SCHEEPSTOETER
Mei 2017

Beste VVZA-ers,
Voor u ligt de nieuwe editie van onze Scheepstoeter.
In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen:
1. De VVZA-kalender
2. Juniorenavond
3. Vrijwilligers nieuws
4. Nacompetitie VVZA 1
5. Nieuwe trainers JO12-1
6. Piet Snijderstoernooi
7. Kampioenen
8. Gezonde Sportkantine
9. Nieuwe sponsor
10. Gezocht: Gezellige Dames
11. Steun VVZA via de VriendenLoterij
12. Voetbalquiz
13. Voetbalkamp
14. Wist je dat…
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
25 mei
27 mei
4 juni
9 juni
10 juni
17/18 juni
17 juni

Piet Snijderstoernooi
Amersfoorts Voetbalkampioenschap B-junioren
Vrijwilligersdag
Voetbalquiz
Thuistoernooi C en D teams
Voetbalkamp (Kabouters E en F pupillen)
Thuistoernooi E en F teams en Kabouters

2. Juniorenavond
Steeds vaker zien sportclubs jongeren tussen de 12 en 18 jaar verdwijnen bij de club. Ze gaan werken,
krijgen andere interesses of stappen over naar een andere club. Daarom vinden we het belangrijk wat
er speelt bij onze jeugd.
Om daar achter te komen is op woensdag 12 april de juniorenavond gehouden waarbij VVZA in
gesprek is gegaan met de junioren.
Op deze avond zijn zo’n 40 leden gekomen waar we erg blij mee zijn.
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Het programma op deze avond was heel divers. Eerst werd er teruggeblikt naar de uitkomsten van de
vorige juniorenavond en de behaalde resultaten.
Vervolgens is iedereen in 3 werkgroepen opgedeeld, te weten:
1. Accommodatie
2. Plezier en Gezelligheid
3. Voetbaltechnisch
In deze werkgroepen hebben we gediscussieerd over dingen die goed zijn bij de club en zaken waar er
iets te verbeteren valt. Hieruit is een hele lijst punten gekomen waar we de komende tijd mee aan de
slag gaan.
Special Guests van deze avond waren Steven van Zanten en Florian Beltman. Sjouke Rijper leidde het
interview. Beide heren legden uit hoe je in “Het Eerste” kan komen, wat je ervoor moet doen en laten.
Steven vertelde tevens over zijn ambities bij de club als Hoofd Jeugdopleidingen en Florian vertelde
over zijn “uitstapje” naar S.O. Soest en zijn terugkeer naar VVZA.
Al met al een zeer geslaagde avond!

3. Vrijwilligers Nieuws
We hebben het al een paar maal aangehaald in onze nieuwsbrieven, maar we blijven op zoek naar
vrijwilligers. Om deze reden zijn we als bestuur actief langs de lijn gaan werven. Onder het genot van
een kop koffie zijn we met u in gesprek gegaan om te polsen of u ons wilt helpen met allerlei hand en
spandiensten bij onze club. Daarnaast hebben we u uitgenodigd om op de inloopavond voor
vrijwilligers te komen.
We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen. Dat was hartstikke leuk!
Helaas werd het op de inloopavond niet heel erg druk.
Toch zijn we erg blij met de mensen die gekomen zijn, waardoor diverse functies kunnen worden
ingevuld.
Mocht u niet op deze avond zijn geweest maar wel heel graag iets betekenen voor de club dan vragen
wij u contact op te nemen met Desmond Hagebeuk via vrijwilligers@vvza.nl of 06-81952740.
U kunt ook dit formulier invullen en mailen naar bovengenoemd adres.

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 Marco Dammers via penningmeester@vvza.nl

4. Nacompetitie VVZA 1
Helaas is het VVZA 1 niet gelukt om kampioen te worden dit seizoen en hiermee direct te promoveren
naar de 2e klassse. Ze eindigden op de derde plaats in de competitie. Dit betekent dat er een aantal
wedstrijden in de nacompetitie moeten worden gespeeld om alsnog de 2 e klasse te halen.
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Op 21 mei was de eerste wedstrijd thuis tegen Bloemendaal 1. Deze heeft VVZA overtuigend
gewonnen met een 3-0 overwinning.
Op 28 mei is de return in Bloemendaal, Sportpark Bergweg. Kom ons Vlaggenschip aanmoedigen!
We gaan met de bus (deze vertrekt om 11:30), opgave bij Evert Prins.

5. Nieuwe trainers JO12-1
In de vorige editie hebben we bekend gemaakt wie de trainers voor onze selectieteams zijn geworden.
Op dat moment hadden we nog 1 vacature openstaan, namelijk di van de JO 12-1.
Wij zijn als club zeer verheugd te melden dat we een trainerstrio bereid hebben gevonden om de JO121 voor het komend seizoen te gaan begeleiden. Michel Oomen, Martijn Gorter en Edwin Meyer zullen
de trainingen, wedstrijden en coaching van de JO12-1 gaan verzorgen. Deze drie trainers zijn voor
stuk vertrouwde gezichten die al een aantal jaren bij onze mooie club rondlopen.
Hieronder stellen we ze even kort aan jullie voor:
Michel Oomen:
Begonnen als leider van de F6 en de huidige leider en trainer (2e jaar) van de JO10-1.
Martijn Gorter:
Sinds een aantal jaar trainer/leider van diverse jeugdteams bij VVZA. Begonnen als leider en trainer
van de F2 en momenteel voor het 2ejaar één van de twee trainers van de JO10-1.
Edwin Meyer:
Kind van de club, begonnen in de F1 en geëindigd in het 1e elftal van VVZA. Al een aantal jaren trainer
bij VVZA en de huidige trainer van de JO11-2.
Net als alle andere selectietrainers wensen wij deze trainers veel succes volgend seizoen!

6. Piet Snijderstoernooi
Op donderdag 25 mei (hemelvaartsdag) vindt het Piet Snijderstoernooi plaats. Het Piet Snijders
toernooi wordt al jaren georganiseerd door VVZA zaterdag 3. Ondertussen is het toernooi een vast
punt op de seizoensagenda voor veel seniorenteams in de 5e en 6e klasse. Meer informatie is te vinden
in het programmaboekje die je hier kunt vinden.

7. Kampioenen
Aan het einde van het seizoen is het voor onze teams soms heel spannend of ze kampioen worden. Dit
seizoen is het een aantal teams gelukt.
Bij de jeugd zijn de volgende teams kampioen geworden:
JO15-1
JO15-2
JO11-1 (Najaar)
JO11-4
JO11-6
JO09-5
En ook VVZA 6 mag zich in dit rijtje voegen!
Van harte gefeliciteerd mannen! Goed gedaan.

JO15-1
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8. Gezonde Sportkantine
“Sporten is gezond” luidt het credo en daarom betreden wekelijks zo’n 800 leden de velden van VVZA
om te trainen en op zaterdag of zondag een leuke pot voetbal neer te zetten. Hoe vreemd is het dan
eigenlijk dat het tijdens de zogenaamde “derde helft” er een stuk minder gezond aan toegaat. Velen
storten zich op de broodjes frikandel of patatjes en drinken daarbij een alcoholische versnapering.
Samen met de buurtsportcoach van SRO, Lauret Sanders en B.Slim is VVZA het traject gestart om in
de kantine ook gezondere producten te verkopen. Naast de bekende “vette hap” kan er nu ook
gekozen worden voor een broodje gezond of een italiaanse bol pulled chicken. U heeft ze wellicht al
geproefd?
Om dit goede initiatief te onderstrepen kwam wethouder Fleur Imming op zondag 14 mei de plaquette
“Gezonde Sportkantine” uitreiken. Binnen de gemeente is Fleur Imming verantwoordelijk voor o.a.
zorg en wonen in. De gemeente is een beleid gestart om sportkantines gezonder te maken.

Piet Beltman (voorzitter) nam samen met Jos van de Berg de plaquette Gezonde Sportkantine in
ontvangst. Hij is er trots op dat de vrijwilligersgroep van de kantine dit initiatief is gevolgd.
Onder het genot van gezonde broodjes werd dit door alle aanwezigen gevierd.
VVZA is de eerste zondagclub die deze plaquette krijgt uitgereikt. Collegaclubs Cobuboys, ASC
Nieuwland en CJVV gingen VVZA reeds voor.

9. Domino’s pizza
VVZA heeft er een nieuwe sponsor bij: Domino’s Pizza.
Als VVZA-lid kun je met 25 % korting online pizza’s bestellen door bij de bestelling op de website
van Domino’s onze kortingscode in te vullen. Deze code is : 02305.
Het leuke is dat er bij iedere bestelling ook nog geld naar onze clubkas vloeit.

10.Gezocht: Gezellige Dames die een balletje willen trappen
Kan je voetballen, wil je het leren en heb je zin in veel
gezelligheid? Dan zijn we op zoek naar jou! Voor
aankomend seizoen zoeken wij nog versterking voor
ons damesteam. Ben je 17 jaar of ouder en wil je graag
een balletje trappen op zaterdag? Mail dan snel
naar dames@live.nl
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11.Steun VVZA via De VriendenLoterij
De VriendenLoterij levert jaarlijks een bijdrage aan de clubkas van VVZA. Van ieder door een lid van
onze vereniging gekocht lot gaat de helft direct naar onze clubkas. Het bestuur dankt de leden die op
deze manier reeds deelnemen.
Speelt u al mee met de VriendenLoterij en wilt u dat VVZA uw club is waarvoor u meespeelt of wilt u
dat gaan doen? Eén telefoontje met de VriendenLoterij is genoeg om dit door te geven. U kunt op
werkdagen tussen 9:00 uur en 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur bellen naar
0900-300 1400 (kosten bedragen €0,50 per gesprek).
12.Voetbalquiz
Op vrijdagavond 9 juni wordt opnieuw de Zeehelden Voetbalquiz georganiseerd. Wie worden dit jaar de
opvolgers van Freek & Paul?
Meld je snel aan bij sebastianverhoeve@live.nl
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13.Voetbalkamp
Dit jaar wordt er sinds lange tijd weer een voetbalkamp georganiseerd bij VVZA Voor dit weekend zijn
alle kinderen uit de E en F categorie en de kabouters uitgenodigd om deel te nemen. Het voetbalkamp
is dit jaar van zaterdag 17 juni t/m zondag 18 juni en wordt gehouden op ons eigen complex,
Sportpark Emiclaer. De kinderen zullen overnachten in, zelf meegenomen, tenten.

De kinderen worden vermaakt met een leuk avondprogramma en een verrassende spellenmiddag.
Natuurlijk zal er ook veel gevoetbald worden en zijn er allerlei prijzen te winnen!!
Durf jij deel te nemen aan dit voetbalkamp?? Meld je dan aan voor 7 juni!! Dit kan via
voetbalkamp@vvza.nl.
De kosten voor het voetbalkamp bedragen € 15,- per kind. Dit kan betaald worden op
rekeningnummer NL 17 SNSB 0951 593 714 tnv J. de Wit.
Hiervoor ben je verzekerd van plezier, eten, drinken, snoep en een leuke herinnering. Vermeld in de
omschrijving de naam van uw kind en het elftal. De laatste mogelijkheid om in te schrijven is op 7 juni
via de mail. Indien je contant wil betalen kan dat op zaterdag 27 mei van 13.00 tot 15.00 uur in de
kantine van VVZA Het is alleen mogelijk om via bovenstaande wegen aan te melden/ te betalen.
Extra hulp is zeer welkom
De organisatie van een geslaagd voetbalkamp valt en staat met de hulp van vele vrijwilligers. Bent u
geïnteresseerd om één of meerdere dagdelen te helpen? U bent van harte welkom, wij kunnen uw hulp
uitstekend gebruiken. Ook de vrijwilligers worden voorzien van een hapje en een drankje. Voor vragen
en opgave als vrijwilliger kunt u mailen naar voetbalkamp@vvza.nl of terecht bij Jessica de Wit
(0653221634).

14.Wist je dat…..
... JO9-1 heeft meegedaan aan het Coen Moulijn cup bij Feyenoord in Rotterdam?
… VVZA nu ook te volgen is op INSTAGRAM: vvza_amersfoort?
… Dennis Been en Lars Balch het AVK 2017 darttoernooi hebben gewonnen?
… Tiffany en Tim van de Water zijn getrouwd en foto’s maakten op de club?
… Wij hun heel veel geluk wensen?
… ING haar sponsorcontract met 3 jaar heeft verlengd?
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