
26-01-2021        “ Noordpool Nieuws “ 
 
Iedereen, jong en oud zal zich het jaar 2020 herinneren als “ Corona jaar “. 
Het jaar waarin wij werden geconfronteerd met iets wat we niet kenden en 
waarvan we de gevolgen niet konden overzien.  
Al gauw werd duidelijk dat wij ons moesten voorbereiden op een andere 
wereld met vergaande gevolgen voor iedereen. 
Met nadruk werd al gauw gewezen op de noodzaak om maatregelen te nemen 
en samen verantwoordelijkheid te dragen voor bestrijding van de crisis 
 
Voor onze vereniging betekende dit dat bijna van de ene op de andere dag 
besloten moest worden om te stoppen met het aanbieden van ons product  
  
 “ Voetbal “. 
 
Dat was een harde dobber die we moesten verwerken en waar we ondanks alle 
beperkingen oplossingen voor moesten vinden. 
Vanaf dat moment werden wij op de proef gesteld en werden onze creativiteit 
en inventiviteit getest. De aandacht was vooral gericht op de organisatie van 
die activiteiten die nog mochten en de informatie en communicatie daarover 
in en extern. 
Toen bleek de weerbaarheid van Noordpool als vrijwilligersorganisatie. Doel 
was om het voetbalprogramma zo lang mogelijk door te kunnen laten gaan. 
Met de inzet van onze leiders, begeleiders en trainers werd ( en wordt ) 
georganiseerd, gepast en gemeten met als resultaat dat de activiteiten voor de 
jeugd kunnen worden voortgezet. 
Binnen de zeer beperkte mogelijkheden wordt aan senioren en leiding de 
vrijheid gegeven om zelf te beslissen. 
We moeten de inspanningen om het voetbal nog een beetje leuk te houden 
niet onderschatten. 
Geen gebruik van de kleedkamers, voor senioren amper training - en geen 
wedstrijdmogelijkheden, clubhuis gesloten en geen publiek hebben gevolgen 
voor de motivatie en inspiratie van ieder. 
Grootste algemeen maatschappelijke probleem is het missen van het sociale 
gebeuren. 
 
 
 
 
 



 
Activiteiten. 
 
Onze activiteiten commissie blijft enthousiast wat blijkt uit de organisatie van 
verschillende activiteiten zoals o.a. de Sinterklaas actie, bingo’s op de tribune, 
oliebollenactie. Geprobeerd wordt een jaarplan in te vullen. 
 
Infrastructuur. 
 
Om het voetbal mogelijk te maken en verder te ontwikkelen is het nodig 
gebruik te kunnen maken van diverse middelen ( infrastructuur ). 
Wij prijzen ons gelukkig met de beschikbaarheid van een gevarieerd pakket aan 
voorzieningen in “ Het Boukemapark “.   
De combinatie van sport, recreatie, onderwijs en jongerenwerk biedt 
mogelijkheden tot samenwerking en past bij onze slogan “Noordpool midden in 
de samenleving “ 
Samen met alle gebruikers  zijn wij op verzoek van de gemeente 
verantwoordelijk voor de coördinatie van het beheer in het park. Ook de 
ontwikkeling en uitvoering van activiteiten passen daar in.  
De gemeente participeert in dat overleg. 
 
Op onze ( eigen ) agenda voor infrastructurele maatregelen /wensen staan: 
 
- afronding van het overleg tussen gemeente, SBAU ( Stichting Beheer 
   Accommodaties Uithuizen ) en Noordpool over eventuele overname van de  
   kleed/was accommodatie. 
- verbetering/ vernieuwing van de veldverlichting op het hoofdveld. 
- toepassing energiebesparende maatregelen. 
- renovatie tribuneaccommodatie. 
 
Voor onze dagelijkse beheerverantwoordelijkheid kunnen wij een  beroep doen 
op onze zeer gewaardeerde accommodatie werkgroep. 
Deze groep is verantwoordelijk voor het dagelijkse kleinschalige onderhoud 
maar is ook mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
verbeteringsplannen. Zo is onlangs in samenwerking met de gemeente, de 
Basisscholen en het Jongerencentrum een tegelplateau voor opslag van de 
verplaatsbare doelen gerealiseerd, is er een nieuwe verspringbak voor scholen 
aangelegd, zijn  de toiletgroep en de bestuurskamer opgeknapt, worden de 
reclameborden gemaakt en onderhouden en wordt nu het renovatieplan voor 
de tribune uitgewerkt. 



 
 
Communicatie. 
 
Het informeren en communiceren in deze nieuwe wereld vraagt om extra 
aandacht. 
We hebben daarvoor een communicatieplan vastgesteld dat mogelijkheden 
geeft om op dat gebied noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Op korte 
termijn moeten daarvan de resultaten duidelijk zijn . 
 
Actueel. 
 
Op initiatief van het jeugd en senioren voetbal is een voorstel gedaan voor het 
ontwikkelen van een kwaliteitsimpuls door het inpassen van de jeugd bij de 
senioren. 
Bedoeling is de jo17-1 en de jo19 samen met het eerste team onder te brengen 
in een selectiegroep. Na uitvoerig overleg met alle betrokkenen zijn de reacties 
zeer positief, is er overeenstemming over het project en heeft de 
initiatiefgroep de vraag gekregen om het project verder uit te werken. Dat 
moet uiteindelijk tot resultaat hebben een nieuwe start in de competitie met 
een nieuw eerste selectie team en een nieuw tweede team met het accent op 
kwaliteitsverbetering op basis van inpassing van jong talent.  
In de kwaliteitsimpuls is er een belangrijke rol voor onze hoofdtrainer. 
Deze staat volledig achter het initiatief.  
Wij zijn dan ook uitermate content te kunnen melden dat in goed overleg met 
Willem Kluin overeenstemming is bereikt over verlenging van zijn contract. 
Hierbij moet worden vermeld dat nog wordt overlegd met een aantal 
jeugdtrainers over de continuering van hun werkzaamheden 
 
Deze informatie uit het bestuur is bedoeld om aan te geven dat wij alle zeilen 
bij moeten maar ook willen zetten om de situatie die nog steeds onduidelijk en 
onzeker blijft zo positief mogelijk willen aanpakken. 
Wij weten dat we kunnen rekenen op steun van onze leden, aanhang en 
sponsors maar vooral op onze vrijwilligers! 
Ook kunnen we gebruikmaken van ondersteuningsmaatregelen van de KNVB, 
NOC-NSF en de gemeente die steeds meer benadrukken hoe waardevol sport 
en bewegen zijn in deze crisissituatie die een aanslag doet, vooral bij de jeugd 
op de fysieke, geestelijke en sociale gezondheid.  
 
Het Bestuur. 


