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Samenstelling bestuur 
Het bestuur is het afgelopen jaar actief geweest in de volgende rolverdeling: 
Dagelijks bestuur 

- Voorzitter   Henk Timmer 
- Penningmeester  Gerrit van den Berg 
- Secretaris   Gert-Jan Prophitius 

Specifieke bestuursleden 
- Facilitaire zaken  Erik Vermeulen 
- Horeca/ Activiteiten  Alice Haklander 
-  Voetbal technische zaken Jacco van ’t Sot / Ariën van Nijhuis 
- Commerciële zaken  Martin Dooijeweerd / Peter Epe 
- Jeugdzaken   Gert-Jan Bronkhorst 

 
Voor u ligt al weer mijn 6e jaarverslag als secretaris van v.v. Hierden. Voorgaande jaren 
schreef ik dikwijls over een lastige tijd voor verenigingen, toen kon ik echter nog niet 
voorspellen dat het lastigste jaar er nog aan zat te komen. Het verenigingsjaar begon zoals 
gewoonlijk ergens eind augustus, de Veluwade was geweest, Hierden was nog een jaar 
verzekerd van de eerste klasse, en we hadden er weer zin in met z’n allen. 
 
Net na de jaarwisseling hoorden we voor het eerst van het corona-virus, en niet veel later, 
ergens in maart, werd alles stilgelegd. Onwerkelijk voor iedere voetballiefhebber, alles lag 
eruit. Mheenzicht ging op slot, het EK werd verplaatst, en zelfs de Olympische spelen 
werden zonder pardon doorgeschoven. 
Richting de zomer gloorde er hoop, de eerste golf was verdwenen, in september zou de bal 
weer gaan rollen. 
Er mocht weer gevoetbald worden zonder publiek. Via Radio Nunspeet, Twitter en zelfs door 
de eerst officiële Livestream kon een ieder thuis vanaf de bank toch de wedstrijden van 
Hierden 1 volgen. De overige teams waaiden uit over om hun wedstrijden te spelen zonder 
publiek.  Diverse teams kregen er begeleiders bij in deze tijd. De voetbalpret was echter van 
korte duur, na een aantal wedstrijd sloeg corona wederom keihard toe. En tot op de dag van 
vandaag ligt ons geliefde spelletje nog steeds grotendeels stil.  
 
Mooi om te zien was de bereidheid van vele vrijwilligers ondanks deze crisis. Een aantal keer 
gloorde er hoop en mochten we weer open. Diverse vrijwilligers melden zich aan als 
“corona-vrijwilliger”, binnen no-time werden er allerlei Protocollen uit de grond gestampt, 
en werd Sportpark Mheenzicht corona-proof gemaakt. 
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Telkens kregen we met z’n allen de deksel weer op de neus. Gelukkig wordt 
er nu op grote schaal gevaccineerd, en is het einde in zicht. 
De huidige competitie is definitief geschrapt, dit betekent dat we volgend 
jaar “gewoon” weer opnieuw beginnen. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat v.v. Hierden mee gaat doen aan de 
Veluwe Cup. Als de corona-maatregelen het toelaten willen wij samen met vv Nunspeet, FC 
Horst en Zwart-Wit ’63 deze zomer de strijd aan gaan. 
Het definitieve idee wordt nog vormgegeven, maar er wordt gekeken of er naast eerste 
elftallen, ook andere teams van de verschillende verenigingen tegen elkaar kunnen strijden. 
 
Ledenadministratie 
Tijdens het versturen van uitnodigingen/brieven naar de leden valt op dat er nog een aantal 
onjuiste, niet actuele adressen in Sportlink staan. Om Sportlink up-to-date te houden en om 
een ieder te voorzien van de juiste (digitale) post is het van belang dat u/jij eventuele 
adreswijzigingen doorgeeft aan de ledenadministratie (ledenadmin@vvhierden.nl) 
 
Bestuur 2021 
Zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen, treden er in november 2021 de nodige 
bestuursleden af. De club kan niet zonder een voltallig bestuur. Ik roep dan ook een ieder die 
iets kan betekenen op, om zich te melden bij het huidige bestuur. Er is dan voldoende tijd 
voor een warme overdracht. 
 
Mijn 3e termijn als bestuurslid loopt ook af in november 2021. Op dit moment ben ik dan 
ook aftredend. Of ik mijzelf herkiesbaar ga stellen hangt af van diverse factoren, maar een 
belangrijke factor zal de bezetting van het bestuur zijn. Een incompleet bestuur kost zo veel 
extra tijd, en die extra tijd kan ik niet meer vinden in mijn agenda. 
 
Hopelijk zijn we elkaar we snel langs de lijn! 
 
Met vriendelijke groet, 
Gert-Jan Prophitius 
Secretaris v.v. Hierden 


