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VVZA zet beste beentje voor bij Benefiet Joey Snijders
Op 21 mei is op ons sportcomplex een benefietwedstrijd gespeeld voor Joey Snijders en de Stichting Keeponfighting
NAH. Het verhaal van het zware auto ongeluk van Joey en zijn hersenletsel is iedereen inmiddels ongetwijfeld
bekend. Dave Snijders, Edwin van Burgsteden en ik hebben begin 2016 bij elkaar gezeten om de mogelijkheden voor
een benefiet te bespreken. Al snel werd duidelijk dat de familie het complex van VVZA als voorkeurslocatie had. Met
grote en overweldigende steun van het bestuur en vrijwilligers van onze prachtige club zijn wij toen met de familie
Snijders en vrienden begonnen aan de voorbereidingen.
De grote dag
Met een leuk en gevarieerd programma is op 21 mei op meerdere manieren geld ingezameld voor Joey Snijders en
de stichting. Een kort overzicht:
1. Een fantastische Clinic onder leiding van Gert Kruys voor de jeugd op ons hoofdveld;
2. Een loterij waar iedereen bij binnenkomst gevraagd is om aan mee te doen (en waar in grote mate gehoor
aan is gegeven);
3. Veiling in het voortraject en op de dag zelf;
4. Inkomsten uit drank en eten, waarbij VVZA de gehele winst aan de stichting heeft gedoneerd;
5. Het doen van contante en digitale donaties;
Als topstuk werd deze dag een wedstrijd gespeeld tussen (oud) ploeggenoten van Joey bij GVVV en een team van
vrienden, oud medespelers bij andere ploegen, oud (jeugd)trainers en Amersfoortse prominenten zoals Atam
Koroglu. Met John de Wolf, Gert Kruys en John van de Brom waren er aansprekende trainers op ons sportpark. De
wedstrijd zelf stond onder leiding van topscheidsrechter Serdar Gözübüyük. Joey deed de aftrap met zijn broer Dave
en heeft de gehele dag met een grote glimlach op zijn gezicht beleefd. Dus alleen al vanuit dat perspectief mogen wij
van een buitengewoon succesvolle dag spreken.
Afsluiten met een feestje
Na de wedstrijd werd er nog genoten van een hapje op ons foodcourt naast de kantine. Italiaanse bolletjes van
Panini Italiani, kippetjes, hamburgers, patatjes er was voor ieder wat wils. Met dank aan Marco Voet (bekend van
onze collegaclub v.v. Hoogland) is er een fantastisch programma met live zangers samengesteld die, zonder
uitzondering, zich belangeloos hebben ingezet om het publiek te vermaken. En genoten heeft iedereen, inclusief
Joey, die vele nummers heeft meegezongen en wiens lach niet van zijn gezicht is geweest.
De vele vrijwilligers hebben diezelfde avond nog het gehele terrein schoongemaakt en opgeruimd. Wat een inzet van
vele VVZA'ers, familie en vrienden van Joey, waarbij Jaap Overeem, Nico en Mirjam Verburg en zeker Dave en Rob
Snijders nog even expliciet benoemd moeten worden. Samen hebben wij van A tot Z deze dag georganiseerd en ik
denk dat wij daar ALLEMAAL enorm trots op mogen zijn.
Opbrengst
Na een kleine week werd duidelijk dat deze dag meer dan 30.000 euro heeft opgeleverd (na aftrek van kosten). Een
prachtig bedrag waar wij iedereen nogmaals voor willen bedanken. Via de website www.keeponfightingnah.nl kunt u
de vorderingen van Joey en de stichting blijven volgen. Tevens gaat de veiling nog door via de facebookpagina. Er is
een mooi begin gemaakt om het herstel van Joey te bevorderen, maar hopelijk blijft hij en de familie de steun krijgen
van de mensen in Amersfoort en omstreken.
Rest mij niks, dan nogmaals alle VVZA mensen te danken voor hun inzet. Wat een mooie club hebben wij toch, met
mensen die oprecht begaan zijn met anderen en zich daar belangeloos voor in willen zetten. Vanuit de organisatie is
die liefde, passie en warmte enorm gewaardeerd. De familie Snijders daarbij natuurlijk voorop.
Laten wij dat in ieder geval samen proberen vast te houden, want vrijwilligers maken uiteindelijk de club.
Groeten en fijne zomer.
Sebastian Verhoeve

Sponsorbijeenkomst
De ambities van VVZA zijn gemakkelijker te realiseren met de hulp van sponsoren. Om hen te bedanken voor hun
steun en natuurlijk om de plannen van de vereniging te delen, waren de VVZA sponsoren voorafgaand aan de
wedstrijd tegen DSOV op 12 juni jl. uitgenodigd. Onder het genot van een drankje en een voortreffelijk hapje uit de
VVZA keuken konden ideeën worden uitgewisseld. Onze voorzitter Piet Beltman heette de mensen van harte
welkom en gaf aan dat de vereniging veel ambities heeft: “De komende jaren willen we meer investeren in goed
opgeleide jeugdtrainers en natuurlijk de faciliteiten op de club op niveau brengen en houden”. Om dit te realiseren
zijn alleen contributie inkomsten niet voldoende. Sponsoren zijn daarbij enorm van belang.
In het afgelopen jaar heeft de PR-commissie al veel werk verricht. De trouwe VVZA-bezoeker heeft langs het
hoofdveld al veel nieuwe sponsorborden zien opkomen. Veel van deze sponsoren zijn in de afgelopen periode met
een actie van de PR-commissie geworven. Een super succesvolle actie die ruim 70 nieuwe VVZA sponsoren heeft
opgeleverd. Uiteraard waren deze sponsoren ook uitgenodigd voor 12 juni.
Robert van Almkerk is in de afgelopen periode toegetreden tot het bestuur met als portefeuille PR. Hij deelde tijdens
de bijeenkomst op 12 juni zijn ideeën met de aanwezige sponsoren en stelde alvast een nieuwe sponsorbijeenkomst
in het vooruitzicht, op 8 oktober. Hiermee wilde hij, mede namens de PR commissie leden en het bestuur, aangeven
dat de sponsoren een belangrijke plek krijgen in het beleid. Hieronder een korte samenvatting van de plannen:
Sponsornetwerk: VVZA denkt dat sponsoren ook veel aan elkaar kunnen hebben. In de vorm van een
netwerk/businessclub, zoals op 12 juni, kunnen sponsoren meer halen uit hun sponsorschap. Op 8 oktober staat de
volgende bijeenkomst gepland. In het komende jaar wil VVZA deze netwerkmogelijkheden verder uitbreiden en zo
meer voor sponsoren betekenen.
Uitbreiding sponsormogelijkheden: Over het algemeen hebben we het bij sponsoring over het shirt of een bord.
Echter zijn er in de digitale wereld veel meer mogelijkheden. Zoals Narrowcasting (scherm in de kantine), sponsoren
op de website, etc. Daarnaast zijn er ook sponsoren die aangeven dat zij hun bedrijfslogo ook wel op andere plekken
op de club terug willen zien, zoals op bierglazen, de dug-out of zelfs kleedkamers. De komende periode worden deze
mogelijkheden en bijbehorende tarieven verder uitgewerkt. Zodoende krijgen de sponsoren nog meer exposure
mogelijkheden.
VVZA in de markt: PR is er ook op gericht om het imago en de bekendheid van onze vereniging te versterken. Het
gaat er daarbij in eerste instantie om, om dit te doen in onze buurt. Dat geeft de club meer zichtbaarheid en maakt
het voor zowel de sporters als de sponsoren goed om zich met de club te associëren. De komende periode wordt
gezocht naar een samenwerking met de winkeliersverenigingen, maar denken we er nu ook over na om de
merchandise van de vereniging te laten maken. Denk daarbij aan petjes, bidons, mokken etc.
Robert van Almkerk (PR)

Vriendinnendag 2016.
Na wat flyers te hebben uitgedeeld op diverse locaties, met name basis- en middelbare scholen,
konden de meisjes / dames die geïnteresseerd zijn in meisjes / dames voetbal zich opgeven bij VVZA
voor een dag waarin zij kennis kunnen maken met het vrouwenvoetbal.
Aanvankelijk liepen de aanmeldingen niet zo hard en kwam de organisatie uit op 10 aanmeldingen
voor de vriendinnendag. Ondanks het lage aantal werd er toch besloten om het evenement door te laten gaan om
de meisjes / dames welke zich wel hadden aangemeld niet teleur te stellen.
Zo werd er door de organisatie op het kunstgrasveld een 5 tal oefenveldjes uitgezet waarin kennis kon worden
gemaakt met wat er zoal komt kijken bij het voetbalspelletje.
Iets voor 11:00 uur hadden zich 6 dames gemeld. De andere vier zijn helaas niet op komen dagen.
Toch gingen de begeleiders van VVZA met de 6 dames aan de slag.
Op de vraag waarom de dames geïnteresseerd waren in voetbal, gaven zij als antwoord dat zij op school ook vaak
voetballen en omdat het leuk is om te doen.
De meisjes wilden daarnaast ook weten wat de mogelijkheden zijn om in clubverband te kunnen gaan voetballen.
Dit is afhankelijk van de leeftijd;
Ben je jonger dan 15 dan speel je of in een meisjes team (als deze er is) of in een jongens team.
Ben je ouder dan 15 dan mag je in een dames team meespelen.

En of dat bij VVZA mogelijk is?
Ja natuurlijk is dat mogelijk was het antwoord.
De begeleider heeft aangegeven dat wanneer zij naar VVZA komen en veel vriendinnen mee nemen de kans groter is
dat zij of in een meisjes of in een dames team kunnen gaan spelen.
Bij de meesten begonnen de oogjes te fonkelen, zo’n zin hebben zij er in!
Daarna werden de oefeningetjes welke waren uitgezet gedaan en werd er tijdens de diverse oefeningen uitgelegd
wat van deze oefeningen de bedoeling is met betrekking tot het voetbal.
Zo werd daar een dribbel met kappen, terughalen, met de knie stoppen en op de bal gaan zitten (lachen) geoefend
wat zeker in de smaak viel bij de dames.
Verder waren daar ook een 3 tegen 3 (samenspelen), de bal naar je maatje door poortjes spelen (gericht spelen met
binnenkant voet) en een aanval en verdediging spel met keeper en waarbij alle meisjes alle drie de posities
speelden.
Na het eerste uur was daar een pauze waarin de dames wat te drinken kregen.
Na de pauze (welke wat langer duurde i.v.m. regen) renden de dames de dug-out in vanwege de regen maar de
begeleider was streng en riep de dames bijeen om de overige oefeningetjes uit te voeren.
Vonden zij dat erg in de regen? Wel nee, zij hadden er juist plezier in!
Na de oefeningetjes werden de dames bij elkaar geroepen en hebben zij aangegeven dat zij het leuk hadden
gevonden. Zij gaven ook aan dat zij zeker weer eens een keer terug zouden komen en enkele gaven aan dat zij graag
willen gaan voetballen!
Daarna was er een versnapering en nog wat te drinken voor de dames.
Zij (de dames dus) en ook de ouders die er waren bedankten de beide begeleiders en de vriendelijke dame die de
dames had voorzien van drinken en een versnapering.
Een geslaagde dag dus??
Ja; voor de mensen die er waren zeker wel!! 1 dame heeft zich al gemeld als nieuw lid, dus…….!!!

Gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mannen of vrouwen die eens
per maand op donderdag of vrijdag een keer lijnen willen
trekken, zodat de 3 voetbalvelden er weer strak bij liggen voor
het weekend. De tijdsinspanning is ongeveer 3 uur per keer.
We zullen je indelen d.m.v. een roulatiesysteem en je krijgt
vanzelfsprekend de nodige uitleg.
Wil je lekker bezig zijn in de buitenlucht, lichaamsbeweging
krijgen en leuke contacten opdoen met andere vrijwilligers?
Dan zoeken we jou! Zit je bijvoorbeeld nu zonder werk en wil je tijdelijk helpen? Dan kunnen we je ook gebruiken!
Heeft u vragen of wilt u, uw aanmelden. Dat kan dan via vrijwilligers@vvza.nl
Desmond Hagebeuk
Vrijwilligerscoördinator

Het bestuur wenst u een hele fijne vakantie!
Heeft u vragen/opmerkingen over De Scheepstoeter kunt u zich richten tot communicatie@vvza.nl

