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Terug- en vooruitblik van de voorzitter
Ik ben inmiddels 2 maanden voorzitter van onze mooie club. Een enerverende periode waarin we veel
initiatieven hebben genomen op allerlei terreinen. De club bruist nog meer dan voorheen. Ik benoem een
aantal zaken. Het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleidingen in de persoon van Wresh Koroglu.
Wresh is enthousiast aan de slag en heeft al vele zaken opgestart zoals het organiseren van een avond
voor trainers om zijn plannen toe te lichten, het weer activeren van de samenwerking met FC Utrecht, het
gaan organiseren van een train-de-trainer clinic.
Tevens is er een PR- commissie gestart die als eerste activiteit een succesvolle bordenactie heeft gestart.
Regelmatig heeft de bordenactie al de krant gehaald. We gaan in het komende jaar ook een netwerkevent
voor onze sponsors organiseren om ze nog meer met VVZA te verbinden. Er wordt hard gewerkt aan een
nieuwe website die in januari 2016 operationeel gaat worden.
In het afgelopen seizoen is een start gemaakt met de juniorenavonden, die wij komend seizoen ook weer
gaan organiseren waarbij we ook de D jeugd zullen uitnodigen. Deze actie was, in het bijzonder ook,
gericht op het behoud van de jeugdleden. We hebben gelukkig kunnen constateren dat sinds 4 jaar er weer
een groei is van het aantal leden in het bijzonder in deze leeftijdscategorie.
Een van de doelstellingen voortkomend uit deze Juniorenavonden is dat we willen dat niet-selectie-teams
beter ingedeeld worden, zodat zij minder vaak verliezen en onderaan eindigen. Dit bevordert het
spelplezier en de kans dat deze jeugd blijft is dan groter. Conclusie kan getrokken worden dat dit in het
najaar gelukt is. Er is ook een tweetal stagiaires aangetrokken om mee te helpen om de punten uit de
Juniorenavonden uit te werken.
We hebben een tekort aan vrijwilligers. In dat kader hebben we een enquête op de site geplaatst om meer
inzicht te krijgen in de kennis en kunde die aanwezig is bij onze leden / ouders van leden. We hopen hier
weer vele vrijwilligers mee te kunnen werven. Nieuwe leden zullen ook gevraagd worden om deze enquête
bij aanmelding te gaan invullen. Een goed voorbeeld dat vele handen licht werk maken is het succesvol
samenstellen van de groep lijnentrekkers.
We zijn bezig om onze toernooien weer aantrekkelijk te maken, door andere clubs uit te nodigen om deel te
nemen. We willen ook het AVK voor de B1’s organiseren. Tevens zijn er plannen in de maak om weer een
voetbalkamp voor onze jeugd te organiseren.
Ons vlaggenschip doet het momenteel ook uitstekend en is de eerste helft van de competitie als 3e
geëindigd.
Binnen VVZA willen we Walking Football op de kaart gaan zetten. Edy van Empelen, Jaap van Ringen en
Piet Rigter gaan dit verder uitwerken.
Ik wil hier toch nog wel mijn zorg uiten dat we nog steeds geen bestuurslid Technische Zaken hebben.
Deze functie is echt onontbeerlijk voor een voetbalclub. Nogmaals een beroep om mee te helpen om deze
vacature in te vullen.
Toch wil ik positief afsluiten. Afgelopen periode mooie zaken gerealiseerd zoals een mooi verbouwde
kantine, het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleidingen, groei aantal leden.
Piet Beltman
Voorzitter VVZA

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van VVZA nodigt u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 3 januari 2016.
Onder het genot van een borrel en een bitterbal willen wij samen met u het glas heffen op een sportief
2016!
Aanvang receptie: 15.30 uur
Einde receptie: 17.30 uur
Voorafgaand aan de receptie is er om 14.00 uur een gelegenheidswedstrijd tussen VVZA teams.

VVZA, jouw club, heeft je nodig !
Het is bekend dat niet iedereen de ruimte heeft om, naast een huishouden met kinderen, een baan en
andere werkzaamheden, (wekelijks) vrijwilligerswerk te verrichten.
Toch zijn wij op zoek naar die mensen die af en toe een bijdrage willen leveren, afgemeten naar hun
mogelijkheden in tijd en in de lijn van hun eigen capaciteiten, kennis en expertise. Dit kan bijvoorbeeld op
afroep zijn of op het moment dat er iets speelt.
Op dit moment zijn er bijvoorbeeld mensen uit de vereniging die incidenteel het bestuur adviseren.
Maar ook mensen, die af en toe mee willen helpen met een grote schoonmaak zijn welkom. Ook kan het
zijn dat je contacten hebt die van belang kunnen zijn voor VVZA, bijvoorbeeld met potentiele sponsoren of
scholen in de wijken. Alles helpt!
Daarom vragen we je medewerking. We willen binnen deze mooie club alle vrijwilligers inzichtelijk maken.
Wil je voor ons de enquête op ( www.vvza.nl ) invullen? Het duurt maar 5 minuutjes! Op dit moment
hebben al 58 mensen de enquête ingevuld. Dit is niet genoeg!!!! Dus wilt u dit alsnog voor ons doen???
Na het invullen kunnen wij je eventueel benaderen om binnen onze club incidenteel een “handje te helpen”
of wellicht een vastere vrijwilligersfunctie te vervullen. Zonder vrijwilligers kan onze club niet bestaan,
daarom hebben wij jouw hulp hard nodig.
Met dank en een sportieve groet
Monique van Empelen
Secretaris.
Walking Football
Binnen VVZA is er een werkgroepje, bestaande uit Edy van Empelen, Jaap van Ringen en Piet Rigter,
opgestart om 'Walking Football' te introduceren.
Dit wordt gespeeld door 60- plussers in 7- tallen op een kwart speelveld.
Regels zijn:
- niet rennen
- geen slidings maken
- bal mag niet boven heuphoogte komen.
Niet alleen het voetballen staat centraal, maar ook het
samenzijn en het aangaan/onderhouden van sociale
kontakten.
De bedoeling is, dat we bij voldoende deelname in de
zomer van 2016 een start maken met het Walking Football
bij onze club
Met sportieve groet
Piet Rigter

Lichtinstallatie
Op dit moment is het bestuur druk doende het voorstel over de te plaatsen lichtinstallatie op veld 3 in de
definitieve vorm te gieten.
Inmiddels hebben we een goede, door de Kascommissie getoetste, financiële onderbouwing voor de
aanschaf. De hierbij gevraagde subsidie van de Gemeente Amersfoort, ter hoogte van 1/3 deel van de
beoogde maximale aanschafprijs van € 40.000, is al toegezegd en wij verwachten begin januari de officiële
afhandeling.
Ook wordt er druk gewerkt aan een trainings- en wedstrijdschema op basis van de elftallen zoals we die in
het seizoen 2018-2019 willen hebben conform het Jeugdbeleidsplan. Dit heeft tot doel een zo maximaal
mogelijke bezetting van veld 3 in kaart te krijgen zodat we deze voor kunnen leggen aan de SRO. Op basis
van deze maximale bezetting kunnen zij een analyse maken van de toekomstige staat van het veld.
Tegelijkertijd worden de mogelijkheden bekeken om onze velden ook op de vrijdagavond te benutten voor
trainingen.
Voor plaatsing van de lichtinstallatie is ook een omgevingsvergunning van de Gemeente Amersfoort
vereist. Om deze vergunning juist te kunnen aanvragen is het belangrijk exact te weten welke lichtinstallatie
wij willen plaatsen. Inmiddels hebben wij dan ook gesproken met meerdere leveranciers en zijn er diverse
offertes ontvangen. In de bijeen te roepen Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV ) zal het
bestuur haar plannen baseren op het economisch meest rendabele voorstel welke voldoet aan de KNVBnormen voor trainingsdoeleinden. Het daadwerkelijk indienen van de vergunningsaanvraag plannen we
direct na de BALV. Uiteraard alleen wanneer er wordt besloten dat VVZA deze investering gaat doen.
Indien alle informatie aanwezig is om tot een gedegen besluitvorming te komen zal het bestuur zo snel als
mogelijk de BALV bijeen roepen.
Namens het bestuur,
Marco Dammers,
Penningmeester
Kleedkamers
Beste leden,
Hoe wil jij graag zelf binnenkomen in de kleedkamer? In een nette en schone kleedkamer, of in een
smerige kleedkamer met modder en vuil op de grond en/of de muren? Ik zelf graag in een schone
kleedkamer.
Waarom vertel ik dit?
Wij moeten helaas op trainingsavonden en op speeldagen
constateren dat onze kleedkamers niet netjes worden achter
gelaten. Vuilnis op de grond, schoenen worden uitgeklopt op
muren of op de grond. En dan vragen wij ook nog aan onze
vrijwilligers om elke week deze zwijnenstal weer schoon te
maken!
Wij roepen alle leden en trainers/leiders op om de
kleedkamers netjes achter te laten. Buiten kun je jouw
voetbalschoenen schoonmaken. Vuil kan in de prullenbak.
We mogen trots zijn op onze accommodatie en op onze
vrijwilligers. Laten we hier dan ook respectvol mee omgaan
en help elkaar dan ook om dit schoon te houden. Dit is onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Alvast bedankt voor jouw begrip en medewerking.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Vincent Klabbers.

PR
Sinds enige tijd is er een PR-commissie actief binnen VVZA. Het hart van deze commissie wordt gevormd
door spelers van VVZA 3 en is een prachtig voorbeeld hoe je iets met een aantal enthousiaste mensen
kunt realiseren.
Als eerste is het project opgestart om ons hoofdveld een fantastische uitstraling te geven met de actie om
zoveel mogelijk reclamebordsponsors te weven. Voor een aantrekkelijke prijs van € 125 excl. BTW en een
hapje/drankje voor je favoriete team is de sponsor gewaarborgd van 2 jaar lang exposure op ons
hoofdveld.
Door actieve werving van de commissie, maar zeker ook door een aantal leden, is de actie reeds op dit
moment een geweldig succes te noemen. Op dit moment, we schrijven 18 december, zijn er reeds 47
borden in het kader van deze actie gemaakt. Ook zijn er nog een aantal toezeggingen en is de werving
nog in volle gang. Met de reeds bestaande bordsponsors komt het aantal borden langs het hoofdveld op 75
stuks. Op 3 zichtzijdes van het hoofdveld is plaats voor maximaal 85 borden wat betekent dat er een
dekking is gerealiseerd van bijna 90%!
Vanwege dit waanzinnige succes is besloten de actie welke tot 31-12-2015 loopt te verlengen met 2
maanden om ook de laatste open posities te kunnen vullen met enthousiaste bordsponsors.
Wees er snel bij want vol=vol.
Ergens in de tweede helft van het seizoen zal de PR-commissie een avond organiseren om de
bordsponsors nog beter kennis te kunnen laten maken met elkaar en met VVZA.
Hierover zullen we een ieder in een later stadium informeren.
Naast dank voor de PR-commissie gaat er ook veel waardering uit naar de vrijwilligers die zorgen dat de
aangeleverde reclameborden correct geprepareerd en opgehangen worden langs het veld. Met deze
aantallen mogen we dit gerust een enorm klus noemen.
Neem de komende periode eens rustig de tijd ons hoofdveld te bewonderen, kijk wie onze vereniging een
warm hart toedraagt. Wij verzoeken je vriendelijk vooral aan hen te denken indien je behoefte hebt aan
producten en diensten welke deze sponsoren aanbieden. Om te helpen volgt hier de opsomming van alle
bordsponsors.
AA Drink
Hebbe d'Inge
Royal Taste coffee
Aannemersbedrijf Bout & Zn.
Hop en Hen
Scheerder Drankengroothandel
AM Trade
Hoveniersbedrijf Jos
Schoonderbeek aannemingsbedrijf
Amstelgeld
Hufman autorijschool
Share Company
Autiga autorijschool
ING Bank
Smartphonedokter
Autohandel JB
Jan van Djk Tours
Studio van de Wolfshaar
AV Brothers
Jan vd Berg ontwerp&realisatie
Taxi Boute
Betatoy.nl
Jos vd Berg klussenbedrijf
Timmerbedrijf van Westerlaak
Bistro 't Kannetje
Karbouw
van Beest bloemen
Bouwbedrijf van Westerlaak
Karssen Financieel
van Duinkerken
Brasserie Emiclaer
Kees Smit Tuinmeubelen
van Empelen Snacks
Cafe de Blauwe Engel
KK praktijk
van Slooten
de Hypotheker (WC Emiclaer )
Mako
Verhoeve BV
de Kaasspecialist (WC EmiclaerSchothorst )
Meubelspuiterij Midden-Nederland Verkeersschool Moerkerk
de Kabouterhut
Mindray medical
Vriende van VVZA
de Walburgt
Nestor Finance
Willems gerechtsdeurwaarders
FEBO
Panini Italiani
Winkelcentrum Schothorst
Wout van Bloemendaal
Futurum begeleid wonen
Patisserie van Gent
schilderwerken
Fysio Amersfoort
Primera Brundel
Your Recruiter
Gall & Gall ( WC Schothorst )
Profin
Namens het bestuur,
Marco Dammers
Penningmeester
Heeft u vragen/opmerkingen over De Scheepstoeter kunt u zich richten tot communicatie@vvza.nl

