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Beste VVZA-ers, 

 

Voor u ligt de nieuw 

e editie van onze Scheepstoeter.  

 

  

In deze Scheepstoeter kunt u lezen over de volgende onderwerpen: 

1. De VVZA-kalender 

2. Medelingen vanuit het bestuur 

2.1 Nieuwjaarsreceptie 

2.2 Concept notulen ALV beschikbaar 

2.3 Penningmeester 

2.4 Uitbreiding Commissie Fairplay 

3. Nieuw Jeugdteam JO8-4 

4. Silvestertoernooi 

5. Resultaten Najaarscompetitie 

6. Wisselend succes in Bekertoernooi 

7.  Opbrengst Grote Clubactie 

8.  Ben jij al bekend met Sponsorkliks? 

9.  Fortnite event 

10.  Kerstwensen 

 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

18 dec – 19 jan Winterstop 

23 dec – 5 jan Complex gesloten 

31 jan Uitluiden 2018 bij VVZA (14.30 – 17.30 uur) 

5 januari Silvestertoernooi 

6 januari Nieuwjaarsreceptie (13.30 – 17.30 uur) 

13 januari Bekendmaking wedstrijdschema op voetbal.nl 

Tot 21 jan Ledenadministratie gesloten 

26/27 jan  Start/vervolg Competitie 

2 maart Fortnite Event 
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2 Mededelingen vanuit het Bestuur 

2.1 Nieuwjaarsreceptie 

Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 6 januari 

2019. Onder het genot van een borrel en een bitterbal willen wij samen met u het 

glas heffen op een sportief 2019! Om 13.30 uur wordt de jaarlijkse oliebollenwedstrijd 

gespeeld. De receptie start om 15:00 uur en eindigt om 17.30 uur. 

 

 

2.2 Concept notulen ALV beschikbaar 

Op maandag 29 oktober jl. heeft de Algemene Ledenvergadering 

plaatsgevonden. De opkomst was ongeveer 30 mensen. Evert Prins werd 

benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor 

onze club. Ook stonden er zaken op de agenda zoals de 

contributieverhoging, de financiële situatie van de vereniging en de plannen 

voor het komende seizoen.  

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om je stem te 

laten horen! 

 

De notulen 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. 

 

 

2.3 Penningmeester 

Zoals al geruime tijd bekend is, zijn we op zoek naar een penningmeester. Tot op heden is dat niet 

gelukt. Marco Dammers stopt per 31-12-2018. We hebben Arno Eijgenraam bereid gevonden om 

dit seizoen zorg te dragen voor de boekhouding. Arno zal geen bestuurlijke verantwoordelijkheid 

dragen. Uiteraard zijn we blij dat Arno ons dit seizoen wil helpen maar een bestuur zonder 

penningmeester is natuurlijk een onacceptabele situatie. Ik kan en wil niet functioneren in een 

bestuur zonder een penningmeester. De functie van penningmeester is in mijn optiek essentieel 

voor een bestuur. Het bestuur zal uiteraard nog proberen het komende half jaar een 

penningmeester te zoeken. Mocht dit niet lukken dan heb ik besloten, met pijn in het hart, om na 

afloop van dit seizoen te stoppen als voorzitter van VVZA. 

 

Piet Beltman 

 

2.4 Uitbreiding Commissie Fairplay 

Met genoegen kunnen wij mededelen dat de commissie Fairplay is uitgebreid met Romee Stoffels 

en Peter Kemp. Het bestuur wenst de nieuwe commissie veel succes 

 

 

3 Nieuw Jeugdteam: JO8-4 

Na de winterstop gaat een nieuw team met jonge talentjes competitie spelen, de JO8-4. 

Zes van de negen spelers (geboortejaar 2012) blijven ook volgend jaar nog in de JO8, zij bouwen 

alvast de nodige "ervaring" op. 

Peter Hazelaar wordt trainer en Edger de Mots de leider. 

Met de JO8-4 wordt de stijgende lijn onder de jongste spelers verder vorm gegeven, vorig jaar 

waren er slechts 3 JO8-teams. 

 

4 Silvestertoernooi  

Op zaterdag 05-01-2019 zal het traditionele VVZA Silvestertoernooi worden georganiseerd, wederom 

in de sporthal van Nieuwland. 
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Een toernooi waarbij zowel de Kabouters & JO-8 t/m JO-11 het nieuwe jaar inluiden met een onderling 

zaalvoetbaltoernooi. 

Wij hopen ook dit jaar weer op een sportieve strijd vol luide toejuichingen van familie en bekenden. 

De opzet van het toernooi is deze keer anders dan vorig jaar. Deze keer gaan wij de teams mixen. 

Voorlopige indicatie van de speeltijden: 

Kabouters + J0-8: 09:00-11:00 uur 

JO-9 + JO-10:  11:30-13:30 uur 

JO-11:   14:00-16:00 uur 

Meer informatie, waaronder het programmaboekje, vindt u in de bijlage 

van deze Scheepstoeter en op onze website. 

Namens de Silvestertoernooi-Commissie en het Bestuur van VVZA wensen wij jullie  alvast een sportief 

en plezierig toernooi toe. 

 

5 Resultaten Najaarscompetitie 

De najaarscompetitie zit erop!  

JO11-5 is kampioen geworden. Gefeliciteerd!  

JO13-1 heeft de promotiepoule gehaald waaruit ze in de voorjaarscompetitie naar de Hoofdklasse 

kunnen promoveren. Ook dat is een felicitatie waard. JO19-1 moet nog een wedstrijd spelen (uit tegen 

HDS) en heeft nog een kleine kans om de promotiepoule te halen. 

JO12-2 en JO12-3 hebben allebei nog één wedstrijd te spelen en kunnen beide nog kampioen worden. 

JO12-3 moet nog uit bij directe concurrent Maarssen JO12-5, een wedstrijd die op 08-12-2018 is 

afgelast. JO12-2 speelt als op 22-12-2018 thuis tegen Veenendaal en is daarnaast afhankelijk van het 

resultaat van de laatste wedstrijd van IJsselmeervogels JO12-1. Ook JO17-3 moet nog thuis inhalen 

tegen Victoria JO17-5 en is afhankelijk van het laatste resultaat van Hees JO17-1.  

Helaas hebben JO17-1 en JO15-1 de promotiepoule gemist. Voor hen en voor alle anderen geldt (net 

als voor iedereen) dat we ze veel plezier wensen in de voorjaarscompetitie die op 09-02-2019 weer 

begint, nadat de KNVB de poules opnieuw heeft ingedeeld. De nieuwe indeling komt rond de 

jaarwisseling op internet. Houd de berichtgeving op KNVB.nl in de gaten! 

Voor het bepalen van de herindelingen voor de voorjaarscompetities worden de standen van 10-12-

2018 gebruikt. Met uitzondering van de competities in de 1e Klasse bij JO19, JO17, JO15 en JO13 waar 

de standen van 17-12-2018 worden gebruikt. Op 13-01-2019 worden de herindelingen gepubliceerd op 

internet, en op 26-01-2019 begint dan de voorjaarscompetitie. 

 

LET OP: in tegenstelling van wat eerder op onze website is geplaatst, kan er geen wedstrijd 

meer worden ingehaald op 26 januari 2019. Op deze datum begint de voorjaarscompetitie! 

 

6 Wisselend succes Bekertoernooi 

Op 15 december 2018 is de tweede knock-outronde in het bekertoernooi gespeeld. De resultaten voor 

VVZA waren wisselend. De wedstrijd van de JO8-2 uit bij Achterveld werd wegens de vorst in de 

vroege ochtend afgelast en zal opnieuw worden ingepland. JO17-3 had niet veel in te brengen tegen 

Jonathan JO17-4 en ging met 5-1 onderuit. JO17-2 maakte het heel spannend thuis tegen Amsvorde 

JO17-2. Na een 4-4 eindstand werd de penaltyserie helaas met 3-5 verloren. 

http://knvb.nl/
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Alleen JO12-2 had succes en won uit bij CJVV JO12-2 met 1-2. Zij spelen op 26-01-2019 de 1/8 finale 

thuis tegen SDO JO12-1. Ze zitten dus al bij de laatste 16. Uiteraard wensen wij hen van hieruit veel 

succes! 

  

7 Opbrengst Grote Clubactie:  

Alle lotenverkopers: BEDANKT!  

Velen van jullie hebben tijdens de actieperiode loten verkocht.  

Dit jaar is de bruto opbrengst € 2003,=, een resultaat waar we trots op zijn! We gaan met dit bedrag 

een voetbaltoernooi organiseren. 

De trekking is op 12 december 2018 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. 

 

8 Ben jij al bekend met Sponsorkliks? 

Bestel je wel eens wat op internet? Dan is het volgende interessant! 

Zoals jullie misschien weten is VVZA aangesloten bij SponsorKliks.   

Met SponsorKliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan onze 

vereniging, zonder dat het je een cent extra kost. Ook kortingen die je 

normaal krijgt bij een bepaalde winkel, blijven gewoon gelden. 

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks wordt gedaan, en 75% 

van deze commissie komt in de clubkas. 

Of je nu rechtstreeks naar de site van bijvoorbeeld Bol.com gaat of via SponsorKliks, jij betaalt 

hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval betaalt Bol.com een commissie en profiteert VVZA daarvan. 

Heel gemakkelijk 

Ga elke keer als je iets wilt bestellen naar onze eigen pagina: 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4783 of klik op het logo van SponsorKliks op 

onze homepagina van www.vvza.nl 

 

Volg daarna de volgende 3 stappen: 

 

Accepteer wel 'cookies' 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4783
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Wordt er gevraagd of je 'cookies' accepteert ? Klik op 'ja', want in veel gevallen zijn deze nodig om de 

commissie te kunnen bijschrijven. Zij zijn onschuldig en zorgen niet voor extra 'spam' of iets 

dergelijks. 

Op de hoogte blijven van transacties en inkomsten voor de club? Dat kan: vul je emailadres in onder 

de button 'AANMELDEN' op SponsorKliks en je krijgt maandelijks een update. 

Op dit moment hebben we op bovenstaande manier al bijna € 450,= gespaard. Dat is mooi 

meegenomen! 

 
9 Fortnite event 

Na het succes van vorig seizoen, willen we voor de jeugd ook dit seizoen weer een leuk event 

organiseren. 

Dit jaar zullen we een middag tegen elkaar Fortnite spelen. Houd alvast zaterdagmiddag 2 maart 

2019 vrij in je agenda! Nadere informatie volgt. 

 

 
10 Kerstwensen 

Het bestuur van VVZA wenst al haar leden, vrienden en familie een prettige kerst en een gezond en 

sportief 2019. 

 

 

 

Fijne feestdagen namens VVZA 1 

De feestdagen staan weer voor de deur en Marino en ik vinden dit wel een goed moment om terug- en 

vooruit te blikken. Daarnaast willen wij natuurlijk iedereen een hele fijne kerst wensen, hopen wij dat 

iedereen gezond en veilig 2019 inluidt en dat het een geweldig jaar mag worden. Gezondheid, respect 

voor elkaar en hopelijk veel sportief succes voor VVZA teams, is wat wij iedereen toewensen. 

Marino en Sebastian 

 

Lees het hele artikel op onze website. 

 

https://www.vvza.nl/

