
Identiteit en activiteiten  

De commissie identiteit en activiteiten heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met drie 

speerpunten: 

1. Het onder woorden brengen van de identiteit van de nieuwe vereniging. Waar staan we 

voor, wat vinden we belangrijk, wat zijn onze kernwaarden. 

2. Het kiezen van de nieuwe verenigingsnaam, clubkleuren, logo en tenue. 

3. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten waarbij de leden elkaar beter leren kennen en 

de onderlinge band versterkt wordt. 

De commissie bestaat uit de volgende personen: Henk Postma, Imca van der Velde, Jorrit Veenstra, 

Evert Kuipers, Jan de Boer, Mark Vos en Bauke de Haan (voorzitter) 

 

identiteit 

De commissie heeft meerdere keren gesproken over de identiteit van de nieuwe vereniging. Waar 

staan we voor, wat willen we uitstralen, wat verwachten we van de leden c.q. ouders van leden, 

waar kunnen we op worden aangesproken enz.. Binnen de nieuwe voetbalvereniging zal het beleid 

moeten worden gebaseerd op de gekozen identiteit. Ook vonden we het belangrijk om te beschrijven 

waar we vandaan komen. Eén nieuwe voetbalclub in Surhuisterveen is natuurlijk fantastisch maar de 

rijke geschiedenis van met name v.v. Surhuisterveen en v.v. ’t Fean’58 maar ook de Feanstars is wel 

de basis voor de nieuwe club. De teksten zijn steeds gedeeld met de fusiecommissie. Uiteindelijk 

heeft dat geresulteerd in de volgende tekst: 

 

Waar staan wij voor  

FC Surhústerfean / FC Surhuisterveen is een voetbalclub voor alle inwoners van Surhuisterveen en 

omstreken. We zijn echter niet alleen een club van en voor voetballers. Voetbal is wat ons bindt, 

maar als vereniging zijn we meer dan een voetbalclub. 

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij onze club. Respect en verbondenheid zijn onze 

kernwaarden. Ze bepalen hoe we binnen onze vereniging met elkaar omgaan en hoe we onze doelen 

en ambities nastreven. 

Op basis van deze kernwaarden zijn we ons bewust van en geven we inhoud aan onze 

maatschappelijke functie. Samen sporten is gezond voor lichaam en geest en heeft een belangrijke 

sociale component. 

Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen niveau, waarbij plezier en prestatie hand in hand 

gaan.  

We vormen samen een warme en veilige omgeving voor onze leden, familieleden en gasten. We 

dragen allemaal op onze eigen manier een passend  steentje bij aan de vereniging die we samen 

willen zijn: een kleurrijke club waar we, ondanks onze verschillen, allemaal gelijkwaardig zijn.  

Als lid en ouders van een jeugdlid maak je de keuze om bij deze club te horen en je te identificeren 

met onze kernwaarden. Samen delen we de liefde voor onze club en zetten we de schouders 

eronder. 

Samen zijn we sterk. Samen houden we van voetbal, van ónze club. 



Waar komen we vandaan 

 

v.v. Surhuisterveen is opgericht op 15 mei 1935. Men startte destijds met één 

seniorenelftal in de 3e klas van de F.V.B. Het terrein waarop werd gespeeld was gelegen 

aan de Groningerstraat waarop nu Avek International is gevestigd. In 1945 werd de 

vereniging verrijkt met een zaterdagafdeling. In 1950 behaalde het 1e zondagelftal het 

kampioenschap, waarna de KNVB andere eisen aan de afmetingen van het terrein stelde en derhalve 

moest er een goede kleedgelegenheid op het terrein aanwezig zijn. Wat volgde was een verhuizing 

naar de Lauwersweg. In 1958 gingen de zondag- en de zaterdagafdeling hun eigen weg. Het leidde 

tot een nieuwe zaterdagvereniging genaamd v.v. ’t Fean ’58. Omdat v.v. Surhuisterveen de oudste 

rechten had behield het zijn naam. De vereniging kwam tot grote bloei en het eerste elftal kwam nog 

wel eens uit in de tweede klasse van de KNVB, destijds het op één na hoogste niveau. In 1972 werd 

er een nieuw sportpark geopend genaamd “de Ketting”, de huidige accommodatie. Na 1985 volgde 

een avontuur dat langs allerlei niveaus ging, omhoog en weer omlaag. ’Een achtbaan van prestaties’  

noemden Feike Wouda en Gerard Bos, schrijvers van het jubileumboek in 1985, deze periode.  

In het seizoen 2019/2020 werd er tijdens een buitengewone ledenvergadering de beslissing 

genomen om met het 1ste en 2de elftal over te stappen van de zondag naar de zaterdag als 

speeldag. Momenteel speel men in de 5e klasse A. De clubkleur is oranje. De jeugdafdeling van v.v. 

Surhuisterveen speelt samen met de jeugd van v.v. ’t Fean ‘58 onder de naam SJO Feanstars. 

 

v.v. ’t Fean ’58 werd opgericht op 23 juni 1958, maar de vereniging had wel een 

voorgeschiedenis. Na de bevrijding werden er ter viering enkele voetbalwedstrijden 

georganiseerd tussen de dorpsbewoners van Surhuisterveen en de hier in het laatst van 

de oorlog vertoevende evacués uit het zuiden van het land. De wedstrijden werden gespeeld achter 

café Hollema, de tegenwoordige Brasserie Kolkzicht. De meeste spelers van het dorpselftal kwamen 

uit de voetbalvereniging Surhuisterveen, maar er speelden ook jongens mee die om principiële 

redenen niet op zondag wilden spelen. Veearts Kooistra, de toenmalige voorzitter van 

Surhuisterveen kwam toen op het idee de vereniging te verrijken met een zaterdagafdeling. Op 23 

juni 1958 werd er een vergadering uitgeschreven door de zaterdagvoetballers om een nieuwe 

vereniging op te richten hetgeen slaagde. Toen volgde de naamgeving van de vereniging. Dat werd 

dus v.v. ’t Fean ‘58. Het eerste elftal bekroonde het seizoen 2021-2022 met het kampioenschap in de 

tweede klasse en dus volgde promotie naar de eerste klasse. Daarmee werd geschiedenis geschreven 

want nooit eerder speelde men op dit niveau. Hiervoor speelde het eerste elftal vanaf het seizoen 

1997-1998 tot de degradatie in 2016 negentien jaar onafgebroken in de tweede klasse. Al in 2018 

keerde het vlaggenschip terug op tweede klasse niveau.  v.v. 't Fean '58 speelt in het blauw (shirt), 

wit (broek) en rood (kousen). De jeugdafdeling van v.v. 't Fean '58 speelt samen met de jeugd van v.v. 

Surhuisterveen onder de naam SJO Feanstars.  

 

SJO Feanstars  

In het seizoen 2007-2008 is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen v.v. 

Surhuisterveen en v.v. ’t Fean ’58 voor de jeugdafdelingen. Directe aanleiding was het feit dat beide 

verenigingen geen B-junioren in competitieverband konden inschrijven. Er werd besloten om 

voorlopig de A, B en C junioren te laten spelen onder de naam Feanstars en er werd gekozen voor 

nieuwe clubkleuren. De clubkleuren werden: zwarte broek, zwarte kousen en zwart shirt met alleen 

in het logo de beide kleuren van de verenigingen. Later zijn de jongere jeugdteams toegevoegd. 



SJO Feanstars hebben een duidelijke doelstelling: “De samenwerking moet een waarborg zijn voor de 

continuïteit van kwalitatief goed jeugdvoetbal in de gemeenschap van Surhuisterveen en omstreken”  

 

 

Het kiezen van een nieuwe verenigingsnaam, tenue, clubkleuren en logo 

Bij het kiezen van een nieuwe verenigingsnaam, clubkleuren en tenue hebben we er voor gekozen 

om de leden hierbij volop te betrekken. De leden is gevraagd om namen en ontwerpen van tenues 

aan te leveren. Maandag 2 mei is door een brede vertegenwoordiging uit beide verenigingen een 

tweetal namen en tenues gekozen waarop de leden kunnen stemmen. Op de gezamenlijke 

familiedag op 18 juni zijn de twee namen en de twee tenues bekend gemaakt.   

Tegelijkertijd is de jeugd gevraagd om hun favoriete tenue in te leveren. Dit tenue zal niet het 

verenigingstenue worden, maar het zal wel worden gefabriceerd en als prijs beschikbaar worden 

gesteld aan het jeugdlid dat het winnende ontwerp heeft ingeleverd. 

Onze huidige kledingleveranciers die ook sponsor zijn van één of beide verenigingen (Leffel 

Sportswear, Unyk Teamwear, Kits Reklame, Meesterplakkers, Bedrukkingsexpert) zijn ook gevraagd 

een ontwerp te maken voor het nieuwe tenue. Unyk Sportswear en Bedrukkingsexpert hebben van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De opdracht voor het produceren van het definitieve ontwerp 

zal worden gegund aan één van de vijf genoemde bedrijven. 

Wanneer de nieuwe verenigingsnaam, het definitieve ontwerp van het tenue en de clubkleuren zijn 

gekozen, zal een professioneel ontwerper worden gevraagd voor het maken van het clublogo en het 

ontwikkelen van de huisstijl. 

 

Het organiseren van gezamenlijke activiteiten 

Een aantal leden van de commissie identiteit en activiteiten maakt ook deel uit van de 

activiteitencommissie van v.v. Surhuisterveen of v.v. ’t Fean’58. Samen hebben ze de afgelopen 

maanden een aantal activiteiten georganiseerd om de binding tussen de leden van beide 

verenigingen te versterken. Ondanks de coronaperikelen is het gelukt een aantal activiteiten te 

organiseren. 

Op 8 januari werd er een online bingo gehouden. Onder leiding van de presentatoren Jan Lammers 

en Joop Numan werden prachtige prijzen weggegeven. Naast het versterken van de onderlinge band, 

bracht de online bingo ook nog een keer 8300 euro in het laadje. Bovendien maakte Jehannes 

Bottema (voorzitter fusiecommissie) gebruik van de gelegenheid om het fusieproces toe te lichten.  

De bitterballenquiz stond 26 maart op het programma. Ongeveer 100 deelnemers hadden zich 
verzameld in de kantine van v.v. ’t Fean’58. Een mooie mix van beide verenigingen. Voor herhaling 
vatbaar! 
 
Zaterdag 2 april was het darttoernooi bij VVS. De organisatie stond als een huis en ook hier werd 
fanatiek gestreden om de prijzen.  
 
Ten slotte werd het seizoen 2022-2023 afgesloten met een gezamenlijke familiedag. 
 
Ook in het seizoen 2022/2023 zullen weer gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. 



 
Identiteit en activiteiten binnen de nieuwe vereniging 
 
Identiteit loopt als een rode draad door de hele vereniging. Alle ontwikkelingen en besluiten zullen in 
overeenstemming moeten zijn met onze identiteit. Bestuur en vrijwilligers kunnen daar op worden 
aangesproken. Binnen de nieuwe vereniging zal de identiteit gewaarborgd moeten worden. Deze 
taak ligt met name bij de voorzitter van de nieuwe vereniging maar uiteindelijk zal de identiteit iets 
moeten zijn van ons allemaal. 
 
Binnen de nieuwe vereniging zal een activiteitencommissie van onschatbare waarde zijn. We worden 
niet alleen een club van en voor voetballers. Voetbal is wat ons bindt, maar als vereniging zijn we 
meer dan een voetbalclub. De onderlinge verbondenheid tussen leden, ouders en supporters moet 
een belangrijke pijler worden van de nieuwe club! Daarnaast zorgt de activiteitencommissie voor de 
nodige extra financiële middelen. 
 
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor: 

1. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten waarbij de leden elkaar beter leren kennen en 

de onderlinge band versterkt wordt. 

2. Het organiseren van financiële acties ter ondersteuning van de verenigingskas. 

De bestaande activiteitencommissies van beide verenigingen kunnen in elkaar worden geschoven. 

Binnen het bestuur is het bestuurslid interne zaken het aanspreekpunt van de activiteitencommissie. 

De activiteitencommissie bestaat uit ongeveer 8 personen. De meeste leden van de huidige 

activiteitencommissies hebben aangegeven door te willen gaan binnen de nieuw te vormen 

activiteitencommissie. 

Het is niet wenselijk dat andere geledingen zich ook bezig houden met financiële acties (bijv. 

koekactie Feanstars, de jaarlijkse verloting enz.). Voor planning en organisatie is het beter om dit bij 

de activiteitencommissie te houden. Uitzondering hierop zijn de organisatie van het nieuwjaarsfeest, 

de medewerking aan de profronde en de organisatie van de kermis. Deze activiteiten blijven bij de 

mensen die ze nu organiseren. De activiteitencommissie maakt aan het begin van een seizoen een 

activiteitenplanning en overlegt deze met het bestuur. 

 


