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De grote Clubactie komt er weer aan. Help je mee?
Vanaf zaterdag 1 oktober is het weer zover, dan gaat de jaarlijks terugkerende Grote Club Actie weer van start.
En natuurlijk doen wij hier ook weer aan mee.
Daarom ontvang je vanaf zaterdag 24 september van je leider het verkoopboekje met de vraag om zoveel mogelijk
loten te verkopen.
Voor diegene die niet weten wat de Grote Club Actie is volgt hieronder een korte uitleg.
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.
Dit betekent dat per lot van € 3,00 er € 0,60 voor de organisatie van de Grote Club Actie is en € 2,40 naar de
vereniging gaat.
Men kan loten kopen door het invullen van een het intekenboekje.
Het is dus niet mogelijk om contant loten te kopen. Hierdoor hoef jij niet met geld over straat.
Om ook jou als verkoper te belonen voor je inzet, om voor de vereniging zoveel mogelijk loten te verkopen krijg je bij
inlevering van je verkoopboekje € 0,50 per verkocht lot. Dus hoe meer loten je verkoopt hoe meer je de vereniging
sponsort, maar ook hoe meer jij krijgt.
Er zijn veel verenigingen die hier aan mee doen, om zoveel mogelijk loten te verkopen om hun vereniging te
sponsoren.
Ook al start de verkoop pas op 1 oktober, je kan je familie, kennissen en buren iets vertellen over de Grote Club
Actie en hen alvast vragen of ze van jou een lot willen kopen.
Alvast bedankt voor jullie hulp en succes

Bestuurlijke veranderingen VVZA
Gedurende ruime tijd was de bestuurlijke functie van Technische Zaken vacant. Wij zijn dan ook erg verheugd te
kunnen meedelen dat Jan van Beek deze gaat vervullen.
Minder leuk nieuws is er te melden met betrekking tot Robert Aaldenberg, ons bestuurslid Jeugdzaken. Robert legt
de functie per direct neer. De voornaamste reden voor dit besluit is een combinatie van privé-zaken en een
veranderde werksituatie. Het bestuur is blij dat Jan toetreedt, maar betreurt het dat Robert aftreedt.
Uiteraard danken wij Robert voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet voor onze club en wensen Jan
veel succes bij het vervullen van deze belangrijke functie.
Het bestuur beraadt zicht de komende periode op deze situatie en hoopt snel een oplossing te vinden voor de
bestuursfunctie Jeugdzaken.
Heeft u interesse? Neem contact op via vrijwilligers@vvza.nl

60+ VOETBAL
Ben je de 60 gepasseerd en wil je nog een balletje trappen met leeftijdsgenoten? Dat kan bij VVZA. Sluit je aan en
doe mee met het 60+ voetbal.
Bij 60+ voetbal gaat het om gezelligheid, maar ook om het voetbal. Er wordt getraind en gewerkt aan de conditie en
we spelen partijen op maximaal een half speelveld met pupillendoelen. Indien mogelijk zullen we wedstrijden of een
toernooitje organiseren met andere verenigingen, die ook 60+ voetbal aanbieden. De trainingen staan onder leiding
van een gediplomeerde trainer.
Elke vrijdag komen we van 9.30-11.30 uur bij elkaar op het veld van VVZA, sportpark Emiclaer aan de Hoolesteeg.
Voorwaarden om mee te doen, zijn er niet. Het gaat om een uurtje lekker te ballen en na afloop gezellig in de
kantine bij te praten.
We streven naar een start in de eerste week van september, maar hebben we al snel voldoende deelnemers, dan
beginnen we gewoon wat eerder. In september en oktober kun je gratis deelnemen. Daarna vragen we een kleine
jaarlijkse bijdrage van 60 euro. In dit bedrag zit ook de verzekering.
Voor verdere informatie kun je mailen naar: jv.ringen@ziggo.nl
Wil je iemand spreken, dan is Jaap van Ringen graag bereid meer te vertellen.
Bel hem gerust op: 06-51502466.

CONTRIBUTIE-INNING 2016-2017
Contributie seizoen 2016-2017
Op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015 zijn voor het seizoen 2016-2017 de volgende
contributiebedragen vastgesteld:
Senioren
€ 205,00
Senioren half-lid
€ 102,50
35+ / 45+ leden
€ 95,00
A-B-C- junioren
€ 152,50
D-E-F-pupillen
€ 142,50
Kabouters
€ 65,00
De planning voor de facturatie en incasso van de verschuldigde bedragen is nu eind augustus / begin september
2016. Wil je in 2 termijnen betalen dan is dit mogelijk. Indien gewenst kun je hiervoor het verzoek indienen bij
contributie@vvza.nl. Voor diegene die vorig seizoen al van deze mogelijkheid gebruik maakte zal het dit seizoen
automatisch worden meegenomen.
Indien u gebruikt maakt van een tegemoetkoming van het JeugdSportFonds ontvangt u eind augustus / begin
september de factuur waarmee u de aanvraag, indien nodig, kunt afronden.
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