contributies en boetes wor-
den automatisch vanaf de 25e van de desbetreffende 
maand geïncasseerd. Vooraf aan de incasso wordt er per 
mail een rekening gestuurd met het bedrag dat geïncas-
seerd wordt. Halfjaarbedragen worden geïncasseerd in 
de maanden augustus en januari, kwartaalbedragen in 
de maanden augustus, oktober, januari en april. Bij be-
taling anders dan d.m.v. automatische incasso wordt 
€ 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het 
versturen van aanmaningen zal uitsluitend nog via het e-
mailadres van het verenigingslid gaan. Elk lid dient dus 
een geldig e-mailadres door te geven.  

Clubkleding  
De clubkleding (shirt, short, kousen en trainingspak) wordt 
door de vereniging per team verstrekt. Leiders en teamleden 
zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel 
wegraken van clubkleding. De kledingbijdrage bedraagt 
voor jeugd en senioren € 25,- per jaar. Voor Walking Football 
€ 10,- en voor zaalvoetbal € 20,- per jaar. Deze wordt ver-
deeld over 4 kwartalen en samen met de contributie in 
rekening gebracht. Clubkleding, trainingspakken, truien, 
tassen en wat men zoal niet meer krijgt uitgereikt van de 
vereniging, blijven altijd in beheer van de vereniging en 
worden persoonlijk in rekening gebracht bij onjuist ge-
bruik en/of vermissing. 

Regel bij betalingsachterstand
Als er sprake is van een betalingsachterstand dan is de 
regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de contributie 
te voldoen. Dit kan door het bedrag zelf over te maken 
op rekeningnummer NL04 RABO 0305 8359 39 o.v.v. uw 
achternaam. Doet u dit niet dan verstuurt de penning-
meester 1x een betalingsherinnering. Als u vervolgens niet 
binnen de gestelde termijn van de herinnering betaald, 
zal de vereniging ertoe overgaan u, totdat de contributie 
is voldaan, uit te sluiten voor het deelnemen aan wedstrij-
den en trainingen. Bij bijzondere omstandigheden kunt 
u natuurlijk altijd vooraf contact met de penningmeester 
(penningmeester@svbedum.nl) opnemen om tot een ver-
gelijk te komen. Huishoudens met een inkomen onder 
een bepaald wettelijk sociaal minimum kunnen mogelijk 
een beroep doen op het participatie- of jeugdsportfonds. 
Voor informatie: https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-in-
komen.html.

Stap over op automatische incasso!
Ik verzoek die leden die momenteel nog niet via auto-
matische incasso betalen over te stappen op het auto-
matisch incasseren. Dit kunnen zij kenbaar maken via het 
e-mailadres: contributie@svbedum.nl. Alle nieuwe leden 
zijn verplicht om de contributie automatisch te laten in-
casseren.

KNVB boetes
Bij een waarschuwing/uitsluiting van een speler tijdens 
een wedstrijd, staking van een wedstrijd, foutief ingevulde 
formulieren, niet op komen dagen, etc. legt de KNVB de 
speler, het team of de vereniging een boete op. SV Bedum 
hanteert de regel dat elke KNVB-boete, ongeacht of die 
naar eigen mening of ieders mening wel of niet terecht is, 
door het lid, zoals vermeld op het KNVB-formulier moet 
worden voldaan. Als geen individueel lid door de KNVB 
is aangewezen maar het team dan zal de rekening naar 
de aanvoerder van het team verstuurd worden. De aan-
voerder dient vervolgens bij zijn teamgenoten het geld te 
innen en het bedrag over te maken op de rekening van 
de vereniging.

Club boetes
De vereniging kan ook boetes opleggen o.a. voor verzuim 
bij het lopen van oud papier. De vereniging zal de opge-
legde boete incasseren bij de eerstvolgende incassoronde 
na het opleggen van de boete. Indien de boete niet geïnd 
kan worden dan is de regel dat het lid zelf verantwoor-
delijk is om de boete te voldoen. Voor het niet lopen van 
oud papier, geldt dat een speler uitgesloten wordt van 
deelname aan wedstrijden tot het moment dat hij/zij een 
regeling heeft getroffen voor het inhalen hiervan.

LIDMAATSCHAP
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Doorgeven van wijzigingen
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunnen 
doorgegeven worden via de ledenadministratie op het e-
mailadres: ledenadministratie@svbedum.nl. Als u vragen 
heeft over de contributie, afschrijvingen en achterstanden 
dan kunt u die per mail stellen: contributie@svbedum.nl
U WORDT DRINGEND VERZOCHT UW JUISTE E-MAIL 
ADRES AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadministra-
tie@svbedum.nl) DOOR TE GEVEN.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 31 mei opgezegd te wor-
den. Als men na 31 mei het lidmaatschap opzegt is er 
voor het gehele nieuwe seizoen contributie verschuldigd. 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te 
gebeuren bij onze ledenadministratie, door middel van 
het afmeldingsformulier (deze is te downloaden op onze 
website).
Het adres is Postbus 20, 9780 AA Bedum of per mail: le-
denadministratie@svbedum.nl

Toegangsprijs thuiswedstrijden 1e elftal
Losse toegangskaart inclusief programmaboekje € 4,00. 
Jeugd t/m 15 jaar gratis. Voor leden kost een program-
maboekje € 1,00.

Clubblad “Langs de lijn”
Leden van de vereniging ontvangen het clubblad gratis. 
Woont u buiten Bedum? Dan kunt u het clubblad opha-
len in de kantine. Voor niet-leden is de prijs € 4,50 per 
seizoen.

Aanmeldingsformulier

DOWNLOAD DOCX:
/webroot/uploads/files/AANMELDINGSFORMULIER%20
SV%20Bedum%20Word%2005.2021.docx

DOWNLOAD PDF:
/webroot/uploads/files/AANMELDINGSFORMULIER%20
SV%20Bedum%20Word%2008.2022.pdf

Afmeldingsformulier

DOWNLOAD:
/webroot/uploads/files/opzeggingsformulier%20SV%20
Bedum%2009.2022.doc

Tarieven contributie seizoen 2022-2023
Leeftijdscategorie Per jaar Per half jaar Per kwartaal    

Senioren & JO20 €	 233,00 €  116,50 €  58,25
JO19 & JO18/ MO19 & MO18	 €	 165,00 €  82,50 €  41,25
JO17 & JO16/ MO17 & MO16 €	 145,00 €  72,50 €  36,25
JO15 & JO14/ MO15 & MO14 €	 145,00 €  72,50 €  36,25
JO13 & JO12/ MO13  €  134,00 €  67,00 €  33,50
JO11 & JO10 €  134,00 €  67,00 € 33,50
JO9 & JO8 €  112,00 €  56,00 €  28,00
JO7 & JO6 €  52,00 €  26,00 €  13,00
Dames €  233,00 €  116,50 €  58,25
Zaalvoetbal €  150,00 €  75,00 €  37,50
Reserve leden * €  107,00 €  53,50 €  26,75
Nietspelende leden ** €  66,00 €  33,00 €  16,50
Walking Voetbal €  107,00 €  53,50 €  26,75
7 tegen 7 (volwassenen) €  107,00 €  53,50 €  26,75
Vrienden van "Paars" €  50,00 € 25,00 € 12,50

De kledingbijdrage bedraagt voor jeugd en senioren € 25,- per jaar. Voor Walking Football € 10,- en voor 
zaalvoetbal € 20,- per jaar. Deze wordt verdeeld over 4 kwartalen en samen met de contributie in rekening 
gebracht.

*) Reserveleden mogen deelnemen aan trainingen en enkele wedstrijden. Als reserveleden structureel gaan 
deelnemen aan wedstrijden zal hun lidmaatschap automatisch omgezet worden naar een regulier lidmaat-
schap met de daarbij behorende contributie.
**) Nietspelende leden nemen in geen enkel vorm deel aan trainingen en/of wedstrijden.
Wijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20, 9780 AA Bedum
E: secretaris@svbedum.nl

Sportcomplex
“Langs de Lijn”
Sportlaan 12, 9781 CL Bedum
Tel. 050-301 39 22

Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: twitter.com/svbedum
Facebook: facebook.com/svbedum
Instagram: instagram.com/svbedum

Dagelijks bestuur
Jan-Jur Timmer  Voorzitter
Jelle Prins  Secretaris
Martine Berends  penningmeester

Bestuursleden
Rigte Jan ten Kate  Technische zaken 
senioren & zaalvoetbal
André van Haag  Accommodatie
Martin Broekmans  Commerciële 
Commissie

Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Miranda Geertsema
Carla Kerkhof
Henry Dool
Jeroen Reinders
Sander Swieringa
Chris Glastra van Loon  
Tonnis van der Wijk  
 
Financiële commissie
Martine Berends.
Anita de Jager  
Cees Kaspers  Contributie

Toernooicommissie
E: toernooien@svbedum.nl
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder

Communicatie & PR
E: voorzitter@svbedum.nl

Clubblad Langs de Lijn
E: langsdelijn@svbedum.nl
Richard Bouwman 

Website
E: webmaster@svbedum.nl
Joran Arends
Coen Prins
Dian Arends

Technische commissie
Rigte Jan ten Kate  Voorzitter en  
bestuurslid senioren & zaalvoetbal

Technisch Hart Jeugdopleiding
Duurt Stoppels  
Marcel Kuipers  
Roy de Boer
Sander Annema
Thijs van Dijken
Bas Groeneveld
Ivan Landlust

Wedstrijdsecretariaat
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Tonnie Bonder  Veldvoetbal
Job Mol  Zaalvoetbal

Ledenadministratie
E: ledenadministratie@svbedum.nl
Bas Damminga 
Richard Klugkist
contactpersoon bezorging cluborgaan
Bas Damminga

Materiaalverzorging/kleding
E: materiaal_senioren@svbedum.nl
E: materiaal_jeugd@svbedum.nl
 
Commerciële Commissie
E: commercie@svbedum.nl
Martin Broekmans  Voorzitter
Bé Dijk 
Joran Arends 
Gonnie Smit 
Johan van der Veen 
Olaf Kessels
Linda Stiekema

Oud Papier Commissie
E: oudpapier@svbedum.nl
Martin Broekmans
Dian Arends
Jos Thie
Nico Schutter

Activiteitencommissie
Coen Prins
Patrick Venema

Jeugdactiviteitencommissie
E: activiteiten_jeugd@svbedum.nl
Caroline Kwant
Bianca Bos
Rianne de Blécourt

Klaverjascommissie
Jitze Medema 
Wim Oosterloo 
Johan Hartsema 

Scheidsrechterscommissie
Rutger Bulthuis

Verzorging/sportmassage
Rianne Ahrends
Nanda van de Berg

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes 

Coördinator zaterdagmorgen- 
diensten
Geranda van der Ark 

Futsal
Joran Arends
Job Mol
Reinout Middel



55

Scoor ook met 
de sportieve 
kwaliteitsdrukker 
uit het noorden

Informeer ook eens naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC  Bedum 050 - 301 36 36 www.scholma.nl info@scholma.nl
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Trotse hoofdsponsor 
van SV Bedum
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