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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. Medelingen vanuit het bestuur
2.1 Nieuwe bestuursleden voor de functies Penningmeester en Jeugdzaken
2.2 Vacatures in het Bestuur
2.3 Nieuw kunstgrasveld
2.4 Sluiting velden tijdens de zomerstop
2.5 Beëindiging Lidmaatschap
2.6 Uitslag rechtszaak omtrent verlichting veld 3
2.7 Sponsoravond en tekenen contract WC Emiclaer
2.8 Vrijwilligersmiddag
3. Bekeravontuur JO12-2 ten einde
4. Naar het einde van de competitie; wie hebben er titelkansen?
5. Jeugdtoernooi
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
10 mei
13 mei
24 mei
26 mei
27 mei
29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
7 juni
9 juni
15 juni
21 juni

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

45+ voetbal
Sponsoravond
Eind Kaarten en Sjoelen
Huldiging kampioenen
Schoolvoetbal
Schoolvoetbal
Piet Snijders toernooi
Pokeravond
AVK JO17
VVZA6/Pallas Athene 7x7 toernooi
Voetbalquiz
Vrijwilligersmiddag
VVZA-Jeugdtoernooi (JO8 t/m JO15)
45+ voetbal
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Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Nieuwe bestuursleden voor de functies Penningmeester en Jeugdzaken
Met groot plezier kan ik mededelen dat we een penningmeester en een bestuurslid
Jeugdzaken hebben gevonden. Jeffrey van Westerlaak zal onze nieuwe penningmeester
worden. Dit seizoen gaat hij zich inwerken om dan vanaf het nieuwe seizoen onze
penningmeester te zijn. Eric van Norden heeft aangegeven dat hij de vacature bestuurslid
Jeugdzaken wil gaan vervullen. Eric is al met onmiddellijke ingang gestart. Ik wens beide
heren heel veel succes toe bij hun nieuwe functie en ga ervan uit dat jullie beide heren hier
ook bij zullen ondersteunen.
Piet Beltman
Penningmeester
Mijn naam is Jeffrey van Westerlaak de nieuwe penningmeester van VVZA. Ik
ben op mijn zesde begonnen bij de zeehelden en heb daar alle jeugdselecties
doorlopen om vervolgens door te breken in het eerste elftal. Ik heb in de jeugd
vele kampioenschappen meegemaakt alsmede de vele promoties van het
eerste elftal. Helaas ben ik door een knieblessure vroegtijdig met
voetbalpensioen gegaan.
Toen bij mij eenmaal bekend werd dat VVZA op zoek was naar een
penningmeester heb ik mij kenbaar gemaakt, want zeeheld blijf je natuurlijk
voor het leven! Ik ben 29 jaar en krijg binnenkort, samen met mijn vriendin Anita, de sleutel van ons
huis in Bunschoten. In 2017 heb ik mijn Bachelor gehaald op de Hogeschool van Amsterdam en volg
momenteel de opleiding tot Registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast ben
ik vanaf 2016 werkzaam bij CROP Registeraccountants en Belastingadviseurs, waar ik werkzaam ben
als controlerend accountant.
Door mijn functie als penningmeester hoop ik mijzelf verder te kunnen ontwikkelen als robuuste
accountant. Daarnaast zal ik de VVZA familie weer vaker zien, welke ik heb gemist. Ik zal er in ieder
geval alles aan doen VVZA verder vooruit te helpen.

Bestuurslid Jeugdzaken
Vele van jullie zullen mij al kennen maar voor diegene die het nog niet weten
mijn naam is Eric van Norden. Ik loop vanaf mijn 7e jaar bij VVZA en dat is nu
47 jaar geleden.
Als ik alle mooie herinneringen naar boven haal dan ben ik voorlopig nog wel
even bezig met typen. Ook zijn er vele trieste momenten geweest. Het mooie
daarvan is dat wij van VVZA een grote familie zijn en elkaar daarin steunen. Dus
de tekst familieclub klopt echt.
Na mijn voetbal periode ben ik gevraagd om trainer te worden. Na het behalen
van mijn TC3 ( nu UEFA C ) ben ik als trainer van VVZA doorgegaan. Van
senioren tot de jeugd waar ik nog steeds actief ben.
Ik ben nu 12 jaar werkzaam bij Wavin op een afhaal filiaal in Arnhem op dit moment. Wavin levert
alles op PVC gebied wat met het afvoeren van water te maken heeft. Dat kan binnenshuis zijn maar
ook buiten (denk aan regenwater wat in de putten in straat of poort verdwijnt).
Hobby's heb ik ook uiteraard maar de leukste bezigheid is mijn kleinzoon Dyami.

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

2

Nu sla ik een nieuwe weg in en dat is als Bestuurslid jeugdzaken. Hier begin ik per direct mee. Zo kan
ik ondersteunen waar nodig is en alvast wat meer bekend te raken met hetgeen op mijn pad terecht
komt.

2.2

Vacatures in het Bestuur
Binnen het bestuur hebben we een tweetal 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.

PR
Theo van Engelen stopt aan het eind van dit seizoen als bestuurslid PR.
We zijn daarom ook op zoek naar iemand die zijn taken wil overnemen.
Deze functie houdt vooral in:
• Het stimuleren binnen de vereniging tot het aanleveren van relevante informatie
welke de naamsbekendheid bevorderen.
• Het uitnodigen van de lokale- en eventueel regionale pers voor de thuiswedstrijden
van de eerste teams en bij evenementen welke hiervoor in aanmerking komen.
• Samen met de leden actief werven van sponsoren voor de vereniging, voor teams en
voor activiteiten.
• Het vastleggen van de gemaakte afspraken met sponsoren en/of adverteerders.
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

2.3

Nieuw 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 plaats tussen 24 juni en
5 augustus 2019. In deze periode is het
veld dus niet toegankelijk.
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2.4

Sluiting velden tijdens de zomerstop
Het einde van het seizoen komt alweer in beeld. Dat
betekent dat onze velden een aantal weken niet gebruikt
mogen worden.
De sluitingsdata voor de velden zijn:
Voor de velden 1, 2 en 3: 17 juni t/m 25 augustus;
Voor veld 4: 24 juni t/m 5 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.

2.5

Beëindiging lidmaatschap
Het seizoen loopt alweer bijna ten einde. Misschien heb je er al over nagedacht of je nog
door wilt gaan of dat je gaat stoppen.
Indien je wilt stoppen, moet je dat goed regelen.
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk, per e-mail of via dit mutatieformulier bij de
ledenadministratie.
Let op: een afmelding van het lidmaatschap voor het aankomende seizoen dient
uiterlijk op 31 mei 2019 van het lopende seizoen bij de ledenadministratie binnen
te zijn. Als je later bent, betaal je voor het komende seizoen nog contributie.

2.6

Uitslag rechtszaak omtrent verlichting veld 3
Sinds het einde van 2016 hebben we de vergunning om de lichtinstallatie op veld 3 te
gebruiken. Tegen het verlenen van de vergunning is destijds door enkele omwonenden
bezwaar aangetekend. Er is hierdoor een heel proces in de rechtsgang doorlopen. Er heeft
een extra hoorzitting plaatsgevonden, er zijn extra lichtmetingen uitgevoerd en uiteindelijk
zijn we bij de Raad van State geweest om een en ander toe te lichten.
Op 30 april jl. hebben wij van de rechtbank bericht ontvangen dat de bezwaarmaker zijn
aanklacht betreffende de verlichting op veld 3 heeft
ingetrokken.
Dit betekent dat de Raad van State geen uitspraak doet in
deze zaak.
Het goede nieuws hiervan is dat de vergunning voor de
verlichting hiermee definitief is.

2.7

Sponsoravond en tekenen contract WC Emiclaer
Op 13 mei a.s. organiseren we voor onze sponsoren een gezellige
avond. Het is voor de sponsoren dé kans om kennis te maken met
andere sponsoren en het bestuur van VVZA.
Dit keer is onze speciale gast Wouter van den Berg. Hij is
commercieel manager bij Heracles in Almelo. Hij komt vertellen
hoe Heracles met haar sponsoren omgaat.
Ook is er tijd voor een feestelijk moment: Het contract met
Winkelcentrum Emiclaer wordt officieel ondertekend.
Oproep:

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

4

We hebben getracht alle sponsoren uit te nodigen en zijn ervan overtuigd dat dit
grotendeels is gelukt. Helaas zijn niet alle shirtsponsoren bij ons bij naam bekend. Mocht u
shirtsponsor zijn en geen uitnodiging hebben gehad en wel naar de sponsoravond wil
komen? Meldt u dan aan bij pr@vvza.nl
Aan onze trainers het verzoek om jullie shirtsponsor (indien je die hebt) hierop te
attenderen.

2.8

Vrijwilligersmiddag
Het seizoen loopt alweer naar het einde. Er is het afgelopen seizoen weer veel gebeurd
binnen onze vereniging. En dat is alleen maar mogelijk geweest dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Het gaat om veel zaken zoals bardiensten, ontvangst, schoonmaken,
scheidsrechter zijn, wedstrijden voorbereiden, administratie, klussen op en rond het veld en
onze accommodatie, lijnen aanbrengen op de velden, deelnemen in commissies, leider,
trainer, bestuurder etc.
Voor al deze mensen (en hun gezin) willen wij een gezellige middag organiseren om hen te
bedanken.
Dus vrijwilligers: reserveer 9 juni vanaf 14:00 uur vast in de agenda!
De officiële uitnodiging volgt nog. We realiseren ons dat het kort dag is, maar een andere
datum was niet meer mogelijk.
Help jij mee?
Voor de organisatie hiervan zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. Denk
hierbij aan het versturen van de uitnodigingen, het organiseren van de bbq, iets leuks voor
de kinderen organiseren etc. Lijkt het jou leuk om op deze manier ook eens iets te
betekenen voor de club, meld je dan aan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl

3

Bekeravontuur JO12-2 ten einde
Het bekeravontuur van JO12-2 is uiteindelijk op 17 april 2019 in de halve finale geëindigd. Op die
avond kwam Maarssen JO12-2 op bezoek. Dat team speelt een klasse hoger (1e klasse) en doet het in
die klasse ook vrij goed. Er kon dus op een
behoorlijke tegenstand gerekend worden.
In de eerste helft waren beide ploegen nog
best goed aan elkaar gewaagd. Er ontstond
een middenveldduel met af en toe een kans,
maar twee verdedigingen die hun mannetje
stonden. Langzaam werd Maarssen toch
sterker en aan het einde van zowel het
eerste kwart als het tweede kwart wisten ze
er een balletje in te prikken. Zowel bij de
stand 0-0 als bij 0-2 kreeg VVZA nog een
behoorlijke kans, maar die werd niet benut.
Na rust werd het krachtsverschil toch
langzaam groter en bij de 0-3 verdween het
laatste beetje hoop. In het laatste kwart
werd de score nog opgevoerd tot een
geflatteerde 0-5. Toch mogen onze jongens
en meisje trots zijn en met opgeheven hoofd van het veld komen. Het is tenslotte pas de derde of
vierde keer dat een VVZA-team zo ver komt in de beker. Dus Vince, Aron, Noah, Collin, Maud, Mika,
Nader, Yassin, Ibrahim en trainer Ibrahim: WIJ ZIJN HARTSTIKKE TROTS OP JULLIE! Volgend seizoen
weer succes gewenst.
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Naar het einde van de competitie; wie hebben er titelkansen?
De competitie loopt naar het einde toe. In dit stukje even een korte analyse van de aantallen nog te
spelen wedstrijden en een aankondiging van de teams met kansen op het kampioenschap.
Competitiewedstrijden worden nog gespeeld in de weekenden van 4/5 mei tot en met 25/26 mei. Ook
zijn er nog inhaalwedstrijden voor sommige teams op zaterdag 1 juni of op een doordeweekse dag. Op
een paar teams na gaan alle teams hun competitie volledig uitspelen met de planning die er nu van de
KNVB ligt. Voor één team is het zinvol om de niet geplande wedstrijd in te plannen in verband met een
mogelijk kampioenschap. Daaraan wordt op dit moment druk gewerkt.
De volgende teams hebben op dit moment nog kans op het kampioenschap van de voorjaarspoule:
JO15-2, JO15-4, JO13-2, JO12-3, JO11-1, JO11-3 en JO11-4. Van de seniorenteams maken het 5e en
het 35+-team nog kans op een kampioenschap.
Van de kampioenskandidaten geldt dat alleen JO15-2 voortijdig kampioen kan worden. Alle andere
teams zullen tot de laatste speeldag moeten strijden, waarbij aangetekend moet worden dat er vóór de
laatste wedstrijd soms al eerder een cruciale wedstrijd tegen een directe concurrent op het programma
staat. Wij wensen iedereen erg veel succes in de laatste maand van deze competitie!

5

Jeugdtoernooi
Op zaterdag 15 juni wordt er in samenwerking met de Voetbalschool een thuistoernooi georganiseerd
voor de teams van JO-08 t/m JO15. Er wordt in principe van ieder VVZA-team van JO8 t/m JO15
verwacht dat ze meedoen. Als je echt niet kunt met je team, laat dit dan z.s.m. weten aan de
toernooicommissie via toernooien@vvza.nl
Voor de meeste teams kunnen we een leuke poule
samenstellen met redelijk gelijkwaardige tegenstanders,
waarvan 1 of meer van andere clubs. Voor een paar teams is
dit niet gelukt, met hen is dit inmiddels gecommuniceerd.
In totaal zullen we ruim 20 teams van 9 andere verenigingen
welkom heten. Ieder team speelt 3 wedstrijden en krijgt een
leuke clinic aangeboden door De Voetbalschool.
Nadere informatie over speeltijden e.d. volgt binnenkort.

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

6

