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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 Plaatsing Pannaveld
2.2 Selectietrainers bekend
2.3 Toekomstbeleid
3. Uitnodiging: info-avond Jeugdbeleidsplan
4. Trainersworkshop
5. Fifa Toernooi
6. Sponsoravond
7. Kaboutervoetbal
8. Vrijwilligersavond
9. Wist je dat….
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
18 mei
25 mei
27 mei
1 juni
2 juni
15 juni

Voetbalquiz
Trainersworkshop
Huldiging alle kampioenen
Vrijwilligersavond/Feestavond
Clinic jeugd door VVZA1
Info-avond Jeugdbeleidsplan

Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Plaatsing Pannaveld
Het is alweer een tijdje geleden dat we alle leden gevraagd hebben om zijn/haar idee in te dienen
om het geld dat we voor de transfer van Bart Ramselaar hebben ontvangen, te besteden. Een groot
aantal stemmen had betrekking op het verbeteren van de uitstraling van onze club. Denk hierbij
aan betere douches, goede geluidsinstallatie, vernieuwen scorebord, opleidingen voor trainers,
plaatsen van speeltoestellen etc..
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Op de juniorenavond van 2017 is de lijst van ideeën gepresenteerd en is definitief gekozen om te
investeren in een Pannaveld.
Als Bestuur zijn wij blij jullie te kunnen melden dat, na een intensieve voorbereiding, we in de loop
van deze zomer een Pannaveld aan gaan leggen op het veld naast de kantine.
De kosten voor dit veld zullen uit de “transferpot” worden betaald.
Het veld zal 12x25m groot worden en volledig in kunstgras worden uitgevoerd. In totaal worden er
6 doeltjes (2 grote, 4 kleintjes) geplaatst.
Voor degenen die vragen hebben over bovenstaande, kunnen contact opnemen met het Bestuur via
communicatie@vvza.nl
2.2
Selectietrainers bekend
Wij als Technisch Hart (Jan van Beek en Steven van Zanten) zijn de afgelopen weken bezig
geweest met het evalueren van onze selectietrainers. Hierbij blikken wij terug op de afgelopen
periode vanaf augustus en kijken daarbij naar het functioneren van de selectietrainers.
De desbetreffende selectietrainers geven tijdens de evaluatie ook feedback op het functioneren van
ons als Technisch Hart.
De gevoerde gesprekken hebben wij gedurende het seizoen als zeer nuttig en waardevol ervaren
en mede daarom kunnen wij u ook mededelen dat de invulling van de posities van de
selectietrainers voor aankomend seizoen al helemaal rond is.
Wij zullen het nieuwe seizoen ingaan met de onderstaande trainers op de volgende posities:
JO19-1: Mozes Hoppenbrouwer (nieuw!)
JO17-1: Johan Prins
JO15-1: Eric van Norden
JO13-1: Steven van Zanten
JO12-1: Edwin Meyer en Martijn Gorter
JO11-1: Tim Asbreuk
JO10-1: Fabian Bakker
JO9-1: Tristan Blaauw
JO8-1: Leroy de Jeger (nieuw!)
Keeperstrainers: Evert Prins en Robert Geertzema
In vergelijking met het nog lopende seizoen hebben er twee mutaties plaatsgevonden binnen de
groep van onze selectietrainers. Jeroen Snijders; al jarenlang het gezicht van onze JO19-1, gaat
komend seizoen het tweede elftal onder zijn hoede nemen.
Daarnaast heeft Ids Gerritsma helaas aangegeven dat hij vanwege zijn drukke activiteiten als
scheidsrechter weinig tijd meer heeft om aankomend seizoen een elftal te trainen als
eindverantwoordelijke. Ids fluit op een dermate hoog niveau dat het qua tijd en reisafstanden niet
meer te combineren is op de zaterdagen.
Meer informatie en achtergrond vind je op onze website.

Ids in actie tijdens de wedstrijd AZ JO16-1 – Feyenoord JO16-1.
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2.3

Toekomstbeleidbeleid
Het bestuur heeft een vijftal mensen uit de vereniging gevraagd om aan de slag te gaan met
toekomstbeleid. Deze groep, bestaande uit Romee Stoffels, Klaas Rus, Marc Rubrech, Ivar
Dekkinga en Marco Dammers, gaat een tweetal brainstormsessies voorbereiden die in mei/juni
plaats gaan vinden. Voor deze brainstormsessies worden 35 mensen uitgenodigd.
Bedoeling van de brainstormsessies is om te kijken naar alle zaken die voor VVZA in de
toekomst belangrijk zijn. Vragen zijn: Hoe zou VVZA er over 5 jaar uit moeten zien? Wat maakt
dat iemand lid wordt van VVZA? Wat zou de club dan moeten bieden? Waar moeten we dan
misschien meer doen en waar zouden we misschien mee moeten stoppen?
Voor de brainstormsessies is gekozen om een brede vertegenwoordiging uit de vereniging uit te
nodigen. De voorbereidingsgroep heeft gekeken naar diversiteit: man/vrouw, jong/oud,
spelers/betrokkenen, actieve/nieuwe vrijwilligers, veel ervaring/frisse ideeën, oude
rotten/nieuwe leden, werkachtergrond beleidsmatig tot uitvoerend. Gekozen is voor een groep
van ca. 35 mensen. Om effectief te kunnen brainstormen moet de groep niet te groot zijn. Dit
alles maakt wel dat we helaas niet iedereen uit kunnen nodigen!
Het bestuur/HJO (met uitzondering van Marco Dammers, die in de voorbereidingsgroep zit) zijn
niet bij de brainstormsessies. Zij krijgen de resultaten uiteraard wel gepresenteerd en moeten
er vervolgens, na bestuurlijke keuzes gemaakt te hebben, mee aan de slag.
De brainstormsessies zijn slechts het begin, de resultaten zullen gepresenteerd worden en alle
leden krijgen uiteraard de gelegenheid om hier inhoudelijk op te reageren. Er wordt nog
gekeken in welke vorm dit zal gebeuren. Mocht je als lid nu al iets mee willen geven aan de
voorbereidingsgroep Toekomstbeleid VVZA, dan kun je dit mailen aan projecten@vvza.nl.
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Uitnodiging: info-avond Jeugdbeleidsplan
Graag willen wij iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen bij VVZA uitnodigen voor het
volgende:
Afgelopen seizoen is er hard gewerkt door het Technisch Hart (Bestuurslid Technische Zaken Jan van
Beek en Hoofd Jeugdopleiding Steven van Zanten) en de Technische Commissie om onze
jeugdopleiding op een hoger plan te krijgen. Regelmatig is hier al verslag van gedaan via onze
voortgangsrapportage en de columns van Steven van Zanten. We willen echter ook via een
interactieve bijeenkomst tekst en uitleg geven aan de ontwikkelingen. De bijeenkomst zal plaatsvinden
op vrijdagavond 15 juni om 20.00 uur in de kantine van VVZA.
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur – 20.10 uur

Opening door voorzitter Piet Beltman

20.10 uur - 20.40 uur

Jeugdbeleidsplan door Steven van Zanten

20.40 uur – 20.50 uur

Materialenuitgifte door Jan van Beek

20.50 uur – 21.00 uur

Sponsormogelijkheden door Theo van Engelen

21.00 uur - 21.30 uur

Open discussie

21.30 uur

Afsluiting door voorzitter Piet Beltman

Wij hopen op een inspirerende en interactieve avond.
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Trainersworkshop
Na de succesvolle trainersworkshop in november voor de jeugdtrainers wordt hier een vervolg aan
gegeven. Deze workshop zal wederom door Steven van Zanten (Hoofd opleidingen VVZA) en Dennis
Been (Voetbalschool Amersfoort) worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 25 mei
om 20:00 uur op het complex van VVZA.
Deze workshop zal voortborduren op de eerste workshop. In deze brief vind je hierover alle informatie.
Dus, wil jij je ontwikkelen als trainer zodat onze jeugd kwalitatief nog betere trainingen krijgt? Geef je
dan snel op bij de desbetreffende coördinator!
Steven en Dennis zien alle jeugdtrainers graag op 25 mei bij VVZA.
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FIFA toernooi
Op zaterdag 31 maart werd het eerste Fifa 18 Game Toernooi
gehouden bij VVZA.
Met 36 jongens werd de hele middag de strijd om de bal op de
schermen gespeeld.
Met uiterste concentratie werden de controllers bediend. Nu
konden de jongens van JO8 ook eens
winnen van de JO 15.
In 5 rondes was de wedstrijd beslist. De
winnaars waren:
1e Rik Urbach
2e Thomas van Beek
3e Marouan Hajjari
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Sponsoravond
Op 16 april jl. heeft VVZA een sponsoravond georganiseerd voor al
haar sponsors om hen te bedanken voor hun bijdrage in het
afgelopen seizoen.
Gastspreker voor deze avond was John van den Brom (trainer AZ).
Hij vertelde over zijn voetbalcarrière. Als jongen begon hij te
voetballen bij APWC en op dit moment is hij trainer bij AZ. Hij
vertelde ook over de commerciële kant van de functie als
trainer. Regelmatig een bezoek brengen aan hoofdsponsor AFAS
in Leusden hoort hier bijvoorbeeld bij. Nauw contact tussen de
sponsor en de club is heel waardevol.
Het tweede deel van de avond werd opgeluisterd door 2 sprekers
uit eigen huis; Steven van Zanten (HJO) en Sebastian Verhoeve
(ass. trainer VVZA1) vertelden over de bestedingen van de
sponsorgelden voor de teams bij VVZA. Middels een korte quiz
werden stellingen ingebracht die tot interactie leidden tussen de
aanwezige sponsoren en de sprekers.
Het Bestuur van VVZA werd tussentijds onverwacht verrast met een groot beeldscherm voor in de
kantine. Deze werd aangeboden door een 4-tal ondernemers (Keurslager Richard van Norden, De
Alexanderhoeve, Shoeby en Hebbe d’Inge). Dit cadeau onderschrijft de nauwe samenwerking met dit
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winkelcentrum en is tevens een middel om de winkeliers van Emiclaer extra onder de aandacht te
brengen bij de leden en gasten van VVZA. Wij zijn trots op deze samenwerking en hopen in de
toekomst nog veel voor elkaar te kunnen betekenen.
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Kaboutervoetbal
Het Kaboutervoetbal is de basis van VVZA. Dus we zijn weer op zoek naar jonge
spelertjes.
We willen je vragen om mee te werken in deze werving. Kijk om je heen in de
familie, in de buurt, op school of er kinderen zijn die willen voetballen bij het altijd
leuke Kaboutervoetbal van VVZA.
De Kaboutertrainingen zijn op woensdagmiddag en op zaterdagochtend worden
onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Info is te verkrijgen bij Ivar Dekkinga
(projecten@vvza.nl)
Bij deze Scheepstoeter vindt je ook een poster/flyer van het Kaboutervoetbal. Print deze uit en hang
die s.v.p. op in je buurt (sporthal, winkel, wijkcentrum, BSO, etc..) of op de school van je kinderen.
Dank!
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Vrijwilligersavond
Voor onze vrijwilligers wordt er op 1 juni a.s. een feest georganiseerd om hen te bedanken voor hun
werkzaamheden in het afgelopen seizoen.
Alle uitnodigingen zijn inmiddels per email verstuurd. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat jij
als vrijwilliger deze mail niet hebt ontvangen. We vragen je dan alsnog contact op te nemen met
Monique van Empelen via secretaris@vvza.nl
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Wist je dat….
… We vrijwilligers goed kunnen gebruiken? Geef je nu alvast op voor het
komende seizoen! (communicatie@vvza.nl)
… Op 18 mei de jaarlijkse voetbalquiz wordt georganiseerd?
… VVZA1 binnenkort een clinic voor de jeugd organiseert?
… Er bij ons ter hoogte van kleedkamers 3 en 4 een AED geplaatst is?
… Op 19 mei het Bestuur de bardiensten verzorgd?
… Je dan nader kennis kunt maken met hen?
… We lijnentrekkers met humor hebben?

Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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