
Ilona Loohuis , genomineerd door Jorieke Groothengel 

Ilona Loohuis is sinds 2009 vrijwilliger voor talentontwikkeling binnen het meidenvoetbal en sinds 

2013 op regionaal niveau en de grondlegger van het Twents Regioteam. 

Aan iedereen binnen het Twents Regioteam wordt gedacht; speelsters, trainers, stagiaires e.d., maar 

Ilona Loohuis denkt nimmer aan zichzelf.  

Alle dagen per week, vele uren per dag, zet zij zich geheel belangeloos in voor het meidenvoetbal. 

Ilona kent alle meiden bij naam en heeft persoonlijke aandacht voor elk kind.  

Ilona zorgt er voor dat er dromen voor meiden uitkomen.  

Juist om die reden wordt het tijd dat Ilona zelf eens in het zonnetje wordt gezet en om die reden 

nomineren wij haar als vrijwilliger van het jaar 

2022. 

 

Extra informatie: 

Ilona wordt niet betaald, sterker nog. Zij betaalt 

regelmatig zelf kosten van haar eigen geld en 

zoekt zelf sponsoren om alle kosten die gemaakt 

worden gedekt te krijgen. Zij betaald FC 

Berghuizen voor de huur van het terrein en de 

kleedkamers.  

NB! Er is niet samengewerkt tussen de mensen die 

Ilona genomineerd hebben. 

 

 

Ik nomineer Ilona Loohuis …. 

 Omdat Ilona Loohuis zich al jarenlang inzet voor het Meiden voetbal In de regio. Ilona heeft 

regiotrainingen opgezet waar speelsters zich kosteloos verder kunnen ontwikkelen. Twente 

Regionen. (Annemieke Harmsen) 

 

 Ilona zet zich al jaren belangeloos in voor het meidenvoetbal in Twente (Jorieke Groothengel) 

 

 Ik wil mevrouw Ilona Loohuis nomineren vanwege haar vrijwilligers werk voor het dames 

voetbal van de VV Berghuizen Eveneens is zij ook landelijke vrijwilligster voor het dames 

voetbal in de regio noord oost Twente (Hennie Reuver) 

 

 Zij de dragende kracht is achter de Twentse voetbal academie meiden en daar tientallen uren 

per week aan besteed, vaak tot diep in de nacht. Zonder haar zouden een 100 tal 

voetballende meiden niet wekelijks in meidenverband kunnen trainen en wedstrijden spelen 

en deel kunnen nemen aan wedstrijden. Ze organiseert regelmatig internationale 

tegenstanders voor "haar" meiden en ze wordt door alles en iedereen op handen gedragen. 

(Wenroy Hofstede). 


