
                                     
 
Jaarverslag Voetbalvereniging Minnertsga november 2021 tot 2022 
 
Waar het seizoen 2020-2021 geschiedenisboeken in gingen als ‘het jaar van Corona’ 
begint dit jaarverslag er ook weer mee.  
 
De geplande ledenvergadering 19 november moest worden uitgesteld helaas. De strenge 
regels lieten dit niet toe.  
 
Wel was er in november goed nieuws. De pannakooi kon alvast worden gebruikt door alle 
dorpskinderen. En dat werd in grote getale gedaan. Super.  
 

 
 
Na de winterstop werden de trainingen en competities weer opgestart. Met hier en daar 
nog wat regels, maar fijn dat iedereen weer lekker met de bal los kon.  
 
  



Vanaf februari tot april zijn we ingeloot om mee te doen met de Poeisz actie. Dit werd 
uiteindelijk een prachtig bedrag. 
 

 
 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april zijn de pannakooi en de jeu de boulesbanen, beach 
volleybalveld en de kaats/tennismuur feestelijk geopend.  
 
Op vrijdag 27 mei hield VV Berlikum een receptie voor hun 50 jarig bestaan. Wij kwamen 
niet met legen handen en gaven dit cadeau.  
 

 



Op zaterdag 28 mei was ons slotfeest. Met twee springkussens, een DJ en een 
penaltybokaal voor de jeugd was het erg gezellig.  
 

 
 

Het seizoen was begin juni ten einde voor alle teams. Het 1e en 2e mannen is mooi en 
netjes in de middenmoot geeindigt. Het 3e werd laatste en zal volgend seizoen een klasse 
lager gaan voetballen. De 35+ van VVM was ook een middenmoter dit jaar.  
BMJ 30+ werd kampioen op vrijdagavond. BMJ vrouwen 1 in de zaal werd ook kampioen! 
Super. BMJ vrouwen 1 op het veld haalde nacompetitie. En BMJ vrouwen 2 op het veld 
eindigde netjes op een 4e plek.  
 
Op 3 juni kon eindelijk weer een fysieke ledenvergadering worden gehouden. 
 
Op zaterdag 13 augustus begon de voorbereiding voor het 1e weer en al snel kon 
iedereen weer los. En we zien elke zaterdag veel lachende en fanatieke gezichten. 
Prachtig in beeld gebracht ook door Goffe Jensma. Top is dat.  
 
27 augustus had ook de jeugd een prachtige trainingsochtend die werd afgesloten met 
een gezamenlijke lunch. Een hele leuke start van het seizoen.  
 
In september en oktober deed VV Minnertsga weer mee met de Rabo clubsupport actie 
en dat leverde weer een prachtig bedrag op. Bedankt allemaal voor het stemmen! 
 

 



Begin oktober vond de officiële presentatie van onze “nieuwe” teamsponsoren plaats.  
Zonderland bv ging van het 2e naar het 1e en Kieftenburg Boomsma samen met 
Groeneveld evenementenservice gingen van het 1e naar het 2e elftal.  
Riedex is nieuw en is bereid het 3e te sponsoren. Fantastische ontwikkeling en een 
compliment voor de sponsorcommissie!  
 
27 oktober heeft de voetbalvereniging zich gepresenteerd aan nieuwe dorpsgenoten. Dit 
leverde zelfs al wat nieuwe trainingsleden op. Top.  
 
Yvon de Vries is sinds enkele weken geselecteerd bij KNVB meiden onder de 12 jaar 
Noord. Na de eerste 2 trainingen is ze door en traint ze ook deze maand elke week in 
Nieuwehorne. Ook zit ze bij de selectie die een wedstrijd gaat spelen. Super.   
Gefeliciteerd Yvon en zet m op! 
 
29 oktober had de activiteitencommissie een oktoberfest georganiseerd. Het was super 
voor elkaar en erg gezellig! 
 
Ook wordt er alweer geklaverjast, WK wedstrijden kun je samen bekijken in de kantine 
en komt de Embessy eraan! Hou de website en de socials in de gaten voor de data.  
 

 
 


