December 2016

Beste VVZA-ers,
Voor u ligt de laatste Scheepstoeter van 2016.
De tijd gaat snel; we zijn alweer op de helft van het voetbalseizoen.
In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen:
1. De VVZA-kalender
2. Nieuwjaarsreceptie
3. Vrijwilligers gezocht
4. Silvestertoernooi
5. Ledenshop
6. Opbrengst Grote Clubactie;
7. Fairplay;
8. Resultaten in de eerste competitiehelft
9. Kaboutervoetbal
10. Rubbergranulaat op kunstgrasvelden
11. Feestavond
12. Lichtinstallatie
13. Kerstgroet
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender

12 dec. 2016-16 jan. 2017
19 dec. 2016 - 8 jan. 2017
7 jan. 2017
8 jan. 2017
datum volgt
3 feb. 2017

Ledenadministratie dicht
Winterstop
Silvestertoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Junioren avond
Feestavond

2. Nieuwjaarsreceptie
Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag
8 januari 2017. Onder het genot van een borrel en een bitterbal willen wij
samen met u het glas heffen op een sportief 2017!
Aanvang receptie: 15.00 uur
Einde receptie: 17.30 uur
Voorafgaand aan de receptie is er om 14.00 uur een gelegenheidswedstrijd
tussen VVZA teams.
Het Bestuur
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3. Vrijwilligers Gezocht
Dit jaar ben ik begonnen als vrijwilligerscoördinator bij VVZA Een superleuke uitdaging om voor de
vrijwilligers het werk zo minimaal mogelijk te houden.
Ik ben daarom continu op zoek naar extra handjes!
Lijkt het jou leuk om wat te willen betekenen voor onze mooie club V.V.Z.A.? Meld je aan.
Je bent niet alleen heel waardevol voor de club, voor jezelf levert het ook wat op:
- Je leert meer mensen bij de club kennen;
- Je voelt je meer betrokken bij de club;
- Je ziet direct resultaat en hebt eer van je werk;
Dus: het

goede voornemen voor 2017: word vrijwilliger bij VVZA!!!

Op dit moment zijn wij op zoek naar:
 Uitbreiding Vrijwilligerscommissie
 Commissielid Facilitaire zaken
 Commissielid Voetbal zaken
 Commissielid Kantine zaken
 Bestuurslid PR
 Mensen voor de PR commissie
 Bestuurslid Jeugdzaken
 Extra bar- en keuken personeel
 Schoonmaakploeg voor de keuken
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
Nu wil ik graag alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Jullie als
‘vrijwilligers maken het verschil’ binnen onze vereniging.
Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een sportief 2017!
Desmond Hagebeuk
Vrijwilligerscoördinator

4. Silvestertoernooi
Zet het alvast in de agenda! Op zaterdag 7 januari 2017 vindt het Silvestertoernooi plaats in sporthal
de Bron in Vathorst. Dit toernooi is bedoeld voor alle E en F pupillen.
Het programmaboekje kun je downloaden op de website van VVZA,
http://www.vvza.nl/sylvestertoernooi-op-7-januari-e-en-f-jeugd/

Toernooicommissie VVZA
Jessica de Wit
Denise Habraken
Tavit Ruts
Lindsay Storm
Tim Asbreuk
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5. Ledenshop
Het is zover; de ledenshop bij onze vaste kledingleverancier is online!
Sinds kort kunt u via onze ledenshop kleding en andere spullen bestellen. De ledenshop vindt u op
onze site www.vvza.nl. De artikelen zijn net zo duur als in de winkel. Het voordeel is dat u gelijk kunt
zien of de spullen op voorraad zijn.
Let erop dat u bij het bestellen van het shirt altijd aangeeft dat het VVZA-logo erop komt. Dat is
verplicht. Dit kunt u met een vinkje aangeven.
Indien de bestelling klaar ligt, krijgt u van Van Duinkerken bericht dat de bestelling kan worden
opgehaald.
De Websitecommissie

6. Grote Clubactie afgelopen!!

Alle lotenverkopers: BEDANKT!
Velen van jullie hebben tijdens de actieperiode loten verkocht. De ene ging op pad met een boekje, de
ander gebruikte de digitale weg om loten te verkopen.
Hoe je het ook hebt gedaan; we zijn hartstikke blij met jouw inzet!
We hebben gezien dat als we allemaal ons steentje bijdragen, we een fors bedrag kunnen ophalen.
Dit jaar is de bruto opbrengst

€ 1924,=, een resultaat waar we trots op zijn!

De trekking is op 8 december 2016 geweest. Alle prijswinnaars die loten via een
machtiging hebben gekocht, krijgen automatisch bericht. Heb je een papieren lot of ben je
nieuwsgierig en wil je alvast weten of je één van de gelukkigen bent? Kijk dan
op www.lotchecker.clubactie.nl
Nogmaals hartelijk dank aan alle kopers én alle verkopers in het bijzonder.
Het Bestuur

7. Fairplay
De eerste helft van het seizoen zit er weer bijna op.
En als we even terug kijken, moeten we zeggen dat er niet veel is voorgevallen.
2 incidentjes bij de jeugdafdeling, maar dat is afgehandeld binnen het convenant.
1 incident met het dames elftal, ook dit is besproken binnen het convenant en goed opgelost.
Maar faiplay doet meer dan alleen problemen oplossen.
Doel is om het probleem bij de bron aan te pakken.
Hierbij denken wij aan het belonen van goed gedrag, preventie en
informatie.
Echter hebben wij u daar wel voor nodig, als er niets gemeld wordt,
kunnen wij niets doen.
Tevens zijn wij nog op zoek naar versterking van onze commissie.
Wilt u meer weten wat wij doen, en willen gaan doen, heeft u ideeën,
meld dit dan via fairplay@vvza.nl
Verder wensen wij u allen fijne feestdagen, en een sportief 2017.
Dick Blom en Anne-Luut Dijkstra
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8. Resultaten in de eerste competitiehelft
In de B-categorie van de jeugd is in de afgelopen maanden de najaar competitie gespeeld. Daarnaast
spelen onze seniorenteams en de JO19-1 en JO13-1 in een competitie die het hele seizoen duurt. En
tenslotte is door vrijwel iedereen de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld. Hieronder geven we
in het kort de resultaten. Dat is overigens vooral een samenvatting van de positieve resultaten.
De eerste ronde van het bekertoernooi is overleefd door het 1e, 3e(ZO), en 4e seniorenteam. Het 1e is
inmiddels in de 2e ronde uitgeschakeld, het 3e en 4e speelden op 18 december 2016 hun 2e ronde. De
uitslag daarvan was op het moment van schrijven van dit stukje niet bekend.
In de jeugd hebben de volgende teams de eerste ronde gewonnen: JO15-1, JO15-4, JO11-1, JO11-4,
JO11-8, JO9-2, JO9-4 en JO9-5. Het is nog niet bekend wanneer deze teams hun 2e ronde wedstrijd
hebben. Wel is duidelijk dat het vanaf nu steeds knock-outrondes zijn. Dus je gaat door als je wint of
je bent klaar als je verliest, al dan niet na penalty's. Er is geen verlenging tot aan de finale, dus bij een
gelijke stand na de reguliere wedstrijd moeten direct penalty's genomen worden om een winnaar aan
te wijzen.

Drie teams hebben hun najaar competitie gewonnen. dat zijn: JO15-1, JO11-1 en JO9-5. Onze
felicitaties gaan uit naar deze teams.
Door hun resultaten in de najaar competitie gaan de volgende teams in de voorjaarscompetitie een
klasse hoger spelen: JO17-4, JO15-1 (speelt promotiepoule voor de 1e klasse; alleen de kampioen
promoveert), JO13-4, JO13-5, JO11-2, JO11-8, JO9-2, JO9-5 en JO9-6. JO11-1 speelt in een 3fasencompetitie waarbij de 2e en 3e fase worden ingedeeld op basis van de resultaten uit de vorige
fase. Daarin spelen ze na het winnen van de 1e fase nu in een sterke 2e-fase poule.
Van de jeugdteams in een heel jaar competitie zijn de resultaten wisselend. JO19-1 staat halverwege
op een 4e plaats, maar de hele top-4 kan nog kampioen worden. De koploper staat 5 punten voor op
VVZA maar moet nog op bezoek komen. De JO13-1 heeft een moeilijke start gehad, maar zijn
inmiddels van de laatste plaats af. Vorig jaar werd na een heel sterke tweede seizoenshelft nog een
hoge klassering behaald, maar voor komend voorjaar zou het al goed zijn wanneer degradatie werd
voorkomen. Daar is nog alle kans op.
De zaterdagsenioren draaien in de competitie in de middenmoot mee. Bij de zondagsenioren zijn er
positieve uitschieters. Zo zijn naast het 1e elftal ook het 6e en 7e elftal winterkampioen en staan het
3e en 4e team op een 2e plaats vlak achter de koploper.
Wij wensen alle teams veel succes in de tweede helft van de competitie. Dat we in mei 2017 maar vele
kampioenen mogen eren!
Jan-Jaap ter Haar,
Wedstrijdsecretaris Jeugd.
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9. 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.
Proeftraining
Uw kind kan deelnemen aan een proeftraining op een woensdag.
Meestal kan dit ter plekke geregeld worden, dan kunt meteen even kijken.
Ivar Dekkinga

10.Rubbergranulaat op kunstgrasvelden
Zoals u waarschijnlijk al via de nieuwsberichten heeft gehoord, zijn de resultaten van het onderzoek
van RIVM naar rubbergranulaat bekend.
Spelen op kunstgras is veilig. Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, is praktisch verwaarloosbaar. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het
RIVM van 20 december jl..
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 volgt de huidige
aanbevelingen van het RIVM op.
Meer informatie kunt u lezen op onze website.
Het Bestuur
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11. Feestavond
Op 3 februari 2017 staat onze jaarlijkse feestavond op de kalender.
Thema:

VVZA goes 70’s, 80’s and 90’s!!!

Haal de plateauzolen, soulpijpen en fluorkleding maar van zolder.
Zet uw haar stijf van de haarlak want het is tijd voor een

exciting party!
Aanvang: 20.30 uur
Einde: 01:00 uur
Kaarten kosten € 5,00
te koop bij Desmond, Edwin en Jessica.
De Evenementencommissie

12. Lichtinstallatie
De fa. Oostendorp heeft de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Amersfoort voor het
plaatsen van lichtmasten op veld 3 bij VVZA.
Om deze gegund te krijgen is door de gemeente gevraagd om een lichthinderonderzoek uit te laten
voeren.
Het theoretisch onderzoek is afgerond en hieruit blijkt dat de omwonenden van het sportcomplex geen
lichthinder ondervinden in de zin van de opgestelde grenswaarden door de NSVV bij uitvoering van
lichtplan zoals wij deze hebben aangevraagd (6 armaturen, 15m hoog).
Er volgt nog een praktijkonderzoek om bovenstaand resultaat te toetsen.
Hierna is de aanvraag compleet en wachten we de reactie van de gemeente af.
Het Bestuur

13. Kerstgroet
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