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Jaarverslag V.V. Holten 2021-2022

Hoofdbestuur
Het bestuur had het seizoen 2021-2022 de volgende samenstelling:
Functie
Naam
Voorzitter
Robert Oolbekkink
Secretaris
Vacant
Penningmeester
Marco Solen
Lid, namens jeugdcommissie
Arno Reusink
Lid, namens sponsorcommissie
Gerard Heck
Lid, namens kantine commissie
Rene van de Vegte
Lid, algemeen
Nancy Meinders
Lid, algemeen
Dennis Krikkink
De aanspreekpunten van het bestuur voor het seizoen 2021-2022 waren:
Functie
Naam
Jeugdcommissie
Arno Reusink
Activiteitencommissie
Jan Beltman
Sponsorcommissie
Gerard Heck
Kantinecommissie
René van de Vegte / Nancy Meinders
Seniorencommissie
Albert Meerman
Financiële commissie
Marco Solen
Kleding commissie
Christel Küper
Websitecommissie
Kevin Bijma
Zaalvoetbal
Eelco van der Wal
Ledenadministratie
René van der Meer
VOJAC
Max Scheperman
Technische zaken
Rob Keijzer
Wedstrijdsecretaris
Jan Beltman / René van der Meer
Scheidsrechters
Jan Beltman / Arno Reusink
Consul
Gerrit Soer/Erik Paalman
Ledenaantallen:
2012

2013

2014

2015

2016

2018

Totaal

693

698

725

743

722

720

734

Spelend

468

478

499

494

479

472

481

763
501

Niet-spelend

207

215

225

220

226

248

243

253

770
504
266

Senioren heren

202

212

218

166

186

236

237

246

244

15

20

28

26

15

13

13

28

18

84

87

98

117

110

89

89

106

100

dames

23

18

21

19

1

0

0

0

0

heren

132

126

125

122

130

130

131

117

115

dames

12

15

9

7

5

6

6

21

13

68

65

38

35

46

dames
Junioren heren
Pupillen

Futsal
80
95
87
83
NB: van 2017 zijn geen gegevens bekend (alleen futsal: 67).

2019 2020

2021
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Ontwikkelingen
Bij de start van het seizoen hadden we nog te maken met de laatste corona maatregelen, hierdoor
viel de bekercompetitie voor de meeste teams in het water maar gelukkig werd in het najaar de
competitie weer op een normale afgewerkt en konden we weer gelukkig met al onze leden terecht in
onze kantine. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen met onze roodzwarte familie. Naast voetbal
hebben veel van onze leden ook behoefte aan de sociale aspecten van een vereniging en wat is het
fijn dat het allemaal weer kan na 2 moeilijke corona jaren. Laten we hopen dat we corona onder
controle kunnen houden zodat er niet weer draconische maatregelen en genomen moeten worden.
De functies in het hoofdbestuur waren in het seizoen 2021-2022 goed bezet. Wel is de functie
Secretaris na het vertrek van Janine nog vacant. Dennis Krikkink is definitief toegetreden tot het
bestuur als lid van de activiteiten commissie.
Het afgelopen seizoen was natuurlijk erg bijzonder met het kampioenschap van onze vlaggenschip,
Holten 1, wat een memorabele dag was dit met een prachtige apotheose in Zwolle en aansluitend
een geweldige kampioensreceptie in de kantine. Geweldig om te zien wat dit losmaakt bij al onze
roodzwarters.
Bovenop het kampioensfeest hebben we nu ook eindelijk ons 100 jarig jubileum feest kunnen vieren,
ook dit was gedenkwaardig. Wat een topweekend, waarbij er voor jonge en volwassen roodzwarters
een prachtig programma georganiseerd was door de jubileumcommissie. Wat hebben zij een
prachtig weekend neergezet. Hulde hiervoor!
Het blijft een terugkerend iets en we hebben het al diverse malen aangehaald maar het vinden van
vrijwilligers voor bepaalde functies wordt steeds lastiger. Mocht je dus iemand kennen of zelf zin
hebben om iets op te pakken binnen de club laat het ons weten. Af en toe een wedstrijd fluiten een
kantinedienst draaien, leider bij een senior en of jeugd team, lid van de sponsorcommissie, er is
zoveel te doen. Het is dankbaar werk en hoeft echt geen uren in de week te kosten! Onze vrijwilligers
zijn een enorme trots voor de club. Wij hopen ook de komende seizoenen op basis van vrijwilligheid
te kunnen blijven verenigen.
Wij wensen iedereen veel plezier en succes, en bovenal een goede gezondheid, in het nieuwe
seizoen!
Met roodzwarte groet,
Bestuur V.V. Holten
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Jeugdcommissie

Samenstelling jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond in het seizoen 2021-2022 uit:
Arno Reusink (jeugdvoorzitter), Arno Bunkers (jeugdsecretaris), Rene van der Meer,
(wedstrijdsecretaris jeugd), Rutger Westrik (jeugdcoördinator JO19, JO17 en JO15) en Rob Keijzer
(voorzitter Technische commissie), Dennis van Wieringen (jeugdcoördinator JO13, JO12, JO11, JO10,
JO9 en JO8 ), Rene van der Meer (JO7 en inloopgroep), Max Scheperman (VOJAC), Martin
Scheperman (keepercoördinator) en jeugdscheidsrechterscoördinator Arno Reusink.
De VOJAC bestond in het seizoen 2021-2022 uit:
Max Scheperman, Luc Dalemans, Roy Tempelman, Bas Bronsvoort, Niek Ensink, Bart Overmeen, Gijs
Martens, Joris Overmeen, Dylan Schuppert, Jeroen Nijland.
Teams
Het seizoen 2021-2022 is gestart met de volgende teams:
Elftallen: JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO17-3, JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO13-1, JO13-2, JO13-3.
Achttallen: MO11-1, JO11-1, JO11-2.
Zestallen: JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO8-1, JO8-2.
Viertallen: JO7-1,
Naast de teams hebben we het hele seizoen ook de inloopgroep, waar de allerjongsten kennis
kunnen maken met de voetbal.
Door Corona is er geen start gemaakt met de bekercompetitie, gelukkig kon er in het najaar wel
gestart worden met de competities Er werden kampioenschappen behaald door de JO17-3 en de
JO13-1.
Activiteiten
Door Corona waren alle binnenactiviteiten in het afgelopen najaar afgelast, gelukkig konden een
aantal van onze buiten hebben we dit voor jaar onze activiteiten weer kunnen oppakken:
· Frits Paule Cup
· Voetbal 3 Daagse door jeugdvoetbal opleidingen, herfstvakantie
· VTT toernooi, DK JO17-1 en JO13-1, herfstvakantie
· Voetbal 3 Daagse door jeugdvoetbal opleidingen, meivakantie
· Allard van Bruggentoernooi
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Ontwikkelingen
Holten willen komende jaren meer aandacht geven aan het opleiden van spelers, trainers en leiders.
M.i.v. komend seizoen zal Richard van Dellen het stokje van Rob Keijzer overnemen als voorzitter van
de TC. Een van zijn punten van aandacht gaat uit naar het verbeteren naar de basistechniek van
spelers. Dit gaat gebeuren d.m.v. extra techniektrainingen aan te bieden en betere begeleiding /
ondersteuning van trainers en leiders.
Wat organisatie betreft zijn we dringen op zoek naar een coördinator voor de JO13 t/m de JO9,
verder zijn wij op zoek naar 1 of meerdere Scheidsrechters voor de junioren.
We hebben er alle vertrouwen in dat bovenstaande punten ertoe bijdragen dat onze jeugdleden met
plezier naar de voetbal komen en dat we als vereniging weer een aantal stappen vooruit maken.
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Technische commissie
Samenstelling commissie
Ook in het seizoen 2021-2022 heeft de technische commissie gefunctioneerd vanuit de
jeugdcommissie. Dit omdat de samenstelling van beide commissies nagenoeg gelijk is. Rob Keijzer is
de voorzitter van de technische commissie. Voor de verdere samenstelling verwijs ik u naar de
weergave van de samenstelling van de jeugdcommissie in het vorige hoofdstuk.
Techniek en beleid wordt als agendapunt behandeld binnen de jeugdcommissie vergadering. Indien
nodig, bij de start en afronding van het seizoen, wordt hiervoor een aparte vergadering belegd.
Teams
De technische commissie richt zich op het 1e en 2e seniorenteam en alle elftallen van de
jeugdelftallen. Waarvan het eerste elftal, tot JO10, per leeftijdsklasse als selectieteam gezien mag
worden. In de toekomst hopen we ook de meeste tweede elftallen als selectieteam te kunnen
samenstellen.
We proberen voor alle elftallen dezelfde voorwaarden te scheppen. Dat betekent een trainer, leiders,
schappelijke trainingstijden, 1x in de week trainen op het kunstgrasveld en goed materiaal. Daar
heeft elk elftal evenveel recht op.
Holten 1 heeft een prachtig seizoen achter de rug met een kampioenschap als eindresultaat. Komend
seizoen gaat Richard Smit met een nog jongere groep aan de slag in de 3e Klasse.
Holten 2 is gestart met Tom Hofman als trainer, echter halverwege het seizoen is Tom gestopt als
trainer. Thijs Hofman heeft het stokje overgenomen en heeft het seizoen afgemaakt in de reserve 3e
klasse met als eindresultaat een plek in de middenmoot. Komend seizoen zal er ingeschreven worden
in de reserve 2e klasse. Doel blijft om gat tussen Holten 1 en Holten 2 te verkleinen.
De prestaties van de jeugdelftallen zijn in het vorige hoofdstuk behandeld.
Ontwikkelingen
Voor het seizoen 2021-2022 zal Richard Smit wederom de A-selectie gaan trainen. De doelstelling is
directe handhaving in de 3e klasse.
Voor Thijs Hofman, de trainer van Holten 2 is de doelstelling handhaving in de 2e klasse. Komend
seizoen zal hij worden geassisteerd door Tjerk van der Mei.
Voor de jeugdelftallen hebben we goede trainers aangesteld. Voor alle elftallen geldt dat opleiding
de doelstelling is. Dit zal gepaard gaan met winnen en verliezen. De selectie elftallen, JO19-1 tot
JO11-1, hebben nog een extra doelstelling.
· De JO19-1 is komend seizoen een recreatief elftal met geen directe doelstelling.
· Voor de JO17-1, 1e klasse, is een positie in het linkerrijtje de uitdaging.
· Voor de JO15-1 is het kampioenschap in de 2e klasse de uitdaging.
· De JO13-1, 1e klasse, is het linkerrijtje de uitdaging.
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·

De JO11-1M en de MO11-1 zijn beiden volledige meisjesteams en bij deze groep staat
plezier voor op en hier is geen technische doelstelling voor vastgesteld.
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Senioren commissie
We zijn het seizoen goed begonnen de corona perikelen achter ons latend proberen we met veel
inzet van de leiders er een mooi seizoen van te maken, Toch konden ook wij nog niet geheel onder
de corona uit komen diverse elftallen hadden hier nog last van, maar door goed samen te werken is
het toch allemaal goed gekomen
Samenstelling commissie
De seniorencommissie bestond in het seizoen 2020- 2021 uit: Albert Meerman (voorzitter), Henk
Knapen, Jeroen Schorfhaar, Jan Beunk, Marco Solen, Jan Beltman, Wilfried Stegeman, Henk Knapen,
Jan Herman ten Velde en Edwin IJspeerd, Robert Oolbekkink, Tijmen Traanman en Jan Beltman
(wedstrijdsecretaris).Tijmen Traanman is dit seizoen de scheidsrechter coördinator dit in
samenwerking met Jan Beltman.
Teams
Het seizoen 2020-2021 is gestart met de volgende elftallen:
Holten 1, Holten 2, Holten 3, Holten 4, Holten 5, Holten 6, Holten 7, Holten 8, Holten 2 zaterdag.
Hiernaast werd aan de aan de competitie deelgenomen door 2 vrouwen teams en drie 45+ teams.

●

Holten 1 Laten we eerlijk zijn wat een seizoen hebben zij gehad. Mooie wedstrijden met veel
publiek werden er gespeeld voor al de wedstrijden tegen Enter waren hoogtepunten, Na een
goed begin van het seizoen werden er in de tweede helft wel eens punten gemorst. Maar de
rust bleef in de ploeg en dat mag hun leider Jan Beunk wel voor bedanken met al zijn rust gaf
hij zeker het voorbeeld om maar vooral niet te verslappen, En dat betaalde zich uit ze
werden KAMPIOEN geweldig.

● Holten 2 Een selectie elftal dat dit jaar een mindere en een betere periode heeft gekend.
Toch hebben de jongens onder leiding van Thijs Hofman na behoren gepresteerd, en daar
nemen we ons petje voor af. Het is altijd moeilijk in spelen in dit elftal. De ene keer moet
spelers leveren aan Holten 1 en weer krijg je spelers van Holten 1. Maar toch zijn ze daar
goed mee omgegaan

● Holten 3 heeft een redelijk tot goed seizoen achter de rug, deze jonge ploeg heeft een pluim
verdiend. Ze speelden naar hun kunnen en soms daar boven maar ze waren er altijd en met
plezier en dat is een pluspunt voor deze ploeg. Ze hadden helaas geen vaste leider. Dit werd
opgelost met ouders en met mensen binnen onze vereniging die deze jongens door het jaar
begeleid hebben. Maar ook zij haalden het einde niet van de competitie. Vooral André
Kukolja had een dikke vinger in de pap zowel met training geven en langs de kant aansturen
van deze jongens

● Holten 4 deed wat het moest doen in deze klasse. Ze werden geen kampioen in de vijfde
klasse, zij stonden wel bovenaan maar hier geldt hetzelfde corona maakte er een vervroegd
einde aan.

● Holten 5 had een redelijk seizoen. Met ups en downs wel is waar maar toch bleef het elftal in
zichzelf geloven. Met mooie overwinningen en soms nare nederlagen, speelden zij met veel
vreugde en inzet Het spel en de resultaten waren niet altijd goed maar toch hielden zij de
moed. Vooral Wilfried Stegeman zorgde voor een goed verloop van het seizoen. Dit elftal
sloot het seizoen uitstekend af en stond bij de eerste 5 van de ranglijst
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●

Holten 6 speelde een heel goed seizoen. Wedstrijd na wedstrijd werd het duidelijker dat
Holten 6 dit jaar hoge ogen zou gooien Met wedstrijden als Enter en Vroomshoop werden
allemaal uitstekend afgesloten, Het duurde tot de laatste wedstrijd van het seizoen voor dat
ze KAMPIOEN werden in hun klasse. Een top prestatie van uitzonderlijke klasse. Het team
leiders Jeroen Muller en Stefan Boersma hadden hun spulletjes goed voor elkaar.

● Holten 7 speelde een matig seizoen, de jonge ploeg bleef knap overeind, de ploeg hield altijd
plezier met hetgeen waar ze mee bezig waren. De spelers bleven in zichzelf geloven en
steunden elkaar. Zij haalden fier de eindstreep met en onder bezielende leiding van Tijmen
Traanman.

● Holten 8 speelde met een zeer jonge ploeg onder leiding van Marco Solen verliep het goed.
De jonge ploeg ging door het vuur met elkaar en zij deden nog een tijd meer voor het
kampioenschap. Helaas in de laatste wedstrijden was daar Dalfsen die alsnog kampioen
werd

● Holten zaterdag 2 Dit elftal is een ware vrienden groep voetballen met elkaar en bouwen
feestjes met elkaar. Soms is het voetballen wat minder maar het plezier wat ze uitstralen
geeft de burger moed. Mede door hun leider Jeroen Schorfhaar die de dragende kracht is
achter dit elftal

● Het vrouwen zevental speelde de eerste seizoenshelft mooi mee in hun klasse. Deze meiden
deden het goed en hebben plezier in wat ze doen. Dat kun je al zien in hun training opkomst,
de meeste meiden zijn er dan ook. En dat zag je terug op het veld. Meiden (dames )
fantastisch om jullie te zien spelen ga zo door
De heren in de 45+ 1 en 2 en 3 speelden een leuke competitie zij hielpen elkaar elke week weer om
zo met genoeg spelers op het veld te komen. Waar nog vermeld moet worden dat de leiders van
deze elftallen goed met elkaar moeten communiceren om elke week maar weer de spelers op het
veld te krijgen; Marco, Jan Herman en Henk super keals.
Al met al kan je zeggen dat het seizoen beter was voor de dames en heren voetballend bedoel ik dan.
Maar de teams hielden de sociale contacten hoog in het vaandel. Door met elkaar te appen, en om
zo op de hoogte te blijven van elkaars belevenissen, hopelijk als het nieuwe seizoen van start gaat
dat alles wat met corona te maken heeft is verbeterd.
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Activiteitencommissie
Samenstelling commissie
De samenstelling van de activiteitencommissie in het seizoen 2021-2022 bestond uit: Jan Beltman
(voorzitter), Wilco Bannink, Rick Oolbekkink, Gijs Veneklaas, Jaap Huisman, Rick Pasman, Dennis
Krikkink en Joyce van Dellen-van Doorn.
Activiteiten 2020-2021
● Derde helft
De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar gelukkig weer zijn steentje kunnen
bijdragen aan de befaamde 3de helft van ons vlaggenschip. Ook het komende seizoen zal de
activiteitencommissie zorgen voor extra amusement rond enkele thuiswedstrijden van
Holten 1.
● Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van 2022 kon door toedoen van de COVID-19 pandemie, net als het
voorgaande jaar, geen doorgang vinden. Hierdoor hebben we wederom onze jubilarissen niet
kunnen huldigen. We beraden ons op een passende manier om alle jubilarissen van de
afgelopen jaren tijdens de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 2023 in het zonnetje te kunnen
zetten.
● Vrijwilligersavond
Het verloren jaar hebben we in mei kunnen inhalen met een uiterst gezellige vrijwilligers
middag en -avond. Ruim 80 roodzwarte vrijwilligers waren uiterst fanatiek tijdens de
uitgezette spellen. Soer’s Rollatorrace, Ab van Boerbietgolf of Tom van Beek's Dronkenmans
Spel, niks was de deelnemers te gek. De activiteitencommissie kijkt terug op een hele mooie
dag en hopen jullie ook komend seizoen weer te verrassen met een gezellige activiteit voor
jong en oud!
● Stratenvoetbal
Het afgelopen seizoen heeft de activiteitencommissie weer de organisatie van het
stratenvoetbal op zich mogen nemen. Op 25 juni werd er op een zonovergoten
Meermanskamp door 10 teams gestreden om de bokaal. Uiteindelijk is Look/Borkeld 2 er
met de prijs vandoor gegaan. Volgend jaar ligt de organisatie weer bij onze buren van BlauwWit.
Ontwikkelingen
Al vanaf 2018 is de activiteitencommissie bezig met het realiseren van een permanent
beachsoccerveld op sportpark Meermanskamp. In 2019 is de activiteitencommissie zelfs begonnen
met het werven van gelden bij sponsoren om een jaarlijks Tropical Rico’s Beachsoccertoernooi te
realiseren. Inmiddels is het plan voorgelegd aan het hoofdbestuur en is er contact met de gemeente
Rijssen-Holten. Wij hopen hier snel meer concreet nieuws over te kunnen melden.

Pagina 11

Jaarverslag V.V. Holten 2021-2022

Zaalvoetbal
Coördinator
Het zaalvoetbal wordt gecoördineerd door Eelco van der Wal.
De coördinatie van het zaalvoetbal ligt al jaren in één hand, wat naar goede tevredenheid verloopt.
Zaalvoetbal seizoen 2021-2022
Afgelopen seizoen is een seizoen geweest zoals we vaker hebben meegemaakt. Zowel Holten 1 als
ook Holten 2 hebben een goed seizoen gedraaid met leuk voetbal en veel spelplezier. Beide teams
zijn ze in de (onderkant) van de middenmoot geëindigd in een competitie waar, op een enkel team
na, iedereen van iedereen kon winnen. Er zijn verder gelukkig ook geen vervelende dingen gebeurd,
dus een seizoen waar we met z’n allen met een goed gevoel aan terugdenken.
De zaalvoetbal is dit seizoen ten opzichte van afgelopen seizoen met 1 team gegroeid. Holten 1 doet
het tot nu toe erg goed en voert zelfs de ranglijst aan met 5 gewonnen duels en 1 verloren. Dat gaat
nog wat beloven voor dit seizoen.
Holten 2 en 3 zijn dit jaar uit de vertrouwde competitie richting Deventer gehaald omdat de KNVB de
voorkeur gaf aan teams uit Deventer zelf. Hierdoor moest er een alternatieve competitie worden
gevonden. Dit is helaas een competitie geworden met teams waarvan de helft te goed is voor deze
klasse. Ze hebben allemaal de insteek om ‘even’ kampioen te worden en daarom hebben ze hun
team ingeschreven in een lagere klasse. Dit is zonde, want dit gaat ten koste van het spelplezier van
de overige teams. Maar afgezien van dat zijn we als zaalafdeling erg blij met een team erbij. Holten 2
en 3 spelen op dit moment in de onderste regionen van de klasse, maar er is goede hoop dat we nog
een aantal plekken kunnen gaan stijgen. Als vooral het spelplezier maar blijft, maar gezien de volle
kantine na afloop van de thuiswedstrijden ben ik daar niet zo bang voor.
We gaan er een mooi seizoen van maken met z’n allen!

Eelco van der Wal
Voorzitter zaalvoetbal V.V. Holten
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Sponsorcommissie
Samenstelling commissie:
De sponsorcommissie bestond in het seizoen 2021-2022 uit:
Gerard Heck (voorzitter)
Marlon Marsman (secretaris)
Arjan Krijgsman
Richard Egberts
Andre Heetkamp
Gerrit Nijland
Erik Bessembinder
Tijdens het seizoen is Erik Bessembinder toegetreden tot de sponsorcommissie. Daarnaast is Marlon
Marsman aan het einde van het seizoen gestopt met de sponsorcommissie.
Stand van zaken
De voorgaande seizoenen lag de focus op het professionaliseren van en upgraden van het sportpark
en de bijdrage van sponsoren hierin. In het afgelopen seizoen hebben we aan het begin van het
seizoen nog te maken gehad met de impact van Covid-19. Uiteraard zijn binnenkomende verzoeken
van sponsoren gewoon behandeld en dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe sponsoren. Voor de
huidige sponsoren zijn we voorzichtig gestart om weer een bindingsactiviteit te organiseren. Dit
heeft geresulteerd in een wijnproeverij die is in het najaar van 2022 is gepland voor sponsoren.
Ontwikkelingen
Binnen de sponsorcommissie zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw
sponsormodel, waarin nieuwe sponsoren kunnen sponsoren op basis van Brons mini, Brons, Zilver,
Goud, Platina. Het nieuwe sponsorboekje waarin de sponsor uitingen staan wordt gemaakt. De uitrol
van het nieuwe sponsormodel zal komende seizoen plaats vinden. Het werven van nieuwe sponsoren
zal op basis van het nieuwe model gedaan worden. Daarnaast zullen er komend seizoen in ieder
geval twee activiteiten gepland worden voor sponsoren.
Om de sponsorcommissie voor de komende jaren op hetzelfde niveau te continueren is versterking
van de commissie gewenst.
Mochten er vanuit de vereniging nog ideeën, aanvullingen of mogelijke nieuwe contacten zijn, dan
houden wij ons uiteraard aanbevolen.
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Kantinecommissie
Samenstelling:
Nancy Meinders, Leendert Traanman en René van der Vegte
Kantine 2021/2022
Na het aflopen van de Corona maatregelen zijn wij als commissie weer hard aan het werk gegaan om
de kantine te laten draaien. Met dank aan de vele vrijwilligers is dat goed gelukt. Sportief gezien
hebben we als vereniging natuurlijk een mooi jaar gehad waarbij wij met de kantine een belangrijke
bijdrage hebben geleverd. Het kampioenschap van het 1e elftal en ook het 100 jarig jubileum feest
hebben wij als kantine commissie intens meebeleefd. We proberen ons assortiment steeds weer aan
te passen naar onze leden en graag horen wij wat de wensen zijn. In de toekomst hebben we nog wel
een aantal wensen die wij z.s.m. met jullie zullen delen om een nog mooiere en gezelliger kantine te
realiseren.
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Websitecommissie
Samenstelling
De websitecommissie bestond in het seizoen 2021-2022 uit:
Geertje Kuipers (voorzitter), Kevin Bijma, Agnes van Wieringen, Rob Keizer, Arno Reusink en Bas
Tuitert.
De websitecommissie beheert niet alleen www.vvholten.nl, maar ook het twitteraccount, de
facebookpagina en het Instagram account.
Ontwikkelingen
De huidige website voldoet aan de functionaliteiten die voor de vereniging noodzakelijk zijn. Rangen
en standen worden automatisch getoond via een koppeling met Sportlink. Hierdoor zijn de uitslagen
altijd real-time beschikbaar op de website. Op dit moment wordt gewerkt aan een
vernieuwde/gewijzigde versie van de website die gebruiksvriendelijker is bij het gebruik op een
mobiele telefoon of tablet. Begin 2022 is de vernieuwde website gereed.
De leden van de commissie plaatsen regelmatig content over de vereniging/wedstrijden op de
verschillende accounts van de VV Holten. Door alle media te gebruiken hopen wij zo veel mogelijk
leden te bedienen.
Input voor artikeltjes, korte teksten en foto’s zijn altijd welkom! Lever het aan bij één van de
commissieleden en zij zorgen ervoor dat dit geplaatst wordt.
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