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                    SCHEEPSTOETER 
                          juli 2017 

 

 

 

 

 

 

Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de nieuwe editie van onze Scheepstoeter.  

Ten opzichte van de reguliere Scheepstoeter bevat deze editie veel belangrijke informatie over het 

nieuwe seizoen en de contributie. Wij vragen u daarom deze met extra aandacht te lezen. 

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Seizoen 2017/2018 

2.1 Teamindeling 

2.2 Start nieuwe seizoen 

2.3 Vrijgeven velden 

3. Belangrijk: weten wij jouw emailadres? 

3.1 Nieuwe App Voetbal.nl en KNVB Wedstrijdzaken 

3.2 Email adres en spelersfoto 

4. Inning contributie via Clubcollect 

5. Vrijwilligers gezocht 

6. Lichtinstallatie 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

2. Seizoen 2017/2018  

Het is zomerstop bij VVZA en daarom is ons complex gesloten. Er worden geen wedstrijden gespeeld 

en alle trainingsactiviteiten zijn ook gestopt behoudens VVZA-1. 

In deze periode zullen alle velden worden onderhouden en gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. 

Alleen nieuwe selectieteams kunnen op aanvraag enkele trainingen organiseren als onderdeel van hun 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Maar…. Achter de schermen wordt nog hard gewerkt om de laatste zaken rond te maken voor het 

nieuwe seizoen. Na de teamindeling worden de trainingsschema’s opgesteld. 

1 aug Start nieuwe seizoen 

6 aug  Veld 5 open voor trainingen 

28 aug Alle velden open voor trainingen 

2 en 3 sep Start Bekercompetitie 

23 en 24 sep Start Competitie 
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2.1 Teamindeling 

De voorlopige nieuwe teamindeling voor het seizoen 2017-2018 is klaar! Klik hier om deze 

indeling te bekijken. 

Het is de Technische Commissie gelukt om alle jeugdteams opnieuw in te delen. Aan dit 

selectieproces gaat een grondige evaluatie van de eigenschappen van de jeugdleden vooraf. 

Trainers delen hun bevindingen met de Technische Commissie. Nadat de geselecteerde 

spelers in de betreffende teams zijn ingedeeld, wordt de teamindeling compleet gemaakt 

met de overige spelers waarbij leeftijd en een evenwichtige verdeling over de teams de 

belangrijkste criteria zijn. 

Uiteraard onder voorbehoud. Wanneer er iets niet klopt, verzoeken wij je contact op te 

nemen met de coördinator.  

LET OP: Wij zijn nog op zoek naar trainers en leiders voor heel veel teams. Dus 

geef u op! Teams die geen trainer/leider hebben, kunnen NIET spelen. 

  

2.2 Start nieuwe seizoen 

Vanaf maandag 28 augustus starten de trainingen voor het nieuwe seizoen. Aan het nieuwe 

trainingsrooster wordt hard gewerkt. Als dit bekend is, zullen we dat via de website melden. 

De eerste wedstrijden worden gespeeld in het weekend van 2 en 3 september, dan wordt 

gestart met de bekercompetitie. Op 9 en 10 september en 16 en 17 september worden de 

2e en 3e wedstrijd in de bekerpoules gespeeld. 

De competitie start voor iedereen in het weekend van 23 en 24 september! 

De competitie begint het nieuwe seizoen dus enkele weken later dan in de voorgaande 

jaren. Dit betekent ook dat alle competities langer zullen doorlopen. De laatste speelrondes 

zijn gepland in het weekend van 26/27 mei 2018.  

Aan het begin van het seizoen zullen alle teamleiders nader worden geïnformeerd over de 

speeldagenkalender en de aandachtspunten hierin (bijv. rond schoolvakanties, procedures 

rond uitstel/inhaal, etc).   

  

2.3 Vrijgeven velden 

De SRO gebruikt de zomerperiode voor het opknappen van de voetbalvelden zodat deze 

weer klaar zijn voor een heel nieuw seizoen. 

Vanwege de nacompetitie van het afgelopen seizoen konden de velden pas laat worden 

overgedragen aan de SRO. 

Dit betekent dat de velden als volgt worden vrijgegeven om te trainen: 

Veld 1, 2 en 3: Vanaf 28 augustus 2017 

Veld 5: Vanaf 6 augustus 2017 

Uiteraard kan het kunstgrasveld (veld 4) de hele zomerperiode gebruikt worden. 

  

http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Team-indelingen-2017-2018.pdf
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3 Belangrijk: Weten wij jouw email adres? 

 

3.1 Nieuwe App Voetbal.nl en KNVB Wedstrijdzaken 

 

Misschien heb je het al gehoord dat de KNVB vanaf het seizoen 2017/’18 

overstapt naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het 

wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app mogelijk 

zijn. 

Het huidige digitale wedstrijdformulier en de spelerspassen zullen hiermee 

komen te vervallen. Het invullen van het mobiele digitaal wedstrijdformulier gaat 

dan alleen nog met de KNVB Wedstrijdzaken-app op een smartphone. 

De KNVB heeft hiervoor een nieuwe App geïntroduceerd, de KNVB 

Wedstrijdzaken. Deze App is voor alle leden (en ouders van jeugdleden) op je 

mobiele telefoon te installeren. Je registreert je eerst in deze App, door middel 

van je emailadres en een zelf gekozen password.  

 

Ook komt er een nieuwe app voor Voetbal.nl. Hierin worden 

wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen getoond. 

 

Goed voorbereid het nieuwe seizoen in 

Vóórdat je als lid goed van start kunt met zowel de vernieuwde Voetbal.nl app als de KNVB 

Wedstrijdzaken app, is het belangrijk dat je een aantal zaken geregeld hebt.  

Welke voorbereidingen dien jij met je vereniging te treffen zodat je er zeker van bent dat je 

straks met zowel de nieuwe Voetbal.nl als de KNVB Wedstrijdzaken app kunnen werken? 

 

3.2 Email adres en spelersfoto 

In het nieuwe seizoen stappen we over op op de KNVB wedstrijdzaken app. 

Dit is dé app waarmee het wedstrijdformulier wordt vastgelegd en waarmee spelers zich 

kunnen legitimeren met een digitale spelerspas. 

 

Leden die in de Voetbal.nl of de KNVB Wedstrijdzaken app willen inloggen, moeten zich in de 

app registreren met een e-mailadres. Voor beide apps worden dezelfde inloggegevens en 

dus ook hetzelfde e-mailadres gebruikt. Het is belangrijk dat hiervoor het e-mailadres 

wordt gebruikt dat bekend is bij VVZA. Want alleen met dat e-mailadres herkent de app 

het lid (voor jeugdleden wordt vaak het email adres van de ouders gebruikt, dat is op zich 

geen probleem). 

Zorg er daarom voor dat jouw emailadres bekend is bij VVZA. Ontbreekt jouw e-mailadres 

dan kan je niet inloggen in de app en dat wil je uiteraard voorkomen. 

Als je vragen hebt over je KNVB relatienummer of het emailadres, stuur dan een mail naar 

ledenadministratie@vvza.nl 

 

Ieder spelend lid (vanaf -12) is zelf verantwoordelijk voor een actuele pasfoto in 

de digitale spelerspas. (Dit kun je tot 1 november 2017 gemakkelijk zelf wijzigen.) 

 

Geen spelerspas (of geen foto) = NIET spelen !!!! 
 

De wedstrijdzaken-app is nu al te downloaden via de Apple-store of Google Play voor 

Android telefoons. Registratie (inloggen) moet via het emailadres welke je hebt opgegeven 

bij de ledenadministratie. 

  

mailto:ledenadministratie@vvza.nl
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4 Inning Contributie via Clubcollect 

 

Inning van de contributie  

Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn wij vanaf het seizoen 2017-2018 een 

samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. 

ClubCollect is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2013, met de gedachte om het innen van contributie 

en het betalen van facturen enorm te vereenvoudigen. Met hun online tool kost het de vrijwilligers 

aanzienlijk minder tijd de gelden van de vereniging binnen te krijgen. 

 

Waarom inning door ClubCollect? 

U vraagt zich wellicht af waarom VVZA hiertoe besloten heeft. Het is voor een club als VVZA van 

belang een goede keuze te maken en de inzet van onze vrijwilligers zo effectief mogelijk te benutten. 

Door gebruik te maken van de diensten van ClubCollect creëren we een forse ontlasting van onze met 

administratie belaste vrijwilligers en realiseren we tevens een professionele stap in de bedrijfsvoering 

van onze club wat in deze tijd een heel belangrijk aspect is van een gezonde club. Wij achten 

dit noodzakelijk en efficiënt mede gelet op onze groei van leden aantallen. 

 

Kortom ClubCollect is een stap in het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering, maar zal ons 

bekende clubkarakter niet wijzigen! 

 

Werkwijze inning contributie 

ClubCollect zal namens VVZA naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de 

contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw 

persoonlijke betaalpagina. Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken: hier kunt u kiezen tussen 

betalen in termijnen (maximaal 4 delen) of om de gehele contributie in één keer te betalen. Als u 

ineens betaalt, kan dat via een automatische incasso of via iDEAL. Wanneer u aangeeft de betaling in 

termijnen te voldoen, is dit alleen mogelijk via automatische incasso en wordt een klein bedrag in 

rekening gebracht. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u 

heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-

mail, SMS of brief. 

De incasso zal eind augustus 2017 plaatsvinden. 

Indien u heeft gekozen voor betalen in termijnen zullen de incasso’s in het door u opgegeven aantal 

termijnen plaatsvinden. Deze worden uitgevoerd in augustus, september, oktober en november. 

 

Heel belangrijk!!! 

Wanneer VVZA uw juiste email adres en telefoonnummer al heeft, hoeft u niets te doen. 

Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan vragen wij u 

dit zo spoedig mogelijk per mail door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl. 

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com/nl/members 

  

LET OP:  

Club Collect gebruikt het emailadres welke bij ons bekend is. Het kan zijn dat een jeugdlid een 

eigen email adres heeft opgegeven.  

Het verzoek voor het betalen van de contributie komt dan ook op dat email adres binnen. 

Het is dus aan te bevelen uw kind hierop te wijzen of dit mailadres regelmatig te checken. 

mailto:ledenadministratie@vvza.nl
http://www.clubcollect.com/n/members
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Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor 

worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor 

ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw 

VVZA lidmaatschap, zijnde de contributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de 

vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt 

erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de 

contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële 

doeleinden.   

 

Wat zijn de kosten voor de vereniging? 

De kosten voor de vereniging bedragen € 1,- per lid. 

 

Wat zijn de kosten voor u als contributie betalend lid? 

Betaalt u in één keer dan zijn er voor u geen kosten aan verbonden. Wenst u in meerdere termijnen te 

betalen dan wordt hiervoor € 0,50 aan kosten per termijn in rekening gebracht. 

 

 

5 Vrijwilligers gevraagd 

Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben wij diverse acties gehouden om extra vrijwilligers 

voor onze club te werven. 

Onder het genot van een kop koffie langs de lijn (op diverse zaterdagen), hebben wij je gevraagd eens 

na te denken over wat je zou kunnen betekenen voor VVZA. Velen van jullie reageerden enthousiast. 

Elke week weer zijn er ruim 150 vrijwilligers in de weer om het onze leden, hun ouders/verzorgers en 

de bezoekende teams naar de zin te maken. Je kijkt er vast van op dat er zoveel mensen betrokken 

zijn om onze vereniging draaiende te houden. 

Veel vrijwilligers helpen al jaren een handje mee. We hebben daar grote waardering voor. Zij zijn de 

motor van onze vereniging. Zonder hen liggen de velden er niet zo mooi bij, heeft jouw zoon of 

dochter geen training en blijft de kantine gesloten voor degene die graag geniet van gezelligheid, een 

hapje en een drankje. 

Helaas merken we dat het steeds moeilijker wordt om voor alle taken voldoende vrijwilligers te vinden. 

We komen vaak bij dezelfde personen terecht…. 

De leden vormen samen de vereniging. Dan is het toch niet zo vreemd dat we jullie, naast het betalen 

van de contributie, vragen om een bijdrage te leveren aan VVZA? Wij zijn allemaal druk en hebben 

onze handen vol aan allerlei zaken. Toch vragen we een paar uurtjes van jouw kostbare tijd. Want voor 

een groeiende vereniging als VVZA zijn er meer vrijwilligers nodig. 

Wij als bestuur zijn van mening dat sport geen luxe mag worden maar voor iedereen toegankelijk moet 

blijven. Dit brengt met zich mee dat vele taken bij VVZA door vrijwilligers moet worden gedaan. 

Simpelweg omdat middelen om betaalde krachten in te zetten ontbreken. Het (buitensporig) verhogen 

van de contributie vinden wij geen optie. 

Daarom doen wij als bestuur NOGMAALS een dringend beroep op jullie: 

KOM IN ACTIE! 

Mocht u heel graag iets betekenen voor de club dan vragen wij u contact op te nemen met Monique 

van Empelen via vrijwilligers@vvza.nl. 

  

mailto:vrijwilligers@vvza.nl
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Uiteraard hoeft u niet te wachten tot het nieuwe seizoen zich al ruimschoots heeft aangediend, want 

wij zijn per direct op zoek naar: 

 

Lijnentrekkers 

Vindt u het belangrijk dat er elke week lijnen op het veld staan en houdt u 

ervan om buiten te zijn, dan is deze functie vast iets voor u! 

De lijnentrekkers zijn ingedeeld in een poule. Afhankelijk van het aantal 

mensen, bent u 1 keer in de 6 a 8 weken aan de beurt. 

De lijnen worden op vrijdagmiddag/-avond op het veld gezet. 

 

Schoonmakers 

Door het wegvallen van het schoonmaakteam, zijn wij op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die op zaterdagmiddag of zondagochtend (net wat u 

het beste uitkomt) de kleedkamers een poetsbeurt willen geven. Het gaat om 

de periode van september tot juni. Uiteraard geldt hier ook: hoe meer mensen 

we hebben, des te minder vaak bent u aan de beurt. 

 

 

Kunnen we op u rekenen? 

Voor vragen of aanmelden van bovenstaande functies kunt u zich wenden tot Piet de Boer via 

facilitair@vvza.nl. 

 

6 Lichtinstallatie 

Eind 2016 is de vergunning om de lichtinstallatie op veld 3 te plaatsen door de Gemeente verleend. 

Tegen het verlenen van de vergunning is door enkele omwonenden bezwaar aangetekend. De 

Gemeente heeft een verlengde beslissingstermijn van 12 weken genomen om dit bezwaar te 

beoordelen.   

Op 21 juni heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Hier heeft de Gemeente de nodige toelichting van 

betrokken partijen gehoord.  

De Gemeente heeft op basis van alle documenten en de toelichting in de hoorzitting, alle bezwaren 

ongegrond verklaard. 

Dat betekent dat wij de lichtinstallatie mogen plaatsen. Wij gaan daar in de zomerperiode mee 

beginnen. 

De omwonenden zijn het niet eens met deze uitspraak en gaan verder de rechterlijke procedures 

volgen. Uiteraard blijven wij dit op de voet volgen. 

 

 

mailto:facilitair@vvza.nl

