Wie ben je waar woon je en met wie? Even een persoonlijke voorstelling.
Mijn naam is Wouter Goedman. Al 17 jaar woonachtig in Zoutelande, maar pas sinds vorig jaar verbonden aan de
Meeuwen. Getrouwd met Angela Goedman-Lievense. We hebben twee kinderen, Fenna en Thijs. Beide helemaal gek van
voetbal.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven verhuren wij vakantieaccommodaties in Zoutelande.
Waar heb je in het verleden gevoetbald?
Het langst heb ik gevoetbald in Noordwijk en later bij IJzendijke. Vanaf mijn vijfde kwam ik op voetbal bij VV Noordwijk. Ik
kwam in de F18! Dat zal ik nooit vergeten. Natuurlijk was dat heel anders dan bij de Meeuwen, eigenlijk een beetje te groot
met meer dan 10 velden. Later bij IJzendijke was er meer overzicht. Op mijn 18e ben ik gestopt om te gaan studeren.
Hoe ben je bij De Meeuwen terechtgekomen als leider van de JO8-2?
Thijs, en daarna ook Fenna, is gaan voetballen en zo ben ik erin getrokken. Echt geweldig om met je eigen kinderen aan de
slag te gaan. Overigens de overgrootopa van Fenna en Thijs, Bram de Kam, is medeverantwoordelijk geweest voor het
oprichten van de Meeuwen.
Wat kan volgens jou beter bij De Meeuwen?
Veel is in goede handen bij de Meeuwen. Ook heb je eigenlijk alleen met vrijwilligers te maken die allemaal hun uiterste
best doen. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Als ik dan toch wat moet noemen dan bv het aanbod in de kantine
en dan met name het eten.
Wat vind je het meest geweldig aan De Meeuwen?
Al die vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de vereniging en natuurlijk de saamhorigheid als het eerste thuis speelt.
Ook de nieuwe kantine en kleedkamers zijn natuurlijk geweldig. Als Bram dat had mogen meemaken, was hij super trots
geweest. De club was zijn alles.
Ken je al veel mensen bij De Meeuwen?
Ik ben niet nieuw in Zoutelande, alleen nieuw bij de Meeuwen.
Wanneer je €5000 mocht besteden voor De Meeuwen, waaraan werd dat geld dan besteed?
Kunstgras voor de jongste jeugd zou echt een aanwinst zijn.
Hoe bevalt het als coach tot nu toe bij de jeugd?
Super. Wekelijks op pad gaan met die mannen is geweldig.
Volgend seizoen is het de bedoeling dat je jeugdvoorzitter wordt, heb je bepaalde plannen?
In principe staat alles goed en gaan we met een groot deel van het jeugdbestuur op dezelfde manier door. Wat ik zelf
belangrijk vind is dat er beleid gevoerd wordt op drie peilers: veiligheid, spelvreugde en prestatie en dan alleen in die
volgorde!
Wat wil jezelf nog graag kwijt?

De Meeuwen is een kleine, maar fantastische club waar iedereen trots op mag zijn.

