
Jaarverslag VVI seizoen 2021- 2022 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk begon VVI met vier senioren teams en één vrouwen team 
op zaterdag. Dit jaar voor het eerst op vrijdagavond naast de mannen van het 45+ team ook 
een mannen 35+ team. In de wintermaanden leken corona maatregelen weer roet in het 
eten te gooien maar uiteindelijk zijn alle compeBBes tot een goed einde gebracht. 

VVI 1 kende een prima seizoen. De erg brede A selecBe begon weliswaar wat aarzelend maar 
ging in de loop van het seizoen steeds beter spelen wat uiteindelijk uitmondde in een 
nacompeBBe plek. Onder grote publieke belangstelling was Burgum in eigen huis helaas te 
sterk. Leider Foeke Hoekstra en verzorgster Marrit Gerritsma namen aan het eind van het 
seizoen afscheid van VVI 1. In Wytze Kaastra en Joke Zijlstra zijn gelukkig prima opvolgers 
gevonden. 

VVI 2 profiteerde van de brede A selecBe en een solide B selecBe. Hierdoor werden ze 
volledig verdiend kampioen. De grootste kracht van het 2e zat hem in het maken van 
doelpunten. Per wedstrijd werd gemiddeld meer dan 5 keer gescoord. Leider Jacco Hoekstra 
stopte aan het eind van het seizoen en tot op het moment van schrijven hebben we helaas 
nog geen geschikte opvolger kunnen vinden.  

VVI 3 kende een moeilijk seizoen met slechts een paar goede resultaten. Dat dit niet ten 
koste ging van het plezier en de sfeer in de ploeg verdient een groot compliment. 

VVI 4 scoorde er weer aardig op los maar had dit seizoen regelmaBg moeite om een team bij 
elkaar te krijgen. Gelukkig hebben ze voor het nieuwe seizoen enkele gerichte aankopen 
kunnen doen dus dat gaat helemaal goed komen. 

De vrouwen van VVI VR1 kenden een prima seizoen met een mooie plek in de middenmoot 
als resultaat. De sfeer en beleving bij de meiden is prachBg om te zien  en nu ze dit jaar ook 
op donderdagavond gaan trainen wordt het er op die vaste kanBne clubavond vast  nog 
gezelliger van. 

Bij zowel het 35 als het 45 plus team was er op vrijdagavond sprake van goede resultaten en 
veel gezelligheid na afloop. Na vele, vele jaren is Knillus Wijnja gestopt als leider van “de 
oudjes”. 

Alle VVI leden konden dit seizoen voor een zeer schappelijk prijsje VVI trainingskleding 
bestellen met hun iniBalen erop. Er werd erg veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  
Het een fraai gezicht, zoveel leden in hetzelfde tenue. 

Er werden dit seizoen ook weer vele SJO RVLC wedstrijden gespeeld in Idskenhuizen wat elke 
zaterdagochtend voor veel gezelligheid hee] gezorgd . Al moet gezegd worden dat je wel 
kunt merken dat er wat minder jeugd teams zijn waardoor het soms bijna aan de rusBge kant 
was op zaterdagochtend. Het is en blij] erg belangrijk dat we er voor zorgen dat de jeugd in 
beweging kan blijven. We kunnen bij VVI nog alBjd rekenen op een grote groep vrijwilligers 
en daar zijn we erg blij mee. 



Over vrijwilligers gesproken: Elke zaterdag kunnen we beschikken over een prachBge ploeg 
kanBne vrijwilligers. Fijn dat er zoveel mensen mee willen helpen om de boel draaiende te 
houden. Tijdens het Brêgepop fesBval was er weer een mooie afvaardiging aan het werk en 
dat bracht geld in het laatje bij VVI. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die bij 
VVI het nodige vrijwillige werk verzeaen.  
Zonder iedereen bij naam te noemen, verdienen Henk en Tineke als vaste kanBne ( en alles 
wat daarbij hoort) schoonmakers en nieuwe terrein meester Johannes Hoekstra het toch om 
hier even te worden vermeld. 

In de ALV van 14 oktober werd afscheid genomen van Jan de Vries . Als je stopt nadat je 27 
jaar bestuurslid bent geweest dan kan het natuurlijk niet anders dan dat je benoemd wordt 
tot erelid van VVI. Met een oorkonde en een bos bloemen werd Jan in het zonnetje gezet. 

Er is het afgelopen seizoen enorm veel Bjd en energie gestoken in alles wat te maken hee] 
met een nieuw te realiseren gezamenlijk sportcomplex.  Dan is het best wel teleurstellend en 
frustrerend dat de ontwikkelingen niet gaan zoals we hadden gehoopt en misschien ook wel 
een beetje hadden verwacht. Het hele verhaal zit nu een beetje in een impasse maar we 
hebben goede hoop dat er komend seizoen duidelijkheid komt. 

De Business Club , onze verenigingssponsor,  hee] de wind behoorlijk in de zeilen. Tijdens 
hun jaarlijkse booaocht waren er al 39 leden en  inmiddels zijn ze de 40 al gepasseerd ! Wat 
boffen wij als vereniging met zo’n grote, sterke en betrouwbare partner. In 2023 bestaat de 
BC 10 jaar en wie weet wat ze dan weer voor ons in peao hebben. 

VVI is een verregaande samenwerking met Motus Gym aangegaan en kan daarmee zorgen 
voor een gevarieerd sportaanbod. De samenwerking zal ingaan vanaf het seizoen 2022-2023. 

Er zijn dit jaar een aantal fesBviteiten geweest bij VVI. Ondanks dat er door corona minder 
kon was er weer een prachBge VVI top 40 in december waarin naast 40 leuke nummers, vele 
VVI-ers aan het woord kwamen om hun zegje te doen. Natuurlijk was het absolute 
hoogtepunt van het seizoen het 75 jarig ( +1) jubileumfeest. De jubileumcommissie hee] 
ervoor gezorgd dat we met z’n allen 3 fantasBsche dagen hebben mogen beleven. Dank aan 
een ieder die op welke manier dan ook hee] meegeholpen aan het slagen van dit feest. 
  
Terugkijkend op het afgelopen seizoen overheerst toch ( weer) het gevoel dat we er samen 
heel wat van hebben gemaakt met ook tegelijk het besef dat we niet moeten vergeten dat  
-samen- onze kracht is en moet blijven ! 

         PT 


