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Nieuwsbrief asv Dronten 
 
Als bestuur willen wij u graag blijven betrekken bij de ontwikkelingen binnen de vereniging.  
In deze tijd waarin wij weinig tot geen contact kunnen maken doen wij dat middels deze nieuwsbrief.  

 

Algemene zaken 
 

We hebben als bestuur het afgelopen jaar de contacten met onder andere de gemeente Dronten, stakeholders, en 
andere verenigingen geoptimaliseerd. We vinden het belangrijk om naast voetbal ook op maatschappelijk vlak ons 
steentje bij te dragen voor de Drontense gemeenschap. Door krachten te bundelen, komt Dronten sportief in 
beweging! Een mooie slogan vanuit het nieuwe sportakkoord van de Gemeente Dronten. We zijn een 
samenwerking aangegaan met Triade Flevoland die iedere week werkzaamheden verricht op ons sportpark met 
cliënten. Daarnaast hebben we de Rugby Club onderdak verleent op ons sportpark die gebruik maken van onze 
accommodatie. Voor 2021 zullen we samen met de gemeente Dronten en andere verenigingen kijken of ons 
huidige sportpark opnieuw ingericht kan worden. Een intensief en boeiend proces waarbij we moeten afwachten 
wat haalbaar en wenselijk is. We zullen zodra er meer bekend is dit tijdig communiceren met onze leden. 

 
Bestuur asv Dronten 
We zijn blij om twee nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen tijdens de komende ALV. Voor de portefeuille 
breedtesport is dit Ramazan Bolat en voor het secretariaat Anja Hagenbeek. Hiermee bestaat het bestuur uit 8 
personen. De vacature van vice voorzitter is nog vacant waarbij we hopen dat ook deze functie z.s.m. ingevuld zal 
worden.  
 
Vertrokken vrijwilligers 
We zijn dankbaar en trots op het werk dat onze vrijwilligers keer op keer voor ons vereniging doen. Hierbij spreken 
wij dan ook graag ons dankwoord uit aan een aantal vertrekkende vrijwilligers. Fijn dat jullie je tijd en energie in 
asv Dronten hebben gestoken, zonder jullie bijdrage kan een mooi club als asv Dronten geen sport voor onze 
leden verzorgen. Wij bedanken:  
 

• Henri Veldman. Jaren was hij onze materiaalman, hij draagt het stokje over aan Martijn Antonidus. 

• Annet Starreveld. Zij heeft zich altijd volledig ingezet voor onze jeugd. 

• Anita van Asselt. Altijd secuur en proactief onze bestuurssecretaris. Wij gaan verder met Anja Hagenbeek. 

• Ferry Sijtsma. Jarenlang fungeerde hij achter de schermen ter ondersteuning van de facturatie. 

• Richard van Woerkom en Marit Oortwijn. De coördinatoren van de meiden en dames. 

• Willem Okhuijsen, jaren een vertrouwd gezicht in de kantine. Hij blijft ons trouw en voorziet nu onze gasten 
van hun drankje in de bestuurskamer. 

• Janny Kijk in de Vegte. Een trouw gezicht binnen de kantine- en evenementen commissie. 
 

asv Dronten 60 jaar 
Op zaterdag 25 juni 2022 bestaat onze vereniging 60 jaar! Een mijlpaal wat we niet zomaar voorbij laten gaan.  
We hebben als bestuur de activiteitencommissie gevraagd om een feestelijk programma te regelen. 

 

Algemene Leden Vergadering  
De hele situatie rondom Corona en de daarbij genomen maatregelen van de overheid maken het op dit moment 
onmogelijk om een ALV te houden. Gezien de laatste maatregelen tot 9 februari 2021 duren is het voorstel thans 
om een ALV te houden op woensdagavond 3 maart 2021. De agenda zal in een separate uitnodiging nog op de 
website worden gepubliceerd. De financiële stukken zullen uiterlijk 2 weken voor deze datum beschikbaar zijn voor 
alle leden, en kunnen worden opgevraagd via info@asvdronten.nl 

 
Mochten de maatregelen op dat moment nog niet of onvoldoende ruimte geven voor een vergadering in het 
clubhuis, dan zal er worden gekeken of het technisch haalbaar en wenselijk is om de vergadering via een video 
meeting plaats te laten vinden.  
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Even voorstellen 

 
Mijn naam is Anja Hagenbeek, al 27 jaar getrouwd met Wim en samen 
zijn wij de trotste ouders van Gerwin.  
Wim en Gerwin zijn al een aantal jaren actief bij asv Dronten, Wim bij de 
jeugd en Gerwin als speler en later als trainer.  
 
Zelf ben ik binnen de club gehaald, door wat later een vriendengroep is 
geworden. Ik ben gestart binnen de kantine commissie en ben 
verantwoordelijk voor de inkoop. Ik heb zelf jarenlange ervaring als bar 
vrijwilliger bij Swift ’64 en later bij WHC. Vanwege gezondheidsredenen 
ben ik zelf niet meer in staat om actief achter de bar te staan, waar mijn 
passie altijd wel gelegen heeft.  

 
Eind november ben ik benaderd voor de functie van secretaris binnen het 
bestuur van asv Dronten. Dit is een functie waarvan ik verwacht dat ik die 
goed zal kunnen combineren met de kantine commissie en de inkoop. Ik 
ben blij met het in mij gestelde vertrouwen, dat ik zo mijn steentje bij mag 
dragen binnen het bestuur van asv Dronten. 

 
 
 
 
 
 

Beste voetballers, leden, vrijwilligers en supporters, 
 

Als nieuw bestuurslid ‘voetbalzaken organisatorisch/breedtesport’ 
wil ik mij graag even voorstellen. 
 
Mijn naam is Ramazan Bolat, ik ben 34 jaar oud. Sinds 30 jaar 
woonachtig in Dronten, daarvoor 4 jaar in Biddinghuizen. Ik ben 
getrouwd en heb twee zoontjes van 7 en 4 jaar oud. 
  
Als geboren en getogen Drontenaar heb ik vroeger gevoetbald in de 
jeugd van Asv Dronten. Daarna heb ik lange tijd andere sporten, 
waaronder zaalvoetbal (ASVD), beoefend. Ik ben dus geen vreemde 
van de club. Ik kijk er naar uit om weer terug te gaan naar daar waar 
mijn passie ligt, namelijk het veldvoetbal.  
 
Na Bedrijfseconomie te hebben gestudeerd aan de Hogeschool van 
Amsterdam heb ik verschillende functies in het bedrijfsleven 
bekleed. Sinds drie jaar ben ik in het dagelijkse leven werkzaam als 
Financieel Adviseur. 
 
Ik hoop met mijn kennis, ambitie en passie asv Dronten 
organisatorisch gezien te ondersteunen en velen van jullie langs de 
velden te mogen ontmoeten.  
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Nieuwe ontwikkelingen bij de jeugdopleiding 
 
De technische werkgroep bij asv Dronten heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de opdracht die de 
werkgroep meegekregen heeft. 
De opdracht was helder: Binnen 3-5 jaar meer jeugdteams terug op divisieniveau. 

Met leden, oud leden, trainers, oud trainers, maar ook met mensen zonder een asv Dronten verleden is er 
gekeken naar de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 

Conclusie was dat er grote niveauverschillen zijn tussen selectie- en lagere teams binnen de jeugdopleiding. Er is 
geen leerplan per leeftijd en dat het ontbreekt aan het breed uitdragen en begeleiden van trainers binnen de 
jeugdopleiding. Er is te veel focus op de selectieteams. Ook concluderen we dat als de spelers naar het grote veld 
gaan (O13), er 10 selectiespelers opgeleid worden door een gediplomeerd trainers en 40 door niet of lager 
opgeleide trainers. 

asv Dronten is in augustus al gestart met het “Gelijke kansen” pilotproject bij de O8 jeugd: alle spelers samen 
krijgen dezelfde training onder leiding van een gediplomeerde trainer. 

Het bestuur is akkoord gegaan met het plan van aanpak wat vanaf het seizoen 2021-2022 bij de onderbouw zal 
gaan starten. 

Trainers zien we als jeugdopleiders en de ontwikkeling van de speler gaat boven het winnen! 

• De O8 t/m O10 gaan gezamenlijk in een circuit vorm trainen; “Gelijke kansen”. 

• Het streven is om meer opgeleide trainers binnen asv Dronten te krijgen. 

• De circuit training zal door opgeleide trainers en enthousiaste ouders gegeven worden. 

• Meisjes en jongens trainen en spelen gemengd in de O6 t/m O10. 

• Er wordt gewerkt volgens een leerplan, met heldere leerdoelen per leeftijd. 

• Indeling van de teams zal breder en gelijkwaardiger worden. Waar we nu de 8 betere spelers in het 
selectieteam indelen, gaan we straks de betere spelers verdelen over 2, misschien wel 3 teams verdelen die 
deze teams in dezelfde klasse laten spelen.  

• De O11 gaat vanaf het seizoen 2022-2023 over in het gelijke kansen traject en vanaf 2023-2024 zijn alle 
onderbouw teams onderdeel van het project. 

 
De werkgroep heeft met hulp en informatie van de KNVB, Be Quick 1887 en Sport Knowhow deze fundering onder 
de jeugdopleiding gelegd en zal verder gaan werken aan de doorontwikkeling van de bovenbouw. Informatie en 
uitleg naar de jeugdteams gaat de komende maanden plaats vinden, liefst doen we dat fysiek, maar als het niet 
kan, organiseren we digitale informatiebijeenkomsten. 
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Nieuws over ons 1e elftal 
 

Na een veelbelovende start van het seizoen 2020/2021 hebben we helaas nog weinig kunnen genieten van ons 1e 

elftal. Toch staan de ontwikkelingen niet stil. Het bestuur en Technische Commissie hebben afgelopen maanden al 

volop vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen.  

O23 competitie 

Er zijn constructieve gesprekken gevoerd over een deelname aan een O23 competitie, wat wordt gezien als een 

verlengstuk van onze jeugdafdeling. De deelname aan deze competitie is één van de ambities van asv Dronten. In 

goed overleg hebben we besloten dat deelname aan deze competitie nog een jaar te vroeg komt.  

Samenstelling staf en selectie seizoen 2021/2022 

Onze ambitie is een stabiel presterend 1e elftal op minimaal 1e klasse niveau. Dit willen we bereiken met een 

herkenbaar Drontens elftal en een herkenbare speelwijze. We streven naar een elftal met zoveel mogelijk zelf 

opgeleide spelers, maar kijken ook naar versterkingen van buitenaf als dit nodig is om onze ambitie te realiseren. Eén 

ding is zeker….om dit waar te maken moeten we blijven werken aan de kwaliteit van onze jeugdafdeling.  

We willen graag bouwen aan een goed fundament voor onze vereniging. Dit werkt het best in een omgeving waar rust 

is en continuïteit. Om die reden zijn de contracten met onze hoofden jeugdopleiding (Wim Hagenbeek en Mark 

Leeflang) en met onze hoofdtrainer (Patrick Posthuma) met twee jaar verlengd. Wij zijn ervan overtuigd dat we met 

Patrick, Wim en Mark personen aan ons hebben verbonden die past bij de ambities en visie van onze vereniging. 

Binnenkort zal het bestuur ook de gesprekken met de staf opstarten voor het nieuwe seizoen. Het bestuur laat zich 

hierbij adviseren door de Technische Commissie. 

De Technische Commissie van asv Dronten is gestart met de contractbesprekingen voor de spelers van het 1e elftal. 

We geloven in de huidige spelersgroep. Het is een kwalitatief sterke en uitgebalanceerde selectie. Het doel is dan ook 

om met deze selectie ook het nieuwe seizoen in te gaan. Het grootste deel van de selectie heeft inmiddels 

aangegeven graag door te gaan als speler van asv Dronten. Wij zijn uiteraard blij met dit heugelijke nieuws. 
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Vrijwilligers 

  
Wanneer er weer volop gevoetbald mag worden zijn wij nog hard op zoek naar vrijwilligers. 
Dan kunnen we samen blijven genieten van een biertje na een wedstrijd of een kopje koffie langs de lijn. 
Heeft u andere ambities zoals een toernooi of evenement organiseren? Dan bent u van harte welkom om een mail te 
sturen. 

 
Samen voor onze prachtige club, asv Dronten. 

 
Daarom willen wij u vragen om de vrijwilligers enquête die u via de mail heeft ontvangen te beantwoorden. 

 
Vrijwilligers-coordinator@asvdronten.nl 

  

 

 

 
 

 

 

Accommodatie 
 

Klussenclub 
Sinds half oktober is de wekelijkse klusmorgen van de klussenclub in verband met de toen al verhoogde risico’s op 
besmettingen niet meer op het sportpark aanwezig.  
Dit betekent dat de wekelijkse schoonmaakronde en het onderhoud aan de accommodatie op een laag pitje staan. 
Doordat het sportpark met name op de zaterdagen niet zo intensief gebruikt meer wordt, is een wekelijkse klusmorgen 
ook niet zo noodzakelijk.  
Wel zijn enige leden van de klussenclub individueel op enkele dagen aanwezig om kleine reparaties uit te voeren. 
 
Sponsordoeken  
Tijdens de laatste storm in december 2020 zijn de doeken van Supertank achter het doel van veld 1, aan de zijde van 
de korfbalvereniging, losgescheurd. Ook is een deel van de ballenvanger beschadigd. We gaan dit repareren en in 
overleg met de hoofdsponsor worden nieuwe doeken besteld en opgehangen. 

 
Renovatie vloeren doucheruimte kleedkamers 1 - 8  
In januari 2021 worden de doucheruimtes van de kleedkamers 1 tot en met 8, inclusief de twee scheidsrechters 
kleedkamers en de hal van de entree van de kantine gerenoveerd. 
Op de bestaande vloeren worden gietvloeren aangebracht, met rondom langs de muren een opstaande rand. 
De vloeren en de randen van de muren vormen dan één geheel. Dit zal voornamelijk vuilophoping en 
schimmelvorming in de toekomst beperken en de doucheruimtes zijn eenvoudiger schoon te houden. 
In het najaar zijn de dakventilatoren van dit kleedgebouw al vervangen.  
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Commercieel 
 

Net als jullie missen wij de geur van het gras, het geroezemoes in de kantine en de enthousiaste ouders en vrienden 
langs onze voetbalvelden. Het is wat het is en wij kijken uit naar betere tijden waarin wij weer samen kunnen juichen 

tijdens het genieten van het mooie voetbalspelletje. Het is zo gezellig       

 
Het feit dat de competities stilliggen weerhoudt de kleding commissie en de commerciële commissie zich er niet van 
om op de achtergrond zeer actief te zijn. Beide commissies zijn ondanks deze ingrijpende periode alsnog wekelijks in 
de weer geweest.  
 
Dankzij de inspanning van deze vrijwilligers kunnen wij straks, wanneer wij weer mogen voetballen, goed en 
ondersteund voor de dag komen. Graag nemen wij u mee in de ontwikkelingen die tot stand gebracht zijn door zowel 
de kleding als de commerciële commissie. In onderstaand overzicht proberen wij niet volledig te zijn maar geven jullie 
graag enig inzicht. 
 
Namens de kledingcommissie 
 

• Er is een kledingplan ontwikkeld voor de gehele vereniging. 

• Het kledingcontract met Quick, leverancier Kogros, is verlengd. 

• Door de uitstekende deal die gemaakt is met de verlening van het contract konden alle trainers/coaches worden 

voorzien van nieuwe trainingspakken en polo’s. Dit naast de vast gesponsorde coachjassen van Wouda natuurlijk. 

• Wij hebben alle scheidrechters voorzien van een prachtig nieuw tenue. 

• Alle meiden- en damesteams zijn in het nieuw gestoken: wedstrijdshirts en trainingspakken.  

Ook dit mede mogelijk gemaakt in de samenwerking met de commerciële commissie en de sponsoren Orfa 

Visser, Wouda en ING. 

• Een enorme vernieuwing van ballen en hesjes doorgevoerd. Deze actie is mede mogelijk gemaakt door de 

verbeterde ballenprijs binnen het vernieuwde contract en onze gewaardeerde materiaalman Henri Veldman, die 

stiekem toch niet helemaal gestopt is maar nu samen met Martijn Antonides ons nieuwe materiaal team vormt. 

Ook voor jou een warm welkom Martijn. 

• Een webwinkel ingericht speciaal voor onze leden: asvdronten.voetbalstraat.nl. Quick kleding kopen met nog 

hogere korting dan voorheen. 

• De voetbalacademie van asv Dronten waarin wordt samengewerkt met RS Voetbalschool is zeer herkenbaar in de 

mooie zwarte tenues, mede mogelijk gemaakt door ING sponsoring. 

• Ondanks de corona-crisis toch weer veel (lokale) ondernemers die een voetbalteam steunen met shirtsponsoring.  

 

Wat ook nog nieuw en erg leuk is… 

 

Bestel nu een asv Dronten shirt (korte mouwen) voor jou of iemands baby, maat 56 t/m 110. Op de borst wordt de 

naam van het kind gedrukt. Prijs € 35,00.  

Te verkrijgen door een mail aan de kledingcommissie te sturen met de naam van het kind. Levertijd nu nog 8 weken, 

maar dat willen we graag verlagen bij gebleken succes. Dus bij voldoende bestellingen nemen wij shirts op voorraad. 
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Namens de commerciële commissie 
 
Harstikke trots zijn wij natuurlijk op de contractondertekening met Super Tank en Bol van Staveren. Onze fantastische 
hoofdsponsor blijft verbonden aan asv Dronten tot en met 1 juli 2022. 
 

• Deen Sponsoractie. € 1500,00 bij elkaar gespaard door onze leden. 

• Steeds meer aandacht voor onze sponsoren op onze socials Instagram en Facebook. 

• Met een zeer ludieke actie van makelaardij Flipse, zij kwamen ons park op verkleed als Sinterklaas en Zwarte 
Piet, hebben wij een zeer actieve lokale partij aan boord. Flipse heeft een meiden team van kleding voorzien en 
geeft ons de mogelijkheid om gebruik te maken van hun digitale beeldscherm op de parkeerplaats bij het centrum. 
Gaaf! Op dit grote projectiescherm zullen wij zodra wij de competitie weer hervat onze berichten presenteren. 

• Als de lente aanbrengt gaan wij samen met onze hoofdsponsor aan de slag met bewegwijzering op ons sportpark. 
 
En dan nog wat cijfers van het afgelopen najaar:  
- 12 nieuwe sponsorcontracten, nieuw of verlengt. 
- 4 ABC sponsoren 
- 8 Verenigingssponsoren 
- 8 nieuwe kledingsponsors  
- 5 meter aan nieuwe reclameborden 
 
 
Nu ook jou eigen asv Dronten mondkapje? 
 
Natuurlijk kijken wij allemaal uit naar het genot van elk facet dat 
wij samen kunnen delen op ons sportpark, logisch.  
Toch leek het ons goed om tijdens de wachttijd het gemis wat te 
verzachten, zie hier het originele asv Dronten mondkapje. Heb jij 
er ook al een paar gezien? 
 
Vanzelfsprekend zijn de mondkapjes besteld bij één van onze 
sponsoren, Kantoorartikelendronten.nl 
 
Kijk op onze Instagram- en Facebookpagina hoe ook jij de trotse 
eigenaar kan worden van het enige echte originele mondmasker 
van jouw favoriete voetbalvereniging asv Dronten.  
 
Voor slechts € 5,00 heb jij dit prachtige mondkapje in je bezit. 
 
 

 
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen gebeurt er enorm veel bij asv Dronten. Elke vrijwilliger zet zich ondanks 
Corona maximaal in voor onze mooie vereniging. 
 
Het duurt niet lang meer of de kledingcommissie gaat zich alweer buigen over de inname en uitgave van de kleding. 
Op naar het seizoen waarin wij elkaar weer zullen gaan ontmoeten. 
 
De commerciële commissie probeert de aankomende tijd verschillende sponsoren in de schijnwerpers te zetten via 
onze socials, Instagram en Facebook. 
 
Wij hopen iedereen snel en in goede gezondheid weer te ontmoeten. 
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Financiën 
 
Het zijn bijzondere tijden voor onze leden, sponsoren, vrijwilligers en alle andere mensen die betrokken 
bij zijn bij onze vereniging. Ook voor iedereen die zich met de financiële zaken binnen de vereniging 
bezighouden is het een constante kwestie van afwegingen maken tussen wat er financieel noodzakelijk is 
voor de vereniging en wat heeft dat voor gevolgen voor de leden. Sommige beslissingen daarin zijn 
gemakkelijk te maken, andere beslissingen zijn veel complexer.  
 
Voor iedereen is het spelen van wedstrijden, gezellig nazitten met je team, supporters en ook vaak 
tegenstanders een groot gemis. De competitie, de gezelligheid en ook een doel van alle trainingen 
worden dan ook node gemist. Financieel gezien is de zaterdag voor de vereniging ook het hoogtepunt 
van de week, want naast de inkomsten uit de contributie en sponsoring is de omzet in de kantine een 
grote bron van inkomsten.  
 
Het wegvallen van de inkomsten uit de kantine heeft uiteraard een negatieve invloed op de financiële 
situatie van de vereniging. Vorig seizoen waren we na jaren teruglopende omzet, op weg om in de 
kantine een forse plus te realiseren, en ook in de eerste maanden van dit seizoen waren de omzetten 
uitzonderlijk goed tot de gedwongen sluiting. We hopen dat we dit seizoen nog een periode krijgen dat de 
kantine weer open kan en iedereen weer een mooie zaterdag kan hebben en dat de vereniging ook weer 
deze inkomstenbron terug zal krijgen nog in dit seizoen.   
 
Het betalen van contributie is voor onze vereniging de levensader om ons primaire doel van de 
vereniging te realiseren, namelijk voetbal mogelijk maken en verzorgen voor al onze leden.  
Het is dan ook heel mooi om te zien dat dit binnen onze vereniging door de leden, ondanks alle restricties 
die wij nu hebben, de contributie stipt wordt nagekomen. Daarvoor willen wij u als bestuur in deze 
nieuwsbrief nogmaals voor bedanken.  
 
De sponsoren zijn ook trouw aan de vereniging, ondanks dat het voor vele sponsoren bijzonder 
spannende tijden zijn. Tot op heden hebben wij nagenoeg geen opzegging ontvangen en dat is uiteraard 
een zeer welkome steun in de rug in deze tijden, maar ook voor de komende seizoenen een geweldige 
steun in de rug. 
 
Ondertussen hebben wij als vereniging ook in meer of soms mindere mate gebruik kunnen maken van 
alle door overheid geopende regelingen ter ondersteuning van de amateursport verenigingen. Daarnaast 
hebben wij van de Gemeente Dronten een korting van 3 maanden op de huur van de sportvelden 
verkregen, is een bedrag van € 188.000 ontvangen voor de afkoop van het onderhoud van de 
kleedkamers (waaruit wij de werkzaamheden zoals onder de accommodatie zijn aangegeven kunnen 
laten doen en betalen) en € 100.000 subsidie/ondersteuning voor een project waar wij een aanvraag voor 
hebben gedaan, ontvangen van de Gemeente Dronten. Al met al een geweldige ondersteuning vanuit de 
Gemeente Dronten waardoor de vereniging voor de komende jaren een aanzienlijke investering kan doen 
in de gebouwen. 
 
Daarnaast zijn wij dit seizoen begonnen met het inzetten van een nieuw administratiepakket waaraan de 
verschillende nu nog los draaiende systemen kunnen worden gekoppeld zodat er meer actueel financieel 
inzicht in de verschillende omzetten en kosten binnen de vereniging komt, maar ook om er voor te zorgen 
dat bij het wegvallen van vrijwilligers of bestuursleden, er altijd een opvang vanuit het accountantskantoor 
kan worden gegeven zodat de vereniging nimmer meer zonder een functionerende administratie komt te 
zitten. Dat zal de komende maanden steeds verder worden vorm gegeven. Zo zal er ook een nieuwe 
opzet voor de automatisering van de email adressen, opslag van alle gegevens en informatie van de 
vereniging worden ingezet. Hiermee zullen wij aan alle eisen voldoen vanuit de AVG, maar ook 
ondervangen dat er geen gegevens of informatie meer verloren gaat bij vertrek van vrijwilligers en de 
nieuwe vrijwilligers zo door kunnen met alles waar hun voorganger mee bezig was.  
 
Al met al dus ook een hoop nieuwe ontwikkelingen welke naar onze verwachting zullen bijdragen aan het 
verder brengen van onze vereniging.  
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