SCHEEPSTOETER
Juli 2019
Seizoen 2018/2019 nr 7

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: van niets naar iets…
2.2 Vacatures
2.3 Nieuw Bestuurslid PR en leden PR commissie
3. Sluiting velden tijdens zomerstop
4. Nieuwe toplaag kunstgrasveld
5. Indeling teams seizoen 2019/2020
6. Selectietrainers seizoen 2019/2020
7. Huldiging kampioenen seizoen 2018/2019
8. Vrijwilliger van het jaar
9. Thuistoernooi
10. Schoolvoetbal groot succes!
11. Voetbal 3-daagse “Play the spanish way” bij VVZA
12. Wist je dat….
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
17 juni -25 aug
8 juli
8 juli – 9 aug
17-23 aug
28 – 30 aug
31 aug en 1 sep
21 en 22 sep
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Veld 1, 2 en 3 gesloten
Voorlopige teamindeling op de website
Veld 4 gesloten i.v.m. onderhoud
AVK bij KVVA
Voetbal 3-daagse van de Voetvalschool
Start Bekerwedstrijden
Start Competitie 2019/2020
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2. Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1

Vrijwilligersbeleid: van niets naar iets… meer mag altijd!
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.
Voetbalvereniging VVZA is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers,
zijnde voetballers en niet-voetballers. 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. Momenteel zijn er meer dan 150 vrijwilligers actief en toch kom je
altijd te kort.
We zijn bezig met de uitwerking van het vrijwilligersbeleid. De essentie van
het beleid wordt dat we van jou als spelend lid iets terug vragen voor de club
in de vorm van vrijwilligerswerk. Per seizoen vragen we per speler circa 10 à
12 uur inzet, keuze op basis van eigen voorkeur, voor de club. Als je jonger
bent dan 16, vragen we dat van je ouders / verzorgers.
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.
We vragen per lid een minimale inzet op vrijwilligers klussen van 10 punten per seizoen.
Omgerekend zal het er op neerkomen dat je je ongeveer 1 a 2 uur per maand inzet voor de
club. Wij denken, gezien de diversiteit en flexibiliteit van klussen, dat dit voor iedereen toch
mogelijk is. Lukt dit niet, wordt dit afgekocht met een loyaliteitspremie van € 80,- per
seizoen. Dit bedrag staat los van de contributie.
Je zult zien, dat met je inzet op klussen voor de club, je de betrokkenheid en binding van jou
met VVZA vergroot. Daarnaast wordt er door jouw vrijwilligersinzet ook meer mogelijk om
als club weer aan jou terug te geven. 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 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!
Stappenplan Invoering
Ons streven is om het beleid in te voeren in het seizoen 2020/2021.
Aan het begin van het komende seizoen (september) worden er informatie avonden
gehouden. Op deze avonden wordt het beleid inhoudelijk toegelicht en word je in de
gelegenheid gesteld om vragen te stellen en in discussie te gaan over de inhoud.
Vervolgens zal in de Algemene Ledenvergadering (of Bijzondere Algemene
Ledenvergadering) het plan worden voorgelegd aan alle leden en worden goedgekeurd.
Dan rest nog de (voornamelijk) administratieve zaken op te tuigen voor een gedegen
invoering in het nieuwe seizoen.
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OPROEP: Leden voor Vrijwilligerscommissie
Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt er een vrijwilligerscommissie samengesteld.
Voor deze commissie zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen. Vind jij het leuk om
mensen te regelen, weet jij vaak wel een naam van iemand die geschikt is? Vind je het juist
leuk om de administratie in goede banen te leiden? Wil je dit allebei doen, of wil je een deel
doen? Kortom, wil jij helpen als vrijwilligers coördinator of zitting nemen in deze commissie,
meld je dan aan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl

2.2

Vacatures
Facilitaire Zaken
Piet de Boer heeft aangegeven niet meer
beschikbaar te zijn als bestuurslid Facilitaire
Zaken voor het nieuwe seizoen. We zijn
daarom op zoek naar iemand die zijn taken over
wil nemen.
Inhoudelijk houdt deze functie vooral in:
• aansturen van de facilitaire zaken rondom accommodatie en
kantine;
• ondersteunen van vrijwilligers die werken in de kantine en aan het onderhoud van de
velden;
• deelnemen aan bestuursvergaderingen;
• overleg met externe partijen die betrokken zijn bij onze facilitaire organisatie.
Heeft u interesse in één van bovenstaande taken? Of wilt u meer achtergrond informatie over
de functie? Neem dan contact op met Piet Beltman via voorzitter@vvza.nl
Trainer JO19-1
Door onverwachte omstandigheden, zijn wij op zoek naar een trainer voor ons talentvolle
team JO19-1 die volgend seizoen uitkomt in de 1e klasse. Vind jij het leuk om bij ons dit
team te komen trainen? Kijk dan op onze website. Hier vind je meer informatie over deze
functie.
Sportverzorger
Voor onze club zijn we voor het nieuwe seizoen op zoek naar een sportverzorger. Lijkt jou dit
een leuke uitdaging of ken je iemand die dat zou willen doen? Kijk dan eens voor meer
informatie in deze vacature op onze website.

2.3

Nieuw bestuurslid PR en leden PR-commissie
Theo van Engelen is gestopt als bestuurslid PR.
We zijn heel blij dat we kunnen melden dat we een nieuw bestuurslid PR hebben gevonden.
Eric Telle gaat de taken van Theo overnemen.
Daarnaast nemen Paul Petersen, Robert van Almkerk en Myrthe Aalbers zitting in de PRcommissie.
We danken Theo voor zijn inzet in de afgelopen seizoenen en wensen de nieuwe PR-mensen
veel succes en plezier in hun functie.
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Sluiting velden tijdens de zomerstop
Onze velden sluiten de komende periode weer voor groot onderhoud
door de SRO.
De sluitingsdata voor de velden zijn:
Voor de velden 1, 2 en 3: 17 juni t/m 25 augustus;
Voor veld 4: 8 juli t/m 9 augustus.
Aangezien het nieuwe voetbalseizoen op 31 augustus 2019 begint,
zal dit de nodige creativiteit vereisen bij onze trainers met
betrekking tot het organiseren van trainingen en oefenwedstrijden.
We rekenen hierbij op jullie begrip en medewerking.

4

Nieuwe toplaag kunstgrasveld
Deze zomer wordt de toplaag van ons kunstgrasveld
vervangen.
In verband met de nieuwe voetbalvormen, wordt de
belijning op dit veld ook aangepast. Dat betekent dat er
voor deze wedstrijden geen hoedjes meer nodig zijn om de
velden te begrenzen.
De werkzaamheden voor het vervangen van de toplaag
vinden conform de huidige planning plaats tussen 8 juli en
9 augustus 2019. In deze periode is het veld dus niet
toegankelijk.
Let op: indien de planning niet wordt gehaald door bijv. late leveringen of onwerkbaar weer
kan deze datum opschuiven. De uiterste opleverdatum die de aannemer heeft gekregen van
de SRO is 30 augustus 2019.
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Indeling teams seizoen 2019/2020
Achter de schermen wordt er op dit moment hard gewerkt aan het samenstellen van de teams voor
het komende seizoen met hulp van vele vrijwilligers. Op 8 juli zal deze op de website worden
gepresenteerd. Houd onze website dus goed in de gaten!
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.
Coördinator (JO16/JO19): Sandra van As, coordinatorabjunioren@vvza.nl
Coördinator(JO15): Sandra van As, coordinatorcjunioren@vvza.nl
Coördinator(JO11/JO12/JO13): Josien van de Water,coordinatordpupillen@vvza.nl
Coördinator (J-08/J-09/JO10): Sanne Poel, coordinatorfpupillen@vvza.nl
Coördinator Kabouters (J-06/J-07): coordinatorkabouters@vvza.nl
Hoofd Jeugdopleidingen, Steven van Zanten; jeugdopleidingen@vvza.nl
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Selectietraners seizoen 2019/2020
Op 7 juni jl. hebben alle selectietrainers hun contracten getekend. Een mooi stel bij elkaar waar we
trots op zijn! (Rick van de Wolfshaar ontbreekt op de foto).

Succes allemaal in het komende seizoen!
VVZA1
VVZA 2
JO19-1
JO17-1
JO15-1
JO14-1
JO13-1
JO12-1
JO11-1
JO10-1
JO9-1
JO8-1
Keeperstrainer
Ass.
keeperstrainer
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Sebastian Verhoeven /
Marino Osimani
Jeroen Snijders
vacant
Marino Osimani
Eric van Norden
Steven van Zanten
Tim Asbreuk
Martijn Gorter
Tristan Blaauw
Fabian Bakker
Ibrahim Batciogly
Rick van de Wolfshaar
Evert Prins
Robbert Geertzema

Huldiging kampioenen seizoen 2018/2019
Op 26 mei jl. was het een drukte van belang. Vele
kampioenen werden gehuldigd.
De kampioenen van zowel de najaarscompetitie als de
voorjaarscompetitie kregen de medaille uitgereikt.
De gelukkige teams waren JO11-5, JO11-3, JO11-1, JO12-3,
JO13-2, JO15-4 en JO 15-2.

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

5

Speciale aandacht was er voor 2 teams die alle
wedstrijden hadden gewonnen: JO8-2 en JO8-3

En natuurlijk wordt er dan een foto gemaakt van alle kampioenen samen:

GEFELICITEERD ALLEMAAL !!!
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Vrijwilliger van het jaar
Tijdens de uitermate geslaagde vrijwilligersmiddag van VVZA werd
ook de vrijwilliger van het seizoen benoemd. Dit seizoen is de
oorkonde uitgereikt aan Marianne de Keijzer.
Marianne verzorgt al een aantal jaren de ledenadministratie bij
VVZA. Dit seizoen heeft zij zich ook ingezet om de achterstallige
betalingen van de contributie in goede banen te leiden.
Marianne van harte gefeliciteerd!

9

Thuistoernooi
Op zaterdag 15 juni heeft bij VVZA het thuistoernooi plaatsgevonden. Na een regenachtig begin waren
de weergoden ons de rest van de dag goed gezind. Het was een geslaagd toernooi. In de ochtend
kwamen onze jongste teams in actie, in de middag was het de beurt aan de junioren.
Er zijn 12 verschillende verenigingen gekomen naar VVZA. Er
waren teams uit de regio zoals Baarn, Nijkerk, Utrecht,
Huizen en Amersfoort en ook uit verder gelegen plaatsen als
Zaandam, Gouda, Vleuten, Nijmegen en Oosterhout.
Tussen de wedstrijden door, kon iedereen zijn/haar skills
oefenen bij de clinic van de Voetbalschool.
Dank aan alle vrijwilligers die dit toernooi mogelijk hebben
gemaakt. Speciale dank aan Peter Bouw en de vrouwelijke
assistenten!

10 Schoolvoetbal groot succes
Het Schoolvoetbal voor het Voortgezet Onderwijs heeft op maandag 27 mei en woensdag 29 mei
plaatsgevonden bij VVZA en is een groot succes geworden.
Op maandag traden 15 teams aan namens de Amersfoortse scholen voor het Voortgezet Onderwijs uit
de klassen 1 & 2. De uiteindelijke winnaar is ’t Atrium geworden.
Op woensdag waren er maar liefst 20 teams uit de klassen 3 & 4. Ook hier won het Atrium, die zijn
naam als opleiding met sportklassen dus volledig waar maakte.
De toernooien verliepen zonder incidenten en de organisatie liep gesmeerd. Met dank aan: Gerrie,
Astrid, Jessica, Denise, Denise, Paul, Harry, Piet, Harry, Jan, Niels, Jeffrey, Joep, Joaquin, Ivo, Noes,
Yvonne + dochter, Fabio, Martijn, Evert, Said, Eric, Peter, Mark, Ferhaan, Khalil, Pieter, Harry, Shei,
Dalian, Naason, Jaap, en met steun van Jan-Jaap, Dirk, Tim. Verder uiteraard dank aan het medeorganiserende SRO: Mark, Marianne, Sven en Dennis. Alsmede de enkeling die wij nu misschien
vergeten te noemen.
Komende jaren zal het Schoolvoetbal voor zowel het Basisonderwijs als het Voortgezet Onderwijs op
een andere manier opgezet worden. De rol van de organiserende verenigingen wordt groter en de SRO
gaat ondersteunend werken. Dit kan de club dan wel meer geld opleveren, zo’n 600-700 euro per
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toernooi-dag (de afgelopen jaren deden we er 4 per jaar). Ivar heeft de afgelopen jaren de kar
getrokken voor het Schoolvoetbal, maar gaat dat komend jaar niet meer doen. Wel is hij beschikbaar
voor ondersteuning en advies voor een nieuwe kartrekker of een te formeren werkgroep rond de
Schoolvoetbaltoernooien. Heb je belangstelling om je hiervoor in te zetten, meld je dan
via projecten@vvza.nl.

11 Voetbal 3-daagse “ Play the Spanish way” bij VVZA!
In de laatste week van de zomervakantie organiseert De
Voetbalschool opnieuw een Voetbal 3-daagse 'Play the Spanish
way', op de velden van VVZA. Op woensdag 28, donderdag 29 en
vrijdag 30 augustus wordt er op Spaanse wijze getraind, onder
leiding van professionele trainers, volgens de Total Soccer Method.
Het programma zal er tijdens deze 3-daagse als volgt uit zien:
10:00 – 12:00 uur Techniektraining
12:00 – 13:00 uur Pauze + Quiz
13:00 – 15:00 uur Spel-, wedstrijdvormen en de Primera Division
Een deelnemer van deze activiteit wint deelname aan het Pro Class
Event van De Voetbalschool; een dag trainen bij een Nederlandse
profclub. Bovendien worden er nog meer prijzen verdeeld. Iedereen
maakt dus kans op mooie prijzen!
Inschrijving is toegankelijk voor alle jongens én meisjes van 5 t/m
18 jaar, ongeacht bij welke vereniging je speelt. Ook kinderen die
geen lid zijn van een vereniging zijn welkom.
De kosten voor deze 3-daagse bedragen €77,50. Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers niet alleen
3 dagen voetbalplezier, maar ook een officieel adidas wedstrijdshirt, een leuk aandenken en prijzen
voor de winnaars.
Wil je alvast in vorm komen voor de start van het nieuwe seizoen? En kans maken op een dag trainen
bij een Nederlandse profclub? Schrijf je dan snel in via de volgende link:
https://devoetbalschool.nl/events/voetbal-3-daagse-vvza
Meer informatie is ook altijd op te vragen bij:
Dennis Been, dennis@devoetbalschool.nl , 06-50963781

12 Wist je dat….
… Het AVK van 17-23 augustus bij KVVA wordt gehouden?
… VVZA 1 haar eerste wedstrijd op het AVK op maandag 19 aug om 19.00 uur speelt?
… VVZA 1 de nacompetitie heeft gespeeld tegen DCG Amsterdam?
… Zij deze wedstrijd helaas niet wonnen?
… Zij volgend seizoen weer in de derde klasse uitkomen?
… Ons clubhuis elke donderdagavond open is tijdens de zomerstop?
… Er nog spelers worden gezocht voor VVZA 4?
… Dat er (weer) een initiatief is voor 60+-ers walking football?
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Prettige vakantie!
We wensen jullie een hele leuke zomer toe of je nu thuisblijft of op vakantie
gaat. Heel veel plezier en rust lekker uit!
Bedankt voor jullie inzet. We hebben een seizoen lang een heleboel mooie
momenten beleefd.
Tot ziens in het nieuwe seizoen!
Bestuur VVZA

Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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