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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 Penningmeester
2.2 Vertrek Willem van ’t Land
2.3 Algemene Ledenvergadering
2.4 Oproep: teams verzamelen in de kantine
3. Gebruik veld 3 en lichtinstallatie
4. Trainingsworkshop voor Jeugdtrainers
5. Beker succes voor VVZA teams
6. Vrijwilligers
7. Inleveren boekjes Grote Club Actie
8. Doeltjes: hoe gaan we daar mee om?
9. Wist je dat….
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur

1. VVZA-Kalender
5 november
8 november
17 november
19 november
24 november
25 november
26 november
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VVZA 1 – AFC Quick 1890
Inleveren boekjes Grote Clubactie
Trainersworkshop voor jeugdtrainers
VVZA 1 – APWC1
Kaart- en Sjoelavond
Sinterklaasfeest
Roda ’46 1 – VVZA 1

Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Penningmeester
Marco Dammers heeft het Bestuur laten weten zijn werkzaamheden als penningmeester voor dit
seizoen nog voort te zetten. Daar zijn wij Marco erg dankbaar voor. Uiteraard blijven we op zoek
naar een opvolger voor het volgende seizoen.
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2.2
Vertek Willem van ’t Land
Willem van ’t Land heeft een aantal weken geleden aangegeven aan het bestuur dat hij aan het
einde van dit seizoen stopt bij VVZA als hoofdtrainer van VVZA 1. Dat vinden wij natuurlijk erg
jammer maar na 4 seizoenen is het een begrijpelijk besluit. Het bestuur dankt hem voor de gedane
inspanningen. In de Stad Amersfoort heeft dit artikel gestaan.
2.3

Algemene Ledenvergadering
Afgelopen week hebben we weer een ALV gehouden. Helaas met een magere
opkomst. Er zijn 26 leden en 6 bestuursleden aanwezig. Tijdens de vergadering
worden onder andere de plannen voor komend seizoen verteld, teruggekeken
op het afgelopen seizoen en ook aangegeven dat er zorgen zijn omtrent het
aanbod van vrijwilligers. De financiën zijn besproken en er is decharge
verleend door de kascommissie. Tevens is er door de verschillende disciplines
van het Bestuur een plan gepresenteerd voor het komende seizoen.
Ook is kort ingegaan op het invoeren van een nieuw vrijwilligersbeleid.
Wil je ook meepraten met het bestuur en met de leden? Bezoek dan ook de ALV en je weet wat er
speelt. Op die manier kan je ook invloed uitoefenen op besluiten die genomen worden.
2.4
OPROEP: Teams verzamelen in de kantine
We hebben bij VVZA een mooie kantine. Als er wedstrijden worden gespeeld is deze altijd geopend.
Vaak zien we dat teams buiten verzamelen en vanaf daar de weg naar het veld vinden of
vertrekken naar een uit-wedstrijd. Velen komen hierdoor weinig in de kantine en dat vinden wij
jammer.
Wij willen alle trainers en leiders oproepen om de kantine vanaf heden als verzamelpunt te
gebruiken. Zeker nu de koudere tijd er weer aankomt, is het een goede plek om samen te komen.
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Gebruik veld 3 en lichtinstallatie
Op het trainingsschema staat aangegeven op welk veld er getraind wordt. Dit jaar hebben we de
beschikking over een extra verlicht trainingsveld, namelijk veld 3. Echter, om het veld zo lang mogelijk
goed te houden voor de wedstrijden, mag er tijdens de training geen gebruik worden gemaakt van de
doelgebieden.
Helaas is het op dit moment zo dat veld 3 toch meer belast wordt dan we vooraf hebben kunnen
inschatten. Om deze reden zal er binnenkort en verschuiving van trainingen van veld 3 naar veld 5
gemaakt moeten worden.
Het trainingsschema wordt hierop aangepast.
Daarnaast hebben we enkele regels omtrent het gebruik van de lichtinstallatie van veld 3.
Het is technisch niet mogelijk om alle verlichting van veld 3 gelijktijdig met de verlichting op veld 5 aan
te hebben. Dit heeft te maken met de capaciteit van de voedingskabel. Indien het gewenst is om op
beide velden licht te hebben dan moet veld 3 voor de helft aangezet worden.
Daarnaast nog een dringend verzoek: na de laatste training graag het licht uitschakelen (dit geldt voor
alle velden).
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Trainersworkshop voor Jeugdtrainers
Voor alle trainers van de jeugdteams organiseert VVZA een trainersworkshop.
Deze vindt plaats op vrijdag 17 november en start om 19.30.

Voetbalvereniging Zeehelden Amersfoort

Hoolesteeg 6

3822 NC

AMERSFOORT

033-4805806

2

Met deze trainersworkshop wil VVZA de trainers van onze jeugdteams handvaten geven om nog
leukere en betere trainingen te geven aan de jeugdspelers. Deze workshops biedt de kans aan alle
jeugdtrainers, selectie en niet-selectietrainers, om het plezier in trainen nog groter te maken. We zien
jullie graag terug op 17 november. Voor meer informatie lees hier .
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Beker succes voor VVZA teams
In de eerste 3 weekenden van dit nieuwe seizoen is de volledige 1e ronde van het bekertoernooi
gespeeld. Voor veel teams zijn het goede oefenwedstrijden. Voor een aantal teams is er na de 1e
ronde nog steeds een kans om de beker te winnen.
De volgende teams hebben zich geplaatst voor de 2e ronde: ZA4, ZO4, JO 13-2, JO12-1, JO11-4,
JO10-1, JO10-3, JO9-1 en JO8-1.
VVZA 1 had ook de eerste ronde gewonnen. Helaas hebben ze de wedstrijd in de tweede ronde tegen
Kampong niet mogen winnen.
Vanaf de 2e ronde geldt het knock-out systeem. Wie wint, gaat door en wie verliest, ligt eruit. Bij gelijk
eindigen van de wedstrijd worden direct penalty’s genomen, er is geen verlenging. De
bekerwedstrijden worden meestal gepland in de inhaal/bekerweekenden.
Voor de leiders: Houd het internet en je app in de gaten want de planning van de bekerwedstrijden
gebeurt vaak op momenten dat je het niet verwacht.
Iedereen veel succes!
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Vrijwilligers
In de ALV is er in het kort aangegeven dat we vanuit het Bestuur een nieuw vrijwilligersbeleid gaan
opstellen en invoeren. De details zijn nog niet concreet, echter, het 100% vrijwillige karakter van ons
huidige beleid zal veranderen in een meer verplichtend karakter.
Tot die tijd, blijven we op zoek naar mensen die onze club willen ondersteunen met allerhande taken,
zoals:

PER DIRECT GEVRAAGD:
Bardienst- en Keukenpersoneel
Vooral voor de zaterdagochtend tussen 9 en 12.30 uur en de zondag
zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Vind je het leuk om achter de bar te staan of een frietje te bakken en
broodjes gezond klaar te maken? Meld je dan aan bij Jessica de Wit via
jessicade_wit@hotmail.com.

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
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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.

MET SPOED GEZOCHT:
vrijwilligers coördinator.
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? Dan ben jij de persoon die we
zoeken!

Websitecommissie
Om onze website up-to-date te houden, zijn we op zoek naar
mensen die het leuk vinden om in overleg met het bestuurslid
communicatie, artikelen op de website te plaatsen.

Overig
Naast bovenstaande functies, hebben we mensen nodig voor lijnen trekken, schoonmaken (keuken en
kantine), organiseren van evenementen (bijv. Sinterklaasfeest) en toernooien, enz., enz.
Uiteraard geldt hier: hoe meer mensen we hebben, des te minder vaak ben 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.

7

Inleveren boekjes Grote Clubactie:
Zaterdag 16 september is de jaarlijks terugkerende Grote Club Actie weer van start gegaan. Alle
jeugdspelers hebben boekjes gehad om loten te verkopen. Een aantal van
jullie hebben al veel loten verkocht. Hartelijk dank daarvoor!
We zijn goed op weg om het geld bij elkaar te krijgen voor een nieuw
scorebord. Maar…. We zijn er nog niet helemaal.
Op dit moment hebben we van heel veel kinderen het boekje nog niet terug!
LET OP: 8 november is de laatste dag dat je je boekje in kunt leveren. Dit
kan tussen 19 en 20 uur in de kantine van VVZA.
Tot 23 november kunnen er ook loten worden gekocht via de volgende link:
http://www.clubactie.nl/actie/VVZEEHELDENAMERSFOORT en klik vervolgens op de button "steun ons"
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Doeltjes: hoe gaan we daar mee om?
Het komt geregeld voor dat teams na de training de doeltjes op het trainingsveld/kunstgrasveld laten
staan.
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Uiteraard wordt dit vaak gedaan om het volgende team een dienst te
bewijzen, zodat zij niet hoeven te slepen met de doelen. Echter, niet
altijd is er een volgende training gepland of wordt er door een team
een keer niet getraind.
Gevolg is dat de doeltjes overal zwerven.
De volgende groep of wedstrijd heeft er last van en moet eerst het
veld ontruimen voor ze kunnen beginnen. Daarnaast is het voor de
SRO die de velden onderhoudt ook geen pretje.
Daarom verzoeken wij jullie om te allen tijde na de training de doeltjes op te ruimen TENZIJ de trainer
van de groep die na jou komt trainen AANGEEFT dat de doeltjes kunnen blijven staan.
We hebben op veld 4 een nieuwe stalling voor de kleine doeltjes gekregen. Het is de bedoeling dat
deze ook als zodanig gebruikt wordt.
Steven, Noes en Eric zorgen ervoor dat het hekwerk voor de eerste training open is en na de laatste
training weer wordt afgesloten.
De grotere doelen (5 x 2 m) kunnen op het verharde gedeelte tussen veld 1 en veld 2 worden gestald.
Op veld 5 zullen de 4 grote (zware) doelen worden geplaatst. Deze zijn bijna niet te tillen, dus kunnen
daar dan ook permanent blijven staan.
Als we ons hier allemaal voor inzetten, houden we alles goed en blijft het bruikbaar.
LET OP : Wanneer een team de doelen niet netjes opruimt, mag zij geen doelen meer
gebruiken!
Hartelijk dank voor de medewerking!
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Wist je dat….
… we het aantal bankjes langs het hoofdveld hebben uitgebreid?
… we de contacten met de Winkeliersvereniging Emiclaer uitbreiden?
… Keurslager Richard van Norden The Man of The Match sponsort?
… The man of the match een lekkere maaltijd krijgt?
… we begin van het seizoen al 3 jubilarissen hebben gehuldigd?
… Dat Michael Bakkenes en Florian Beltman 100 wedstrijden in het 1e hebben gespeeld?
… Dat Freek Rubrech al zijn 200e wedstrijd in VVZA 1 heeft gespeeld?

… GEFELICITEERD HEREN!
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