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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 Contributie en Club Collect: Graag speciale aandacht hiervoor! 

2.2 Jeugdbeleidsplan 

2.3 Concept notulen ALV beschikbaar 

2.4 Blessure? Kom naar de screening 

3. Trainingsworkshop voor Jeugdtrainers 

4. Blest Bayela door KNVB geselecteerd 

5. Mitchell Viset stelt zich voor 

6. Beker succes voor VVZA teams 

7. Kampioenen najaarscompetitie 

8. Opbrengst Grote Club Actie 

9. Teamuitje? 

10. Silvestertoernooi 

11. Nieuw team JO8-3 

12. Vervanging geluidsinstallatie 

13. Wist je dat…. 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

  

13 dec - 15 jan. Ledenadministratie gesloten  

13 december Trekking loten Grote Clubactie 

18 dec – 25 jan Winterstop; geen trainingen 

23 december Kerstkaarten 

31 december Carbid schieten (15:00 -18:00 uur) 

6 januari Silvestertoernooi 

7 januari Nieuwjaarsreceptie 

27/28 jan  Start/vervolg Competitie 
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2 Mededelingen vanuit het Bestuur 

 

2.1 Contributie en Club Collect 

Inmiddels heeft iedereen inclusief alle recent bij VVZA aangesloten (jeugd)leden via ClubCollect 

bericht gekregen omtrent de te betalen contributie voor het seizoen 2017-2018. 

 

Het Bestuur is enthousiast over de invoering van dit systeem en zal het lopende seizoen gebruiken 

om onvolkomenheden te herstellen zoals bijvoorbeeld het gebruik van directe email- en 

telefoongegevens van jeugdleden te gaan vervangen door die van hun ouders/verzorgers. 

 

Gelukkig hebben velen van jullie de keuze voor het betalen, al dan niet in termijnen, reeds 

gemaakt en is het merendeel van de verschuldigde bedragen ook daadwerkelijk ontvangen. 

 

Echter een gedeelte van jullie heeft om onbekende reden nog steeds geen keuze gemaakt ondanks 

dat er in de meeste gevallen wel eens is ingelogd in het systeem. VVZA heeft voor deze leden 

inmiddels zelf een procedure opgestart ter automatische incasso. De betreffende leden hebben hier 

ook bericht van gehad via mail en/of SMS. (Let op: Indien bij VVZA alleen het email adres van uw 

kind bekend is, vragen wij u deze mail nogmaals te  checken!) 

 
De vervolgprocedure is als volgt: 

 

• Leden welke vóór eind oktober hun factuur hebben ontvangen dienen uiterlijk 25 

januari 2018 hun toegezonden contributiefactuur volledig te hebben voldaan; 

• Leden welke hun factuur in november of december hebben ontvangen dienen uiterlijk 

vóór 15 januari 2018 hun betaalkeuze te hebben gedaan. Voor diegene die op dat 

moment nog geen keuze hebben gemaakt zal ook de automatische incassoprocedure 

worden opgestart.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vertrouwen erop dat het niet zo ver hoeft te komen.  

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, neem dan contact op met Marco Dammers.  

Dat kan per email via penningmeester@vvza.nl 

 
2.2 Jeugdbeleidsplan 

VVZA heeft onder het motto “VVZA een familieclub met ambitie! voor jongens en meiden!”  in zijn 

jeugdbeleidsplan voor het seizoen 2014-2015 tot en met 2018-2019 zijn visie neergelegd. U kunt 

het hier downloaden: Jeugdbeleidsplan. 

Hoofd Jeugdopleidingen Steven van Zanten en bestuurslid Technische Zaken Jan van Beek hebben 

een nieuwe versie van het Jeugdbeleidsplan gemaakt. Ook dank aan Marc Rubrech en Nico van 

Zanten die hierbij behulpzaam zijn geweest. Er zal ook nog een avond worden georganiseerd voor 

ouders van leden / leden om toelichting te geven op het plan. 

 

 

LET OP !! 

Het volgen van deze procedure houdt in dat ieder lid op 25 januari 2018 de factuur 

heeft voldaan dan wel de verplichting is aangegaan om deze te betalen middels 

termijnen. 

 

Alle spelers waar dit niet het geval is krijgen per 25 januari 2018 een speel- en 

trainingsverbod opgelegd.  

 

mailto:penningmeester@vvza.nl
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Jeugdbeleidsplan-seizoen-20172018.pdf
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2.3 Concept notulen ALV beschikbaar 

De concept notulen van de laatste ALV (30 oktober jl.) zijn beschikbaar. 

Indien u een exemplaar wenst te ontvangen, verzoeken wij u een berichtje te sturen naar 

secretaris@vvza.nl. De notulen zullen u dan digitaal toegestuurd worden. 

 

2.4 Blessure? Kom naar de screening 

Vanaf 1 november jl. hebben we bij VVZA een nieuwe fysiotherapeut, Mitchell Viset, gekregen voor 

de screening (verderop in deze Scheeptoeter stelt hij zich voor). 

Hij is op donderdag avond vanaf 19:30 aanwezig om de blessure screening en de revalidatie 

training uit te voeren. We merken dat er (nog) niet veel gebruik wordt gemaakt van deze 

screening. Daarom willen wij hierbij aangeven dat als je een blessure hebt, je altijd welkom bent op 

de screening.  

 

2.5 Nieuwjaarsreceptie 

Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 

7 januari 2017. Onder het genot van een borrel en een bitterbal willen 

wij samen met u het glas heffen op een sportief 2018!  

Aanvang receptie: 15.00 uur  

Einde receptie: 17.30 uur  

Voorafgaand aan de receptie zal rond 14 uur een gelegenheidswedstrijd 

worden gespeeld. 

 

 

3 Trainersworkshop voor Jeugdtrainers 

Op 17 November jl. heeft onze eerste Trainersworkshop van dit seizoen weer plaatsgevonden met als 

thema: Het opbouwen en geven van een kwalitatief goede training. Onze gastspreker was dit keer 

Dennis Been van de Voetbalschool Amersfoort.  

Hij heeft in samenwerking met onze HJO Steven 

van Zanten het theorie en praktijk deel gegeven. 

Met een mooie opkomst van 25 jeugdtrainers was 

dit een uiterst nuttige avond.  

Zij hebben met elkaar van gedachten kunnen 

wisselen en problemen en ervaringen uit de praktijk 

met ons en elkaar kunnen delen. Zo zorgen wij 

ervoor dat het niveau binnen de hele vereniging 

omhoog gaat. 

We hopen u daarom ook (weer) van harte te 

verwelkomen bij onze volgende workshop in 

februari. Houd de site en u mail goed in de gaten! 

 



 

 

 

 

4 Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort     Hoolesteeg 6     3822 NC     AMERSFOORT     033-4805806 

 

 

4 Blest Bayela door KNVB geselecteerd 

Als trotse HJO wil ik graag melden dat Blest Bayela uit onze JO11-1 van 

trainer Ids Gerritsma geselecteerd is voor het KNVB Jeugdplan onder 11 

district Amsterdam/Utrecht. 

Dit betekent dat Blest; volgens de KNVB, op dit moment behoort tot de 

beste spelers van zijn leeftijdscategorie in dit district. 

Blest gaat samen met de andere geselecteerde spelers een aantal 

wedstrijden en trainingen afwerken onder begeleiding van een KNVB 

trainer. 

Dit soort wedstrijden worden meestal gespeeld tegen de hoogst spelende 

elftallen van het district en soms ook tegen profelftallen (BVO’s).  

Als club zijn wij uiteraard heel erg trots op de uitverkiezing van Blest en dit 

geeft voor onze trainers en mij als HJO een extra stimulans om hard te 

blijven werken aan het ontwikkelen van onze jeugdspelers. 

Langs deze weg wil ik ook graag Blest en zijn familie feliciteren met deze uitverkiezing en mooie 

ervaring ! 

Steven van Zanten 

 

5 Mitchell Viset stelt zich voor 

Vanaf 1 november jl. hebben we bij VVZA een nieuwe fysiotherapeut gekregen voor de screening. 

Hij is op donderdagavond van 19:30 tot 20:15 uur aanwezig om de blessure screening en de 

revalidatie training uit te voeren. 

Je kunt je via een online aanmeldsysteem inschrijven of telefonisch contact opnemen (033-4531677) met 

het Medisch Training Centrum om een afspraak in te plannen voor de screening (vermeld hierbij 

duidelijk dat het gaat om de screening voor VVZA). Meer informatie over de screening vind je hier. 

Mijn naam is Mitchell Viset: 

Sinds 2017 ben ik actief als fysiotherapeut bij MTC de Fysioclub. Zelf heb ik jaren 

gevoetbald/gekeept op amateurniveau en ook 2 jaar op topniveau. Nu geef ik 

keeperstraining aan de jeugd en het eerste van K.S.V. Fortissimo in Ede, en bij een 

keepersschool op meerdere locaties in Nederland. 

Tijdens de screeningsuren op VVZA kijk ik graag naar wat jouw klacht is, wat we eraan 

kunnen doen, en hoe we jou zo snel mogelijk weer topfit kunnen krijgen. 

Dus loop gerust bij me binnen! 

 

 

6 Beker succes voor VVZA teams 

In de eerste 3 weekenden van dit nieuwe seizoen is de volledige 1e ronde van het bekertoernooi 

gespeeld. Voor veel teams zijn het goede oefenwedstrijden. Voor een aantal teams is er na de 2e 

ronde nog steeds een kans om de beker te winnen. 

De volgende teams hebben zich geplaatst voor de 3e ronde: JO 13-2, JO11-4, JO10-3, en JO8-1. 

Door de afgelastingen, moeten de volgende teams nog spelen: ZA4, ZO4, JO12-1, JO10-1, 

Iedereen veel succes! 

https://fysioclub.nl/mtc/
http://www.vvza.nl/organisatie/mtc/
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/blest_bayela.jpg
http://www.vvza.nl/wp-content/uploads/Mitchell-blauw1.jpg
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7 Kampioenen najaarscompetitie 

 

Aan het einde van het jaar is het voor onze teams soms heel spannend of ze kampioen worden. Dit 

najaar is het een aantal teams gelukt.  

Bij de jeugd zijn de volgende teams kampioen geworden:  

- JO13-2  

- JO12-1  

- JO12-2 : Kan nog kampioen worden! 

- JO10-1  

Van harte gefeliciteerd! Goed gedaan. 

 

8 Teamuitje? 

 

Heb jij met je team iets te vieren? Of wil je iets leuks doen tijdens de winterstop. Dan hebben we een 

tip, want het leukste teamuitje van seizoen 2017/2018 komt eraan!  

  

Op vrijdag 19 januari speelt FC Utrecht thuis tegen AZ. Bij deze mooie Eredivisiewedstrijd kunnen de 

leden van VVZA tegen een sterk gereduceerd tarief aanwezig zijn.  

 

Leden (maar ook partners, familieleden en vrienden; noem maar op!) tot 16 jaar kunnen voor FC 

Utrecht – AZ voor 7,50 euro een kaartje kopen. Voor volwassenen geldt het bijzondere tarief van 

€12,50. En VVZA profiteert mee, want per verkocht kaartje wordt door FC Utrecht €2,50 gestort in de 

clubkas! 

Het bestellen van de kaarten is eenvoudig en snel en kan via www.fcutrecht.nl/vvza.  

Meer informatie vind je op onze website. 

 

 

 

 

http://www.fcutrecht.nl/vvza
http://www.vvza.nl/vvza-korting-naar-fc-utrecht-az-op-19-januari/
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9 Opbrengst Grote Clubactie:  

Alle lotenverkopers: BEDANKT!  

Ons motto dit jaar was: “ Laten we scoren met de Grote Club Actie!” Dat hebben jullie goed opgepakt! 

Velen van jullie hebben tijdens de actieperiode loten verkocht.  

Dit jaar is de bruto opbrengst € 2308,=, een resultaat waar we trots op zijn! We gaan met dit bedrag 

een nieuw scorebord aanschaffen. 

De trekking is op 13 december 2017 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.clubactie.nl  

Nogmaals hartelijk dank aan alle kopers én alle verkopers in het bijzonder. 

 
10 Silvestertoernooi  

 

Zet het alvast in de agenda! Op zaterdag 6 januari 2018 vindt het Silvestertoernooi plaats in sporthal 

Nieuwland en is bedoeld voor de JO8, JO9, JO10 en JO11. 

Het programmaboekje kun je downloaden op de website van VVZA. 

  

11 Nieuw team: JO8-3: 

 

Er wordt een nieuwe JO8-3 ingeschreven voor de voorjaarscompetitie. Hierin zitten een aantal spelers 

uit geboortejaar 2010, die op de wachtlijst stonden en al een tijdje meegetraind hebben met de 

Kabouters, aangevuld met de oudere, betere Kabouters uit 2011. Zij hebben dan alvast een 

voorsprong als zij na de zomer verder gaan in de JO8. 

De JO8-3 gaat mee doen met het Silvestertoernooi. Ook de Kabouters (die bij de Kabouters blijven) 

gaan, in tegenstelling tot voorgaande jaren, aan het komende Silvestertoernooi mee doen.  

  

 

12 Vervanging geluidsinstallatie. 

 

Na de voetbalwedstrijden wordt er natuurlijk uitvoerig nagepraat. Hierbij mag een aangenaam 

achtergrond muziekje niet ontbreken. Het zal niemand ontgaan zijn dat de huidige geluidsinstallatie bij 

VVZA niet meer voldoet. Daarom wordt de voetbalkantine voorzien van een volledig nieuwe 

en krachtige geluidsinstallatie. Dit zal in de loop van januari uitgevoerd worden. 

 

Het nieuwe audiosysteem heeft voldoende vermogen zodat deze ook ingezet kan worden bij feesten 

waarbij een zanger of een DJ ingehuurd wordt.  

In de kantine worden zes nieuwe speakers geïnstalleerd met een gelijkmatige verdeling over de 

ruimte. Via een centraal mengpaneel dat achter de bar wordt geïnstalleerd zijn de speakers goed aan 

te sturen. Er komt een nieuwe versterker voor de binnen speakers en een nieuwe 100 Watt versterker 

voor de buitenspeakers. De huidige muziekcomputer, CD/DVD speler en zendermicrofoon worden op 

de nieuwe installatie aangesloten. Daarnaast evt. een extra mediaspeler (USB/Bluetooth/SD), 

iPod/laptop mobiele telefoon en TV/beamer. 

 

Wie helpt ons mee? 

Voor het organiseren van toernooitjes hebben we mensen nodig.  

Ook aan het einde van het seizoen is het leuk als we alle teams een toernooi kunnen laten 

spelen. 

Vind je het leuk om hiermee te helpen? Meld je aan bij Jessica de Wit via toernooien@vvza.nl 

 

https://www.rjaudiovisueel.nl/apart-pubset-black
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Het mengpaneel zal worden voorzien van duidelijke labels zodat een ieder er met een simpele uitleg 

mee overweg kan. Sommige functies zullen worden afgeschermd door middel van een rooster of 

plexiglas plaat.  

 

 

13 Wist je dat…. 

…. Michael Ouwerkerk op 3 december zijn 100e wedstrijd in VVZA 1 speelde? 

…. Hij al de 4e dit seizoen is? 

…. Hij in deze wedstrijd 4 maal scoorde? 

…. Hij hierdoor ook Man of the match werd?   

…. Er veel bordsponsoren hun contracten hebben verlengd?  

 

…. Jazz Hazeleger pupil van de week was en hij de jongste speler van VVZA is? 

…. We toch nog even Sponsorkliks onder de aandacht willen brengen?   

…. Omdat je hier GRATIS de club mee kan sponsoren! 

… We hiermee al € 212,00 hebben binnengehaald? 

… We zeker weten dat dat véél meer kan worden? 

  

 

 

 

 

Het Bestuur 

van VVZA 

wenst u 

prettige 

feestdagen 

en een gezond en 

sportief 2018! 

 

http://www.vvza.nl/3753-2/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPsvS9kIPYAhXLUlAKHRAiDUcQjRwIBw&url=http://rainforestislandsferry.com/soccer-christmas-ornaments.html&psig=AOvVaw1t7cp3N3eBVS7FJvY7CgAi&ust=1513121861172823

