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Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de nieuwe editie van onze Scheepstoeter.  

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Seizoen 2017/2018 

2.1 Teamindeling 

2.2 Nieuwe Coördinatoren 

2.3 Start nieuwe seizoen 

2.4 Gebruik velden en lichtinstallatie 

2.5 Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 

3. Inning contributie via Clubcollect 

4. Grote Clubactie 

5. SponsorKliks 

6. Vrijwilligers gevraagd 

7. Schoonmaak kleedkamers 

8. Algemene Ledenvergadering 

9. Kaboutervoetbal 

10. De Voetbalschool 

11. Wist je dat…. 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

  

16 sep Start Grote Clubactie 

22 en 23 sep Start Competitie 

30 oktober Algemene Ledenvergadering 
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2. Seizoen 2017/2018  

De zomer zit er weer op. De velden zijn gereed gemaakt voor een heel nieuw seizoen. 

De trainingen zijn volop bezig en de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. 

Achter de schermen is hard gewerkt om de laatste zaken rond te maken voor het nieuwe seizoen. 

Teamindelingen zijn gemaakt en trainingsschema is opgesteld. 

Wij zijn klaar voor seizoen 2017/2018! 

 

2.1 Teamindeling 

De nieuwe teamindeling voor het seizoen 2017-2018 is bekend.   

Helaas is het niet gelukt om voor alle teams een trainer en/of leider te vinden. Dit betekent 

dat we enkele teams terug moeten trekken uit de competitie. 

Wij betreuren dit zeer, maar zien helaas geen andere mogelijkheid.   

 

2.2 Nieuwe Coördinatoren 

Het is ons dit seizoen gelukt om voor alle jeugdteams een coördinator te vinden. 

Voor meer algemene vragen kun je altijd contact opnemen met de desbetreffende jeugd 

coördinator. De juiste contactgegevens vind je hier. 

 

2.3 Start nieuwe seizoen 

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

het nieuwe trainingsrooster wordt is gewerkt. Deze is hier te vinden op onze site. 

De eerste wedstrijden van de bekercompetitie zijn inmiddels gespeeld.   

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

Met de start van het nieuwe seizoen is ook gestart met het Mobiel Digitaal Wedstrijd 

Formulier (mDWF) en de wedstrijdzakenapp. Dit is vrijwel zonder problemen verlopen. Dank 

aan alle vrijwilligers die dit goed hebben voorbereid! 

 

2.4 Gebruik velden en lichtinstallatie 

Op het trainingsschema staat aangegeven op welk veld er getraind wordt. Dit jaar hebben 

we de beschikking over een extra trainingsveld, namelijk veld 3. In verband met het 

plaatsen van de nieuwe lichtinstallatie, hebben we een extra verlicht veld. 

Echter, om het veld zo lang mogelijk goed te houden voor de wedstrijden, mag er tijdens de 

training geen gebruik worden gemaakt van de doelgebieden. 

Daarnaast hebben we enkele regels omtrent het gebruik van de lichtinstallatie van veld 3. 

Het is technisch niet mogelijk om alle verlichting van veld 3 gelijktijdig met de 

verlichting op veld 5 aan te hebben. Dit heeft te maken met de capaciteit van de 

voedingskabel. Indien het gewenst is om op beide velden licht te hebben dan moet veld 3 

voor de helft aangezet worden. 

Daarnaast nog een dringend verzoek: na de laatste training graag het licht uitschakelen 

(dit geldt voor alle velden). 

 

2.5 Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft de KNVB besloten om met ingang van dit seizoen 

wijzigingen in het pupillen-voetbal door te voeren.   

 

Wat is er veranderd?  

Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het voorbeeld van 

Engeland, Duitsland, Spanje en België.  

Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in 

kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, 

samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind 

op elk niveau. 

http://www.vvza.nl/clubinfo/contactpersonen/
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/VVZA-Overzicht-trainingstijden-V5.pdf
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Informatie-mDWF.pdf
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Informatie-mDWF.pdf


 

 

 

 

3 Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort     Hoolesteeg 6     3822 NC     AMERSFOORT     033-4805806 

 

 

De KNVB heeft een online brochure met meer informatie geplaatst: klik hier! 

Kabouters en mini’s spelen 2 tegen 2 of 4 tegen 4 in toernooivorm.  

Voor teams van Onder 13 jaar en ouder verandert er niets. 

 

 

3 Inning Contributie via Clubcollect 

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

samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. 

In de vorige Scheepstoeter hebben wij u daarover uitgebreid geïnformeerd. (Even nalezen? Klik hier) 

 

ClubCollect heeft namens VVZA op 11 september jl. naar ieder lid een e-mail verstuurd met het 

verzoek de contributie te voldoen. Vervolgens zijn er ook SMS-berichten verzonden. In deze berichten 

is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke betaalpagina.  

Heel belangrijk!!! 

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

waarschijnlijk nog niets ontvangen. Wij vragen u om het juiste emailadres zo spoedig mogelijk per mail 

door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl.  

 

 

4 Grote Clubactie:  

Zaterdag 16 september is de jaarlijks terugkerende Grote Club Actie 

weer van start gegaan. En natuurlijk doen wij hier ook weer aan 

mee.  

Dit jaar hangen we de opbrengst aan de aankoop van een nieuw 

Scorebord.  

Daarom hebben we dit jaar als thema: 

“Wij gaan SCOREN met de Grote Clubactie!” 

De Grote Club Actie is een loterij waarbij de lotenkopers prijzen 

kunnen winnen en 80% van de opbrengst van de lotenverkoop ten 

goede komt aan de verkopende vereniging. 

 

Hoe werkt de verkoop? 

Er kan op verschillende manieren loten worden verkocht: 

1. Verkoop via een intekenboekje 

Alle jeugdleden (JO-8 t/m JO13) hebben van hun leider een boekje ontvangen met een 

instructiebrief. 

Men kan loten kopen door het invullen van het intekenboekje. Als beloning voor je inzet 

krijg je bij inlevering van je verkoopboekje € 0,50 per verkocht lot. Je kunt je 

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. 

 

http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Scheepstoeter-juli-2017.pdf
mailto:ledenadministratie@vvza.nl
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verkoopboekje inleveren op: woensdag 18 en 25 oktober of woensdag 1 en 8 

november van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Machteld Ravesloot en Ton Arbon in de 

kantine van VVZA. 

Heb je 20 loten of meer verkocht? Dan krijg je nog iets extra’s. Kijk maar op de 

Kidsclubactie. 

 

2. Verkoop via eigen digitale pagina 

Alle leden hebben via de mail in Mijn Grote Clubactie de beschikking over een unieke 

webpagina waarop loten van VVZA gekocht kunnen worden. Deel deze pagina met 

potentiële kopers, zoals familie, vrienden buren enz.. Na aankoop incasseert de Grote 

Clubactie het lot met een eenmalige machtiging. De koper ontvangt het lotnummer op 

zijn/haar bankafschrift. 

Enneh…. Jij koopt toch zeker zelf in ieder geval 1 lot om je eigen cluppie te steunen? 

 

3. Superloten; welk team durft het aan? 

Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het lot kan worden verkocht aan 

bijvoorbeeld bedrijven in de regio als een soort mini-sponsoring. Zijn er bedrijven die u kent 

die onze club op deze manier willen steunen? Het lot kan contant verkocht worden of via 

eenmalige machtiging. Kosten van dit lot bedragen € 150,=. 

ACTIE bij VVZA: Koop als team gezamenlijk 1 Superlot en verdeel de loten onder 

elkaar. 

Omdat het voor onze oudere leden die spelen in de jeugd- en seniorenteams lastiger is om 

loten te verkopen, roepen we vooral deze teams op om op deze manier deel te nemen aan 

de Grote Clubactie. 

Dus: Zamel als team het benodigde bedrag in en neem contact op met Machteld Ravesloot 

(communicatie@vvza.nl ). Zij helpt jullie aan het SUPERLOT. 

 

 

5 SponsorKliks: GRATIS sponsoren 

Zoals je misschien al weet werkt VVZA samen met SponsorKliks om voor extra 

inkomsten te zorgen. 

 

VVZA ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder 

bekende als Bol.com, Coolblue, Hema, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als 

je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via 

Dinnersite.nl ontvangt VVZA daar geld voor. 

 

Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen. 

En wat helemaal fantastisch is:  

VVZA ontvangt extra inkomsten en het kost jou geen cent extra! 

Ga naar de website van sponsorkliks en kies VVZA. Vervolgens kiest je de webwinkel waar je wat wilt 

bestellen. Je komt automatisch op de site van de webwinkel. 

Binnenkort staat het logo van SponsorKliks op onze website. Van hieruit kom je automatisch op de 

VVZA pagina. 

 

  

https://kids.clubactie.nl/win/20-loten-actie/
mailto:communicatie@vvza.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
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6 Vrijwilligers gevraagd 

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. 

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

KOM IN ACTIE! 

De vraag aan jou is dus niet ÓF je iets kunt doen maar WAT je gaat doen bij de club! 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

Bestuursleden 

- Penningmeester  
Marco Dammers is gestopt in zijn functie als penningmeester. Het is noodzakelijk dat we snel 

een nieuwe penningmeester hebben voor de club. De penningmeester heeft een belangrijke rol 

binnen het bestuur. Draag je onze mooie club een warm hart toe? Vind je het leuk bestuurlijk 

actief te zijn? Heb je affiniteit met cijfers? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!   

 

- Jeugdzaken 

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

voorzitter@vvza.nl. 

 

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilligers coördinator. 

Scheidsrechters (bij senioren) 

Bij VVZA trachten wij voor iedere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. 

Echter met het huidige aantal scheidsrechters die we hebben gaat dit niet lukken. 

Hierdoor kan het voorkomen dat jouw team voor de wedstrijd geen scheidsrechter heeft. 

Door dit zal dus een team speler uit jouw team, of een ander team de wedstrijd moeten leiden. 

  

Wij hopen dat er zich mensen aanmelden om als scheidsrechter ons team bij te staan. 

Scheidsrechters zijn momenteel schaars, wees zuinig op hen, en behandel ze met respect. 

  

Wil je komen fluiten bij VVZA neem dan contact op met : 

  

VVZA zaterdag (jeugd-senioren)  Jan Jaap Ter haar, wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl 

VVZA zondag (senioren ) Dick Blom wedstrijdsecretaris@vvza.nl / fairplay@vvza.nl 

 

Kunnen we op jou rekenen? 

Naast bovenstaande functies, hebben we mensen nodig voor bardiensten, keukendienst, lijnen 

trekken, schoonmaken (keuken en kantine), organiseren van evenementen (bijv. Sinterklaasfeest) en 

toernooien, enz., enz. 

mailto:voorzitter@vvza.nl
mailto:wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@vvza.nl
mailto:fairplay@vvza.nl
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Uiteraard geldt hier: hoe meer mensen we hebben, des te minder vaak bent je aan de beurt. 

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

van Empelen via vrijwilligers@vvza.nl. Ook kun je ons enquête formulier invullen waarop je kunt 

aangeven waarvoor wij je kunnen inzetten. 

 

 

7 Schoonmaak van de kleedkamers 

Een paar weken geleden hebben we als Bestuur een schoonmaakprocedure ingevoerd omdat onze 

vaste schoonmaakkracht Noes er mee was gestopt. We zijn heel blij dat we kunnen melden dat Noes 

toch op zaterdag middag de kleedkamers weer in orde brengt zodat ze voor de zondag netjes zijn. 

Dit betekent dat het laatste team op zaterdag niet meer met de dweilwagen de kleedkamer hoeft 

schoon te maken. 

Maar… In de kleedkamers blijven bezems en trekkers aanwezig. Het blijft de 

verantwoording van ieder team dat de kleedkamer netjes en droog wordt achtergelaten. 

We rekenen op ieders medewerking! 

 

 

8 Algemene Ledenvergadering 

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. 

Omdat we ondanks meerdere oproepen te weinig vrijwilligers beschikbaar hebben, gaan we met 

ingang van seizoen 2018/2019 een nieuw vrijwilligersbeleid vaststellen. 

Centraal thema zal daarom zijn dat vrijwilligerswerk verplicht wordt gesteld voor alle 

leden/ouders van jeugdleden. 

In de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober aanstaande zullen we u onze plannen hieromtrent 

toelichten. 

Binnenkort zal de uitnodiging voor deze avond met agenda op onze website worden gepubliceerd. 

 

 

9 Kaboutervoetbal 

Heeft u een zoon of dochter van (4 en) 5 of 6 jaar die graag wil 

voetballen? Dat kan bij V.V.Z.A., gelegen in het park tussen Schothorst, 

Kattenbroek en Zielhorst. Het plezier voor de kids staat bij het voetballen 

voorop! Bij de kabouters wordt onder deskundige begeleiding op een speelse, 

leuke, maar leerzame manier gevoetbald. 

De training is elke woensdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur. De 

onderlinge wedstrijdjes zijn elke zaterdagochtend van 9:00 uur tot 9:40 uur 

op het hoofdveld. 

Uw kind kan 1 à 2x op proef meedoen aan een training op een woensdag. Laat per mail even 

weten dat uw kind mee wil doen. 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Ivar Dekkinga via: projecten@vvza.nl. 

mailto:vrijwilligers@vvza.nl
http://www.vvza.nl/vrijwilligerworden/
mailto:projecten@vvza.nl
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10 De Voetbalschool 

Vanaf 22 september start De Voetbalschool en Keepersschool weer met zijn 

wekelijkse techniek-, keepers- en Soccer Speed trainingen, bij VVZA. 

 

Er zal weer worden getraind op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:15 uur, dan wel van 17:30 tot 18:45 

uur. De trainingsdata zijn: 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 27-10, 3-11, 10-11, 17-11, 24-11 en 1-

12. Uitwijkdatum: 8-12. 

 

Tijdens deze 10 trainingen zal er worden getraind volgens de Total Soccer Method. Door middel van 

gerichte techniektrainingen, met veel individuele aandacht zullen de kinderen extra vaardigheden 

worden bijgebracht. Dit alles natuurlijk in combinatie met veel plezier. 

 

Wil je nu al meer informatie of je inschrijven voor deze trainingen, klik dan snel op onderstaande link:  

http://devoetbalschool.nl/nl/voetbalscholen/amersfoort/welcome 

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht bij:  

Dennis Been, dennis@devoetbalschool.nl of 06-50963781 

 

 

11 Wist je dat…. 

…VVZA 1 de derde plaats heeft bereikt op het AVK? Gefeliciteerd! 

… VVZA ook te volgen is op INSTAGRAM: vvza_amersfoort? 

… VVZA er een nieuwe bordsponsor bij heeft, namelijk  

Tandartsenpraktijk Morshedi? 

… VVZA 1 door is in de bekercompetitie? 

… VVZA er twee VROUWELIJKE lijnentrekkers bij heeft? Namelijk Thalita van den Heuvel en Tamara 

Wijn. 

… Dat dat voor het eerst in de geschiedenis van VVZA is? Succes dames! 

 

 

 

http://devoetbalschool.nl/nl/voetbalscholen/amersfoort/welcome
mailto:dennis@devoetbalschool.nl

