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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 Vele handen maken licht werk…
2.2 Functiewijzigingen in het Bestuur
2.3 Kantine weer open
2.4 Inleveren Materialen
2.5 Gezocht: Sportverzorger
2.6 Nieuw bestuurslid Communicatie
3. Beschikbaarheid velden tijdens de zomerstop
4. Indeling teams seizoen 2020/2021
5. Nieuwe spelers JO12 en JO13 gezocht
6. Vrijwilligers bedankt!
7. Selectietrainers seizoen 2020/2021
8. Voetbal 3-daagse “Play the spanish way” bij VVZA
9. Mededelingen voor onze seniorenteams
10. Vakantiegroet
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
2 juli
6 juli
24 aug
26 – 28 aug
29/30 aug
19/20 sep
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2. Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1

Vele handen maken licht werk… Ook bij VVZA
Bij VVZA komen een aantal bestuursfuncties vrij en die moeten opnieuw vervuld worden.
Denk aan voorzitter, penningmeester, secretaris, communicatie en technische zaken Met die
opdracht (‘Bestuursleden gezocht’ ☺) zijn wij als werkgroep aan de slag gegaan.
In gesprek met een aantal (ouders van) leden kwam al snel naar voren dat het voor de
meesten niet te doen is om een volledige rol op zich te nemen. Maar men wilde wel een
gedeelte van de taken op zich nemen. We hebben er nu dan ook voor gekozen om voor alle
bestuursrollen de constructie in te vullen met ‘ondersteuningsgroepen’. Wat houdt dat in?
De taken van elke bestuursrol worden verdeeld over meerdere mensen die samen de
ondersteuningsgroep vormen. Een iemand uit die groep heeft dan de feitelijke bestuursrol en
neemt dan ook deel aan bestuursvergaderingen bijvoorbeeld. Alleen omdat je het werk kan
verdelen is het minder belastend. En… je kunt ook ingezet worden op de dingen waar je goed
in bent, die je leuk vindt en die te combineren zijn voor je met je privé en werkleven.
En toen kwam Corona…
… en moesten we onze aanpak aanpassen. We hadden een hele mooie sessie voor ogen in de
kantine met een hele hoop mensen… Helaas kon die niet door gaan! Ook kon je langs de lijn
niemand meer spreken. Wat doe je dan? Bellen!! Bellen met de vraag ‘wat zou jíj kunnen
doen voor de club?’
We zijn een heel eind, maar nog nèt niet helemaal!
Stukje bij beetje kregen we meer en meer mensen die wel een bijdrage wilden leveren in een
van de ondersteuningsgroepen. Gelukkig konden we toen al weer (op 1,5 corona meter
afstand) in de bestuurskamer met de groepjes bij elkaar komen. Daar werd kennisgemaakt
en gekeken naar wie wat zou kunnen doen van taken. Ook werd duidelijk wie binnen de
groepjes dan de bestuursrol op zich zou nemen. En nu…. hebben we de groepjes voor
penningmeester, communicatie en technische zaken vervuld! Voor voorzitter en secretaris
nog nèt niet. Voor voorzitter hebben we 80% geregeld, voor secretaris zoeken we ook nog
hulptroepen! Dus …
Mocht je zelf willen helpen of nog iemand weten… Geef het door!!
Als wij jou nog niet hebben gesproken kan het zijn dat we je nummer niet hebben, of dat we
gewoon nog niet bij je terecht zijn gekomen. We zouden je graag willen spreken, want alle
hulp is welkom! Je kunt altijd aangeven wat voor jou mogelijk en niet mogelijk is; er is vaak
wel een mouw aan te passen! Als je belt / mailt naar een van ons, kunnen we altijd even
kijken!
Namens de werkgroep
Piet Beltman (06 – 1503 0499), Eric van Norden (06 – 5233 6186), Paul Petersen (06 – 1089
3659), Steven Hartogsveld (06 – 2185 4001), Edwin van Burgsteden (06 - 1269 1701) en
Romee Stoffels (06 – 3334 4070).

2.2

Functiewijzigingen in het Bestuur
Zoals hierboven vermeld, is er hard gewerkt aan het vinden van mensen voor de vacatures
die zijn ontstaan in het bestuur.
Wij kunnen melden dat Wim Eek de bestuurlijke verantwoording op zich neemt voor het
penningmeesterschap. Hij wordt ondersteund door Jaap van Ringen, Niels van Spengen en
Dirk Jan Roos.
Jan van Beek wordt het komende seizoen assistent trainer van ons Eerste elftal.
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Eric Telle ruilt zijn functie in het bestuur in van PR en neemt de rol van Jan van Beek over als
bestuurslid technische zaken. Hij zal hierbij worden ondersteund door Richard Brandsen, Nico
van Zanten en Rick van de Wolfshaar.
De PR commissie blijft bestaan, echter, zonder Eric.
Machteld Ravesloot stopt als bestuurslid communicatie. Haar rol zal worden vervuld door
Vanessa Visscher, met ondersteuning van Steven Hartogsveld en Mark Kors. Meer hierover
vind je verderop in deze Scheepstoeter.
Wij danken Jan, Eric en Machteld voor hun inzet in de afgelopen seizoenen en wensen de
nieuwe mensen veel succes en plezier in hun functie!
2.3

Kantine weer open!
Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 juli alle sportkantines en terrassen weer open mogen.
Dat is goed nieuws voor iedereen die na het sporten toe is aan een “derde helft” of zomaar
even gezellig een drankje wil komen drinken.
Onze kantine is daarom tijdens de gehele zomerperiode open op de volgende tijden:
Donderdagavond vanaf 19:00 uur
Zondagmiddag vanaf 14:00 uur.
De kantine is geheel ‘coronaproof’ gemaakt en we volgen de richtlijnen vanuit de Koninklijke
Horeca Nederland op.
We benadrukken dat we verwachten dat iedereen de basisregels opvolgt. Dus was
regelmatig je handen, houd afstand tot elkaar (1,5 meter) en blijf thuis als je je ziek voelt!
Verder gelden de volgende regels:
- Neem plaats aan tafels en niet aan de bar zodat voldoende afstand kan worden gehouden;
- houd rekening met het maximum aantal personen in toiletruimten (2 personen) en kantine
(30 personen);
- houd je aan de voorgeschreven looproutes: volg de pijlen;
- Betaal met je pinpas.
Bij het overtreden van de regels, wordt je hier op aangesproken. In extreme gevallen, kun
je worden verwijderd.
Laten we het samen weer gezellig maken op de club en blijf bovenal gezond!

2.4

Inleveren Materialen
Maandag 6 juli tussen 19.00 – 20.00 dienen alle materialen ingeleverd te worden bij VVZA.
Denk hierbij aan de bidons, hesjes, waterzak, netten, hoedjes, sleutels enzvoorts.
Als je volgend seizoen weer trainer/leider bent, mag je de materialen bij je houden.

2.5
Gezocht: 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.
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2.6

Nieuw bestuurslid Communicatie
Machteld Ravesloot stopt als bestuurslid Communicatie.
We zijn heel blij dat we kunnen melden dat we een nieuw bestuurslid PR hebben gevonden.
Vanessa Visscher gaat de taken van Machteld overnemen. Zij stelt zich hier aan u voor:
Mijn naam is Vanessa Visscher (ergens in de 30
) en
loop inmiddels een jaar of 3 rond bij VVZA met mijn
zoon Timo (8 jaar). Sinds afgelopen seizoen leidster
van het team van Timo en zal dit ook komend seizoen
weer gaan doen. Samen met Noes, jullie vast wel
bekend. Zelf doe ik gerust een potje mee, ondanks dat
ik zelf nooit ‘echt’ gevoetbald heb, wellicht komt dat er
nog eens van. Maar sta vooralsnog het liefst langs de
lijn. Mijn bijnaam is dan ook “van Gaal”.
Daarnaast zal ik binnenkort het stokje van Machteld
overnemen als Bestuurslid Communicatie. Vanuit mijn
werkveld, waar ik mij veelal bezig houdt met
Marketing, Communicatie en Recruitment, richt ik me
vooral op de online communicatie. Ik zal vanuit het
bestuur het aanspreekpunt zijn, maar doe dit niet helemaal alleen, maar met een
ondersteuningsgroepje, waar Steven Hartogsveld en Mark Kors onderdeel van zijn.
Superfijn, want zo sta ik er niet alleen voor, is er back-up en kunnen we aandacht geven aan
hetgeen we leuk vinden en goed in zijn.
Ik ben met Machteld inmiddels begonnen aan de warme overdracht en heb er veel zin in om
er ook iets moois van te maken!
Daarnaast nemen Steven Hartogsveld en Mark Kors zitting in de Communicatie-commissie.
Naast het ondersteunen van Vanessa, houden de heren zich ook bezig met andere taken op
gebied van communicatie.
Steven heeft onlangs ons Youtubekanaal opgericht en zal dit verder uitbreiden. Neem hier
eens een kijkje.
Mark zal zich vooral richten op onze schermen in de kantine en de website.

3

Beschikbaarheid velden tijdens de zomerstop
Door de corona kon er een tijd niet getraind worden. Gelukkig mogen we alweer een tijdje trainen en
sinds kort mogen er ook weer (oefen)wedstrijden worden gespeeld.
Veld 4 en 5 kunnen volop gebruikt worden hiervoor.
De mogelijkheid is geboden om de hele zomer lekker door te trainen. Zo kan iedereen fit en goed
voorbereid aan het nieuwe seizoen beginnen.
Met het verschijnen van deze Scheepstoeter is het trainingsschema nog niet bekend. Deze zal
binnenkort op onze website verschijnen. Houd deze dus in de gaten. Voor vragen hierover, kun je je
richten tot onze HJO Steven van Zanten, jeugdopleidingen@vvza.nl.
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Indeling teams seizoen 2020/2021
Achter de schermen is er hard gewerkt aan het samenstellen van de teams voor het komende seizoen
met hulp van vele vrijwilligers. Deze kun je hier bekijken.
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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 (JO14/JO15/JO16/JO17/JO19): Sandra van As, coordinatorabjunioren@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): Fabian Bakker, coordinatorkabouters@vvza.nl
Hoofd Jeugdopleidingen, Steven van Zanten; jeugdopleidingen@vvza.nl
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Nieuwe spelers JO12 en JO13 gezocht
We kunnen in onze teams nog wel een paar spelers gebruiken!
Zit jij in de hoogste klassen van de basis? Of ga jij naar de middelbare school dit jaar? Misschien heb je
wel leuke nieuwe klasgenoten die ook mee willen voetballen?
Wij zoeken teamgenoten voor onder andere de JO12 en JO13 teams. Aanmelden of informatie kan via
de website of direct via dit contactformulier.
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Vrijwilligers bedankt!
Het afgelopen seizoen heeft een groot aantal mensen zich weer ingezet om
de club draaiende te houden.
Helaas konden we door Corona de traditionele vrijwilligersdag niet door
laten gaan.
Het bestuur van VVZA wil jullie daarom via deze weg ENORM bedanken
voor jullie hulp en inzet. Wij waarderen dit zeer.
We hebben gezien dat veel mensen het leuk vonden om Steward te zijn in
de afgelopen weken.
Mocht je vaker vrijwilligerswerk willen doen bij VVZA, neem dan contact op
door een mail te sturen naar secretaris@vvza.nl.
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Selectietraners seizoen 2020/2021
Voor alle selectieteams hebben we inmiddels weer
trainers. Een mooi stel bij elkaar waar we trots op
zijn!
Op onze social media hebben ze zich (bijna)
allemaal al aan ons voorgesteld. Ook op onze
website kun je hun verhalen lezen.

Succes allemaal in het komende seizoen!
VVZA1
VVZA 2
JO19-1
JO17-1
JO15-1

Sebastian Verhoeven / Jan van
Beek
Jeroen Snijders
Barry de Harder
Eric van Norden
Steven van Zanten
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JO13-1
JO12-1
JO11-1
JO10-1
JO9-1
JO8-1
Keeperstrainer
Ass. keeperstrainer

Tim Asbreuk
Martijn Gorter
Fabian Bakker
Ibrahim Batciogly
Rick van de Wolfshaar
Fabian Bakker
Evert Prins
Robbert Geertzema
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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 26, donderdag 27 en vrijdag 28
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: 09:30 – 12:00 uur Techniektraining op
Spaanse wijze
12:00 – 13:00 uur Lunchpauze
13:00 – 15:00 uur Spel-, wedstrijdvormen en de Primera Division
Bovendien maken alle deelnemers kans op een plaatsbewijs voor
het Pro Class Event van De Voetbalschool. Oftewel: een dag
trainen bij een Nederlandse profclub!!
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-play-the-spanishway
Meer informatie is ook altijd op te vragen bij: Dennis Been,

dennis@devoetbalschool.nl , 06-50963781
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Mededelingen voor onze seniorenteams
Het oude seizoen zit erop, helaas anders dan verwacht. Door de Corona kwam hier abrubt een einde
aan. Maar goed nieuws, het nieuwe seizoen gaat weer bijna beginnen!
Voor de senioren hebben we voor de zaterdag 4 teams, en voor de zondag 5.
Uiteraard speelt ons eerste elftal op de zondag.
Zondag 1 en 2 betreft de selectie van VVZA.
Als Wedstrijdsecretaris hebben we daar niet veel mee van doen, met betrekking tot het regelen van
zaken.
Maar voor de niet selectie teams, zowel zaterdag als zondag wordt er veel geregeld vanuit het
secretariaat. Vandaar dat het belangrijk is om goed aan te geven wie de aanspreekpunten zijn van een
elftal. Ieder seizoen wijzigt er het een en ander, en wordt het lastig om een team te benaderen.
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Ook door de indelingen van het nieuwe seizoen, worden er weer teams gewijzigd.
Dit heeft te maken met in welke klasse een team speelt.
Zo is zaterdag 3 voor het nieuwe seizoen zaterdag 4 geworden, en zaterdag 4 voor het nieuwe seizoen
zaterdag 3.
Dit omdat het oude zaterdag 4 het nieuwe seizoen een klasse hoger gaat spelen.
Ook zal er gekeken worden naar een groepsapp voor de senioren elftallen.
Dit is vooral handig indien een elftal een speler te kort komt, zodat er sneller gereageerd kan worden
op een vraag om een speler te lenen.
Ook nuttige informatie kan sneller gemeld worden in een app, dan iedereen afzonderlijk te berichten.
Dus graag contactpersoon van de elftallen mailen naar de Wedstrijdsecretaris senioren,

wedstrijdsecretaris@vvza.nl
Wij hopen ondanks alle beperkingen die er nog zijn op een mooi nieuw seizoen.
Met sportieve groet,
Wedstrijdsecretaris VVZA Sen.
D . Blom

10 Vakantiegroet

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
bijzonder seizoen achter de rug waarin we
weer een heleboel mooie momenten
hebben beleefd.
Blijf gezond!
Tot ziens in het nieuwe seizoen!

Bestuur VVZA
Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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