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Algemene LEDENVERGADERING V.V.Z.A.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 24 oktober 2016
De vergadering zal plaatsvinden in het clubgebouw van VVZA op het sportpark “Emiclaer” aan de Hoolesteeg 6 in
Amersfoort.
Aanvang: 20.00 uur
Eindtijd : 22:00 uur
AGENDA:
1.
Opening door de voorzitter.
2.
Mededelingen van het bestuur.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015
4.
Financiële verantwoording seizoen 2015-2016.
5.
Verslag kascommissie.
6.
Bestuursverkiezing
Functie
Naam
Voorzitter
Piet Beltman (zittend)
Secretaris
Monique van Empelen (zittend)
Penningmeester
Marco Dammers (zittend)
Technische Zaken
Vacant
Jeugdbestuur
Robert Aaldenberg (aftredend)
Communicatie
Vincent Klabbers (aftredend)
Facilitaire Zaken
Piet de Boer (zittend)
PR
Vacant
Het bestuur stelt de volgende twee personen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie:
Robert van Almkerk (PR), Jan van Beek (Technische Zaken), Machteld Ravesloot (Communicatie).
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Indienen rondvraag (schriftelijk)
PAUZE
Heropening door de voorzitter.
Plannen seizoen 2016-2017
Financiën.
a. Begroting seizoen 2016-2017
b. Voorstel Contributie 2017-2018
c. Verkiezing kascommissie
Beantwoorden rondvraag.
Sluiting

De stukken kunnen digitaal worden aangevraagd via secretaris@vvza.nl. Vanaf heden zijn deze beschikbaar

Kunstgras met rubbergranulaat
Op woensdag 5 oktober zond het televisieprogramma Zembla
een item uit met de titel: ‘Gevaarlijk spel’. De centrale vraag
hierbij: zijn we als belanghebbenden wel goed en eerlijk
geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden
met rubberkorrels? Tijdens dit item werden de uitkomsten van
eerdere onderzoeken naar de veiligheid van deze rubberkorrels
(rubbergranulaat) in twijfel getrokken. Rubbergranulaat, de
zwarte korrels die ervoor zorgen dat een kunstgrasveld
dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld
(snelheid en het stuiteren van de bal), bestaat feitelijk uit
fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die
hiervoor hergebruikt worden. Tijdens de uitzending werd gesteld dat deze korrels mogelijk kankerverwekkend
zouden kunnen zijn.
De Europese Commissie laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de samenstelling van de stoffen van
rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden
rond februari 2017 verwacht. Omdat de uitzending van Zembla nogal wat onrust veroorzaakte binnen de
voetbalwereld en de uitkomsten van het Europese onderzoek pas volgend jaar bekend worden gemaakt besloten op
10 oktober een groot aantal partijen rond de tafel te gaan zitten (KNVB, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche). Tijdens dit overleg werd besproken wat de vervolgstappen zouden
moeten zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. Minister Schippers heeft het RIVM opdracht gegeven
om zo snel mogelijk een aanvullend onderzoek te doen en nog voor 1 januari 2017 met de resultaten te komen.
Het RIVM geeft op dit moment aan nog steeds geen gezondheidsrisico te verwachten bij het spelen op met
rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden. De KNVB baseert zich op de expertise en feitelijke informatie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich
ontfermt over de volksgezondheid in Nederland.
Tot de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn raadt het RIVM aan na afloop te douchen en schone kleren aan te
trekken. Verder is het aan te raden niet te spelen met de rubberkorrels die op zo’n kunstgrasveld te vinden zijn.
Het bestuur van VVZA zal vooralsnog geen actie ondernemen inzake het gebruik van het kunstgrasveld. Het bestuur
staat achter de werkwijze van de KNVB en wacht het onderzoek van het RIVM af.
Wel is er een beleid vastgesteld rondom de keepers. Keepers trainen bij voorkeur op normaal gras en als ze op
kunstgras trainen, alleen met lange broek en lange mouwen.
Op de website van VVZA vindt u een dossier (http://www.vvza.nl/dossier-kunstgras/) waar alle informatie met
betrekking tot dit onderwerp wordt bijgehouden. Mochten er echter dringende zaken door de onderzoeksinstanties
bekend worden gemaakt dan zullen we alle leden actief informeren. Mocht u als lid nog vragen hebben dan kunt u
ook altijd een mail sturen naar info@vvza.nl

Grote Clubactie 2016
3 oktober is de Grote Clubactie weer van start gegaan. Een loterij waarbij mensen die loten
hebben gekocht mooie prijzen kunnen winnen en 80 % van de opbrengst als sponsorgeld naar de
vereniging gaat. Vele jeugdspelers zijn druk bezig zoveel mogelijk loten te verkopen, waarvoor zij
door het bestuur beloond worden met € 0,50 per verkocht lot. het bestuur beloond worden met
€ 0,50 per verkocht lot. Dit jaar is het ook weer mogelijk om loten per eenmalige machtiging te
kopen. Nieuw is de mogelijkheid om loten digitaal te kopen. Hier hebben een aantal jeugdleden gebruik van gemaakt
en daardoor zijn er al 23 loten digitaal verkocht. Het bestuur heeft besloten om de opbrengst van de Grote Clubactie
te gebruiken voor de nieuw aan te schaffen lichtinstallatie.
Inleverdata van de verkoopboekjes zijn 19 en 26 oktober of 2 en 9 november 2016 van 19.00 uur tot 20.00 uur in
de kantine van VVZA.

Scheidsrechters VVZA
Beste, leden/spelers/ouders
Zoals de meesten wel weten, is het elke week weer een puzzel om voor iedere
wedstrijd een scheidsrechter te regelen. De vraag is of u enig idee heeft wat er
allemaal bij komt kijken om dit te bewerkstelligen.
Al onze scheidsrechters zijn vrijwilligers, deze fluiten voor hun plezier en zonder
vergoeding.
Regelmatig vernemen wij toch dat spelers/trainers/ouders zich misdragen t.o.v.
de scheidsrechters. Het gevolg hiervan is, dat de scheidrechters er geen plezier
meer in hebben en stoppen met het fluiten. Dit houdt dan weer in dat het voor
ons lastiger wordt om een scheidsrechter te vinden. Zonder scheidsrechter,
geen wedstrijd!
Bij deze de volgende oproep… heeft u commentaar op de (bege)leiding van de scheidsrechter, en bent u van mening
dat u het beter kunt? Meldt u dan aan om de volgende wedstrijd te fluiten.
We hebben een tekort aan scheidsrechters (zaterdag en zondag) en het wordt steeds lastiger om iemand te vinden.
Lijkt het u/je leuk om een wedstrijd te fluiten (Jeugd op zaterdag, senioren op zondag)?
Meld je dan aan via:
fairplay@vvza.nl
Bij voldoende aanmeldingen is er een mogelijkheid tot een cursus club scheidrechter. Deze zal door VVZA betaald
worden.
Bekijk het spelletje eens van een andere kant.
Scheidsrechter coördinator Senioren
Dirk Blom en Max Wijhe

Fairplay VVZA
Fairplay is ontstaan uit de commissie Normen en Waarden en gekoppeld aan het
convenant van Amersfoort. Hierin zijn alle voetbalverenigingen van Amersfoort
gekoppeld. Vanuit het AVK (Amersfoort Voetbal Kampioenschap) is de wens ontstaan
alle Amersfoortse voetbalverenigingen met elkaar te laten praten en diverse zaken met
elkaar uit te wisselen. Amersfoort was de eerste stad in Nederland die dit initiatief heeft
genomen.
Inmiddels zijn er meerdere convenanten ontstaan in Nederland (Utrecht, Amsterdam,
Alkmaar)In het convenant zijn afspraken gemaakt, die door alle verenigingen zijn
aangedragen en geaccepteerd. Hierdoor is de drempel om elkaar aan te spreken een stuk kleiner, en kunnen
problemen beter worden opgelost en uitgesproken. En er zijn regels opgesteld om met elkaar dezelfde Normen en
Waarden te hanteren.
De commissie Fairplay is bij VVZA in het leven geroepen om sportief gedrag te stimuleren en waar nodig bij
incidenten een onafhankelijk advies uit te brengen. Het komt namelijk toch best vaak nog voor dat
spelers/trainers/toeschouwers zich niet gedragen, dit is iets wat niet gewenst is. Spreek elkaar hierop aan, en wordt
je erop aangesproken, accepteer dit dan. Indien er misstanden zijn met een vereniging, zoals onsportief gedrag in en
om het veld, meldt dit dan via fairplay@vvza.nl. Fairplay zal dan waar mogelijk en nodig contacten leggen met de
andere vereniging.
Momenteel hebben we twee personen die zich inzetten voor deze zaken. Dirk Blom en AnneLuut Dijkstra.
Mocht je nog vragen hebben of wil je met ons meedenken en doen, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwe spelvormen voor pupillen in aantocht
De organisatie en de spelvorm van het voetbal zoals we dat nu kennen, met 7-tallenvoetbal voor Een F-pupillen en 11-tallenvoetbal vanaf de D-pupillen, is ongeveer 30 jaar oud. Het
eventallenvoetbal voor E- en F-pupillen is destijds bedacht en ontwikkeld door vanuit het voetbal
zelf te kijken naar hoe we dat voor kleinere kinderen aantrekkelijk konden maken. Recenter zijn
nog zaken ontwikkeld als 9-tegen-9 (voor tweedejaars E-pupillen over 3/4 veld) en Fair Play Games
(waarbij de kinderen zelf beslissen en er geen scheidsrechter is).
Uit grondig onderzoek en ervaringen in andere landen is gebleken dat, als je de spelvormen voor jongere kinderen
bekijkt vanuit de ontwikkeling van die kinderen zelf, de huidige spelvormen minder goed passen bij de kinderen dan
altijd is gedacht. Daarom is de KNVB op zoek gegaan naar spelvormen waarbij de ontwikkeling van de kinderen en
hun spelplezier (balcontacten, scoren, vriendjes en vriendinnetjes maken) wel meer voorop staan. Daarbij wordt dus
meer rekening gehouden met wat kinderen op een bepaalde leeftijd kennen en kunnen, wat ze leuk vinden en op
welke manieren ze hun vaardigheden sneller kunnen vergroten.
Gebleken is dat die ontwikkelingen sneller kunnen gaan wanneer kinderen, naarmate ze jonger zijn, op een kleiner
speeloppervlak met minder spelers tegen elkaar spelen. Voor het pupillenvoetbal van kinderen van 5 tot en met 12
jaar zijn daarom 4 nieuwe spelvormen bedacht die in het lopende seizoen worden getest met behulp van alle
verenigingen die daaraan mee willen doen en die vanaf volgend seizoen (als alles goed gaat), dus het seizoen 20172018, worden ingevoerd. Dat zijn de volgende vormen:
O6 en O7:
Het huidige kaboutervoetbal. Spelen 4 tegen 4 op een veld van 20 x 30 meter met een doel van 3 x 1 meter zonder
keeper. Voor O6 kan gekozen worden voor een veld van 20 x 15 meter en een spelvorm 2 tegen 2.
O8, O9 en O10:
Spelen 6 tegen 6 op een veld van 42,5 x 30 meter (iets kleiner dan 1/4 veld) met een doel van 5x2 meter
(pupillendoel) met keeper. In plaats van een scheidsrechter is er een spelbegeleider die bijvoorbeeld alleen ingrijpt
bij onduidelijke situaties.
O11 en O12:
Spelen 8 tegen 8 op een veld van 42,5 x 64 meter (iets kleiner dan 1/2 veld) met een doel van 5x2 meter
(pupillendoel) met keeper. Bij deze wedstrijden is wel een scheidsrechter aanwezig en worden de pupillenspelregels
gehanteerd.
Zowel de rol van de spelbegeleider, de duur van de wedstrijden en de vorm van de competities moeten nog nader
worden uitgewerkt. Dit gebeurt in pilots die verenigingen in het najaar door het hele land kunnen uitvoeren. De
resultaten van al die pilots worden verzameld en leiden in het voorjaar van 2017 tot beslissingen over hoe het er
allemaal werkelijk uit komt te zien.
Veranderingen betekenen iets voor iedereen!
Dit alles is recentelijk door de KNVB gepresenteerd in een soort "Roadshow" die langs verenigingen in alle uithoeken
van Nederland is getrokken. Namens VVZA zijn een aantal mensen op bezoek geweest bij v.v. Woudenberg voor de
presentatie voor clubs uit onze regio. Er werd met wisselend enthousiasme op de plannen gereageerd. Dat komt
vooral omdat er voor voetbalclubs natuurlijk best een hoop gaat veranderen. En wat nog veel belangrijker is: de
manier waarop we tegen voetbal voor kinderen aankijken moet veranderen, zowel voor trainers/begeleiders als ook
ouders.
We houden ook bij VVZA de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en houden u op de hoogte van de genomen
beslissingen. Voor meer info vindt u op onderstaande link. http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormenpupillen
Met vriendelijke groeten,
Jan-Jaap ter Haar,
Wedstrijdsecretaris Jeugd VVZA.
Heeft u vragen/opmerkingen over De Scheepstoeter kunt u zich richten tot communicatie@vvza.nl

