SCHEEPSTOETER
Maart 2018
Seizoen 2017/2018 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 Wijziging tijdstip inning contributie
2.2 Voortgang vrijwilligersbeleid
2.3 Alcohol controle
2.4 Procedure gestaakte wedstrijd
2.5 Roken in de kleedkamers
3. Nieuwe wedstrijdvormen JO10, JO11 en JO12
4. Toernooien: wie helpt mee in de organisatie?
5. Vrijwilligers gevraagd
6. Kaboutervoetbal
7. Scheidsrechters gediplomeerd! Ook wat voor jou?
8. Sponsoravond
9. Teams naar FC Utrecht
10. Schoolvoetbal
11. Samenwerking Parkschool
12. Wist je dat….
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
30 maart
31 maart
1 april
8 april
8 april
16 april
18 mei
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FIFA gametoernooi (opgeven kan nog!!!)
APWC 1 – VVZA 1
Saestum 1 – VVZA 1
Hoogland 3 – VVZA 2
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Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Wijziging tijdstip inning contributie
Afgelopen seizoen kon de teamindeling niet goed en op tijd worden gemaakt doordat een
behoorlijk aantal leden opzegden tijdens (of kort na) de zomervakantie. Dat betekent voor de
planners en indelers die de teamindeling maken een heleboel extra werk en vervelende
discussies met leden.
Het bestuur heeft hierom besloten om de contributie-inning via Club Collect vóór de
zomervakantie reeds te starten. Degenen die geen betaalkeuze maken, worden op een
wachtlijst geplaatst en worden niet ingedeeld. Het zou goed zijn als u hier rekening mee houdt.
VVZA hoopt natuurlijk dat iedereen blijft voetballen bij onze mooie club, maar als je nu al weet
dat jij of je kind volgend seizoen stopt, dan willen we je vragen om dit nu al (vóór 31 mei 2018)
te melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vvza.nl. Daar help je ons mee!
Er kunnen natuurlijk tal van redenen zijn om op te zeggen van verhuizing, blessures tot een
keuze voor een andere sport en dergelijke. Maar als de reden van opzegging zou zijn dat je
ontevreden bent over VVZA, dan vragen we je hierover contact te leggen met de coördinator
van de leeftijdscategorie of een mail te sturen naar de ledenadministratie
(ledenadministratie@vvza.nl), dan kijken we of we er wat mee kunnen doen. Waarbij
aangetekend dat VVZA niet alles op kan lossen en aan alle wensen kan voldoen. Maar misschien
zijn er wel simpele oplossingen te bedenken.
Trainers en leiders wordt gevraagd of zij de komende weken bij hun teams willen inventariseren
wie er wel of niet door gaat. Tevens wordt, in het geval van junioren, hun hulp gevraagd bij het
verkrijgen van de emailadressen van ouders zodat de berichten omtrent de contributieheffing
bij de juiste personen terecht komt.
2.2

2.3

Voortgang vrijwilligersbeleid
De afgelopen jaren zien wij een sterke afname van vrijwilligers die iets voor de club doen.
Hierdoor kunnen we niet meer altijd doen wat we gewend waren. Concrete voorbeelden zijn dat
in het weekend de keuken gesloten blijft (geen friet of broodjes gezond) en dat er geen
toernooien worden georganiseerd voor onze leden.
Vanwege deze terugloop, zijn wij net als andere clubs om ons heen genoodzaakt om ons
vrijwilligersbeleid op zeer korte termijn aan te passen.
Achter de schermen zijn wij hier druk mee bezig. Het concept vrijwilligersbeleid is inmiddels
geschreven. Grootste wijziging wordt dat het vrijwillige karakter volledig van tafel gaat:
Iedereen wordt verplicht iets te doen voor onze club. We vragen u niet óf u wat wilt doen, maar
wát u gaat doen. Om dit beleid in te voeren en te volgen hebben we mensen nodig. Dat zal
vooral gaan om administratieve taken. Helpt u ons mee? Geef u op bij Machteld Ravesloot
(communicatie@vvza.nl).
Binnenkort zullen we informatie avonden organiseren waarbij u aanwezig kunt zijn. Houd uw
mailbox en de website hierover in de gaten. Heeft u interesse in wat u kunt doen? Verderop in
deze Scheepstoeter staat een lijst met functies waarvoor we zeker mensen nodig hebben.
Alcoholcontrole
Op zaterdag 10 maart jl. hebben we bezoek gehad van een Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar (BOA). Zij heeft gezien dat een minderjarig lid een
biertje dronk. Hierover zijn zowel het lid als wij als club aangesproken. De
straf voor de drinker is een gesprek bij Bureau Halt.
Wij willen alle leden oproepen om geen alcohol te nuttigen als je
minderjarig bent.
Tevens willen wij iedereen er ook op wijzen dat er tijdens wedstrijden,
langs de velden geen alcohol genuttigd mag worden.
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2.4

Procedure gestaakte wedstrijd
Bij een gestaakte wedstrijd dient er altijd een verslag te worden ingediend met hetgeen er
gebeurd is, de reden waarom een wedstrijd gestaakt is.
Deze moet de eerst volgende dag binnen zijn. De vereniging moet namelijk binnen drie dagen
na de gespeelde wedstrijd deze rapportage aanleveren. De gestaakte wedstrijd moet dus direct
gemeld worden bij Jan Jaap ter Haar (zaterdag) of Dirk Blom (zondag).
Het verslag dient aangeleverd te worden bij het secretariaat en de commissie Fairplay
(fairplay@vvza.nl)
Dit omdat bij een gestaakte wedstrijd z.s.m. een berichtgeving naar de KNVB moet worden
gedaan.
Indien dit niet tijdig gebeurt, krijgt de vereniging gewoon een boete voor het niet tijdig
aanleveren van de rapportage.

2.5

3

Roken in de kleedkamers
Met enige regelmaat komt het voor dat mensen na de training een sigaret opsteken in de
kleedkamer. We willen iedereen die zich hieraan schuldig maakt, vragen om dit buiten de
kleedkamers te doen. Het is voor de mensen die erna de kleedkamer inkomen niet fris. Daarbij
is roken in de kleedkamers niet toegestaan.

Nieuwe wedstrijdvormen nu ook voor JO10, JO11 en JO12
De KNVB heeft dit seizoen de nieuwe wedstrijdvormen geïntroduceerd bij de
JO8 en JO9 met 6-tegen-6 op een kwart veld met een aantal gewijzigde
spelregels die het spel moeten bevorderen en een aantal rituelen die de fairplay moeten bevorderen.
Jan Jaap ter Haar en Ivar Dekkinga zijn op 21 maart bij een KNVBbijeenkomst geweest waar nader uitleg is gegevens over het komende
seizoen waarbij ook de JO10, JO11 en de JO12 met de nieuwe
wedstrijdvormen aan de slag gaan. Er is een uitgebreid informatiepakket in
ontvangst genomen. Over het algemeen waren de aanwezige verenigingen
tevreden over de nieuwe wedstrijdvormen. Nu wordt de volgende stap
gemaakt in het seizoen 2018/2019. Tevens vindt er evaluatie plaats en wordt gekeken of er in het
seizoen 2019/2020 aanpassingen gedaan moeten worden.
Kort en krachtig wat de nieuwe wedstrijdvormen inhouden:
-

-

De JO10 gaat ook 6 tegen 6 spelen, zoals de JO8 en JO9 nu al doet.
De JO11 en de JO12 gaat 8 tegen 8 spelen op bijna een half veld (aan de zijkanten gaat er een
paar meter af). Wedstrijden duren 30 minuten, met de gebruikelijk rust, maar ook 2 time-outs
van 2 minuten per helft.
Voor de JO11-1, die nu 9 tegen 9 speelt, mag gekozen worden of zij onder 12 8-tegen-8 gaan
spelen of onder 13 in een speciale poule met alleen ex-JO11-1-teams, dit is eenmalig.
De ingooi is afgeschaft, vanaf de zijkant mag nu in gedribbeld of gepasst worden. Dat mag ook
bij een corner.

Er zijn heldere infografics van de KNVB waarin meer uitleg gegeven wordt over de nieuwe
wedstrijdenvormen, inclusief nieuwe regels en rituelen. Deze zijn te vinden op:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal

4

Toernooien: wie helpt mee in de organisatie?
De toernooicommissie stopt ermee na jarenlang dienst gedaan te hebben, waarvoor veel respect en
waardering. Er wordt een nieuwe toernooi-commissie opgestart, die in elk geval het Silvestertoernooi
begin januari gaat organiseren voor de Kabouters, JO8, JO9, JO10 en JO11. Voor deze nieuwe
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toernooi-commissie zoeken we mensen die het willen organiseren. Het gaat dan om een aantal
voorbereidingsbijeenkomsten en de uitvoering op de dag zelf (waarschijnlijk zaterdag 5 januari 2019).
Je kunt je aanmelden bij Ivar Dekkinga (projecten@vvza.nl) of Sanne Poel
(coordinatorfpupillen@vvza.nl). Inmiddels zijn er reeds 2 aanmeldingen, maar we willen graag naar 6
tot 8 mensen, waarbij liefst alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn.
VVZA zal zelf dit jaar geen jeugdtoernooien meer organiseren. Maar, omdat het seizoen langer duurt
dan de afgelopen jaren, zijn er in juni veel toernooien bij andere clubs. Het zou goed zijn als ieder
team in elk geval aan minstens 1 uit-toernooi deelneemt. Dit zijn leuke dingen om te doen met je team
en om samen met ouders en kinderen een (zonnige) dag op pad te zijn.

5

Vrijwilligers gevraagd
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met de volgende functies:

Bestuursleden
-

Penningmeester
Marco Dammers maakt dit seizoen af in zijn functie als penningmeester. Het is noodzakelijk dat
we snel een nieuwe penningmeester hebben voor het volgende seizoen. De penningmeester
heeft een belangrijke rol binnen het bestuur. Draag je onze mooie club een warm hart toe? Vind
je het leuk bestuurlijk actief te zijn? Heb je affiniteit met cijfers? Dan is deze functie wellicht iets
voor jou!

-

Jeugdzaken
Het bestuurslid Jeugdzaken is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Samen met het
bestuurslid Technische Zaken is hij verantwoordelijk voor het Jeugd Beleidsplan, waarbij het
bestuurslid Jeugdzaken de verantwoording draagt voor de bewaking van het beleid en de
processen en het bestuurslid Technische Zaken voor de technische inhoudelijkheid en
uitvoering. Voor vragen of aanmelden van bovenstaande functies kunt u zich wenden tot Piet
Beltman via voorzitter@vvza.nl.

Vrijwilligers coördinator en leden vrijwilligerscommissie
Ben je een echte regelaar en vind je het leuk om met mensen om te gaan? Vind je het leuk om
mensen aan geschikte vrijwilligerstaken te koppelen? En ben je bedreven in administratie bijhouden?
Dan ben jij de persoon die we zoeken!
Je helpt tevens mee aan het opzetten van het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Spreken bovenstaande functies je niet aan, maar wil je wel wat doen voor de club?
Naast bovenstaande functies, hebben we mensen nodig voor
- lijnen trekken;
- schoonmaken (keuken en kantine);
- bardienst en keukendienst;
- terrein toezichthouder;
Uiteraard geldt hier: hoe meer mensen we hebben, des te minder vaak bent je aan de beurt.
Mocht je heel graag iets betekenen voor de club dan vragen wij je contact op te nemen met Monique
van Empelen via vrijwilligers@vvza.nl. Ook kun je ons enquête formulier invullen waarop je kunt
aangeven waarvoor wij je kunnen inzetten.
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Kaboutervoetbal
Het Kaboutervoetbal is de basis van VVZA. Zeker nu blijkt dat er nog maar weinig
directe inschrijvingen zijn in de JO8 en JO9, waardoor het ledenaantal in deze
categorieën sterk terug loopt. Bijna 80% van de spelers uit de JO8 en JO9 is bij
VVZA gekomen via de Kabouters. Daarom is werving in deze categorie van
levensbelang voor VVZA.
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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Scheidsrechters gediplomeerd! Ook wat voor jou?
Een paar weken geleden zijn Joep Wolfs, Patrick Craanen, Osman Ziylan en Joaquin Eijgenraam
geslaagd voor de KNVB-scheidsrechterscursus. Van hieruit nogmaals Van harte gefeliciteerd! Weer 4
mensen die ons wekelijks helpen om alle wedstrijden gefloten te krijgen.
We streven ernaar om in elk geval alle wedstrijden op een heel veld (dus vanaf O12, volgend jaar
vanaf O13) te laten leiden door jongens en mannen die gediplomeerd scheidsrechter zijn. In het
verleden zijn zelfs ook mensen van VVZA uit voor de KNVB gaan fluiten. Wat voor ons soms jammer is,
maar wat mij wel trots maakt. Voorbeelden? Fouad Bakkali-Yakhlef, Ids Gerritsma en Ömer Erdogan
(die laatst zelfs ons eerste elftal floot).
Ook voor de jongste jeugd (O8 tot en met O11, straks O12) hebben wij
steeds nieuwe scheidsrechters nodig. Deels omdat pupillenscheidsrechters
doorgroeien naar juniorenscheidsrechter, deels omdat ze soms andere
interesses krijgen. Door diverse oorzaken is er dit seizoen niet voldoende
doorstroom geweest en daarom is het hard nodig om weer nieuwe
scheidsrechters te vinden.

Door de nieuwe speelvormen bij de pupillen spelen de O8- tot en met O10teams volgend seizoen met 6-tegen-6 op een kwart veld en worden zij
begeleid door een spelleider. Die heeft een iets andere taak dan de
scheidsrechter van vroeger, maar daardoor is het behalve voor 12- tot 15-jarigen ook interessant voor
ouders (m/v) die zich willen inzetten voor de club. Het spel is in 5 tot 10 minuten uit te leggen en
daarna ga je het veld op en maak je mee wat het is om ervoor te zorgen dat 16 kinderen en hun
begeleiders een fijne ochtend hebben omdat ze met plezier kunnen voetballen. Dat geldt natuurlijk ook
voor de scheidsrechters bij de O11- en O12-wedstrijden die vanaf volgend seizoen met 8-tegen-8 op
een half veld worden gespeeld en wel een "echte" scheidsrechter hebben.
Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om te proberen? We kunnen nu direct al mensen gebruiken!
Meld je aan bij de wedstrijdsecretaris Jeugd Jan-Jaap ter Haar (wedstrijdsecretarisjeugd@vvza.nl of
033-4808336) en in overleg gaan wij jouw inzet bepalen. Uiteraard gaat je eigen wedstrijd altijd voor,
dus fluiten komt nooit in de plaats van zelf voetballen. Je moet hooguit iets eerder je bed uit omdat de
vroegste wedstrijden om 09:00 uur worden gespeeld. Denk maar zo: dan ben je in elk geval wakker
als je eigen wedstrijd begint...
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Zodra we voldoende nieuwe aanmeldingen hebben, gaan we ook bekijken of we een KNVB-cursus
pupillenscheidsrechter naar VVZA kunnen halen. Deze cursus duurt twee avonden en geeft je nog meer
handvatten bij het leiden van voetbalwedstrijden.
Tot gauw horens of ziens op de velden!
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Sponsoravond
Bestuur VVZA organiseert op 16-04 een sponsoravond voor al haar sponsoren.
De avond zal opgeluisterd worden door John van den Brom die zal aangeven hoe hij voetbal, opleiding
van voetballers en de wederkerigheid t.a.v. sponsoren ziet.
Aansluitend zullen Sebastian Verhoeven en Steven van Zanten hun licht laten schijnen over wat zij
ervaren van sponsoring en hoe zij die gebruiken om VVZA op een hoger voetbalplan te krijgen.
De avond start rond 18.00 uur met een inloop en buffet verzorgd door Keurslager Richard van Norden,
onze sponsor voor de Man of the Match.
Tussendoor en na afloop van de sprekers heeft men gelegenheid om de onderlinge contacten aan te
gaan, te herstellen dan wel te vernieuwen....
De avond duurt tot circa 21.00 uur.
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Teams naar FC Utrecht
Op zondag 11 maart jl. zijn de JO12-1 en de JO12-3 naar de
wedstrijd FC Utrecht-Vitesse geweest. Beide teams hadden de
meeste loten verkocht tijdens de Grote Clubactie.
Het was een superleuk teamuitje. Sommige kinderen keken hun
ogen uit want ze waren nog nooit in een stadion geweest. Het
was prachtig voetbalweer en de geluksvogels zaten lekker in het
zonnetje. Utrecht won de wedstrijd met 5-1, dus de keeltjes
waren schor aan het einde van de dag van al het juichen.

10 Schoolvoetbal
Het is VVZA gelukt om in het voorjaar van 2018 het schoolvoetbal naar VVZA te halen. Dit is leuk om
te doen, goed voor de uitstraling van VVZA en we hopen er nog wat nieuwe leden mee te werven. Net
is vorig jaar gaan we het schoolvoetbal voor het Voortgezet Onderwijs faciliteren en mee organiseren.
Het gaat plaatsvinden op maandag 28 mei (jongens) en woensdag 30 mei (meiden).
Dit jaar is het ook gelukt om het schoolvoetbal voor het Basisonderwijs binnen te halen. In het
verleden heeft VVZA dit al een jaar of 25 gedaan, maar de afgelopen 5 jaar niet meer.
Het gaat om jongens en meiden groep 7/8, en wordt gehouden om het vrije Paasweekend heen: op
woensdagmiddag 28 maart en woensdagmiddag 4 april.
Alle 4 de toernooien vinden aan het eind van de middag plaats, we zijn nog hard op zoek naar mensen
die op deze middagen willen helpen met de organisatie en/of wedstrijden willen fluiten. Opgeven kan
bij Ivar Dekkinga, projecten@vvza.nl
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11 Samenwerking met de Parkschool
VVZA werkt samen met de Parkschool, de fusieschool van voorheen Wegwijzer en Wingerd in
Schothorst, ook Koning Wilhelminaschool is partner.
Afgelopen maandagochtend 12 maart hebben Ivar Dekkinga (trainer Kabouters) en Harry Jansen
(trainer JO8-3) voetbalclinics gegeven aan 3 groepen ½ op de Parkschool, maandag 26 maart gaat dit
voor de 2de keer gebeuren. Vervolgens komen de 3 groepen op dinsdag 3 april, woensdag 4 april en
donderdag 5 april naar VVZA voor een voetbalclinic van 13.00-14.00 uur. Op deze manier komen
kinderen en ouders op ons sportpark, en we hopen natuurlijk dat zij dit vervolgens vaker gaan doen.
De kinderen van groep 1/2 zitten in de Kabouterleeftijd en we gaan uiteraard aan werving doen.
Voor de bovenbouw van de Parkschool gaan we, samen met de SRO en andere verenigingen, kijken of
er een aanbod kan komen voor de Parkschool bij VVZA in mei en juni.
Het kan vervolgens zijn dat de Parkschool vaker gebruik wil maken van onze accommodatie.
De samenwerking past binnen het beleid van zowel Parkschool als VVZA. De Parkschool wil meer naar
buiten met de kinderen, contacten in de wijk onderhouden en leerlingen elkaar vaker laten ontmoeten.
VVZA wil meer contacten met de wijken, met name Schothorst, en wil meer (jonge) leden. Mensen die
het leuk vinden om mee te helpen zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Ivar Dekkinga
(projecten@vvza.nl). Wellicht gaan we dit project ook met andere scholen doen.

12 Wist je dat….
… Er op 31 maart een Fifa Game Toernooi wordt gehouden voor ALLE leden?
… Hier nog enkele plaatsen voor vrij zijn?
… Vooraf aan de eerste thuiswedstrijd na de winterstop van
VVZA1 het nieuwe scorebord werd onthuld en in gebruik
genomen?
… Er een collectebus van het Fonds Gehandicapten Sport in de
kantine staat?
… Uw wisselgeld de komende week daar in mag?
… Het Fonds Gehandicapten Sport u daar heel dankbaar voor is?
… Op 18 mei de jaarlijkse voetbalquiz wordt georganiseerd?
… VVZA1 een clinic voor de jeugd organiseert in de meivakantie?
... We toch nog even Sponsorkliks onder de aandacht willen brengen?
… Omdat je hier GRATIS de club mee kan sponsoren!
… Er in de hal een nieuw tassenrek is geplaatst waar alle tassen OP
gezet kunnen worden?
… Dat voor sommigen nog even wennen is?
… Dat de nieuwe sponsorpagina op de
website actief is?
… Het Bestuur van VVZA u tot slot prettige Paasdagen wenst?
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