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SCHEEPSTOETER 
April 2017 
 

 

Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de voorjaarseditie van onze Scheepstoeter.  

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Juniorenavond  

3. Jumbo actie 

4. Vrijwilligers nieuws 

5. Nieuw bestuurslid PR: even voorstellen… 

6. Kaboutervoetbal 

7. Nieuwe trainers 

8. Nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

2. Juniorenavond  

 

We nodigen alle junioren uit voor de juniorenavond 2017 op woensdag 12 april van 18.45-21.00 

uur in de kantine van VVZA.  

Op de juniorenavond gaat VVZA in gesprek met haar junioren, jullie dus! 

Junioren vinden wij belangrijk bij VVZA en willen wij graag behouden. Jullie mening nemen wij heel 

serieus. Daarom zijn wij benieuwd naar jullie ideeën. Wat vind je goed aan de club en waar kunnen we 

verbeteren? Wat kunnen we voor jou doen om het jou (nog meer) naar de zin te maken? Want zeg nou 

zelf; niets is leuker dan voetballen bij een leuke club!!! 

Twee jaar geleden is ook een juniorenavond gehouden, daar kwamen veel goede ideeën en voorstellen 

uit. We willen jullie graag vertellen wat we hiermee gedaan hebben. 

Voor het programma zie  Uitnodiging juniorenavond VVZA 2017 

We zien je graag op 12 april. 

 

Het Bestuur 

  

12 april Juniorenavond  

13 mei Thuistoernooi A en B teams 

19 mei Voetbalquiz 

27 mei Amersfoorts Voetbalkampioenschap B-junioren 

10 juni Thuistoernooi C en D teams  

4 juni Vrijwilligersdag 

12 juni Jeugdkamp 

17 juni Thuistoernooi E en F teams en Kabouters 

http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Uitnodiging-juniorenavond-VVZA-2017.pdf
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3. Jumbo actie 

Van woensdag 8 februari t/m dinsdag 14 maart 2017 kon er bij de Jumbo Supermarkten in Amersfoort 

gespaard worden voor gratis sportartikelen voor de jeugd en senioren van VVZA! 

Daar hebben jullie hard aan meegewerkt. 

Terwijl het ene lid achter de kassa alle klanten aanmoedigde om de verkregen punten vooral in de 

VVZA-box te droppen, heeft de C4 een zaterdag geholpen met inpakken van boodschappen en 

karretjes sjouwen in ruil voor de punten. 

Alle verzamelde punten moesten vervolgens ingevoerd worden op de website. Daarbij hebben wij ook 

extra hulp gekregen van o.a. Jaap van Ringen. 

 

In totaal hebben wij 9.538 punten gespaard. Dit is goed voor ruim € 1.400,= ! 

Hiervoor kunnen we op een speciale site allemaal sportartikelen bestellen. 

 

Iedereen die meegeholpen heeft aan de spaaractie: HARTELIJK BEDANKT! 
 

Monique en Machteld 

 
 

4. Vrijwilligers Nieuws 

We hebben het al een paar maal aangehaald in onze nieuwsbrieven, maar we blijven op zoek naar 

vrijwilligers. 

 

PR 

Recent hebben we de functie van bestuurslid PR in kunnen vullen. Theo van Engelen heeft deze functie 

aangenomen. Verderop in deze Scheeptoeter stelt hij zich voor. 

Er lopen ook nog gesprekken voor PR-commissieleden, dus het lijkt erop dat we deze commissie weer 

volledig hebben bezet! 

 

 

 

Penningmeester 

Marco Dammers stopt na dit seizoen in zijn functie als penningmeester. 

Wij willen heel graag dat we voor het nieuwe seizoen 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! 

 

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie over deze functie? 

Neem dan contact op met Piet Beltman via voorzitter@vvza.nl 

 

 

 

Op dit moment zijn wij ook op zoek naar: 

✓ Uitbreiding Vrijwilligerscommissie 

• Commissielid Facilitaire zaken 

• Commissielid Voetbal zaken 

• Commissielid Kantine zaken 

✓ Bestuurslid Jeugdzaken 

✓ F-coördinator 

✓ Schoonmaakploeg voor de keuken 

 

 

Heb jij ook (een beetje) tijd over voor de club? Meld je aan als vrijwilliger!! 

 

mailto:voorzitter@vvza.nl
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Spreekt jou iets aan van de openstaande vacatures of heb je ergens vragen over? 

Laat het mij weten via vrijwilligers@vvza.nl of 06-81952740 

 

Desmond Hagebeuk 

Vrijwilligerscoördinator 

 

 

5. Nieuw bestuurslid PR: even voorstellen… 

Beste VVZA-er, 

 

Mijn naam is Theo van Engelen.  Ik ben 56 jaar en werkzaam binnen de gezondheidszorg.  Sinds kort 

heb ik de functie van bestuurslid PR bij V.V.Z.A. opgepakt. 

Tot voor een aantal jaren was ik voornamelijk op de velden bezig als leider/trainer en soms 

grensrechter bij de jeugd (omdat mijn beide zoons ook bij V.V.Z.A. voetbalden). Ik ben even 

weggeweest maar nu terug in deze functie. 

Het vrijwilligerswerk op deze wijze is nieuw voor mij. Ik ben dan ook blij met ondersteuning vanuit 

bestuur en zeker ook met suggesties vanuit betrokken leden. 

De eerste tijd zal ik besteden aan inwerken, maar ik zal zeker ook invulling geven aan het bestaande 

PR-plan. Prioriteit hierin is de bestaande sponsorcontracten beheren en verder uitbreiden. 

Dat lukt mij niet alleen. Mocht u mij hierbij willen helpen, laat het mij weten. U kunt mij bereiken 

op pr@vvza.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Theo van Engelen 

 

6. Kaboutervoetbal 

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

Dat kan bij VVZA ! 

Kaboutervoetbal bij VVZA is voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar en is bedoeld als 

aanloop naar het pupillenvoetbal. In het jaar dat ze 7 jaar worden stromen ze door naar de 

F-pupillen, waar ze dan dankzij hun “kabouter-ervaring” al een aardig balletje mee kunnen trappen. 

 

Trainen en spelen 

Het plezier voor de kinderen staat voorop! Bij de kabouters wordt onder deskundige begeleiding op een 

speelse, leuke, maar toch leerzame manier getraind en gevoetbald. Lekker rennen met de bal, het 

spelen van een wedstrijdje, proberen wat doelpunten te maken, of tikkertje spelen met de bal. Kortom, 

veel bewegen, lekker actief zijn, leren omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. 

En samen ballen in een echt tenue en met eigen voetbalschoenen aan, is al een super ervaring. 

 

Tijden 

Het kaboutervoetbal vindt plaats op woensdagen (trainingen) en zaterdagen (wedstrijdjes). 

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

zijn elke zaterdagochtend van 9:00 uur tot 9:30 uur op het hoofdveld.  

Van ouders wordt verwacht dat zij aanwezig blijven en een handje meehelpen. 

 

Informatie, aanmelding, contributie 

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

Aanmelden kan elke dinsdagavond tussen 19:00 en 20:15 uur in de V.V.Z.A.-kantine bij de 

ledenadministratie. De contributie bedraagt € 72,50 per seizoen.  

 

Ivar Dekkinga 

 

  

mailto:vrijwilligers@vvza.nl
mailto:pr@vvza.nl
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7. Nieuwe trainers selectieteams bekend 

Hoewel het huidige seizoen nog niet ten einde is, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de 

invulling van de selectie elftallen voor het komende seizoen. Het bestuur is dan ook trots dat voor alle 

selectie elftallen (met uitzondering van de JO12-1) de trainers inmiddels zijn vastgelegd. Het is 

bovendien erg leuk om te zien dat een groot aantal van onze eigen (oud-)spelers zich met passie en 

enthousiasme inzet voor het opleiden van onze jeugdspelers. Binnenkort maken we bekend hoe de 

selectieprocedure er voor de jeugdspelers uit komt te zien. Op dit moment zet het bestuur nog de 

laatste puntjes op de i. Zodra de procedure bekend is maken we deze bekend. 

 

  

Elftal Trainer 

JO8-1 Tim Asbreuk 

JO9-1 Tristan Blaauw 

JO10-1 Fabian Bakker 

JO11-1 Ids Gerritsma 

JO-12-1 Vacant 

JO13-1 Steven van Zanten 

JO15-1 Johan Prins 

JO17-1 Eric van Norden 

JO19-1 Jeroen Snijders 

Keeperstrainer Evert Prins 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Beek 

  

http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Trainers.jpg
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Trainers-2.jpg
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8. Nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen: Steven van Zanten 

Met veel plezier introduceert het bestuur van VVZA met ingang van het nieuwe seizoen het nieuwe 

Hoofd Jeugdopleidingen: Steven van Zanten. Piet Beltman, voorzitter VVZA: “Ondanks zijn jonge 

leeftijd heeft Steven al de nodige ervaring als jeugdtrainer. Binnenkort hoopt hij zijn opleiding als 

docent Lichamelijk Opvoeding af te ronden. Steven is sterk in zijn communicatie en weet mensen te 

motiveren. Steven is een echte clubman en heeft een groot netwerk binnen de club. Hij is geknipt voor 

deze functie”. 

 

“Nadat Wresh Koroglu heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als Hoofd Jeugd Opleidingen is het 

bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Het bestuur hecht namelijk grote waarde aan het hebben 

van een HJO om het vastgestelde Jeugdbeleidsplan uit te voeren en te onderhouden. Daarom zijn we 

blij dat Steven de functie Hoofd Jeugdopleidingen VVZA heeft aangenomen”, aldus de voorzitter. 

Hieronder stelt Steven zichzelf nog even voor. 

 

 
 

Beste Zeehelden, 

Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe Hoofd Jeugdopleiding bij mijn club VVZA. Mijn naam 

is Steven van Zanten, 25 jaar oud en geboren en getogen in Amersfoort. Ik ben bijna klaar met mijn 

studie aan de CALO in Zwolle. Na deze studie hoop ik een mooie baan in het onderwijs of in de sport te 

vinden. U zult mij wellicht kennen als trainer van de JO11-1 bij VVZA of dan wel als aanvoerder/speler 

van het eerste elftal. 

Ik ben vanaf mijn vijftiende actief lid  bij onze club en ben toen ook gelijk gestart als trainer. Na 

diverse jeugdelftallen te hebben getraind heeft de club mij gevraagd om de functie Hoofd 

Jeugdopleiding te gaan bekleden binnen onze club. Ik was gelijk erg enthousiast en heb na een aantal 

gesprekken met het bestuur de keuze gemaakt  om vanaf komend seizoen de functie Hoofd 

Jeugdopleiding met veel plezier op mij te nemen. 

 

Wat ga ik precies doen binnen de club? 

De slogan van de club is ”Familieclub met Ambitie”. Dit betekent dat plezier voorop staat bij onze club 

en ik er voor moet zorgen, samen met U dat alle leden het ontzettend leuk vinden om bij VVZA te 

voetballen. Daarnaast is er natuurlijk bij mij ook een bepaalde ambitie aanwezig om de club qua 

niveau naar een hoger plan te brengen. Dit doel willen wij gaan bereiken d.m.v. het strikter naleven 

van het Jeugd Beleidsplan en het op een nog hoger niveau brengen van onze trainers en daarmee dus 

de trainingen. Er zijn binnen het Jeugd Beleidsplan super veel goeie ideeën en plannen en binnen onze 

vereniging veel welwillende mensen. Als wij dit samen weten te bundelen is dit voor mij een garantie 

voor succes! Verder wil ik meer structuur gaan aanbrengen in het opleiden van talenten zodat deze op 

een dag door kunnen stromen naar ons eerste elftal, iets waar de jeugdopleiding onder andere voor 

bestemd is. 

 

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben over mij en mijn functie. Mocht u nog 

vragen hebben schiet mij vooral even aan op de club. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Steven van Zanten 

Hoofd Jeugdopleiding VVZA  seizoen 2017/2018 


