SCHEEPSTOETER
december 2019
Seizoen 2019/2020 nr 3

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 Vrijwilligersbeleid
2.2 Carbid schieten met oudjaar en uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
2.3 Ledenadministratie gesloten
3. Wedstrijdrapport eerste seizoenshelft
4. Websitecommissie
5. Club van 100
6. Column HJO
7. Terugblik eerste seizoenshelft VVZA 1
8. Jonge helden in VVZA 1
9. Wist je dat….
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
22 dec – 4 jan
Tot 20 januari
31 december
2020
4 januari
5 januari
11-12 januari
18-19 januari
13 juni
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Complex gesloten
Ledenadministratie gesloten
Carbid schieten
Silvestertoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Inhaalwedstrijden
Vervolg Competitie
Voetbaltoernooi
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Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Vrijwilligersbeleid
Voetbalvereniging VVZA is een middelgrote vereniging die drijft op de
inzet van vrijwilligers, zijnde voetballers en niet-voetballers. Momenteel
zijn er meer dan 150 vrijwilligers actief en toch kom je altijd te kort.
Onze vrijwilligers zijn de motor van onze vereniging. Zonder hen liggen
de velden er niet zo mooi bij, heb jij geen training en blijft de kantine
gesloten voor degene die graag geniet van gezelligheid, een hapje en
een drankje.
Bij VVZA ben je sàmen de vereniging. Je bent samen mèt elkaar, door samen er vóór elkaar te zijn.
De club kan leveren áán haar leden, door de inzet vàn haar leden. Jij kan op VVZA rekenen, VVZA
kan op jouw inzet rekenen. Dat is hoe wij met elkaar omgaan bij VVZA.
Als spelend lid vragen we dus ook iets terug van jou, in de vorm van vrijwilligerswerk. En als je
jonger bent dan 16, vragen we dat van je ouders / verzorgers. Maar dan mag jij natuurlijk ook
gewoon helpen! Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. Heb je een grote broer of een
buurvrouw die voetbal leuk vindt en wil helpen? Dat kan ook!
Er zijn ontzettend veel verschillende soort klussen, die ook nog verschillen van tijdsinspanning, of
moment waarop het uitgevoerd kan worden. Sommige dingen kunnen zelfs (deels) thuis gedaan
worden. Voorbeelden van klussen zijn een Sinterklaas feest organiseren voor de jongsten,
lijnentrekken op de velden, onderhoud aan het pand, of bij de uitgifte van kleding aan het begin
van het seizoen. Zo is er altijd wel wat te vinden, passend bij jouw agenda (of die van je
ouders/verzorgers), interesses en mogelijkheden. De inzet van de vrijwilligers gaat op basis van
eigen inschrijving. Je kunt je daardoor ook inschrijven op de klus die jou het meeste aanspreekt.
Alle inzet is welkom en nodig! Je mag altijd langer, meer of andere klussen doen natuurlijk! Je zal
merken dat het ook gewoon leuk is om te doen!
‘Van niets naar iets, maar meer mag altijd!’
Met ingang van seizoen 2020-2021 vragen we per lid minimaal 10 loyaliteitspunten inzet voor
klussen voor de club, per seizoen. Dit komt overeen met ongeveer 10 uur inzet. Omgerekend is dat
ongeveer 1 uur per maand, als je de zomerstop niet meerekent. Als je 3 keer een paar uur
kantinedienst hebt gedraaid, ben je er al. Heb je het Sinterklaasfeest voorbereid en ben je er op de
dag ook om te helpen, heb je ook al heel wat uurtjes te pakken! Wij denken, gezien de diversiteit
en flexibiliteit van klussen, dat dit voor iedereen toch mogelijk is. Lukt dit niet, worden de 10
punten afgekocht met een loyaliteitspremie van € 80,- per seizoen. Dit bedrag staat los van de
contributie. Als jij als spelend lid (of je ouder/verzorger) je tijdig opgeeft voor vrijwilligerswerk
wordt de premie niet geïnd. Deze premie wordt gebruikt om via een andere route inzet regelen om
de klussen toch te klaren. Je wilt tenslotte wel de kantine open kunnen houden voor de ouders die
zin hebben in iets te drinken, of een broodje of frietje willen voor als ze langs de lijn staan om hun
team aan te moedigen! Om maar een voorbeeld te noemen.
Op onze website is het vrijwilligersbeleid te vinden. Hierin wordt meer informatie verstrekt over hoe
dan in praktijk vrijwilligerswerk geregeld wordt, hoe je je kunt inschrijven en bijvoorbeeld bij wie je
kunt zijn voor vragen. Ook vind je hier informatie over de verschillende klussen (takenlijst)
waarvoor je je kunt inschrijven.
Bij VVZA ben je sàmen de vereniging. Je bent samen mèt elkaar, door samen er vóór elkaar te zijn.
Dat gevoel gaat verder dan het team waarin je in je speelt. Ook niet-spelers maken onderdeel uit

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

2

van de VVZA-familie en horen er ook bij. VVZA is van en voor ons allemaal en het is gewoon leuk
om daar bij te horen!
Pilot
Na de winterstop willen beginnen met het draaien van een pilot. Hiervoor willen we een commissie
samenstellen. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld om hiermee te helpen. Graag hebben
we nog 2 of 3 extra mensen erbij die het leuk vinden om administratieve taken op zich te nemen
en te helpen bij het opzetten van deze pilot. Aanmelden kan bij Machteld Ravesloot via
communicatie@vvza.nl.

2.2
Carbid schieten met oudjaar en uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Oudejaarsdag, 31 december, is de kantine geopend van 15.0018.00 i.v.m. het traditionele carbid schieten. U bent van harte
welkom het oude jaar uit te luiden.
Het nieuwe jaar proosten wij graag op uw gezondheid op zondag
5 januari van 15.00-17.00 uur. Vooraf is er een
gelegenheidswedstrijd die om 13.00 uur begint.

2.3
Ledenadministratie gesloten
De ledenadministratie heeft winterstop vanaf woensdag 11 december tot en met maandag 20
januari. Vanaf dinsdag 21 januari om 19.00 uur zijn we er weer voor ons inloopspreekuur. Tijdens
de winterstop zijn we per mail bereikbaar op ledenadministratie@vvza.nl.
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Wedstrijdrapport eerste seizoenshelft
De eerste helft van het seizoen zit er alweer op. Alle teams hebben hun best gedaan, en de
resultaten zijn wisselend. Daarom zetten we hier de hoogtepunten even op een rijtje.
Beker:
Zes teams overleefden de eerste poulefase. Van hen werd de JO14-2 in de eerste Knock-outronde
uitgeschakeld en het 1e en de JO12-3 in de tweede Knock-outronde. JO13-3 won zijn tweede
Knock-outronde tegen Scherpenzeel met 9-1 en zit dus nog in het toernooi. ZO3 en ZO4 hebben
beide hun 2e Knock-outwedstrijd op 15 december 2019 gewonnen en zijn ook door naar de
volgende ronde.
Competitie:
Voor de JO8- tot en met de JO10-teams worden geen standen meer
bijgehouden. Wel spelen zij in kleine poules zodat er drie keer per seizoen
een herindeling plaatsvindt en de kans kleiner is dat er alleen maar grote
uitslagen (positief of negatief) worden gehaald.
Van de overige jeugdteams is alleen JO13-3 kampioen van de
najaarscompetitie geworden. Dit deden zij glansrijk door alle 11 wedstrijden
te winnen met een doelsaldo van 91-24. In de beker is hun doelsaldo na 5
wedstrijden ook al 25-5. Zij zijn dus met afstand ons beste jeugdteam in de
eerste helft van de competitie.
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Overige opvallende resultaten waren de 2e plaatsen van de JO11-1, JO11-2 en JO18-1 en de 3e
plaats (op doelsaldo) van de JO14-2 in een poule waar op de laatste speeldag nog 4 teams
kampioen konden worden. Met hun 4e plaats miste de JO14-1 op één punt na een plek in de
promotiepoule van de Hoofdklasse.
De seniorenteams spelen een competitie over een heel seizoen en zijn nu dus halverwege. De
resultaten van de 1e elftal kan iedereen via Twitter, de VVZA-site en de kranten volgen. Daarom
hier de belangrijkste feiten van de overige teams. De ZO2 staat op een knappe 2e plaats vlak
achter Sterrenwijk en doet volop mee voor de titel. Dat geldt ook voor de ZO3 en ZO4. ZO3 staat
los bovenaan (alle wedstrijden gewonnen en nog twee in te halen) en ZO4 staat met twee andere
ploegen gedeeld 1e. De ZO5 en de ZA-seniorenteams ZA2 tot en met ZA5 staan ook in de onderste
helft van de ranglijst en hebben dus ruimte naar boven, zoals dat heet.
Wij feliciteren allen die de felicitaties waard zijn en wensen iedereen veel plezier en succes in de
tweede seizoenshelft!
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Websitecommissie
Binnen onze afdeling Communicatie hebben we een websitecommissie.
Zij zorgen voor het up-to-date houden van de website.
Op dit moment hebben we graag 2 mensen erbij die dit willen gaan
onderhouden.
De werkzaamheden kunnen volledig vanuit huis worden gedaan. Ben jij
handig met computers en vind jij het leuk om ons hiermee te helpen?
Meld je aan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl

5
Club van 100
Naar een idee van de sponsorcommissie is een aantal jaar geleden
de "Club van Honderd" opgericht. Het idee achter deze club was
om honderd mensen bereid te vinden die de vereniging met
honderd gulden per seizoen extra wilden steunen. Bij de invoering
van de euro is het bedrag van honderd gulden gewijzigd in vijftig
euro per jaar. Leden kunnen ook voor een hoger bedrag dan vijftig
euro per seizoen kiezen.
Het ledenaantal bedraagt zo’n 30, die al jaren heel trouw de lijst
aanvoeren. Het aantal van honderd hebben we nog nooit gehaald.
Het bedrag dat de Club van Honderd verzamelt, wordt te allen tijde besteed aan een doel dat de
hele vereniging ten goede komt. Zo is er in het verleden geïnvesteerd in de nieuwe inrichting van
de kantine, een AED, een televisie in de kantine, dug-outs op de velden 2 en 3 en recentelijk zijn er
nieuwe bankjes geplaatst langs de heg tussen het hoofdveld en veld 4. Jaarlijks is er overleg tussen de
secretaris van de Club van Honderd en het bestuur over het bestedingsdoel. Het bestuur kan
voorstellen doen, maar de secretaris van de Club van Honderd beslist uiteindelijk over de besteding.
U begrijpt dat VVZA ieder lid van de Club van Honderd enorm dankbaar is voor haar betrokkenheid. Zo
kan de vereniging een bijzondere aanschaf doen. Alle leden van de Club van Honderd dragen VVZA een
warm hart toe. Amersfoorters, maar ook van daarbuiten, particulieren en bedrijven, leden, oud-leden,
familieleden, vrienden en leveranciers. De leden krijgen een vermelding in de speciale Club van
Honderd-vitrine in de kantine.
Kan ik een beroep op u doen ook lid te worden van de Club van Honderd? Voor het niet al te grote
bedrag van vijftig euro per jaar steunt u VVZA op een bijzondere wijze. U kent het spreekwoord wel:
“Vele kleintjes maken één grote." Dat geldt ook voor de Club van Honderd. Wilt u zich als lid opgeven
of kent u iemand anders die wellicht lid zou willen worden? U kunt zich aanmelden via dit formulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Petersen clubvan100@vvza.nl.
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Column HJO
Hier is de nieuwe column die ik voor jullie mag schrijven vanuit mijn functie als
hoofdjeugdopleidingen.
Ik ga weer proberen om jullie een beeld te schetsen van de voortgang in de afgelopen
maanden.
Wat is er zoal gebeurd op en rondom de velden van VVZA ? En, hoe proberen wij de
club verder te ontwikkelen op technisch maar ook zeker op het organisatorische vlak.
Lees hier de column.
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Terugblik eerste seizoenshelft VVZA 1
Onze trainer Sebastian Verhoeve blikt terug op de afgelopen maanden:
Ook dit seizoen kijk ik (mede namens Marino) terug op de 1e seizoenshelft van ons vlaggenschip.
Natuurlijk blikken wij verderop ook nog even op het nieuwe jaar vooruit.
Uiteindelijk zit hier een trainer met wat gemengde gevoelens. Om eerlijk te zijn, zelfs enigszins
negatief. Dit heeft uiteraard alles te maken met de vele (soms onnodige) gelijke spelen in november
en december. Als eindverantwoordelijke is het eveneens mijn werk om niet in het moment te blijven
leven. Over de langere termijn te oordelen en vooral ook om een team te ontwikkelen voor de (middel)
lange termijn. Dit zonder daarbij het resultaat op korte termijn te frustreren. Hieronder probeer ik
iedereen in dit proces mee te nemen. Hopelijk hebben jullie veel leesplezier.
Lees hier verder.
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Jonge helden in VVZA 1
Dit seizoen zijn we gestart met hele jonge zeehelden in VVZA 1. Dat is ook de pers niet ontgaan.
In De Stad Amersfoort stond een leuk artikel over twee jonge helden, Felix Stoffels en Youri
Hartogsveld:

De jeugd heeft de toekomst en bij voetbalvereniging VVZA zijn ze niet bang om talent in te passen.
Wat goed is komt snel. Daarom staan Felix Stoffels en Youri Hartogsveld in de basis bij de
derdeklasser. Youri is negentien jaar en Felix is zestien lentes jong. ,,Het zou mooi zijn als we beiden
centraal achterin kunnen spelen."
Lees hier het volledige krantenartikel.
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Wist je dat…
… Wij met trots kunnen meedelen dat er weer drie
scheidsrechters zijn geslaagd voor hun KNVB-cursus
verenigingsscheidsrechter. Zij mogen dus vanaf nu alle
jeugdteams en de meeste seniorenteams bij VVZA fluiten.
De geslaagden zijn (v.l.n.r.): Fabio Rebel, Pieter Rebel en
Bekir Ziylan. Wij wensen hen veel plezier en succes bij het
fluiten!
… Fabio nog maar 14 jaar is en hij dus een lange carrière als
scheidsrechter tegemoet kan zien!

… Remy van Zanten op 8 december zijn 100e wedstrijd speelde in VVZA1?
… Felix Stoffels op zijn 15e debuteerde in VVZA 1 en nu al 20 wedstrijden
heeft gespeeld in ons Eerste. Op naar de 100, Felix!
… Wij een donatie van het ING Nederland fonds voor Medewerkers
hebben mogen ontvangen? Ontzettend bedankt daarvoor!

Het bestuur van VVZA wenst al haar leden, vrienden en familie
een prettige kerst en een gezond en sportief 2020.

Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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Inschrijven en Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan hier
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