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                    SCHEEPSTOETER 
                          Februari 2020 

Seizoen 2019/2020 nr 4 
 

 

 

 

 

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 Sebastian Verhoeve blijft nog een jaar bij VVZA 

2.2. Denktank voor vorming nieuw bestuur seizoen 2020/2021 

3. Kom naar de Derby met DJ Naldo! 

4. Feestavond 

5. Met korting naar FC Utrecht 

6. De voetbalschool/keeperschool gaat weer van start 

7. Steun VVZA via de Vriendenloterij 

8. Wist je dat… 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

2. Mededelingen vanuit het Bestuur 

 

2.1 Sebastian Verhoeve blijft nog een jaar bij VVZA 

Direct na de winterstop wordt er achter de schermen alweer gesproken met de huidige 

trainers over hun inzet in het nieuwe seizoen van 2020/2021. Er wordt in deze gesprekken 

teruggekeken naar het afgelopen najaar en wederzijds feedback gegeven. 

Als beide partijen positief terugkijken op de afgelopen maanden, draait het natuurlijk om de 

hamvraag: “Gaan we ook komend seizoen met elkaar verder?” 

We zijn blij te kunnen meedelen dat de eerste contracten op dit moment rond zijn. 

Voor VVZA 1 heeft Sebastian Verhoeve voor 1 jaar bijgetekend.  

23 februari FC Utrecht – FC Twente 

1 maart VVZA 1 – AFC Quick 1890 1 

13 maart Feestavond 

13 juni Voetbaltoernooi 
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Met de overige trainers worden de gesprekken nog gevoerd. Uiteraard hopen we dat we ook 

met hen spoedig tot overeenstemming kunnen komen. 

 

2.2 Denktank voor vorming nieuw bestuur seizoen 2020/2021 

“Pap, volgend seizoen kan ik niet meer voetballen bij VVZA”. Dit is een kreet die we niet 

willen horen, maar op dit moment niet ondenkbaar is. Aan het einde van het huidige seizoen, 

stoppen onze voorzitter (Piet Beltman) en onze secretaris (Monique van Empelen) als 

bestuurslid. Naast het eerdere vertrek van onze bestuursleden Penningmeester en Facilitaire 

zaken, blijft er weinig van ons bestuur over. Als er geen nieuwe bestuursleden opstaan om 

deze functies te vervullen, heeft onze mooie club in wezen te weinig mankracht om de club 

draaiende te houden. 

 

VVZA is een prachtige club. De accommodatie ligt er prachtig bij, jeugdafdelingen floreren en 

er worden goede resultaten geboekt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het vraagt veel 

vrijwillige inzet. En bestuurders die verantwoordelijkheid nemen. Het vinden van geschikte 

mensen is niet eenvoudig. Als bestuurder draag je veel verantwoordelijkheid. Het hangt 

mede van jou af, of wekelijks tientallen leden van jong tot oud, hun hobby met plezier 

kunnen uitoefenen. Waardering voor hen, is daarom op zijn plaats. 

Het besturen van een vereniging vergt een behoorlijke tijdsinvestering. Dat maakt veel 

mensen terughoudend. Men is immers al druk met werk, studie, gezin, etc. In de spaarzame 

resterende vrije tijd wil men niet te veel verplichtingen. Toch kan het besturen van een 

vereniging je juist ook veel brengen. Dat is bij de meeste bestuurders de ervaring.  

 

Een voetbalclub zonder bestuur heeft officieel geen bestaansrecht. Laat dit daarom voor 

iedereen die VVZA een warm hart toedraagt een wake-up call zijn. 

 

Vanuit het bestuur is er een denktank opgericht om bovenstaande te bespreken en te kijken 

hoe we komend seizoen verder kunnen met een voltallig bestuur. Deze groep mensen 

bestaat uit Piet Beltman, Eric van Norden namens het bestuur en Romee Stoffels, Edwin van 

Burgsteden, Paul Petersen en Steven Hartogsveld.   

 

Wil jij het niet zover laten komen en toch iets doen voor onze club? Laat van je horen en ga 

met ons in gesprek! 

 

 

3 Kom naar de Derby met DJ Naldo! 

 

Aanstaande zondag 1 maart om 14 uur speelt ons eerste elftal de wedstrijd tegen Quick, dé derby van 

het seizoen! Traditiegetrouw zal er veel strijd geleverd worden tijdens de wedstrijd en zal de derde 

helft voor zowel de spelers als de supporters weer een feestje worden!  

DJ Naldo zorgt ervoor dat het met de sfeer in ons Clubhuis wel goed zit! 

 

Dus kom zondag allemaal naar Sportpark Emiclaer. Dan maken we er een gezellige middag van! 
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4 Feestavond 

Op vrijdag 13 maart is het feest bij VVZA! Wil je meefeesten? 

Koop dan een kaartje bij Edwin, Desmond of Dion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Met korting naar FC Utrecht 

Op zondagmiddag 23 februari kan je via VVZA naar de wedstrijd FC Utrecht – FC Twente. 

Jij kunt, als lid van onze club, tegen een sterk gereduceerd tarief kaarten kopen voor deze wedstrijd. 

Kaarten voor kinderen tot en met 15 jaar kosten € 7,50. Kaarten voor leden vanaf 16 jaar 

kosten € 12,50. 

Kaarten kun je bestellen via www.fcutrecht.nl/vvza . Dat gaat snel en eenvoudig. 

Bovendien zal er per gekocht kaartje aan het einde van het seizoen €1,- per ticket overgemaakt 

worden naar VVZA. 

De wedstrijd op zondagmiddag 23 februari begint om 12:15. 

 

  

http://www.fcutrecht.nl/vvza
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6 De Voetbalschool/Keeperschool gaat weer van start! 

Vanaf vrijdag 13 maart start De Voetbalschool/Keeperschool weer met de wekelijkse techniek- en 

keeperstrainingen, bij VVZA. De keepers getraind door profkeeper Menno Heus en zijn trainersteam! 

 

Er zal weer worden getraind op vrijdagmiddag van 

16.00 uur tot 17.15 uur en/of van 17.30 uur tot 18.45 

uur. De trainingsdata zijn: Vrijdag 13, 20 en 27 maart, 

3 en 17 april, 8 en 15 mei, 5, 12 en 19 juni.  

Tijdens deze 10 trainingen zullen de deelnemers 

trainen onder begeleiding van professionele trainers, 

volgens de Total Soccer Method. Door middel van 

gerichte techniek- en keepers trainingen, met veel 

individuele aandacht zullen de kinderen extra 

vaardigheden worden bijgebracht. Uiteraard allemaal 

in combinatie met veel plezier. 

 

De trainingen bij De Voetbalschool/Keeperschool – 

VVZA zijn niet alleen opengesteld voor leden van 

VVZA, maar ook andere kinderen, aan een club 

gebonden of niet, kunnen zich inschrijven.  

 

Wil jij ook trainen onder begeleiding van professionele trainers? Klik dan snel hier en schrijf je in!  

De afgelopen sessie trainden er meer dan 100 kinderen bij De Voetbalschool, ook nu is er maar 

beperkt plek, dus wacht niet te lang met inschrijven! VOL = VOL! 

 

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht bij: 

Dennis Been dennis@devoetbalschool.nl , 06-50963781 

 

 

7 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). 

 

8 Wist je dat…. 

… Zaterdag 13 juni weer het VVZA Jeugdtoernooi wordt georganiseerd? De opzet zal niet veel 

verschillen van vorig jaar. We zullen ook aandacht besteden aan de eerste Nationale Voetbaldag 

van de KNVB. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar op 13 juni zelf kunnen we nog extra 

vrijwilligers gebruiken. Lijkt het je leuk ons te helpen? Neem dan contact op met Peter Bouw 

via toernooien@vvza.nl.…   

…  Je in de vakanties ook altijd bij De Voetbalschool kan komen voetballen. Kijk voor meer 

informatie op www.devoetbalschool.nl  

…  De voorbereidingen voor het eerste Amersfoortse Footgolf Kampioenschap (AFK) door de 

Footgolf Society Club in volle gang zijn? Meer informatie hierover volgt later.  

  

 

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

https://devoetbalschool.nl/?search=ae0d7a48688d
mailto:dennis@devoetbalschool.nl
mailto:toernooien@vvza.nl
http://www.devoetbalschool.nl/
http://www.vvza.nl/
https://www.facebook.com/vvza1948
https://www.instagram.com/vvza_amersfoort/
https://twitter.com/vvzaamersfoort
http://www.vvza.nl/scheepstoeter/

