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De marketing- en communicatieafdeling vormt
de creatieve kracht achter iedere organisatie.
Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger
plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we
online en offline verbinden.

De sfeer binnen s.v. Grol is al net zo goed, ondanks de soms ook zeer kritische noten die
geplaatst worden. Ook hier in het clubblad. We willen echter geen uitgave zijn met enkel elkaar
veren steken op een plaats daar waar de zon niet schijnt. Dat gebeurde volgens velen veel te veel,
daarbij de realiteit soms niet onder ogen ziend of uit de weg gaand.
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Van concept tot creatie en realisatie; wij
helpen u bij het gehele of een deel van het
communicatietraject, het is maar net waarbij u
onze expertise nodig heeft. Omdat wij werken
met een vast team van professionals, kunnen
we snel schakelen. En is geen vraag ons te gek.
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Alweer een jaar dat we af kunnen strepen. Wat vliegt de tijd. Zo ook bij s.v. Grol. Een jaar waar
we weer met gemengde gevoelens op terug kunnen kijken. Natuurlijk ieder voor zich, maar
ook als vereniging zijnde. Vele hoogtepunten maakten we mee, maar ook dieptepunten, zoals
het ontvallen van enkele zeer vertrouwde gezichten op ons sportpark. Dan stelt een degradatie
van ons eerste team al niets meer voor. Jammer, maar niet meer dan dat. Jammer ook voor
de toenmalige hoofdtrainer Jos Heutinck, die een mooier afscheid verdiende, maar gedane
zaken nemen nu eenmaal geen keer. Met grote belangstelling werd daarna gekeken naar de
verrichtingen van Grol 1, een trapje lager in de 2e Klasse en de nieuwe trainer Jeroen Burghout.
Het mag gezegd, dat na een niet al te beste seizoensopening, Grol 1 langzaam opschuift naar
de bovenkant van de ranglijst. Die veerkracht verdient toch een groot compliment en roept veel
sympathie op. Laten we hopen en duimen dat ‘onze jongens’ de stijgende lijn (de nederlaag
tegen Quick Oldenzaal buiten beschouwing latend) door kunnen trekken. De sfeer in het eerste
team is in ieder geval goed, zo was te merken tijdens het eigen Sinterklaasfeest. Niemand die
opstapte deze keer, was al een hele opluchting! Dat is wel eens anders geweest.
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Eén van de verhalen in onze tweede editie deed nogal veel stof opwaaien. Niet om te provoceren
of om zomaar iets te roepen, maar om de zorgen te uiten, uit liefde voor de club. Het lijkt toch
iets teweeg te hebben gebracht. Als er maar iets ten goede komt aan onze mooie club, met al
haar leden, met al haar nukken, dan is het al de moeite waard geweest. De verhoudingen waren
een beetje scheef gegroeid de laatste jaren. Teveel hosanna, terwijl er sportief in met name op
prestatief bij de jeugd niet veel succes te melden viel. Dat heeft tal van oorzaken uiteraard en
is niemand persoonlijk aan te rekenen, maar wel een constatering, waar we ons voordeel mee
kunnen, nee, moeten doen.
Ook dat vinden wij onze plicht, al werd dat ene bewuste verhaal niet overal binnen s.v. Grol met
applaus begroet, zo vernamen wij. Echter enkel ‘via via’ overigens, niemand die ons persoonlijk
van repliek diende. Geen probleem hoor. Het zij zo! Het is inherent aan het actief zijn in een
vereniging. En ja, hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Ook wij! Wie zijn nek uitsteekt….
Het overgrote merendeel was zeer positief over het verhaal en eens met de inhoud. Discussie is
alleen maar goed. Ook een teken dat de vereniging leeft.
Een hoogtepunt, naast het realiseren van nieuwe gebouwen en een nieuwe fietsenstalling, is wat
mij betreft afgelopen jaar het opzetten van een nieuw toernooi op ons prachtige sportcomplex;
Het Wissink D- en E-toernooi, voor teams uit de top van het regionale D- en E-voetbal. Een
initiatief van ‘gewoon enkele Grolleden’, zoals u en ik. Het toernooi werd een groot succes en
krijgt in een zelfs uitgebreidere vorm een vervolg in 2016. Hierover in een volgend clubblad meer.
Kortom, er valt ook heel veel goeds te melden. Laten we ook vooral niet vergeten dat we met
elkaar een prachtige club vormen waar nog steeds mensen graag bij willen horen, waar velen
graag vertoeven.
Voor nu wens ik u mede namens de gehele clubbladredactie zeer fijne Kerstdagen toe met uw
dierbaren, een goed uiteinde en voor het nieuwe jaar vooral veel gezondheid en geluk toe.
Henri Walterbos, Hoofdredacteur

Waarbij u als klant centraal staat,
we gaan samen met u aan de slag!
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Garstenveld en nog een aantal kleurrijke spelers en later kwam ik terecht
in Grol 11. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik niet echt een groot talent was
maar voor mij was het belangrijk dat
de sfeer goed was. Ik heb tot ongeveer
mijn 55ste gevoetbald. Toen kreeg ik
hardnekkige klachten aan mijn achillespees en ging het niet meer langer.
Naast voetbal deed ik ook nog aan
volleybal en hardlopen. Misschien
dat die combinatie iets teveel van het
goede was.”
Functies binnen de Grol
“Ik ben benaderd door mijn zwager
Ferry Froeling (overleden) om iets
voor de s.v. Grol te doen. Toen zijn
Tonny Vaarwerk (overleden) en Tonnie
Zieverinck bij me thuis geweest. Ze
zochten een wedstrijdsecretaris voor
de senioren. Mijn voorganger Bennie
Hoitink ging voor zijn werk naar Sint
Maarten en toen nam ik het van hem
over. Nadat hij me goed ingewerkt had
mocht hij gaan, hahaha. Dat was in
1992. Op een gegeven moment stopte
Wilco Poortman als wedstrijdsecretaris
bij de pupillen. Deze functie kreeg ik er
ook nog bij. Deze functie heb ik ongeveer 10 jaar bekleed. In 2002 ben ik er
mee gestopt en heeft Bennie Hoitink
het weer over genomen.”

“HANS VAN HALM,
DE MAN DIE OP DE CENTJES
MOET LETTEN”
Door:
Ronald Buesink

Voor een interview met onze penningmeester rijd ik op een donderdagavond naar het Blik 20 in ons
vestingstadje. Klokslag 20.00 uur,
geen Grols kwartiertje dit keer, bel
ik bij hem aan. Hans opent de deur
en op de tv zie ik dat AZ aan het
spelen is voor zijn laatste kans om
de poulefase in de Europa League
te overleven. Ik neem plaats aan
tafel voor een gesprek met onze
penningmeester. Onder het genot
van een bak leut en een heerlijke
gevulde koek kunnen we beginnen
met ons gesprek.
Wie is Hans Van Halm?
“Ik ben getrouwd met Ineke Froeling
en vader van twee kinderen: Jikke en
Pleun. Daarnaast ben ik opa van vijf
kleinkinderen. Ik ben 65 jaar jong en
sinds kort gepensioneerd. Ik ben ge-

boren in Zevenhuizen in de provincie
Zuid-Holland onder de rook van Rotterdam. Toen ik 11 jaar jong was gingen
we verhuizen naar Aalten. Dit omdat
mijn vader daar een leuke baan kon
krijgen. Hier heb ik nog een half jaartje
de basisschool gevolgd en vervolgens
overgestapt naar de MULO, eveneens
in Aalten.”

Ik was toen 16 jaar oud. Hier heb ik
ongeveer 3 jaar gewerkt.”

Relatie
“Ik heb mijn vrouw, Ineke Froeling,
leren kennen bij de alternatieve discotheek Pam-Pam in Groenlo. We zijn in
1974, toen Nederland Vice-Weltmeister
werd, getrouwd. En vanaf toen
woonde ik in Groenlo.”

“Toen vond ik het tijd voor iets nieuws
en ben ik begonnen op de administratie van een middelgroot meubelbedrijf,
eveneens in Aalten. Ik ben begonnen
als assistent boekhouder en later als
administrateur. Hier heb ik het grootste
deel van mijn leven gewerkt. Namelijk
32 jaar. Ik heb er een prachtige tijd gehad en ben altijd met veel plezier naar
mijn werk gegaan. Het was zeer afwisselend. Maar door uitbesteding van de
administratie aan een accountantskantoor kwam mijn baan te vervallen en
moest ik op zoek naar iets anders.”

Werk
“Toen ik de MULO had afgerond kon
ik direct aan het werk bij de RaiffeisenBank (nu de Rabobank) in Aalten.

“Door contacten met Tonnie Zieverink
kon ik al vrij snel weer aan de slag bij
jongerenhuis Harreveld. Hier heb ik 10
jaar gewerkt op de administratie. Door

reorganisatie kon ik eerder stoppen
met werken. Dat heb ik gedaan. Sinds
drie maanden ben ik met pensioen.
Dus ik kan mijn tijd nu indelen zoals
ik het graag wil. En ik moet zeggen:
dat bevalt me heel erg goed. Ik heb
genoeg te doen dus ik verveel me geen
moment.”
Hans en voetbal
“Toen ik 12 jaar was ben ik begonnen
met voetbal. Ik werd lid van Aalten. Later is Aalten samen gegaan met DVOA
en werd de naam veranderd in AD69.
Ik heb bij AD gespeeld tot en met mijn
26ste. Mijn vader is daar zelfs nog een
aantal jaar voorzitter geweest en later
nog secretaris.”
“Daarna ben ik bij de s.v. Grol komen
voetballen. Eerst in Grol 7 met Jos
Lensing, Theo(Eppo) Wanders, Leo

“Vroeger kreeg je een boekwerkje
van de KNVB district oost met daarin
alle wedstrijden. Alle wedstrijden van
de Grol moest je eruit halen. En deze
wedstrijden van de jongste jeugd tot
en met de senioren kwamen dan op
een A4-tje te staan. En elke week
kwam het programma verspreid door
Groenlo ergens in een kastje aan de
muur te hangen. Hier kon je zien hoe
laat je moest voetballen, tegen wie en
of het afgelast was. Tegenwoordig kun
je je dat bijna niet meer voorstellen.”
Toen ik stopte als wedstrijdsecretaris
werd ik penningmeester. Ik volgde
Tonnie Porskamp op. Hij had het al
heel lang gedaan en hij was er een
beetje klaar mee. Ik ben nu dus 13 jaar
penningmeester. Er is ontzettend veel
veranderd in deze 13 jaar. Ik begon met
een soort van stand alone pakketje
(computerprogramma) van Tonnie
Porskamp. Dat was enorm tijdrovend.
Hier heb ik nog een aantal jaren mee
gewerkt.”
“Toen kwam het computerprogramma

Sportlink op de markt. Dat was in 2011.
Dit is een programma dat nu door
bijna alle sportclubs wordt gebruikt.
Niet alleen voetbal maar ook andere
takken van sport. Dat is een verademing. Je kunt hier alle administratie
moeiteloos invullen (ledenadministratie) en omdat het een online programma is kun je het altijd weer terug zien.
Alles wordt opgeslagen en bewaard.
Het is een zeer uitgebreid programma.
Het is nu veel eenvoudiger om wijzigingen in de ledenadministratie door
te voeren. De digitale wedstrijdformulieren gaan nu direct door naar de
KNVB. Alle sponsoren staan hierin.
Alle bezorgers van het clubblad (12).
Alle inkomsten en uitgaven staan erin.
Kortom, een enorme verbetering. De
lijnen zijn veel korter. En er gaat veel
minder mis.”
Hans en de SEAG?
“De SEAG is een stichting. Stichting
Exploitatie Accommodatie s.v. Grol.
Peter Harbers is de voorzitter. Ik ben
de secretaris. En de penningmeester
is Maikel Wiggers. De stichting kent
ook nog een aantal leden waaronder onze voorzitter, Willie Konnik, Bas Brinke en Dennis Dibbets.
Het correspondentieadres ben ik.
De s.v. Grol betaalt huur aan de SEAG.
In 2008 is de s.v. Grol hiermee begonnen. Toen de kunstgrasvelden er moesten komen. Huur voor het gebruik
van de kunstgrasvelden. Huur voor
de bouw van kleedkamers. Huur voor
renovatie van gebouwen. Huur voor
ballen. Huur voor onderhoud. Huur
voor beheer. De Grol moet hiervoor
elk jaar 125.000 euro afdragen. En dat
25 jaar lang. Dat zijn dus behoorlijke
bedragen. Het bedrag is enigszins
flexibel. Het kan veranderen. Dit is
afhankelijk van kosten die de Grol
maakt of in het meest gunstige geval
het geld wat er binnenkomt mocht het
verhuurd worden.”
“De SEAG krijgt ook geld van de s.v.
Grol als de kunstgrasvelden verhuurd
worden aan derden. De Grol is ook
verplicht om het aan derden te verhuren. Dat is destijds zo met de belastingdienst afgesproken en vastgelegd.
Aanvragen van derden komen altijd bij
mij (of Tonnie Hartman) binnen. Wij
kunnen dan bepalen of het kan. Het
mag de s.v. Grol niet in de weg zitten.
Het voordeel voor de s.v. Grol van
deze constructie is dat er veel minder

“Bij Grol hadden we meteen een goed gevoel; een mooie club met veel jeugd en natuurlijk het Marveldtoernooi.”
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belasting over moet worden betaald.
Normaal 21% en nu 6%. De SEAG kan
de belasting terugvorderen. De Grol
komt nooit voor verrassingen te staan.
De Grol weet waar het aan toe is.”

wedstrijden van mijn kleinkinderen en
op zondag ben ik aanwezig om Grol
1 te zien. En op zondagavond lekker
voor de buis om te genieten van mijn
favoriete club Feyenoord.”

dat deze trend blijvend is. Dat is voor
onze vereniging heel belangrijk. Het is de
manier om de balans sluitend te krijgen
zonder extra contributieverhogingen. Tot
op heden is dat goed gelukt.”

Vrije tijd nu hij met pensioen is.
“Mijn vrije besteed ik aan sport
en hobby’s. Ik ben lid van
sportschool Groenlo. Ik probeer hier regelmatig naar toe
te gaan om lekker fit te blijven.
Daarnaast ben ik lid van Pitch en
Put. Ik speel gemiddeld drie keer
per week. Veelal met een vast
groepje. Ook spelen we toernooitjes.
In het weekend ben ik aandachtig
toeschouwer bij voetbalwedstrijden
op het Grolveld. Op zaterdag kijk ik

Wil je nog wat kwijt?
“Ik wil mijn complimenten geven aan de
sponsorcommissie. Zij doen echt heel
goed werk voor de s.v. Grol. Heel erg
belangrijk om inkomsten te genereren.
Ook acties zoals nu met de scheurkalender juich ik toe.

Het was een fijn gesprek met
Hans. Hans doet zeer veel voor de
vereniging. Hans is iemand waar
je van op aan kunt. Hij blijft het
liefst een beetje op de achtergrond.
Niet lullen maar poetsen. Geen
woorden maar daden. Niet meer
uitgeven dan er binnenkomt. Deze
teksten typeren hem wel. De s.v.
Grol moet blij zijn met deze kanjer.
Iemand die geen onverantwoorde
dingen doet. Een penningmeester
waar we blij mee moeten zijn.

Ik ben heel erg blij met de aanwas van
alle nieuwe leden en dan met name de
enorme groei die het meisjesvoetbal
doormaakt. En natuurlijk de nieuwe
teams bij het 35+ en 45+ voetbal. Ik hoop

Het grote voordeel van
Openingstijden:
ma/di/wo/do 8.00 t/m 20.00
vrijdag

8.00 t/m 21.00

zaterdag

8.00 t/m 20.00

zondag

12.00 t/m 18.00

Groenlo

GROL E2

7141 AM

Albert Heijn
Wallerbosch

Altijd raak bij

AH-Groenlo-adv-Grol.indd 1

GroenRijk Groenlo!

GROL C5

KAMPIOENEN

Beltrumsestraat 40,

Kom online
shoppen in
de groenste
webshop,
groenrijk.nl!

GroenRijk Groenlo

Marhulzenweg 49 • 0544-462118 • groenrĳkgroenlo.nl
Kĳk voor onze actuele openingstĳden op onze website!

19-03-15 (w 12) 16:07
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BESTUURSTAAL
Clubhuis

de Voortwisch
Iets te vieren?

Clubhuis de Voortwisch stemt met u uw wensen af;
datum, aantal gasten, soort en eventueel doel van de
gelegenheid, en natuurlijk het menu. Is het een brunch, lunch,
high tea, diner, een feestelijke en/of zakelijke gelegenheid.
Clubhuis de Voortwisch regelt het voor u! Gelegen op de
prachtige golfbaan “De Voortwisch” in Winterswijk.
Zomerperiode:
9.00 uur – afhankelijk van het weer
en het aantal aanwezige spelers.
Winterperiode:
weekdagen: 9.00 uur – 17.00 uur
weekend: 10.00 uur – 17.00 uur

adv-130x90-voortwisch-Grol.indd 1

Vredenseweg 150
7113 AE Winterswijk
www.golfclubwinterswijk.nl
Voor reserveringen:
0543 - 56 25 25

De top
kunnen
bereiken

door klein te
beginnen.

Rabobank. Sponsor van SV Grol
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar
iedereen aan mee kan doen.

www.rabobank.nl/noa

1. Het belangrijkste aandachtspunt

6. In het bestuur Senioren ontstaan

voorop. De voetbaltechnische aanpak.
Het hoofdbestuurslid technische zaken,
Bart Porskamp, werkt hard aan de
bemensing van de nieuwe Technische
Commissie. Met voorrang de drie posities van hoofd jeugdopleiding junioren,
pupillen en meiden maar zeker ook de
vier voetbaltechnische coördinatoren
voor de selectieteams senioren mannen, senioren vrouwen, de junioren
mannen en pupillen mannen. De
coördinatorenfuncties voor de meiden
pupillen en junioren zijn bezet.

aan het einde van het seizoen een
drietal vacatures: die van voorzitter,
arbitragezaken en recreatieve seniorenteams. Hier is de werving van nieuwe
bestuursleden nog in volle gang.

2. De gesprekken over het volgend

8. Bij de thuiswedstrijden van Grol1
worden video-opnamen gemaakt.
Deze opnamen worden voor de trainer
Jeroen Burghout gemaakt. Hij gebruikt
de opnamen voor de analyse en de
evaluatie van de wedstrijd tijdens de
trainingen daarna. De video-opnamen
worden gemaakt door Erwin Porskamp
en Bennie Aagten.

seizoen zijn met alle selectietrainers
gepland in december. Met uitzondering
van de gesprekken met de selectietrainers van de Meiden C1, D1 en E1.
Die zijn in het eerste kwartaal van 2016
gepland.

Een aandeel in elkaar

14-06-13 14:59

3. Het Verenigingsbureau heeft een
herstart gemaakt. De leiding hiervan
heeft Tonny Hartman, intussen al aangeduid als “verenigingsmanager”. Voor
een aantal dagdelen per week heeft hij
ondersteuning van Nicole Rosendahl
uit Eibergen. Dit in het kader van haar
omscholingstraject.
4. De taken van wedstrijdsecretaris
Jeugd wordt aan het eind van het
seizoen ook overgenomen door “Verenigingszaken”. Feitelijk wordt Tonny
Hartman hiermee de nieuwe wedstrijdsecretaris Jeugd. De huidige wedstrijdsecretaris Rob Westervoorde gaat
binnen de Grol andere taken vervullen.

5. De taken van secretaris Jeugd worden
op het einde van het seizoen overgenomen door Simone Wiggers. De huidige
secretaris Edwin Vos stopt met deze
functie.

7. Bij de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG) hebben ook
twee bestuurswissels plaatsgevonden.
Penningmeester Ronald Brockötter is
opgevolgd door Maikel Wiggers en de
taak facilitaire zaken is door Hans Luttikholt overgedragen aan Bas Brinke.

sering gaat hiervoor zorgen. Weer een
extra kostenpost van € 500,- per jaar
maar we moeten met de tijd mee. Wie
de jeugd heeft, heeft vele apps …….

11. De s.v. Grol gaat een nieuw sponsorcontract met de Grolsch tekenen.
Hoe groot het moederconcern van de
Grolsch ook is of wordt, de Grolsch
hoort bij Grol. Daar blijven we gelukkig
mee.

12. De jubileumcommissie s.v. Grol 100
(in 2018) wordt officieel een stichting.
Notaris Edwin Roerdink van notariskantoor Roerdink&Stevelink heeft de
akte opgesteld.
13. De Supportersclub, onder leiding
van de nieuwe voorzitter Rob Porskamp, heeft zich voor het jubileumjaar
2018 een doel gesteld. De Supportersclub wil doorgroeien van de huidige
510 leden naar 600 leden.

9. Het is de bedoeling dat speciale

14. De spelers en speelsters gedragen

video-opnamen gebruikt gaan worden
voor de training van pupillen. Er worden 40 oefeningen opgenomen en deze
opnamen worden beschikbaar gesteld –
ook via de website – aan de trainers. Ze
kunnen deze oefeningen dan verwerken
in hun eigen te geven trainingen. De
oefeningen zullen worden vastgelegd
door Erwin Porskamp.

zich in dit seizoen in het algemeen erg
sportief. Er worden minder gele en
rode kaarten gekregen. Het boetebedrag is 30% teruggelopen ten opzichte
van vorig jaar.

10. De s.v. Grol krijgt een eigen clubapp. Deze app voor de mobiele telefoon wordt aangeschaft via de KNVB.
De Commissie Informatie Automati-

15. Een gele kaart bij de junioren/meiden kost € 6,70 aan boete en een gele
kaart bij senioren/vrouwen € 14,60.
Een rode kaart is duurder natuurlijk,
€ 13,10 bij de junioren/meiden en €
23,10 bij senioren/vrouwen. Bij de s.v.
Grol ligt het boetebedrag per maand
momenteel op gemiddeld € 150,-.

Door:
Voorzitter
Hans Scheinck
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16. Het is wel goed te bedenken dat

23. Er is een overzicht door de KNVB

een gele kaart bij de niet prestatieteams leidt tot een tijdstraf en niet tot
een schorsing en boete.

gepubliceerd over de financiën van 23
grote verenigingen (1.000 tot 2.000
leden) in een grote regio om ons heen.
In het onderzoek waren 23 verenigingen
betrokken. Penningmeester Hans van
Halm heeft een vergelijking opgesteld.

17. Het aantal leden van de Grol schom-

“Het totaal aantal vrijwilligers bij de s.v. Grol is gestegen naar ruim 410.”

melt al een paar jaar rond de 1.400.
Daarmee behoren we nog steeds tot de
grote clubs in district Oost.

18. Het aantal leden van alle clubs in het
district Oost is in het vorig seizoen bij
de jongens/mannen gegroeid met 0,5
procent. Het aantal leden bij de Grol
groeide in dezelfde categorie het vorig
seizoen 1,5 procent. In district Oost
was de groei bij het meidenvoetbal 6
procent. Deze groei was bij de s.v. Grol
veel groter met 30%. Maar de aantallen verschillen natuurlijk in omvang. In
district Oost ging het meidenvoetbal van
30.000 naar 32.000 leden en bij de Grol
van 135 naar 175 leden.
19. Het totaal aantal spelende leden in
district Oost bedraagt overigens in dit
seizoen 262.000 leden.

20. Bij de KNVB Amateurvoetbal
Nederland is als hoogste orgaan een
Ledenraad ingesteld. Dat is nieuw. De
Ledenraad vervangt ook de regio- en
districtsvergaderingen. Er zijn 30 leden
van de landelijke Ledenraad. Elk lid
vertegenwoordigt een kieskring die uit
zo’n 100 verenigingen bestaat. De s.v.
Grol behoort bij kieskring 9 in regio 7.
De leden van de Ledenraad zijn begin
december gekozen door de verenigingen via een digitale verkiezing. In
onze kieskring hadden zich 3 mensen
kandidaat gesteld.

21. Het toezicht op de directie Amateurvoetbal wordt uitgeoefend door
een Raad van Toezicht die uit 5 personen bestaat. De Ledenraad benoemt de
leden van de Raad van Toezicht.

22. Het hoofdbestuur is in overleg met
de besturen van de andere verenigingen op Den Elshof over een project
Bewegen voor Jongeren en Ouderen.
Ook het Marianum heeft zich met twee
gymdocenten intussen aangesloten
voor het Bewegen voor Jongeren. De
voorbereiding zit in de eindfase en
kan leiden tot een aanvraag voor een
financiële bijdrage door de gemeente
Oost Gelre. Het overleg tussen de
besturen van de verenigingen verloopt
erg positief.

Wat viel op?

24. Doordat de s.v. Grol alle velden,
kleedkamers en tribune in eigen bezit
heeft, besteedt de s.v. Grol 41% van de
uitgaven aan accommodatie en huisvesting. Het gemiddelde bij de andere
verenigingen is beduidend lager met
28%. Die meeste verenigingen huren
de accommodatie en vaak ook de huisvesting van de gemeente. Die zorgt dan
voor het onderhoud en de vervanging.

25. Aan de inkomstenkant valt het hoge
percentage van de sponsorinkomsten
bij de s.v. Grol op. Bij de andere verenigingen vormen de sponsorbijdragen
18% van de inkomsten, bij de s.v. Grol
maar liefst 38%. Bij zo’n eigen top
accommodatie moeten de sponsorinkomsten naar verhouding ook wel hoog
zijn om die accommodatie in stand
te houden. Maar het blijft een unieke
situatie.
26. De contributies lopen niet zo ver
uit elkaar. Bij de s.v. Grol bestaat 47%
van de inkomsten uit contributie, bij de
andere verenigingen is dat 41%.

27. Ook De Gelderlander had een artikel
over contributies bij grote voetbalverenigingen in de regio. Eind november
verhoogde een vereniging de contributie met € 40,- per lid per jaar. Om een
financieel tekort bij de vereniging te
voorkomen. De Gelderlander maakte

naar aanleiding hiervan een vergelijking
tussen vijf grote clubs in de regio, waaronder de s.v. Grol. Ook de bijdrage voor
de voetbalkleding was erin betrokken.
De s.v. Grol kwam daarbij als goedkoopste club uit de bus.

28. Zelfwerkzaamheid scheelt een heleboel kosten en voorkomt dus ook hoge
contributies. Naast de sponsors zijn de
vrijwilligers ons verenigingsgoud. Deze
vrijwilligers hebben onlangs de nieuwe
fietsenstalling opgeleverd. Een sterke
verbetering. En het juiste gebruik ervan
is bijna voorbeeldig. Hulde aan alle
gebruikers!

29. Het totaal aantal vrijwilligers bij
de s.v. Grol is gestegen naar ruim 410.
Deze vrijwilligers vervullen in totaal 640
functies (!) Dat wil ook zeggen dat veel
vrijwilligers meer dan één functie hebben. Meervoudig inzetbaar dus.

...met beide benen
op de grond!
Tegen een verantwoord tarief!
Tel (0544) 46 13 39

STERK IN UW MERK

30. Ook op het gebied van sportongevallen is er een professionele stap gedaan.
De EHBO-vereniging Groenlo draait elke
zaterdag dienst op ons sportpark. De
EHBO-vereniging krijgt daarvoor een
vergoeding van de s.v. Grol.

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl

Barkenkamp 1

31. De aanleg van een beach-veld op
het sportpark is in voorbereiding. Voor
handbal, volleybal en voetbal. Met een
financiële bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds is dit mogelijk geworden.
Het beachveld wordt aangelegd op de
voormalige oefenhoek van de s.v. Grol,
tegen veld 3 aan. De handbalvereniging
heeft de leiding in dit proces.
32. Het hoofdbestuur, het bestuur jeugd
en het bestuur senioren wensen u fijne
feestdagen, een goede jaarwisseling en
de beste wensen voor het nieuwe jaar.

7141 EL Groenlo

www.reusen.com

“Kansen
”
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de
kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij
Flynth. Niet voor niets sponsoren wij SV Grol.
De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Groenlo (0544) 39 95 44 of kijk
voor meer informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I

Makelaars - Taxateurs
Verzekeringen - Pensioenen
Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen

Opzoek naar een huisstijl die bij uw bedrijf past?

Dylan Wijgerink, 8 jaar			

Senem Rechtop, 16 jaar

Over het team:
“Een heel gezellig team met superleuke leiders. Ik sta het
liefst in de spits, dat is mijn favoriete plek.”

Over voetbal: “Ik ben supersnel, daarom speel ik ook
bijna overal op het veld. Ik ga binnenkort meetrainen bij de
B, ik heb er veel zin in maar zal de leiders van het G-team
wel missen.”

Hobby’s:
“Knutselen, x-boxen en spelletjes doen op de Ipad. Minecraft is mijn lievelingsspel. Ik kijk elke dag naar ‘Wie is de
Sjaak’ op tv. Ook kijk ik graag naar voetbalwedstrijden en
dan vooral naar FC Twente, mijn favoriete club. Ik heb ook
het fanboek en de FC Twentebal.”

Hobby’s: “Heel veel! Ik ben altijd druk met dansen,
zingen, voetballen en schilderen. Omdat ik het G-team zo
ontzettend leuk vind, heb ik een schilderij gemaakt voor
het hele team. Het komt ergens op het sportcomplex te
hangen.”

Lievelingseten: “Het allerliefst broccolischotel met gehakt
en aardappels. Patat en pizza zijn een goede tweede.”

Lievelingseten: “Groente en fruit.
Dat had je niet gedacht hè!”

Fan van: “Mijn vader!”

Fan van: “Bob Marley, Michael Jackson, Les Twins en
Messi. Ik ben gek op hiphop en pop.”

SPELERS VAN HET KWARTAAL

DYLAN EN SENEM
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School: “de Watermolenschool in Groenlo.”
Later: “Wil ik heel graag bij de politie, niet op kantoor
maar echt criminelen vangen op straat.”

School: “Triviant in Neede, een leuke school maar ik
krijg er helaas geen Engels. Dat leer ik mezelf nu aan via
speciale apps. Op de woensdag werk ik bij Albert Heijn in
Groenlo.”
Later: “Wil ik graag verder met dansen en zingen.
Uiteraard blijf ik ook voetballen.”

Nieuwstad 10, 7141 BD Groenlo

T. 0544 46 78 72,

www.johnligtenberg.nl

Dylan en Senem willen namens het hele G-team en de
begeleiding nog iets zeggen. “We missen Jade (Groot
Zevert) heel erg en we hopen dat ze snel weer een
wedstrijd met ons mee kan spelen!”

Door:
Kira Broshuis
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Door:
Henri Walterbos

De Supportersclub s.v. Grol heeft door
de jaren heen een naam opgebouwd
op het gebied van het jaarlijks organiseren van tal van activiteiten. Naast
de vaste items als Afsluiting van het
seizoen en de Super Elf worden er
ook regelmatig activiteiten georganiseerd ten faveure en verhoging van de
feestvreugde. Alle versies van ‘Met de
Supportersclub het jaar uit’ zijn hoogtepunten te noemen in het 38-jarig
bestaan van de club. Fotocollages in de
garderobe roepen nog steeds een lach
op bij deze en gene die er bij waren.
Steevast een ‘uitverkocht’ clubhuis. De
grote kracht van deze ‘feestavonden’
waren de optredens van eigen mensen, in veelal magistrale vertolkingen
van liederen, waar soms aan gesleuteld was, zonder dat de uitvoerenden
hiervan op de hoogte waren. Hilariteit
en tranen met tuiten, veelal van het
lachen.

Met

de Supportersclub
de kerstkribbe in!

27 december om 14.00 uur.
Dresscode: kerst

Met medewerking van:
Bekende, minder bekende en
onbekende artiesten.

Door een roep vanuit de leden op
de eigen jaarvergadering besloot het
bestuur van de Supportersclub dat het
dit jaar dan maar weer eens een keer
moest gebeuren. En de Supportersclub zou de Supportersclub niet zijn

Tankstations

• Scherpe prijzen
• Moderne wasstraat
• Ruime shop

Duurzaam op Groengas

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Verkoop van alle
Mobil en Argos Smeermiddelen

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl

Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

S.V. GROL SPEELT 3E KERSTDAG
EIGEN VERSIE VAN HET KERSTVERHAAL

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie Agrarisch Utiliteitsbouw

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Projectbureau voor
Civiele techniek,
Bouw & Geodesie
De wereld verandert. U wilt vakkundige
partners aan uw zijde die flexibel, com-

als er een speciaal tintje aan gegeven
zou worden. Het raamwerk van de
aloude succesvolle formule van ‘Met
de Supportersclub het jaar uit’ werd
aangehouden, maar de invulling toch
enigszins anders. En met een thema
deze keer, zoals de naam al doet vermoeden: ‘Met de Supportersclub de
Kerstkribbe in.’
Hier dien je als Grollid, of sympathisant vanzelfsprekend bij te zijn. Na een
paar dagen van verplichte bezoekjes
en volstouwen met de lekkerste
gerechten en ‘verplichte’ drankjes een
prima gelegenheid om uit te buiken.
Voor degenen die de 1e en 2e Kerstdag
te kort kwamen een prima gelegenheid om aan te sterken. En mocht
u onverhoopt de Nachtmis gemist

hebben, of door welke reden dan ook
geen bezoek hebben kunnen brengen
aan de Kerstkribbe in de Calixtusbasiliek, dan is ‘Met de Supportersclub de
Kerstkribbe in’ een prima alternatief.
Zelfs voor biechten bestaat, indien
gewenst, de mogelijkheid; aan de bar,
bij onze eigen Moeder Maria, Annelies
Porskamp. Bij lange wachtrijen zal
Betsie Schovers bijspringen en ondersteuning bieden.
Rob Porskamp, kersvers voorzitter van
Supportersclub, wil voor de nieuwsgierigen onder de Grolleden of onder
hen die nog een klein duwtje nodig
hebben richting Sportcafé deze 3e
Kerstdag, al een klein beetje een tipje
van de sluier oplichten. ‘Het belooft
weer een daverend spektakel te

worden waar ook na deze editie weer
lang over nagepraat zal worden. Het
Kerstverhaal is inmiddels geschreven.
Het zal opgeluisterd worden door tal
van verrassende acts van enkel en alleen Grolmensen, uit vele geledingen.
De acts zullen variëren van hilarisch tot
ontroerend. Wie allen optreden gaan
we niet verklappen. Dat blijft geheim.
Dan is de verrassing des te groter.’
‘Met de Supportersclub de Kerstkribbe
in’ zal plaatsvinden in een in kerstsfeer
uitgedost sportcafé, van 14.00 tot 19.00
uur. De entree is gratis en iedereen is
welkom. Is dat geen mooie kerstgedachte? Komt allen!

municatief vaardig en innovatief zijn. Partners die meedenken en u positief verrassen. Maak dan kennis met het team van
Projectbureau LBA. Voor steeds meer bedrijven en overheden zijn we dé expert op
het terrein van bouwkundige, civieltechnische en geodesieprojecten en specialist

Samen bouwen aan een mooier Groenlo !

in 3D scannen en 3D visualisaties. Met
LBA werkt het gewoon meetbaar beter.

Barkenkamp 5
7141 EL Groenlo
T (0544) 37 78 80
E info@lbaprojectbureau.nl
I www.lbaprojectbureau.nl

Kijk voor al uw bouwplannen op:
www.bouwbedrijfdedriehoek.nl
Industrieweg 9b 7141DD Groenlo 0544-463155

M e e t b a a r
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Wim Wellink (67) overleden
Op maandag 26 oktober 2015 is Wim
Wellink overleden. Wim was jarenlang
een bekend gezicht bij s.v. Grol. Actief
als voetballer bij de s.v. Grol, onder
andere enkele wedstrijden in Grol
1. Een ongeval met zwaar knieletsel
maakte een einde aan zijn voetbalcarrière. Daarna was Wim meer dan 20
jaar leider bij de senioren waarbij inzet,
sportiviteit en gezelligheid voor hem
erg belangrijk waren.
Zijn gevoel voor saamhorigheid en
marketing bracht hem ertoe samen
met enkele andere betrokken mensen
bij onze vereniging de stichting
Vrienden van de s.v. Grol (VSVG) op
te richten. Een stichting die hij 10 jaar
lang als bestuurslid diende. Toen die
stichting niet meer weg te denken was
binnen de s.v. Grol ging Wim meer tijd

besteden aan twee andere hobby’s:
biljarten en muziek maken.
Aan die mooie tijd kwam een einde
toen Wim twee zware operaties moest
doorstaan waarvan één aan zijn hart.
De restverschijnselen hiervan beperkten zeer zijn dagelijks functioneren.
Wim kon dit echter voor zichzelf goed
relativeren waarbij zijn beide kinderen
en zijn kleinkinderen hem kracht en
moed gaven. In 2013 ontving Wim
de Gouden Grolspeld voor 50 jaar
lidmaatschap. Hier was hij trots op. In
juli was Wim nog aanwezig tijdens de
afscheidswedstrijd van Johan Klaassen,
die na 24 jaar s.v. Grol verhuisde naar
Assen. Het was toen al zichtbaar dat
zijn gezondheid brak was. Toch genoot
hij met volle teugen van de bijeenkomst met oude ploegmakkers.

ZOEKGERAAKTE EN KWIJTGERAAKTE SPULLEN

Een
verzekeraar
waar u nog
gewoon
binnen
kunt lopen
Waar vind je dat nog?

Wekelijks blijven er op het sportcomplex
van de s.v. Grol kledingstukken achter.
Deze worden verzameld en in een bak
in de garderobe van de sportkantine gelegd. Aan het eind van de maand wordt
deze kleding in een plastic zak gedaan
en apart gezet. Deze kleding blijft daarna
nog 1 maand bij s.v. Grol staan. Hierna
gaat deze kleding naar een goed doel.

TEKKELS
Toon
* Kim Kroekenstoel (barmeisje) en
aden. Op
Hartman praten aan de bar over sier
r horloges.
een gegeven moment gaat het ove
besproken.
Het merk Rolex wordt uitgebreid
t uit de

Loran (een ander barmeisje) kom
keuken gelopen en mengt zich in

het gesprek.

Ze zegt: “Mijn vader heeft ook een

Univé Oost
Barkenkamp 11
7141 EL Groenlo
088 - 3 300 300

Henrik Warnar

Concreet betekent dit dat de kleding
die in november op het sportcomplex
achterblijft in januari naar een goed
doel gaat. Dus: mis je kleding? Kijk op
tijd in de bak in de garderobe van de
sportkantine. In het ballenhok staat ook
nog een bak met gevonden voorwerpen,
waaronder voetbalschoenen, scheenbeschermers, etc.

Rolex. Daar

iddels staat
sleutelt hij af en toe aan, maar inm
carport..... !”
dat ding alweer drie jaar onder de

per en

* Tom Kaak verteldt aan Rogier Kop

l gaaf

René Wolters dat nr. 23 wel een hee

d bij de
rugnummer is. Hij had deze ook altij
elt ook
IJsselmeervogels. Van der Vaart spe
len alleen
altijd met dat nr.. eigenlijk voetbal
ens Tom.
maar toppers met dat nummer volg
d tegen de
“Oké”, zegt René: “Dan zat ik altij
mer 22.”

top aan, want ik had altijd rugnum

“Het biergenietschap is meer dan een avondje bier drinken.”
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Door:
Rik Gockel
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ROB PORSKAMP:
UITBATER EN BOEGBEELD VAN ONS SPORTCAFÉ
Iedereen binnen s.v. Grol kent Rob
Porskamp. Hij is de uitbater van het
sportcafé, maar ook bestuurslid van
de businessclub, lid van de jubileumcommissie, sponsor van diverse
teams en sinds kort voorzitter van
de supportersclub. Rob is op 2
oktober 1973 geboren in het ziekenhuis van Groenlo. Hij groeit op in
de Notenboomstraat. Bezoekt de
oude Jozefschool. De eerste jaren
van zijn leven spelen zich af binnen
de gracht. Nu woont hij samen met
Caron en hun drie kinderen (Teus,
Coot en Ruus) aan het Laantje van
Lasonder. Vanuit de woonkamer
kijkt hij uit op de verbrede gracht
en de gerevitaliseerde oevers. Op
een stormachtige zondagavond
confronteer ik Rob met een elftal
stellingen.
1. Over 10 jaar heb ik een tweede
horecabedrijf in de binnenstad van
Groenlo. Het sportcafé staat als een
huis, maar ik heb kans gezien een
nieuwe formule te lanceren en heb
daarmee voor mezelf en Groenlo
een aanvulling gezocht en gevonden.
“Ik denk het niet. In 1999 ben ik in
het bedrijf van mijn ouders gekomen.
Daarvoor heb ik ervaring opgedaan bij
het Renaissance Hotel in Amsterdam
en bij Marveld. Binnen ons sportcafé
bevinden zich meerdere disciplines en
concepten. Die heb ik in de afgelopen jaren langzaam uitgebouwd en
aangepast op nieuwe wensen van
onze klanten. We hebben 50 soorten
bier en 8 soorten wijn; we kunnen een
complete proeverij aanbieden. Het
sportcafé heeft een ziel en dat vind ik
erg belangrijk. De verhalen van vroeger, de unieke personen die er komen,
dat maakt onze plek bijzonder. Op het
moment dat je aan een tweede horecabedrijf begint, ontstaat de valkuil dat

je eerste bedrijf minder aandacht gaat
krijgen. Je kunt namelijk niet overal
tegelijk zijn. Van de andere kant sluit ik
mijn ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen. Ik kijk regelmatig bij andere
horecaondernemers in de keuken en
volg twee keer per jaar een cursus om
nieuwe ideeën op te doen. Ik houd de
deur dus nog wel op een kier.”
2. Het is zorgwekkend dat het klimaat in rap tempo verandert. Maar
ik lig er niet wakker van en verander mijn gedrag niet of nauwelijks.
“Dat klopt. Het is een ontwikkeling
die me niet echt bezighoudt. Ik scheid
afval en gebruik spaarlampen. Daar
houdt het dan mee op als het gaat
om duurzaamheid. Moet ik als kleine
ondernemer zo vooruitstrevend zijn als
we afval uit Napels ophalen en dat hier
verbranden?
3. Als s.v. Grol 100 jaar bestaat, zijn
we nog steeds tweedeklasser.
“Ja, dat denk ik wel. Ik heb het eerste
elftal door de jaren heen veel zien
voetballen. Met mijn vader en Toon
Hartman ga ik ook naar uitwedstrijden. Toon verzorgt dan in de auto de
analyse. Haha. Er komt volgens mij
weer goede jeugd aan en in dit elftal
zit nog rek, dus ik verwacht dat we de
komende jaren een stabiele tweedeklasser zullen blijven.”
4. Wielrenners genereren mooiere
verhalen dan voetballers.
“Ja, uiteindelijk wel. Wielrennen is mijn
grootste hobby. Ik doe dat al 15 jaar en
ook geruime tijd in clubverband bij de
RTCG. Even de kop los in de buitenlucht, heerlijk. Ik ben ermee begonnen na een sleutelbeenbreuk op het
voetbalveld. Naast het actief beoefenen
van deze sport ben ik ook geïnteres-

seerd in de verhalen van de volgers uit
het profpeloton. Die zijn vaak heroïsch.
De verhalen uit de voetballerij kennen
wat minder drama en zijn wat platter.
Een wielerwedstrijd kent één winnaar
en 149 verliezers. Ze hebben pech,
mopperen over kopwerk, zwoegen
zich over een hoge berg heen, lachen
met elkaar en na de finish heeft iedere
wielrenner zijn eigen verhaal. Bij de
RTCG vindt dat in het klein plaats. Dat
is de charme van het fietsen.”
5. Ik heb weleens gedacht: ik stop
met al die verplichtingen bij de
Knunnekes. Ik ga lekker met mijn
vrienden de kroeg in en maak mijn
eigen avond.
“Dat moment is nu gekomen. Ik ben na
11 jaar gestopt als vorst. Daarvoor heb
ik 7 jaar in de Raad van Elf gezeten.
Ik heb me altijd intensief ingezet voor
de Knunnekes en ik had het ook niet
willen missen. Ik koester de mooie
herinneringen aan het vragen van een
nieuwe prins en adjudant. Voor mij
is Carnaval meer dan bier drinken en
dom ouwehoeren. De buutavonden, de
zittingen op het stadhuis en de optocht
zijn cruciale onderdelen die bij het
Carnaval in Groenlo horen. Carnaval is
een spel met rituelen. Je hoort het spel
goed te spelen en dat kunnen er gelukkig een aantal goed!”
6. De Nederlandse regering moet
besluiten om IS in Syrië te bombarderen.
“We moeten ons als een goed bondgenoot opstellen. Als het van ons
gevraagd wordt, moeten we het doen.
Ik vraag me wel af hoe het kan dat
jongeren zo snel kunnen radicaliseren?
Moeten we niet meer investeren in
kennis en educatie zodat wederzijds
begrip ontstaat en minder extreme
gedachten een kans krijgen?

7. Het biergenietschap is een mooi excuus om een avondje flink door te halen.
“Ja en nee. Het biergenietschap bestaat nu
zes jaar. Ik heb destijds zelf initiatief genomen en we hebben nu 25 leden die zes keer
per jaar samenkomen. Telkens bereiden 2 leden een presentatie voor die te maken heeft
met bier en vanuit een bepaalde invalshoek
geven we de avond dan kleur. Ik brouw zelf
ook bier. Dat is op zich niet moeilijk, maar
je moet wel geduld hebben. De kwaliteit
van het brouwsel is wisselend. Soms deel
ik wat uit, een andere keer gooi ik het weg.
De jaarvergadering van het ‘genietschap’
starten we altijd met een minuut stilte.
We staan dan stil bij het veilig thuiskomen
na afloop…. . Mooie ervaringen zijn de
evenementen die we samen met Grolsch
oppakken. Ik denk dan aan het opnemen
van commercials, de Slag om Grolle en een
aantal festivals die we gedaan hebben. Dat
levert ook mooie plaatjes op. Ik wil er mee
zeggen dat het biergenietschap meer betekent dan een avondje bier drinken.”
8. De Graafschap blijft erin en FC Twente
degradeert.
“Dat is afhankelijk van de lijken die nog uit
de kast komen vallen. Ik geloof wel dat FC
Twente er bovenop komt. Gelukkig ben ik
zelf fan van Ajax en draag Liverpool een
warm hart toe. Ik constateer dat s.v. Grol
beter geleid wordt dan veel clubs uit het
betaalde voetbal. Daar heerst de waan van
de dag.”
9. De activiteiten van de businessclub
leiden tot een gezonde kruisbestuiving
en het gunnen van opdrachten aan
elkaar.
“Daar ben ik van overtuigd. De businessclub
bestaat nu drie jaar. We hebben ongeveer
150 leden die twee keer per jaar met elkaar
optrekken. Dat bestaat uit een bedrijfspresentatie met een hapje en drankje en een
geheel verzorgd dagje uit. Het is een mooie

formule om elkaar te leren kennen. Van
daaruit ontplooien zich nieuwe initiatieven
en ontstaan opdrachten. Voor de s.v. Grol
betekent het een extra bron van inkomsten.”
10. De kantine kan niet zonder Annelies
en Annelies niet zonder de kantine.
“Ik denk dat dit klopt. Een familiebedrijf
heeft zo zijn charme en in het werk is het
soms makkelijk als je familie ook meedenkt
en meehelpt. Nadeel is dat andere inzichten
of meningsverschillen ook direct een familieaangelegenheid worden. Dat is heel normaal
en gebeurt overal. Dus ook bij ons.”

11. Kerst is voor mij lekker eten en drinken. De rest geloof ik wel.
“Dat klopt. Het heeft niet een speciale
betekenis voor mij. Met de Kerst zijn we
drie avonden gesloten. Voor de rest van het
jaar is het sportcafé bijna altijd open. Dat
brengt altijd een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Voor mij betekenen de
kerstdagen even rust en niet de verplichting
naar Den Elshof te gaan. Dit jaar gaan we
direct na de kerstdagen op 27 december
met de ‘Supportersclub de Kerstkribbe in!’.
Dat wordt een soort van meezingfestival,
waaraan alle geledingen binnen s.v. Grol
meedoen. Ik kijk daar nu al naar uit!’

SINTERKLAAS 2015
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“HelloWorld was verreweg
het goedkoopst.”

Glasvezel
vergelijken?
Pakketten al vanaf

€ 26,p.m.

helloworldglasvezel.nl
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2015 IN VOGELVLUCHT……
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Tiny Nijhuis-Salemink
Mariska Eppink
Arie Zwitser

‘Wij verzorgen
uw uitvaart
zoals ú dat
wilt.’

Wij adviseren en inspireren, maar
willen er vooral ook zijn voor de
nabestaanden.
Lichtenvoordseweg 58 | Groenlo
0544 46 15 15 | ventura@dela.org

OVER VOETBAL, MEIDEN,
JONGENS EN OUDERS
Het jaar loopt zo’n beetje op zijn
eind en dat is altijd een goed
moment even terug te kijken, stil
te staan en natuurlijk ook vooruit
te kijken. We nestelen ons met een
select gezelschap op de kegelbanen
van sportpark Den Elshof voor een
korte evaluatieronde.
Even voorstellen
Diana Nijland is al zes jaar actief in het
jeugdbestuur en heeft sinds vorig seizoen de voorzittershamer overgenomen
van Dennis Pasman. Als jeugdvoorzitter
is zij tevens lid van het hoofdbestuur
en is ze vooral ook voetbalmoeder van
dochter Laura, een talentvolle speelster
van dames 1.

Sander Naaijkens is de jongste van
ons selecte gezelschap. Sander is niet
alleen een bevlogen muzikant, maar
ook al jaren actief binnen de s.v. Grol.
Keeper van het derde, keeperstrainer
bij de E-jeugd en grensrechter van A2.
Marc Rots heeft na een lange actieve
90-minuten voetbalcarrière dan wel
gekozen voor de wat veiligere 20-minuten variant bij de veteranen, maar is als
diepe spits nog net zo gevaarlijk. Vader
van drie getalenteerde voetbalzonen,
leider van C1 en mede-initiator - organisator van het Wissink D- en E-toernooi.
Matthijs Roorda is voorzitter van de
BusinessClub s.v. Grol, valt af en toe in
bij de 45-plussers en is trainer en leider
van C5. Dat laatste niet zonder succes,
want juist vandaag is zijn team kampioen geworden. Matthijs heeft twee
voetballende zoons.

Lievelderstraat 16 Groenlo • (0544) 46 16 19

www. w a r e n h u i s p o s t . nl

achtereen kampioen en dat zegt genoeg
natuurlijk. Rik heeft jarenlang gewoond
en gevoetbald in Lichtenvoorde, maar
elf jaar geleden het licht gezien en
sindsdien gelukkig gesetteld in Grolle
en bij de Grol, waar dochter Sjoukje nu
voetbalt bij de meiden van D3.

Rik Steentjes was als veldspeler vaak
geblesseerd, maar heeft als getalenteerd keeper van de 45-plussers zijn
roeping helemaal gevonden. Niet
zonder resultaat: al vijf of zes keer

Hoogtepunten en aandachtspunten (dat
klinkt een stuk positiever en vooral
ook hoopvoller dan dieptepunten)
Diana: “Ik vind het prachtig dat iedere
jeugdspeler de begeleiding krijgt die hij
of zij verdient en dat past ook hele-

maal bij een club als de Grol. De Univé
kaderschool, waar Marc van Meurs
coördinator van is, heeft hier zeker
aan bijgedragen. Er worden avonden
georganiseerd met gastsprekers om
jonge jongens en meiden te motiveren
als jeugdleider en -trainer aan de gang
te gaan of om ‘bij te scholen’. Wel
jammer dat daar over het algemeen de
mensen op af komen die het het minste
nodig hebben. Daarnaast vind ik het
wel zorgelijk dat we te weinig ouders
hebben die als trainer of leider de jeugd
willen ondersteunen. Het is bij de F en
de E echt een probleem en het komt
vaak neer op dezelfde mensen. Misschien moet het wel verplicht worden.
Jonge jeugdleiders hebben we gelukkig
wel, maar we hebben de ouders onderhand ook nodig om ze te begeleiden.’
De heren zijn het ermee eens dat de
jonge spelers goed te motiveren zijn,
maar dat van de ouders best wat
meer verwacht mag worden. Sander

Door:
Henri Walterbos
en Tim Ebbers

“De Groljeugd wordt vaak uitgenodigd op toernooien in de buurt en daar wilden we wat tegenoverstellen.”
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merkt op dat als de jongens samen
gevraagd worden iets te gaan doen in
de begeleiding ze het ook best graag
willen en vertelt dat het zeker helpt als
ouders daarin een rol spelen. Zo heeft
de begeleiding van zijn vader er mede
voor gezorgd dat hij zelf ook als leider/
trainer actief werd. Marc vult aan dat
de leiders/trainers de jongens in hun
team ook heel goed kunnen motiveren.
Een prachtig voorbeeld is Max de Vries
van C1 die de jongens echt aanspoort,
waardoor er al een aantal zelf actief zijn
als leider van een jeugdelftal. Verder
vertelt hij over zoon Daan en Jules Stokkers, beiden voetballend bij FC Twente,

die in het kader van een opleidingsstage hun eigen oefenstof hebben
‘vertaald’ naar de Grol en de jongens
op die manier trainen op dit moment.
Matthijs is al vele jaren leider en doet
ook een beroep op de ouders om toch
vooral hetzelfde te gaan doen: “Ik doe
het met veel plezier. Natuurlijk voor de
jongens en de meiden, maar het is ook
gewoon nodig, bovendien steek je er
zelf veel van op.”

BusinessClubs.v.Grol

ontmoet en
profiteer van
ons netwerk

len en ze hebben beide toch dezelfde
mentaliteit.”
Sinds dochter Sjoukje bij s.v. Grol voetbalt, is Rik ook af en toe op zaterdag
langs de lijn te vinden en is hij verder
donateur van de BusinessClub en is
daar zeer over te spreken. “Grol heeft

‘Dezelfde mentaliteit’
“Een hoogtepunt is ongetwijfeld het
kampioenschap met de 45-plussers,
alhoewel het tegelijkertijd bijna geen
hoogtepunt meer is na zes keer”, stelt
Rik tevreden vast. “Het is ook een
prachtig systeem. Om de paar weken
een toernooi en een gezellig avondje. Je
komt in mooie kantines en treft ook nog
oude bekenden waar je vroeger ook al
tegen speelde.” Rik heeft niet alleen
lang gevoetbald bij Longa, maar maakte
ook vijf jaar deel uit van het bestuur
van de Lichtenvoordse club en de liefde
is nog steeds niet over. “Ik kwam er
langs de lijn tijdens de derby’s tussen
Grol en Longa achter dat ik nog best
veel van oranje hou,” bekent hij. “De
overeenkomsten tussen beide clubs zijn
trouwens veel groter dan de verschil-

Ook
donateur
worden?
Graag!

een prachtige businessclub, maar dat
geldt ook voor Longa. We zijn vorig
seizoen rondom de derby’s bij elkaar
op bezoek geweest en dat was super.”
Matthijs vult als voorzitter graag aan
dat sfeer en gezelligheid inderdaad
belangrijk zijn binnen de BCG, maar dat
het ook mooi is om iets terug te kunnen
doen voor de vereniging. De businessclub heeft al diverse projecten voorzien
van een donatie en dat kan de Grol
natuurlijk heel goed gebruiken.

Grol/Grolse Boys
Voor Sander is het ontstaan van het
combinatieteam A2/A3 toch wel een
behoorlijk hoogtepunt. “Dat is heel
positief en het was ook nodig dat we
aanvulling kregen van Grolse Boys spelers. Met name voorzitter van de Boys
Harry Paf heeft hier veel voor betekend.
Er zit wel verschil in de niveaus van de
jongens, maar juist daarom misschien
wel een uitdaging om goed samen te
spelen, samen op te trekken. Dat is
niet altijd makkelijk, omdat je graag op
je eigen niveau wilt voetballen.” Het
hoogtepunt heeft voor Sander wel een
kanttekening en dan doelt hij op wat
leegloop de laatste tijd. “Dat is jammer,
maar het feit dat de Grol en de Grolse
Boys bij elkaar komen is alleen maar

www.bcgrol.nl

Batterij 2 7141 JL Groenlo
Tel. 0544-47 98 79
Fax. 0544-47 98 78
www.kleingunnewiek.com
Wij wensen s.v. Grol een sportief en
succesvol seizoen toe!
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MET DE MOOISTE
TEGELS EN NATUURSTEEN
U vindt altijd de juiste tegel

Wij zijn thuis in alle facetten van het schilderen,
zoals onderhoudsschilderwerk groot of klein,
binnen of buiten. Natuurlijk zijn onze mensen
ook kundig in diverse soorten wandafwerking
zoals kwartsstructuur, glasweefsel in vele
dessins en alle behang afwerkingen.
0544 46 29 99 l www.teboome.nl

Batterij 12 Groenlo Tel. 0544 - 476170 www.bettingressing.nl

binnen de club ontstaat. Dat is niet
gebeurd en we hebben intussen 150
donateurs van 102 verschillende bedrijven. Twee keer per jaar hebben we
een activiteit en een belangrijk deel van
de donaties gaat naar de Grol en komt
ten goede aan voetbal, en vooral dat
laatste is erg belangrijk.”

Is de Grol overgeorganiseerd?

positief”, vult Marc aan. “Het is een
verrijking voor de club en zeker als
er op deze manier ook nog meerdere
culturen bij elkaar komen. Je kunt het
ook nog even doortrekken naar het
meidenvoetbal en de 35- en 45-plussers;
ook een verrijking voor de club.”
Bij de vraag naar hoogte- en aandachtspunten van Marc, staat hij als eerste
even stil bij de vele overlijdensgevallen
in het afgelopen jaar. “Het hoort bij het
leven, maar het valt me dit jaar gewoon
meer op en het zijn natuurlijk ook
opvallende en markante Grol-mensen.
Verder was er natuurlijk de degradatie
van het eerste. Een absoluut hoogtepunt is dat we afgelopen voorjaar het

buurt en daar wilden we wat tegenoverstellen. Hoog tijd om naast het
Marveldtoernooi, meer te doen voor
de jeugd en dan vooral voor clubs in de
buurt, zoals Trias en BonBoys.” Samen
met Michel Hoffman, Henri Walterbos,
Rob Westervoorde, Tim Penterman en
Han Hilderink heeft Marc de organisatie verder vormgegeven en tijdens
het Pinksterweekend was Den Elshof
het toneel van een succesvol toernooi.
Marc: “Het was echt goed en ook bijzonder dat de E-tjes speelden volgens
het principe van de Twin Games. Op
een klein veld 6 tegen 6, er wordt niet
afgetrapt na een doelpunt en er is geen
inworp, maar er wordt ingedribbeld.
Snel, leerzaam en heel leuk om te zien.”

Goed voor elkaar
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eerste Wissink E- en D-toernooi hebben
georganiseerd. De Groljeugd wordt
vaak uitgenodigd op toernooien in de

Matthijs sluit zich voor wat betreft
een aandachtspunt toch nog een keer
graag aan bij de woorden van Diana als
het gaat om ouders meer te betrekken
bij een stuk organisatie. “Je doet je
kinderen er een enorm plezier mee en
dat geldt zeker ook voor de wat lagere
elftallen. Het is niet makkelijk daarvoor
voldoende begeleiding te krijgen, maar
het moet wel gebeuren natuurlijk. Voor
de rest heeft de Grol het heel goed
voor elkaar en daar moeten we zuinig
op zijn. Ook met de BCG hebben we al
heel veel bereikt. Het is een uitdaging
en je wil voorkomen dat er een hokje

Niet iedereen heeft hierover een afgewogen mening, maar Rik waagt zich
wel aan een mooie uitspraak. “Over het
algemeen vind ik van niet, maar bij de
presentatie van de jubileumcommissie
kwam ik wel even aan het twijfelen.
Stonden geloof ik wel tachtig namen
op,” lacht hij.
Marc is overduidelijk en vindt absoluut
van niet. “Als je tijdens een wedstrijddag de Grol bezoekt, is alles geregeld
en dat is voor de bezoekers van
uitclubs ook ideaal. De parkeerplaats
is ruim, het wedstrijdsecretariaat is
bemand en op het veld lopen mensen
van de parkdienst, waar je met al je
vragen terecht kunt. Dit kan alleen als
alles perfect is geregeld.”

“Graag meer gezellige middagen en avonden in het sportcafé, met live-optredens.”
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Huurwagen bestellen UEFFING bellen!

Hoge kortingen op
alle brandstoffen

www.ueffing.eu

“Er is al veel bereikt in meiden- en damesvoetbal.”

Autobedrijf Ueffing • Industrieweg 11
7141 DD Groenlo • 0544 - 464 359
de populariteit niet heeft te lijden onder het afhaken van oranje. Levert een
goed toernooi steevast leden op, bij het
niet meedoen straks verwacht niemand
aan tafel een afname van het ledental.
Een mooie geruststelling, alhoewel
Sander het wel jammer vindt dat het
een hoop gezellige voetbalavonden
scheelt.

Extra wensen
Sander heeft nog wel een wens. Hij
wil graag weer meer gezellige middagen en avonden in het sportcafé.
“Zoals laatst met de Afsluiting van het
seizoen (met een optreden van Tim
Ebbers en Tom Smits, HW). Met een
avondprogramma zorg je ervoor dat de
meiden en de jongens blijven zitten.
Je hebt dan een mooie avond en het
is ook nog eens goed voor de sfeer in
je team.” Rik kan zich er wel wat bij

ben, wil Diana nog wel kwijt dat ze natuurlijk blij is met de populariteit onder
de dames, maar dat sommige mensen
aan de zijlijn het toch nog steeds een
beetje bijzonder vinden. “Er is al veel
bereikt in meiden- en damesvoetbal en
het is heel mooi dat er in het bestuur

nu twee vrouwen zitten, maar we
moeten doorgaan met flink investeren.
Nog steeds melden zich veel meisjes
aan bij ons.”

voorstellen en denkt dat de toename
van het aantal meiden dat voetbalt
zeker kan bijdragen aan wat gezellige
avondjes. “Misschien moeten we de
meiden er meer bij betrekken, maar
in ieder geval zal iemand het initiatief
moeten nemen.”
Nu we het toch over de meiden heb-

Hoe belangrijk zijn de prestaties van
het Nederlands elftal voor een club als
s.v. Grol?
Ondanks het feit dat ‘we’ niet meedoen in Frankrijk en ‘we’ dus behoorlijk
bedroevend hebben gepresteerd, is
de groep van mening dat het sportief
gezien geen invloed heeft en dat ook

EP:Groot
EP:
Groot Zevert
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ZORGELOOS GENIETEN, WIJ ZORGEN ERVOOR
BEELD & GELUID
TELECOM & MULTIMEDIA

Het laatste rondje en eventuele wensen
voor het nieuwe jaar?

WASSEN & DROGEN

Matthijs hamert er nog een keer op en
hoopt dat we meer jonge ouders kunnen gaan begroeten als vrijwilliger. “Je
doet je eigen en de andere kinderen er
een enorm groot plezier mee.”
“Ik wil graag dat Grol C1 kampioen
wordt, want dan zitten we met de
hele jeugd op het niveau waar we als
club moeten zitten. Het is dus puur
een sportieve stap!”, kijkt Marc alvast
vooruit.
Diana wil graag waardering voor de
vrijwilligers en daagt de mensen langs
de lijn graag uit minder commentaar te
leveren.

EIGEN TECHNISCHE DIENST

De Grol is een grote club en vooral
ook een warme. Het is mooi om te
zien dat er door heel veel mensen
van alles wordt gedaan om de boel
draaiende te houden, op allerlei
gebieden. Maar het is niet makkelijk alle posities goed in te vullen
en er zijn zeker nog vrijwilligers
nodig. We hopen dat meer mensen zich melden en we de jeugd
kunnen blijven begeleiden bij het
mooiste spelletje dat er bestaat.
Het mag niet vanzelfsprekend zijn
dat ouders gewoon altijd maar
verwachten dat er begeleiding is
voor hun kind. Ook zij zijn mede
verantwoordelijk voor het in stand
houden van een vereniging. Daarnaast is het prachtig bij deze club
te horen!

KOELEN & VRIEZEN

EP: die doet het

reclame & internet

Beltrumsestraat 44 - 7141 AM Groenlo - Tel: (0544) 46 56 82
E-mail: info@grootzevertelectro.nl - www.epgrootzevert.nl
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ideemedia.nl

31

Gunnewijk - Groenlo

Voor slapen en mode
Beltrumsestraat 33, 7141 AK Groenlo
Telefoon Slapen: 0544 - 46 45 35 Telefoon Mode: 0544 - 46 13 54
www.gunnewijkgroenlo.nl

DENNIS SEESING:
DOOR ACHTERHOEKERS,
VOOR ACHTERHOEKERS
Op een doordeweekse maandagavond hebben we in het sportcafé
afgesproken; het is relatief rustig
maar het duurt wel even voordat
hij naast me komt zitten. Eerst
links en rechts nog wat handen
schudden. Dat typeert hem wel;
relaxed en tijd nemen voor iedereen.
Ondanks de drukke werkzaamheden is voetbal eigenlijk altijd zijn
grote passie gebleven. Na eerst als
spits in de Longajeugd meer dan
verdienstelijk tegen een bal aan
te hebben getrapt, speelde hij nog
een tijdje in Longa 1 en 2 voordat
hij in Groningen ging voetballen.
Omdat hij in het hoge Noorden
een studie had opgepakt, meldde
Dennis zich dan ook aan bij de
voetbalclub Gruno in Groningen
waar hij ook nog in de eerste
uitgave speelde. Bij de Oosterparkers, een andere roemruchte club
in Groningen met een verleden

in het betaalde voetbal, kwam hij
trouwens voor het eerst in aanraking met het trainersvak.
Nadat hij terug was gekeerd in de
Achterhoek heeft hij nog een seizoen in Longa 1 gespeeld voordat
hij werd benaderd door buurman
KSV Vragender. KSV had in die
dagen een sterk elftal en mede
dankzij het scorend vermogen van
Dennis werd de club in 3 jaar tijd
maar liefst 2 keer kampioen. Maar
ook tijdens zijn actieve loopbaan
was hij al bezig met het trainen
van jeugdige voetballers.

Welke elftallen heb je bij de Grol
getraind?
“Samen met Mike Peeters heb ik een
jaar Grol B1 getraind. Na dat eerste
jaar heb ik vier seizoenen Grol A1 getraind met Toon Hartman. Met Tone
was de samenwerking heel goed;
opvallend detail was dat het van hem
altijd “snelleder” en “felleder” moest.

Ik ben altijd meer een tactische dan
een technische trainer geweest en
kom daardoor bij de junioren meer tot
mijn recht. Ik vind wel dat de beste
trainers op de D, E en F-jeugd moeten
worden gezet. In die leeftijdscategorieën leren spelers het meest; je moet
daar echt kundige, gediplomeerde
trainers voor aantrekken. Trainers zijn
trouwens pas echt goed bezig als ze
de cultuur binnen de club leren begrijpen. Van de andere kant staan of vallen prestaties met aantallen. Hiermee
bedoel ik: hoeveel jeugdleden heeft
een club. Hoe groter de vijver; hoe
meer keuze en hoe hoger het niveau
in het algemeen. Als je naar Longa
kijkt dan zie je dat ze daar toch uit
een grotere vijver kunnen vissen en
dat resulteert dan weer in een ander
prestatieniveau.
Als je Longa en Grol naast elkaar zet
dan zie ik dat beide clubs erg veel op
elkaar lijken. Beide clubs zijn groot
maar wel warm en met een sterk

Door:
Mark Wessels

de regio Doetinchem. Op dit moment
werken er dagelijks tussen 500 en 600
flexkrachten voor in totaal 350 relaties
in de Achterhoek. Deze zijn verdeeld
over de sectoren bouw, techniek,
groen, logistiek, transport en administratief/ commercieel.
Over ambities gesproken; omdat
er de laatste tijd steeds meer vraag
is vanuit de industrie hebben we
hiervoor een nieuwe sector opgericht.
Ik steun verder ook het doortrekken
van de snelweg van Varsseveld naar
Enschede. Willen we als Achterhoek
bestaansrecht hebben en meetellen
dan moet deze vierbaansweg worden
aangelegd. Ik ben alleen bang dat dit
nog heel lang gaat duren.”

Blijft het kantoor van Seesing Personeel in Lichtenvoorde ondanks het feit
dat jullie zo hard groeien in de regio?

verenigingsgevoel. De fantastische
sfeer bij de Grol was dan ook zeker
voor mij de reden waarom ik het hier
zo lang heb volgehouden. Behalve het
trainen van de jeugd heb ik ook nog
een tijdje de recreanten getraind. Na
vijf jaar bij de Grol ben ik overgestapt
naar de senioren en ben ik drie jaar
hoofdtrainer geweest bij VV Zelhem.
Daarna heb ik nog de eerste selectie
van Kilder, Ulftse Boys en Pax Hengelo getraind. Trainen van een elftal
en aan een team bouwen was toch
mijn leukste hobby maar ik heb er nu
gewoon geen tijd meer voor.
Ik heb trouwens ook nog een blauwe
maandag bij Grol 3 gevoetbald met
o.a. John Ligtenberg en Leon Spiky
Geelinck. Toen ik ze vertelde bij welke
clubs ik in het eerste had gespeeld zei
Spiky: “Ik zal de volgende keer mijn
plakboek van de fietscross meenemen.”

En nu alle ballen op Seesing Personeel? Hoe verklaar je dat je bedrijf zo
succesvol is?
“Samen met mijn vrouw Wendy
hebben we twee kinderen en het
gezinsleven slokt natuurlijk al veel tijd
op.” Daarnaast timmeren we flink aan
de weg met Seesing Personeel. Ik heb
het klappen van de zweep geleerd
bij twee landelijke uitzendbureaus:
Adecco en Start.
Voordat ik voor mezelf ben begonnen
heb ik ruim een jaar nagedacht hoe ik
het bedrijf het beste op kon zetten. Je
moet eigenlijk goed voor ogen hebben: wat doen de grote spelers wel
goed en wat kan beter. Bij de grote
landelijke spelers zie je een trend dat
ze steeds onpersoonlijker worden. Bij
ons maken we voor iedereen tijd en
wordt de mens centraal gesteld. Ons
motto is: “wie goed doet, goed ontmoet”. Bij ons krijgen alle flexkrachten

om maar ’s wat noemen een flink
kerstpakket en geen halfzacht boterstaafje. Daarnaast is ons sterke punt
vooral de eigen organisatie met vakbekwaam personeel zonder verloop.
Onze opdrachtgevers vinden het niet
leuk als ze elk jaar weer een nieuwe
consultant moeten rondleiden in hun
bedrijf omdat de vorige vertrokken is.
Door die continuïteit bouwen onze
mensen een relatie op met klanten
en leren ze de bedrijfscultuur kennen. Daardoor weten ze precies wat
er leeft en wie men nodig heeft als
er vacatures zijn. Onze mensen zijn
ook multifunctioneel; als iemand met
vakantie is dan wordt dat zonder problemen door een ander overgenomen.
Als Seesing Personeel investeren we
bovendien in mensen en in opleidingen. Hierbij valt te denken aan lasdiploma’s voor lassers, BBL trajecten
(werken en leren), heftruckcertificaten
in de logistieke sector, VCA-cursussen

voor bouwvakkers, maar ook rijbewijzen en een ADR-certificaat (gevaarlijke stoffen) voor onze chauffeurs.
We hebben vanaf de eerste dag ook
fors op marketing ingezet. Dat kun
je bij ons eigenlijk onderverdelen in
print (PR, advertenties en brochuremateriaal), sponsoring (sport en
cultuur), signing (billboards en andere
reclame-uitingen), online (website,
social media en nieuwsbrieven), promotieartikelen (relatiegeschenken en
merchandising), radio (regionale radiozenders) en evenementen (beurzen
en (informatie)bijeenkomsten). We
zijn nu hoofdsponsor van bijvoorbeeld
de volleyclub Orion waar we ook
onze naam aan verbonden hebben.
We zijn verder zoal actief als hoofdsponsor bij Longa”30, official partner
van De Graafschap, de Achterhoekcup, Seesing Tournament (jaarlijks
internationaal voetbaltoernooi voor de
D-jeugd in Zieuwent) en uiteraard bij
de Grol.

Wat is de ambitie van je bedrijf?
“Het is niet mijn bedrijf maar ons
bedrijf. Zowel het personeel als de
flexkrachten zijn de basis van ons
succes. Toen ik in 2008 voor mezelf
ben begonnen heb ik na een half jaar
oud- Grollenaar Niek Bleumink als
eerste aangenomen. Niek is inmiddels
mede-eigenaar. Daarnaast hebben we
twee managers, dat zijn Sabine ten
Holder en Rob Snijders. Onze ambitie
is door te groeien in een sterk veranderende omgeving in de Achterhoek,
denk daarbij bijvoorbeeld aan de
bevolkingskrimp. We zijn daarom ook
lid van Achterhoek 2020.
Een paar jaar geleden hadden we in
en rondom de plaatsen Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten, Varsseveld en
Winterswijk nog ruim 75% van onze
flexkrachten aan het werk. Nu is dat
aandeel nog maar 50% maar werkt
de andere helft van onze mensen in

“Het kantoor blijft gewoon aan het
Rembrandtplein in Lichtenvoorde.
We hebben daar nog ruimte om uit te
breiden en daar zijn we ook druk mee
bezig. Vanaf januari 2016 hebben we
18 mensen op deze locatie. Voor wat
betreft het personeel; Lichtenvoorde
en Groenlo loopt goed door elkaar
heen. Naast dat wij enkele oud-Grollenaren in ons team hebben, wonen
momenteel Rob Snijders, Pascalle
Ressing, Sandy Schuurmans en Caron
Porskamp nog in Groenlo. Het is een
goede afspiegeling maar uiteindelijk
zijn er nog net iets meer Lichtenvoordsen!”
Wat zijn de overeenkomsten tussen
het leiding geven aan mensen bij
een uitzendbureau en het trainen
van een voetbalelftal?
”Dat is voor mij hetzelfde. In mijn benadering is er geen verschil tussen de
aansturing van mijn team bij Seesing
Personeel en een voetbalelftal. Zolang
je de mens centraal stelt, zul je hen
motiveren en haal je het beste uit het
team!”

“Op dit moment werken er dagelijks tussen 500 en 600 flexkrachten voor in totaal 350 relaties in de Achterhoek.”
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“Als je Longa en Grol naast elkaar zet dan zie ik dat beide clubs erg veel op elkaar lijken.”
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“Het voetbal zelf werd bijzaak, maar tegelijkertijd ook weer hoofdzaak.”

DE VLAG
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De maand december is voor velen een
maand van reflectie en van vooruit
kijken. Zo rond de feestdagen is dit
vaak het uitgelezen moment hiervoor.
Voor de een zal het een bijzonder jaar
geweest zijn gekenmerkt door hoogtepunten of juist door dieptepunten.
En voor de ander zal het mogelijk een
jaar geweest zijn waarin alles rustig zijn
gangetje ging en de tijd voortkabbelde.
Zo zat ik ook eens terug te kijken over
het afgelopen jaar 2015. In de zomer
van dit jaar had ik het genoegen om
weer eens in Amerika te verblijven. In
Dallas was ik op de plek waar John F.
Kennedy op 22 november 1963 werd
neergeschoten. In het gebouw van
waaruit de mogelijke schutter heeft
geopereerd is tegenwoordig een
museum gevestigd over het leven van
deze legendarische 35e president van
de Verenigde Staten. Met uiteraard
ook veel aandacht voor de moord en
de vele complottheorieën die omtrent
deze moord heden ten dage nog
steeds de ronde doen. Het museum
heb ik met veel interesse bezocht. In
het museum hing ook iets van een patriottistische sfeer die zo kenmerkend
is voor de Verenigde Staten. Je kunt
veel van de Amerikanen zeggen, maar
een bepaalde trots en vaderlandsliefde
zit er ingebakken. Wat er ook gebeurt:
ze gaan niet snel bij de pakken neerzitten. Men blijft in mogelijkheden en
kansen denken. Dat vind ik één van de
mooie kanten van dit in vele opzichten
fascinerende land. Bij grote gebeurtenissen staat men ook als een blok
achter hun president. Ongeacht of
deze nu van Republikeinse of Democratische huize is en ongeacht wat de
politieke voorkeur van de Amerikaan
in kwestie is. Na de aanslagen in Parijs
van afgelopen november zagen en
voelden we die verbondenheid met
elkaar in Europa ook, maar toch gaat
dat minder natuurlijk dan dat dit in
Amerika gaat. Dat is op zich logisch
gezien de totaal andere verhoudingen
die we in Europa kennen ten opzichte
van de verhoudingen die gelden binnen het presidentiële systeem dat de
Verenigde Staten kent. Toch kreeg ik
meerdere malen een enorm kippenvelmoment tijdens de wedstrijd Engeland
versus Frankrijk een paar dagen na
die afschuwelijke gebeurtenissen
in Frankrijk. Het indrukwekkende
monumentale Wembley stadion dat in
Londen gesierd werd met de kleuren van de Franse vlag. Op de gevel
stonden de woorden Liberté, Egalité,

Fraternité of te wel Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Vervolgens klonk
het Franse volkslied de Marseillaise op
Wembley en dit werd werkelijk door
alle spelers en supporters uit volle
borst meegezongen. Je zag dat dit een
ieder emotioneerde. Dit alles vond tenslotte pas vier dagen na de aanslagen
in Parijs plaats. Ik heb de sportwereld
zelden zo eensgezind gezien. Het
voetbal zelf werd bijzaak, maar tegelijkertijd ook weer hoofdzaak. Door het
doorlaten gaan van deze wedstrijd geef
je aan niet te buigen voor terrorisme.
Hiermee werd bevestigd dat sport
wel degelijk verbroederd. Het was
uiteraard heel spijtig dat door diezelfde
terroristische druk op diezelfde avond
de wedstrijd van Duitsland tegen
Nederland uiteindelijk geen doorgang
kon vinden. Ook deze wedstrijd was
bedoeld om te laten zien dat je niet
moet wijken voor terreur. Dat lijkt mij

ook de juiste insteek voor de toekomst
bij (sport)evenementen. Uiteraard met
voldoende oog voor een ieders veiligheid. Zo terugkijkend op 2015 is voor
mij het sportmoment van 2015 zonder
enige twijfel en zonder welke topprestatie door welke sporter geleverd
dan ook te kort te willen doen, de
wedstijd van Engeland tegen Frankrijk.
Hier kwam voor mij alles in samen.
Het wordt ook tijd om vooruit te kijken
wat 2016 ons gaat brengen. Een mooie
blik op 2016 wordt geboden door de
Scheurkalender van s.v. Grol. 366 pagina’s die gevuld zijn met persoonlijke
boodschappen, ludieke anekdotes en
veel humor. Hiermee begint iedere dag
van het nieuwe jaar met een uniek s.v.
Grol momentje. Ik wens u allen fijne
feestdagen toe en bovenal een gezond,
liefdevol en sportief 2016 toe.
De Vlaggenist
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