
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE  15-1-2023 

Op deze mooie zondag in januari hebben we onze 

nieuwjaarsreceptie gehouden. Een informele gezellige 

bijeenkomst waar werd bijgepraat over van alles en nog wat. 

De nieuwjaarsspeech van de voorzitter staat op de website. 

https://www.vvlemelerveld.nl/nieuwjaarsreceptie-terug-en-

vooruitblik. Verder mooi om Mientje Zwinselman in het 

zonnetje te zetten en te bedanken voor 40 jaar trouwe dienst 

in de voetbalkantine. 

 

VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 

Er is witte rook in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor 

het eerste elftal. Emiel Maat zal het volgende seizoen 

proberen mooie resultaten te boeken met de hoofdmacht. 

Ook voor andere trainersposities worden steeds meer 

handtekeningen gezet, zodat voor volgend seizoen de 

vereniging weer voorzien is van uitstekende trainers om ons 

naar grote hoogtes te stuwen. 

 

 

 

INLEIDING 

Doel van deze nieuwsbrief is om elkaar als leden 

en vrijwilligers op de hoogte te houden van de 

laatste ontwikkelingen binnen de 

voetbalvereniging. Het nieuws komt vanuit de 

bestuurskamer, vanaf de velden of andere 

hoeken van het sportpark. 

 

HET BOUWFRONT 

• Er waren wat leveringsproblemen bij de 

leverancier, maar het is inmiddels gelukt de LED 

verlichting te plaatsen op het sportpark. 

• Het kunstgrasveld wordt deze zomerstop 

vervangen. De planning is dat dit in de twee 

weken direct na het Jan Hagedoorntornooi vanaf 

12 juni gebeurt. 

• In de lente komen er zonnepanelen op het dak 

van de kleedkamers. Hiermee verduurzamen we 

ons sportpark en worden de energiekosten een 

stukje lager. Deze investering verdient zich ook 

nog eens snel terug.  

• Verder worden er plannen gemaakt om de 

tribune te renoveren, de groenstroken rondom 

het veld mooier in te richten en de WC’s in de 

kantine op te frissen. Wanneer dit concreter 

wordt dan meer nieuws hierover. 

 

KANTINEPRIJZEN 

• Zoals alles in de wereld zijn de prijzen in de 

kantine ook opgehoogd, de inkoop is fors 

duurder geworden. 

 

 

 

MAART 2023 

1E EDITIE 

https://www.vvlemelerveld.nl/nieuwjaarsreceptie-terug-en-vooruitblik
https://www.vvlemelerveld.nl/nieuwjaarsreceptie-terug-en-vooruitblik


 

 

  

Iets delen via deze nieuwsbief? 

Wil je ook iets delen via de nieuwsbrief, mail dan naar 

pr@vvlemelerveld.nl. 

 

NIEUWS DELEN VIA PR  

De PR commissie heeft een format waarmee teams en 

vrijwilligers gemakkelijk nieuws wereldkundig kunnen laten 

maken. Op deze manier worden jullie ontzorgd en komt het 

direct op alle juiste kanalen. Op de website van VV 

Lemelerveld onder PR staat in meer detail uitleg en format. 

Veel succes gewenst in de 2e seizoenshelft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTINEPRIJZEN 

• Zoals alles in de wereld zijn de prijzen in de 

kantine opgehoogd vanaf begin dit jaar, de 

inkoop is fors duurder geworden. 

 

BASIS OP ORDE 

• Door nieuwe wetgeving (WBTR) is elke 

vereniging in Nederland verplicht om haar 

statuten aan te passen (beter vastleggen 

verantwoording binnen vereniging). Het 

bestuur is bezig om de statuten hierop aan te 

passen. Deze zullen de komende 

ledenvergadering worden voorgelegd ter 

besluitvorming. 

• Het nieuwe bestuur van de voetbal is met 

enthousiasme van start gegaan vanaf oktober 

2022. We hopen met meer handen lichter werk 

te maken. 

 

v.l.n.r. Brian Jacobs, Sven Kruger, Mark van de Kraats, 

Gérard IJsseldijk, Jelle de Haan, Jelte Veltmaat en David 

ten Broeke. 

mailto:pr@vvlemelerveld.nl


 

 

Hij was als bestuurslid een graag geziene gast in de vele 

bestuurskamers in de regio’s Noord en Oost, samen met 

toenmalig voorzitter Herman Kleine Koerkamp bezochten ze 

vele jaren nagenoeg alle- uit en thuiswedstrijden van ons 1e 

elftal.  

In 2009 werd hij actief in de politiek en werd in 2010 met 

voorkeurstemmen gekozen in gemeenteraad voor de partij 

Gemeentebelangen in de gemeente Dalfsen. Daar had hij o.a. 

de portefeuilles Verkeer en WMO. Aan de Schoolstraat nam 

hij ook de mantelzorg voor zijn hoogbejaarde moeder op zich. 

Na haar overlijden verhuisde hij naar een appartement 

kanaaldijk. In maart 2022 nam Hans na drie termijnen afscheid 

als gemeenteraadslid. 

Op de jaarvergadering in november 2012 droeg Hans, na 33 

jaar, het secretariaat over aan Mark Brok die hij daarna met 

raad en daad terzijde bleef staan. Aan het eind van die 

jaarvergadering werd Hans tot zijn grote verrassing en onder 

toeziend oog van familie, vrienden en collegae benoemd tot lid 

in de orde van Oranje Nassau en kreeg de versierselen 

opgespeld door burgemeester Han Noten van de gemeente 

Dalfsen. Tevens werd hij benoemd tot erelid van de vv 

Lemelerveld.  

Samen met Anton Schakelaar heeft hij bijna alle landen in de 

wereld bezocht tijdens vakanties. Over die vele wereldreizen 

kon hij enthousiast vertellen. Zijn schaterende lach zullen we 

niet snel vergeten toen hij vertelde over zijn reis met de Trans 

Siberië expres waar hij tussen een leger dronken Russen 

verzeild raakte. Even dacht hij toen dat het zijn laatste reis 

was maar kwam het achteraf toch allemaal goed!  Van die 

reizen heeft hij altijd intens genoten ondanks de spanning die 

het soms meebracht!  

Velen zullen Hans enorm gaan missen, naast zijn familie en 

vrienden ook de vele generatiegenoten binnen onze 

vereniging, de onderhoudsploeg waar Hans elke 

vrijdagmorgen met meegebrachte koeken, steevast een 

bakkie kwam doen. Op 7 maart zou hij zijn 74e verjaardag 

vieren, dat heeft hij helaas niet meer mogen beleven. We zijn 

hem intens dankbaar voor het vele werk welke hij voor de vv 

Lemelerveld heeft verricht. We zullen hem nooit vergeten! 

 

 

 

 

 

In Memoriam: Hans Ellenbroek 

 
Hans Ellenbroek (7 maart 1949 + 27-2-2023) 

Geschokt en diep bedroefd zijn we na het 

overlijden van ons ere - lid en oud secretaris Hans 

Ellenbroek. Tot enkele weken geleden nog, was hij 

een vaste bezoeker van ons sportpark en actief 

als ondersteuning bij de ledenadministratie. Vorige 

week dinsdag werd hij opgenomen in de Isala 

klinieken in Zwolle vanwege verslechtering van 

zijn lichamelijke toestand. Dat hij zo plotseling en 

in zo korte tijd afscheid heeft moeten nemen van 

het aardse leven raakt ons allen diep. 

Actief als jeugdleider en voorzitter van het 

jeugdbestuur rond de jaren 70 van de vorige eeuw 

was hij toen al meer dan betrokken bij onze club. 

“Aan mij is zeker geen groot voetballer verloren 

gegaan, ook al door allerlei blessures” vertelde hij 

desgevraagd. Als jeugdspeler was hij meer bezig 

met de randzaken dan achter een bal aan rennen. 

In 1970 werd hij al op 21-jarige leeftijd lid van het 

hoofdbestuur en leerde het secretariaatswerk van 

Jan Hagedoorn en Joop Mensink.  

In 1979 nam hij het secretariaat over van Jan 

Hagedoorn en zonder die tekort te doen zorgde 

Hans voor nieuw elan zonder notities op de 

achterkant van een sigarendoos. Accuraat en met 

een groot verantwoordelijkheid gevoel was Hans 

een dragende pijler onder de vv Lemelerveld. 

Geen man van grote woorden maar bescheiden 

en met oog voor detail had hij zijn zaakjes altijd 

keurig op orde. Als hoofd boekhouding van MBI 

Veghel in Raalte en later Kampen, paste het 

secretariaatswerk hem als gegoten. 

 

 

 


