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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. Mededelingen vanuit het bestuur
2.1 Oproep vrijwilligers
2.2 Gebruik velden 1,2 en 3
2.3 Verklaring omtrent gedrag (VOG)
2.4 Contributie
2.5 Indeling teams seizoen 2018/2019
2.6 Het trainingsschema
3. Startbijeenkomst voor (nieuwe) leiders en trainers
4. MTC de fysioclub
5. VVZA gepimpt tijdens zomerstop
6. VVZA haalt derde plaats op het AVK
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur
1. VVZA-Kalender
18-24 aug
20 aug
27 aug
27 aug
1 en 2 sep
22 en 23 sep

AVK bij HVC
Veld 2 en 3 beschikbaar
Veld 1 beschikbaar
Startbijeenkomst trainers/leiders
Start Bekerwedstrijden
Start Competitie 2018/2019

2. Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Oproep vrijwilligers
Beste leden,
Allereerst vragen wij speciale aandacht voor het volgende:
Het nieuwe seizoen gaat alweer bijna van start. Sommige teams zijn al begonnen met de
trainingen, anderen beginnen volgende week. Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het is
ieder jaar een enorme klus om voor de start van het seizoen alles geregeld te hebben.
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Terwijl de meeste mensen genieten van een welverdiende zomerstop, gaat voor andere mensen
het werk gewoon door. De teams moeten worden samengesteld, de administratie moet op orde
blijven, de velden moeten in orde gemaakt worden…. Het wordt allemaal gedaan door enthousiaste
vrijwilligers. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op.
Tijdens het seizoen zijn er wekelijks ruim 150 vrijwilligers in de weer om het onze leden, hun
ouders/verzorgers en de bezoekende teams naar de zin te maken. Je kijkt er vast van op dat er
zoveel mensen betrokken zijn om onze vereniging draaiende te houden.
Veel vrijwilligers helpen al jaren een handje mee. We hebben daar grote waardering voor. Zij zijn
de motor van onze vereniging. Zonder hen liggen de velden er niet zo mooi bij, heeft jouw zoon of
dochter geen training en blijft de kantine gesloten voor degene die graag geniet van gezelligheid,
een hapje en een drankje.
Helaas merken we dat het steeds moeilijker wordt om voor alle taken voldoende vrijwilligers te
vinden. We komen vaak bij dezelfde personen terecht….
Feit is en blijft dat alle mensen die je iets ziet doen voor de club (op enkele selectietrainers na) dit
geheel vrijwillig doet!
Werving
Het is jou vast niet ontgaan dat wij het vorige seizoen volop bezig zijn geweest met het werven van
extra vrijwilligers voor onze club.
Onder het genot van een kop koffie langs de lijn (op diverse zaterdagen), hebben wij je gevraagd
eens na te denken over wat je zou kunnen betekenen voor VVZA. Daarnaast hebben we vele
oproepen gedaan via onze Scheepstoeter.
Helaas heeft dit tot op heden nog niet geleid tot genoeg aanmeldingen om alle taken te vervullen.
De leden vormen samen de vereniging. Dan is het toch niet zo vreemd dat we jullie, naast het
betalen van de contributie, vragen om een bijdrage te leveren aan VVZA? Wij zijn allemaal druk en
hebben onze handen vol aan allerlei zaken. Toch vragen we een paar uurtjes van jouw kostbare
tijd. Want voor een groeiende vereniging als VVZA zijn er meer vrijwilligers nodig.
Nieuw Beleid
Wij als bestuur zijn van mening dat sport geen luxe mag worden maar voor iedereen toegankelijk
moet blijven. Dit brengt met zich mee dat vele taken bij VVZA door vrijwilligers moet worden
gedaan. Simpelweg omdat middelen om betaalde krachten in te zetten ontbreken.
Op dit moment zijn wij druk met het schrijven van een nieuw vrijwilligersbeleid. De grootste
wijziging die zal plaatsvinden is dat het vrijblijvende karakter van vrijwilligerswerk bij VVZA gaat
verdwijnen: ieder lid wordt verplicht zich in te zetten voor de club of koopt deze verplichting af
door (fors) extra contributie te betalen. Voor jeugdleden (< 16 jaar) zal een beroep worden gedaan
op de ouders/verzorgers. Dit nieuwe beleid zullen we presenteren op de Algemene
Ledenvergadering welk in oktober 2018 wordt gehouden. Na goedkeuring zal dit in het seizoen
2019/2020 worden ingevoerd.
Meld je aan!
Misschien heb je al vaak op het punt gestaan om je aan te melden als vrijwilliger, maar heb je geen
idee wat je kunt doen of hoeveel tijd het je kost.
Aan deze Scheepstoeter is een overzicht toegevoegd met een heleboel taken welke wij bij VVZA
hebben met een inschatting van uren. De meeste taken kosten slechts een paar uurtjes. Daarnaast
kun je zelf bepalen hoe vaak je iets wilt doen, gedurende het seizoen. Bij andere taken kom je in
een poule terecht met een paar mensen en hoef je slechts een enkele keer in het seizoen die taak
uit te voeren.
Lees de lijst eens door en kijk of er iets leuks voor je bijzit.
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Aanmelden kan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl
Wij rekenen op je!

Met sportieve groet,
Het Bestuur

2.2
Gebruik velden 1,2 en 3
Op maandag 20 augustus worden de velden 2 en 3 weer opengesteld. Vanaf deze datum kan veld 3
weer gebruikt worden voor trainingen zoals op het trainingsschema is aangegeven.
In de loop van deze week zullen ook de lijnen op het veld worden gezet. Vanaf zaterdag 25
augustus kunnen er dan op veld 2 en 3 weer wedstrijden worden gespeeld.
Op maandag 27 augustus wordt veld 1 (hoofdveld) ook opengesteld. In de dagen daarna zullen hier
de lijnen worden gezet. Vanaf zaterdag 1 september is ook veld 1 weer beschikbaar voor
wedstrijden.

2.3
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
VVZA hecht veel waarde aan een veilig sportklimaat voor haar (jeugd) leden. Vandaar dat sinds
twee jaar aan iedere medewerker/vrijwilliger die directe omgang heeft met kinderen een VOG
gevraagd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainers, leiders, coördinatoren, bestuursleden.
Voor het nieuwe seizoen zul je, indien van toepassing, binnenkort benaderd worden met het
verzoek de VOG-aanvraag namens VVZA te doen.
VVZA faciliteert deze aanvraag en deze is geheel gratis.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Alice Klein Breteler vanaf dit seizoen de VOG-administratie
op haar zal nemen. Mocht je vragen hebben of alvast iets willen weten. Alice is bereikbaar
via vog@vvza.nl
Wij wensen Alice veel plezier met haar nieuwe taak en danken vast alle vrijwilligers voor hun
medewerking bij het aanvragen van de VOG.

2.4
Contributie
Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn
wij vanaf het seizoen 2017-2018 een
samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.
ClubCollect heeft op 20 augustus jl. namens VVZA naar
ieder lid een e-mail met het verzoek de contributie te
voldoen. In dit bericht is een link opgenomen. Via deze
link komt u op uw persoonlijke betaalpagina.
Heel belangrijk!!!
Indien de club nog niet beschikt over uw (juiste) telefoonnummer en/of emailadres dan heeft u
waarschijnlijk niets ontvangen. Wij vragen u om het juiste emailadres zo spoedig mogelijk per mail
door te geven aan onze administratie via ledenadministratie@vvza.nl
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Iedereen ontvangt dit seizoen een factuur. Ook indien u bijvoorbeeld gewend bent de contributie
anders te betalen of een aanvraag bij het JSF te doen.
LET OP:
Club Collect gebruikt het emailadres welke bij ons bekend is. Het kan zijn dat een jeugdlid een
eigen email adres heeft opgegeven. Het verzoek voor het betalen van de contributie komt dan
ook op dat email adres binnen. Het is dus aan te bevelen uw kind hierop te wijzen of dit
mailadres regelmatig te checken.
Bij ontvangst van het bericht van ClubCollect kun je via de chatfunctie corresponderen met
VVZA. Indien je liever mailt, kan dit via het adres contributie@vvza.nl

2.5
Indeling teams seizoen 2018/2019
Het is weer gelukt een voorlopige indeling te maken met hulp van vele vrijwilligers. Let wel…. dit is
een voorlopige indeling. Er kunnen nog dingen wijzigen. Wanneer je vragen hebt kan je ze kwijt bij
de coördinator van je team. Selectieteams kunnen hun vragen kwijt aan hun nieuwe trainer of aan
ons Hoofd Jeugdopleidingen, Steven van Zanten, jeugdopleidingen@vvza.nl

2.6
Het trainingsschema
Voor het komende seizoen is een nieuw trainingsschema opgesteld. Deze kan hier worden bekeken.
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Startbijeenkomst voor (nieuwe) leiders en trainers
Afgelopen jaar moesten nog veel trainers en leiders eind augustus / begin
september gezocht worden voor verschillende niet-selectie-teams, zij
gingen vervolgens zonder goede voorbereiding en zonder voldoende
kennis van het wel en wee van onze club aan de slag. Dat willen we dit
jaar anders doen. Op maandag 27 augustus van 19.30-21.30 uur
wordt voor alle trainers en leiders, een bijeenkomst georganiseerd waarin
info gedeeld zal worden over tal van VVZA-zaken en wedstrijdzaken. Zo
kan iedereen goed voorbereid aan het nieuwe seizoen beginnen. De
uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd. Niet ontvangen? Neem contact op met Steven van Zanten.
Overigens hebben we nog niet voor alle teams al trainers en leiders. Heb je zelf belangstelling of ken je
iemand in je omgeving (buurman, familie, vrienden, collegae) met voetbalkennis en -ervaring die
trainer of leider wil worden, meldt dit dan aan onze Hoofd Jeugdopleidingen, Steven van Zanten
jeugdopleidingen@vvza.nl.
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MTC de Fysioclub
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen.
Ondanks dat voetbal veel plezier geeft kunnen er ook vervelende blessures ontstaan
(verzwikkingen, kneuzingen, overbelasting, groeipijn, etc.).
Speciaal hiervoor heeft VVZA in samenwerking met MTC de Fysioclub een screeningsuur opgesteld. Dit
is een gratis service en geldt voor elk jeugdlid van VVZA. De screening vindt
plaats elke donderdagavond van 18:30 tot 19:30.
Mochten er blessures aanwezig zijn in het team, kan er contact worden opgenomen met de
administratie van MTC de Fysioclub om een screeningsafspraak te maken. In de verzorgingsruimte van
VVZA zal ik de blessure beoordelen en adviezen geven over hoe de blessure het beste aangepakt kan
worden (rekoefeningen, specifieke krachtoefeningen, verlagen van de belasting of toch een traject bij
de fysiotherapie). Indien gewenst zal ik een terugkoppeling aan je geven over de stand van zaken bij
de betreffende speler.
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Het nummer van MTC de Fysioclub: 033-453 1677
Bij verdere vragen kun je altijd mailen naar mitchell@mtcdefysioclub.nl.
Ik hoop op een prettige samenwerking komend seizoen. Je kunt altijd een keer binnenlopen op
de donderdagavond voor een kennismaking.
Met sportieve groet,
Mitchell Viset
Fysiotherapeut MTC de Fysioclub
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VVZA gepimpt tijdens de zomerstop
Als je tijdens de zomerstop al bij VVZA bent geweest, heb je het
vast al gezien; er is wat veranderd bij VVZA.
Een jaar geleden hebben we jullie allemaal gevraagd om een idee in
te dienen om het geld dat we hebben ontvangen voor de transfer
van Bart Ramselaar (van FC Utrecht naar PSV) te besteden. Hieruit
kwam een pannaveld met stip op de eerste plaats.
Het pannaveld is tijdens de zomerstop op het veld naast de kantine
geplaatst. Iedereen wordt uitgenodigd om een potje te voetballen op
het veld. Het lijkt nu nog op
een zandbak, maar als er
(veel) op gevoetbald wordt, zakt het zand vanzelf in het
kunstgras.
Naast het pannaveld hebben we nog iets nieuws: een
teqballtafel! Hiermee zijn we de eerste club in Amersfoort die
zo’n mooie tafel heeft.
Teqball is het best te omschrijven als een mix van voetbal,
tafeltennis en voetvolley. Teqball is een nieuwe sport voor het
verbeteren van je voetbalskills. Dus train je balgevoel,
reactievermogen en concentratie in een één tegen één battle of
in een dubbel spel.
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VVZA haalt derde plaats op het AVK
Net als vorig jaar is het VVZA1 gelukt om de derde plaats te halen.
Op maandag speelde ze de eerste wedstrijd tegen CJVV en wonnen
met 5-0. Woensdag werd de wedstrijd tegen Hoogland gespeeld.
Vooral de tweede helft (stand 2-1) werd spannend, de 2-2 hing in
de lucht. Helaas lukte het ons niet te scoren en werd de wedstrijd
verloren met 3-1.
Vrijdag 24 aug werd de Troostfinale tegen Amsvorde gespeeld. Na
een achterstand van 2-1 in de rust, wisten onze Zeehelden in de
wedstrijd terug te komen. De officiële speeltijd werd afgesloten met
een gelijke stand, 3-3. Met de penalty’s scoorde VVZA alle 5
penalty’s en mistte Amsvorde. De derde plaats is binnen! GEFELICITEERD VVZA1

Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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