
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. De goede voornemens zijn bij
sommigen wellicht doorgeschoven naar het volgende jaar, maar feit is dat iedereen de
voetbalschoenen weer uit de kast heeft gehaald. De tweede helft van de competitie is

gestart en de jacht op de prijzen is weer geopend. Na zes voetballoze weken, uitgezonderd
van het oliebollentoernooi en de nieuwjaarswedstrijd, stroomt het complex weer vol met

enthousiaste spelers, vrijwilligers en ouders. We hebben tijdens de receptie getoost op een
mooi en sportief (voetbal)jaar en tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwste

ontwikkelingen met de aanwezigen gedeeld. In deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op
de hoogte van deze ontwikkelingen en blikken wij vooruit op alles dat komen gaat.

 
Namens het bestuur wens ik jullie veel leesplezier toe!

 
Danny ten Veen
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Alle voetbalfoto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door onze huisfotograaf Hans van Beek. 



Binnen het bestuur waren Mecit Koca en
Patrick Chin-A-Loi betrokken bij de
gesprekken met verschillende partijen.
Mecit Koca over de samenwerking: ‘’De
samenwerking tussen onze club, Robey
en Voetbalshop Amstelveen is een
enorm mooie stap voor onze club. Naast
dat ik van mening ben dat we er zowel
op uitstraling als kwaliteit op vooruit
gaan, is dit voor zowel onze vrijwilligers
als onze leden een goede stap. Iedereen
kan 6 dagen per week kleding kopen in
de winkel of 24/7 snel en makkelijk
online bestellen. Geen gedoe meer met
grote eigen voorraden en een clubwinkel
dus!’’

 

Waarom is de overstap naar Robey en
Voetbalshop gemaakt?
De switch naar Robey maken wij omdat
we vertrouwen hebben in de kwaliteit van
de kleding. Robey is het kledingmerk van
een aantal grote Nederlandse clubs (FC
Groningen, Sparta Rotterdam, Willem II).
Daarnaast konden wij een eigen
customshirt ontwerpen, wat inhoudt dat
er een ontwerp wordt gemaakt op basis
van de wensen van Amstelveen
Heemraad. 

Het nieuwe wedstrijdtenue waarin wij
gaan spelen is dus geen standaard shirt
uit de collectie van Robey. We
verwachten dat de levering via Robey
betrouwbaar(der) zal zijn omdat alles
wordt gedistribueerd vanuit Nederland.
Daarnaast vonden we het belangrijk om
onze eigen kledingwinkel te ontzorgen.
Het vergt veel administratief werk en tijd
van de betrokkenen. Voetbalshop
Amstelveen voldoet hier volledig aan
doordat zij de voorraad, administratie en
bedrukking overnemen. Daarnaast is
Voetbalshop Amstelveen bij meerdere
clubs in de omgeving betrokken en
hebben zij veel ervaring met zulke
constructies. We hebben veel vertrouwen
in deze samenwerking.

"Naast dat ik van mening ben dat

we er zowel op uitstraling als

kwaliteit op vooruit gaan, is deze

samenwerking voor zowel onze

vrijwilligers als onze leden een

goede stap."

M E C I T  K O C A

AMSTELVEEN X ROBEY X VOETBALSHOP

Het huidige kledingcontract met Kelme
loopt af aan het einde van dit seizoen
(2022-2023). Dit heeft ons de ruimte
gegeven om verschillende mogelijkheden
voor een nieuwe overeenkomst af te
wegen. De afgelopen periode zijn er dan
ook met meerdere partijen gesprekken
gevoerd. Hierin zijn verschillende
facetten zoals prijs, kwaliteit, custom
shirts en andere zaken meegenomen. De
keuze is uiteindelijk gevallen op een
samenwerking met Robey en
Voetbalshop Amstelveen. Met ingang van
seizoen 2023-2024 speelt Amstelveen
Heemraad in een nieuwe kledinglijn.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 23 januari 2023 is de nieuwe
kledinglijn en het gevolgde proces
gepresenteerd aan de aanwezige leden.

Er is een vierjarige overeenkomst
gesloten met Robey als nieuw
kledingmerk. Daarnaast zal Voetbalshop
Amstelveen, gevestigd   te
Kostverlorenhof 147, fungeren als
winkel. Hier kunnen de tenues en
overige voetbalspullen worden gekocht. 

Raadpleeg voor meer informatie de website.Foto: Liam Westerveld, eigenaar Voetbalshop Amstelveen (links) & voorzitter Paul Groen (rechts)



Eind december heeft het bestuur van Amstelveen Heemraad een
overeenstemming bereikt met Firefly, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in onder meer de productie en onderhoud van
ledverlichting.

Onze voorzitter, Paul Groen, erkent blij te zijn met de investering:
‘ ’We zijn verheugd om eindelijk de overstap te maken naar
ledverlichting. De voordelen zijn eindeloos, want naast een
prettiger zicht voor de leden is het een enorme besparing op onze
energierekening. De lampen zullen direct branden en hebben
daarnaast meer branduren dan de traditionele verlichting. Nu
willen we doorpakken en nog meer verduurzamingsinvesteringen
doen.’’

De verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2023 de
ledverlichting op beide kunstgrasvelden wordt geïnstalleerd.

Wist je dat...
... de Grote Clubactie €4.434 heeft opgeleverd?
... van deze opbrengst al twee nieuwe doelen zijn gekocht? 
... we in de kantine extra barcoaches zoeken? 
... de Kikker in februari alweer een jaar terug is als mascotte
op   het veld bij thuiswedstrijden van het Eerste? 
... we veel jubileumboeken hebben verkocht, maar er gelukkig
nog steeds een aantal beschikbaar zijn om te kopen? 
... we enorm blij zijn met alle vrijwilligers die rondlopen bij
onze vereniging? 
... er een nieuw bestuurslid Commerciële Zaken en Jeugdzaken
is benoemd die zich straks kort zullen voorstellen? 

VERDUURZAMEN
Ledverlichting op onze kunstgrasvelden



Mijn verbintenis met deze vereniging gaat helemaal terug tot de
periode CSCA. Mijn vader was in zijn jonge jaren actief als
voorzitter van CSCA en later vv Amstelveen. Ik ging elke zaterdag
met hem mee naar het voetbal en als hij dan in de bestuurskamer
was, speelde ik met mijn vriendjes langs de slootjes uitkijkend
richting Uithoorn. Ik heb in het groen/wit gevoetbald in de pupillen
en junioren. vv Amstelveen Heemraad heeft altijd een warm plekje
bij me gehouden en toen Luuk sr. afgelopen zomer overleed en ik
de club informeerde, is het contact hersteld. 

Ik ben inmiddels (bijna) 64 jaar en ga, na 42 jaar bij een bank
gewerkt te hebben met pensioen. Ik ben getrouwd met Margot, we
hebben 3 kinderen en wonen in Uithoorn. Ik kijk er naar uit om
weer onderdeel van deze mooie club te mogen zijn en hoop de
komende periode weer veel oude bekenden en nieuwe gezichten
te ontmoeten.

LUUK NOOTER, COMMERCIËLE ZAKEN

Even voorstellen... 
Nieuwe bestuursleden

NATASCHA HENDRIKSEN, JEUGDZAKEN
Ik ben Natascha Hendriksen Rattan-Tewari en vier jaar
geleden ben ik bij Amstelveen Heemraad gekomen, omdat
mijn zoon graag wilde voetballen. Ook mijn dochter voetbalt
inmiddels al enkele seizoenen bij Amstelveen Heemraad. In
het dagelijks leven ben ik advocaat met een civiele
procespraktijk en daarnaast ook als vrijwilliger betrokken bij
Amstelveen Heemraad. Eerst als trainer en later als één van
de coördinatoren van de JO11. Als bestuurslid Jeugdzaken zal
ik mij niet alleen bezighouden met de technische- en
organisatorische aspecten van onze jeugdopleiding. Ook wil ik
mij graag inzetten voor het verder bouwen aan een vereniging
waar we aandacht hebben voor elkaar en gezamenlijk de
schouders eronder willen zetten om fijne herinneringen te
creëren voor onze jeugd.



JAAROVERZICHT
EEN KORTE TERUGBLIK OP 2022 

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 26 januari
2022 (toen nog digitaal vanwege
de COVID-maatregelen) werden

Chris van den Steenhoven (links)
en Muriëlle Schagen (onder)

benoemd tot Lid van Verdienste
vanwege hun uitzonderlijke

werkzaamheden gedurende een
lange periode. 

De G-Force ontving in maart
sweaters en nieuwe ballen dankzij

een sponsordeal met Royal Lemkes
Foundation.

 
Het Sponsor Club evenement werd

georganiseerd in april. De
sponsoren werden uitgenodigd

voor een competitiewedstrijd van
het Eerste. 



Boyd Spruijt kreeg tijdens de
jaarlijkse lintjesregen de

onderscheiding Lid in de Orde
van Oranje-Nassau toegekend.
Dit vanwege zijn decennia lange

vrijwilligerswerk voor onze
vereniging: van de organisatie van  

Sixen, veelvuldig bardiensten
draaien tot aan zijn werk voor de

onderhouds-/werkploeg.

Dinsdag 10 mei werden, na enige 
 tijd een mondeling akkoord te

hebben, de contracten van
hoofdtrainers Norbert Alblas,
Edwin van Maas en assistent-

trainer Robert Lesmeister
getekend. Het seizoen '21-'22

hebben we uitstekend afgesloten
met de periodetitel en een vierde

plek op de ranglijst.

Het Sixen toernooi werd
traditiegetrouw in juni

georganiseerd en was als vanouds
een groot succes. Heel veel 

 gezelligheid, twee geslaagde
dagen en één terechte winnaar.



Tijdens de Buitengewone ALV werd
het voorstel  voor de

statutenwijziging goedgekeurd. 
 

Daarnaast werden Hans van Beek
(links) en Geert Pielage (rechts)

benoemd tot Lid van Verdienste
en werd Herman de Ruiter,

vanwege zijn staat van dienst,
benoemd tot Erelid. 

In oktober werd ons 75-jarig
jubileum gevierd. Met dank aan de
vrijwilligers tijdens de activiteiten

en de inzet van de
jubileumcommissie was het een

groot succes; van het Oktoberfest,
de pubquiz, de bingo, de officiële

receptie en de jubileumdag.
Gelukkig hebben we de foto's nog

om na te genieten!

In 2022 zijn vier belangrijke
(voormalige) leden ons ontvallen: 

 
Ruud van Beemdelust - speler

veteranen en keeperstrainer jeugd
Bob Uljee - (jeugd)trainer

Luuk Nooter sr. - Erevoorzitter
Ruud Pelsma - voormalig
keeperstrainer selectie 



GEZOCHT! Nieuwe coaches voor in de kantine 

Ben je graag in contact met anderen, wil je mensen helpen en vind je het leuk om

afwisselend bardiensten te draaien binnen een leuke, zelfsturende groep? 

Dan zijn we op zoek naar jou! Het maakt niet uit als je nog nooit in de kantine

hebt gestaan, want je wordt ingewerkt door een andere kantinecoach. 

Je kan zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent en hebt daardoor zelf in de

hand hoe vaak je achter de bar/keuken staat. Aanmelden kan door je interesse

kenbaar te maken bij het kantinepersoneel of door het vrijwilligersblad (bij de

kassa) in te vullen en af te geven aan een kantinecoach. 

Dan nemen wij contact met je op! 

JAAROVERZICHT 2023



VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, op
maandag 23 januari, is Melvin ten Veen gekozen tot
Vrijwilliger van het Jaar. Melvin ontving 38% van de

stemmen, die leden digitaal konden uitbrengen.
Filip Lahola en Bram Feenstra ontvingen

respectievelijk 32% en 30% van de stemmen. 
Je kunt Melvin kennen als jeugdtrainer van

meerdere elftallen, dit seizoen de MO17-1, de JO15-
1 en MO13-1. Daarnaast beheert hij de sociale

mediakanalen Instagram en Facebook, ontwerpt hij
de posters van het Eerste en doet hij dit jaar de

KNVB-cursus tot Voetbalkadercoach.

Melvin ten Veen  


