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                    SCHEEPSTOETER 
                          November 2019 

Seizoen 2019/2020 nr 2 
 

 

 

 

 

 

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 Algemene Ledenvergadering 

2.2 Word jij onze penningmeester? 

2.3 Secretaris gezocht 

2.4 Kerstmannen gezocht 

3. Vrijdagavondvoetbal in de lift 

4. Gedragsregels gebruik materialen en accommodatie 

5. Grote Clubactie: eindstand  

6. Websitecommissie 

7. Silvestertoernooi 

8. Schoolvoetbaltoernooi: Kom je meehelpen? 

9. Wist je dat…. 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

 

 

1. VVZA-Kalender 

 

  

29 november Opleidingsavond voor trainers   

30 november Sinterklaasfeest  

11 december Trekking loten Grote Clubactie 

21 december Kerstkaarten 

22 dec – 4 jan Complex gesloten 

2020  

4 januari Silvestertoernooi 

5 januari Nieuwjaarsreceptie 

11-12 januari Inhaalwedstrijden 

18-19 januari Vervolg Competitie 

13 juni Voetbaltoernooi 
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2 Mededelingen vanuit het Bestuur 

2.1 Algemene Ledenvergadering 

Op maandag 18 november jl. werd onze Algemene Ledenvergadering gehouden. In tegenstelling 

tot andere jaren was het behoorlijk druk op deze avond. Het was ook zeker de moeite waard om te 

komen, want we hadden een interessante agenda samengesteld. Zo blikten terug op het afgelopen 

seizoen en werden de plannen voor het komende seizoen bekend gemaakt. 

Zoals u weet, werd er in deze vergadering ook gestemd over het al dan niet invoeren van het 

nieuwe vrijwilligersbeleid. Deze is met grote meerderheid goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering. Dit beleid ontvangt u binnenkort per mail. 

Dit betekent dat we na de winterstop willen beginnen met het draaien van een pilot. Hiervoor willen 

we een commissie samenstellen. Er hebben zich al een paar mensen aangemeld om hiermee te 

helpen. Graag hebben we nog 2 of 3 extra mensen erbij die het leuk vinden om administratieve 

taken op zich te nemen en te helpen bij het opzetten van deze pilot. Aanmelden kan bij Machteld 

Ravesloot via communicatie@vvza.nl. 

De concept notulen van de ALV zijn beschikbaar. Indien u een exemplaar wenst te ontvangen, kunt 

u een mailtje sturen naar secretaris@vvza.nl. 

 

 

2.2 Word jij onze penningmeester? 

Zoals jullie weten is Jeffrey Westerlaak niet meer beschikbaar als 

penningmeester voor VVZA. Arno Eijgenraam heeft de boekhoudkundige taken 

op zich genomen zodat de betalingen e.d. gewoon door kunnen gaan. Daar zijn 

wij hem hartstikke dankbaar voor. 

We zijn van mening dat we, als bestuur, niet kunnen functioneren zonder een 

penningmeester. Daarom nogmaals een dringend beroep op jullie: Stel je 

beschikbaar als penningmeester van onze mooie club! 

 

Mocht je interesse hebben (of ken je iemand die ons graag komt helpen), neem 

dan contact met op met Piet Beltman. Dat kan per mail op voorzitter@vvza.nl of 

telefonisch 06-15030499. 

 

 

2.3 Secretaris gezocht 

Na een periode van 5 jaar heeft Monique van Empelen besloten het 

stokje over te dragen als bestuurslid van VVZA. Wie o wie heeft er 

interesse in deze leuke bestuursfunctie? Met ingang van het seizoen 

2020-2021 is deze functie beschikbaar. Lijkt het je leuk of wil je er 

meer over weten? Neem gerust contact op met Monique via de mail 

secretaris@vvza.nl. Voor een functie omschrijving klik hier.  

 

 

2.4 Kerstmannen gezocht 

Onze sponsor Emiclaer vraagt ons om hulp; Welk team geeft zich hiervoor op? 

Wij willen vragen of er (bijna) volwassen vrijwilligers zijn die het leuk vinden om op 23 

en 24 december in een kerstmannenpak op winkelcentrum Emiclaer bezoekers te 

helpen met hun boodschappen te dragen , deur open te houden, hapjes te serveren 

etc. Alles om de bezoeker een aangenaam verblijf te geven. 

Stel dat er 15 kerstmannen en of kerstvrouwen zijn dan zou dit leuk zijn. 

Beide dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

Voor alles wordt gezorgd, eten, drinken en kerstmannen pakken. 

Opgeven kan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl  

mailto:communicatie@vvza.nl
mailto:voorzitter@vvza.nl
mailto:secretaris@vvza.nl
https://www.vvza.nl/bestuurslid-secretaris/
mailto:communicatie@vvza.nl
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3 Vrijdagavondvoetbal in de lift 

Het vrijdagavondvoetbal is flink in opmars bij VVZA!  

Hadden we de afgelopen jaren één 45+-team, dit jaar 

zijn er drie 45+-teams en twee 35+-teams. En gelukkig 

hebben we ook weer een Damesteam: VR18+, dat ook 

op vrijdagavonden speelt. Het Seniorenvoetbal wordt 

hiermee flink versterkt. Het afgelopen jaar bleef het 

ledenaantal bij de Senioren Zaterdag en Zondag stabiel, 

maar door de toename van het vrijdagavondvoetbal zijn 

er 40 nieuwe leden bij de Senioren bij gekomen. Een 

duidelijke trend. 

En een mooie trend, want mensen kunnen nu na hun Seniorencarrière blijven voetballen. Of als ze 

dat al een tijd niet meer hebben gedaan, weer beginnen. Gezond en leuk!  

De vrijdagavondteams spelen op een half veld en sportiviteit is het hoogste doel. Elkaar "heel 

houden" is belangrijker dan strijd tot het oneindige. En de derde helft is vast onderdeel van het 

vrijdagavondvoetbal, gezellig een drankje doen met z'n allen. En dan niet alleen met je eigen team, 

maar ook samen met andere teams, die elkaar ondertussen ook behoorlijk kennen, want er wordt 

per avond een toernooitje gespeeld met 3 of 4 vaste tegenstanders. Het is naast een voetbalstrijd 

ook een leuk sociaal gebeuren, zeg maar.  

Willen de +-ers dan niet presteren en winnen?  O, zeker wel! 

De prestaties van onze teams waren de eerste seizoenshelft uitmuntend: 45+-1 en 45+-3 werden 

kampioen, 45+-2 kon dit niet worden omdat ze bij 45+3 in de poule zaten. En er kan er maar 1 de 

beste zijn. Het zijn de eerste kampioenschappen van een vrijdagavondteam. De teams 35+-1 en 

35+-2 zijn beide 2de geworden, ook een prima prestatie!  

De 35+ en 45+ spelen in het najaar 4 à 5 wedstrijdenavonden competitie op de vrijdagavond met 

7 spelers op een half veld (slidings zijn verboden, lichamelijk contact in beperkte mate).  

Ditzelfde gebeurt in het voorjaar. Daarnaast zijn er nog een 5-tal interessante toernooien. Zo zijn 

er dus ca. 10-15 speelavonden per jaar. Heb je interesse in 35+- of 45+-voetbal stuur dan een 

mail naar projecten@vvza.nl (Ivar Dekkinga). Kun je niet meer voetballen, maar wil je de gezellige 

vrijdagavonden niet missen, dan kun je je ook aanmelden voor bardiensten.  

De Dames VR18+ spelen ook op vrijdagavond, zij spelen een hele competitie. De resultaten kunnen 

misschien nog iets beter, maar VVZA is er enorm trots op dat de vrouwen de uitdaging aangegaan 

zijn en er weer een Damesteam actief is bij onze mooie club". 

  

 

 

4 Gedragsregels gebruik materialen en accommodatie 

Helaas zien we de laatste tijd met enige regelmaat dat materialen oneigenlijk gebruikt worden of niet 

achter slot en grendel wordt opgeruimd. Hierdoor raken spullen kwijt of defect. 

Daarom zetten we de regels hier op een rijtje: 

- Tijdens het gebruik verzoeken wij de trainers/leiders toe te zien dat spelers niet in de doeltjes 

gaan hangen of erop gaan staan; 

- Verplaats de doeltjes op een veilige manier en zodanig dat 

ze niet kapot gaan; 

- Na gebruik plaats je de doeltjes op de verzamelplaats 

achter het hek. Deze is te vinden achter veld 4; 

Het is van belang dat het veld leeg is na de training zodat 

onderhoud (maaien en lijnen) snel kan plaatsvinden. 

mailto:projecten@vvza.nl
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Wanneer de laatste ons complex gaat afsluiten en het alarm erop zet graag even controleren of alle 

verlichting uit is en de deuren op slot. 

Dit scheelt een hoop stroom en er wordt niets meegenomen. 

 

 

5 Grote Clubactie: eindstand  

Vele kinderen hebben loten verkocht en de boekjes ingeleverd. Samen hebben we bijna € 1700,= 

opgehaald! We hebben een mooi bedrag bij elkaar voor een spetterend thuistoernooi. Hartstikke goed.  

In totaal zijn er 707 loten verkocht. Sommige teams hebben samen heel veel loten verkocht. We 

vermelden hier de top 5: 

team    aantal 

JO 08-2 86 

JO 12-3 85 

JO 08-1 72 

JO 09-3 67 

JO 12-1 65 

 

De trekking is op 11 december 2019. Alle prijswinnaars die loten via een machtiging hebben gekocht, 

krijgen automatisch bericht.   

Nogmaals hartelijk dank aan alle kopers én alle verkopers in het bijzonder. 

 

 

6 Websitecommissie 

Binnen onze afdeling Communicatie hebben we een websitecommissie. 

Zij zorgen voor het up-to-date houden van de website. 

Op dit moment hebben we graag 2 mensen erbij die dit willen gaan 

onderhouden. 

De werkzaamheden kunnen volledig vanuit huis worden gedaan. Ben jij 

handig met computers en vind jij het leuk om ons hiermee te helpen? 

Meld je aan bij Machteld Ravesloot via communicatie@vvza.nl 

 

 
 

 
 

7 Silvestertoernooi  

Op zaterdag 04-01-2019 zal het traditionele VVZA Silvestertoernooi worden georganiseerd, wederom 

in de sporthal van Nieuwland (Zeldertsedreef 3, 3824 EJ, 

Amersfoort). 

Een toernooi waarbij zowel de Kabouters & JO-8 t/m JO-11 het 

nieuwe jaar inluiden met een onderling zaalvoetbaltoernooi. Wij 

hopen ook dit jaar weer op een sportieve strijd vol luide 

toejuichingen van familie en bekenden. 

De opzet van het toernooi is wederom dat we de teams mixen 

omdat dat vorig jaar heel goed is bevallen.  

 

mailto:communicatie@vvza.nl
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Voorlopige indicatie van de speeltijden: 

Kabouters + J08-1 + JO8-2 + JO9-4: 09:00-11:00 uur 

JO9-1 + JO9-2 + JO9-3: 11:30-13:30 uur 

JO10-1 + JO10-2 + JO11-1 + JO11-2: 14:00-16:00 uur 

Meer informatie, waaronder het programmaboekje, volgt in december. Namens de Silvestertoernooi-

Commissie en het Bestuur van VVZA wensen wij jullie alvast een sportief en plezierig toernooi toe. 

Helpende handen gezocht! 

We zoeken nog een 2-4 enthousiastelingen die mee willen helpen er weer een mooi Silvestertoernooi 

van te maken! Aanmelden of info via Eric Oving 06-38894483 of silvestertoernooi@vvza.nl (of via 

Fouad Bakkali). 

Uiteraard hebben alle teams een leider nodig en hebben we 6 scheidsrechters nodig (2 per blok, er zijn 

3 blokken). Ook daar rekenen we op jullie medewerking. 

Namens de Silvestertoernooi-Commissie en het Bestuur van VVZA wensen wij jullie alvast een sportief 

en plezierig toernooi toe. 

 

 

8 Schoolvoetbaltoernooi: Kom je meehelpen?  

Ook voor dit schooljaar heeft VVZA de velden beschikbaar gesteld voor het schoolvoetbal van het 

voortgezet onderwijs. Deze vinden plaats op maandag 25 en 

woensdag 27 mei 2020.  

Hiervoor hebben we mensen nodig.  

 

Het gaat dan om:  

- scheidsrechters, er wordt op een heel veld gespeeld  

- mensen, die wedstrijdtafels beheren: de juiste teams in het veld 

zetten en standen bij houden  

- mensen die willen helpen in en om de kantine.  

 

Misschien vind jij het leuk om bij zo’n project te helpen. Meld je alvast aan bij Fabian Bakker via 

fabian.bakker@hotmail.com  

   

  

9 Wist je dat…. 

…. Niels van Spengen heeft gescoord tijdens een wedstrijd van 45+. 

…. En dat hij daarna meteen gewisseld wilde worden. 

…. Niet vvza 45+-2 kampioen is geworden, maar vvza 45+-3!!! 

…. We een nieuwe rubriek op ons TV scherm hebben, namelijk “Doelpunt van de maand”.  

… We dus graag jullie gefilmde doelpunten ontvangen op communicatie@vvza.nl.  

… Je hier ook andere leuke foto’s of nieuwtjes naartoe kunt mailen. 

 

 

…. Op 30 november zwarte pieten in de vroege ochtend op het veld te vinden waren? 

mailto:silvestertoernooi@vvza.nl
mailto:fabian.bakker@hotmail.com
mailto:communicatie@vvza.nl
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…. Zij niet alleen cadeaus en pepernoten kwamen brengen maar ook de wedstrijd floten en schoenen 

strikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. We op 1 december maar liefst 2 huldigingen hadden?  

…. Freek Rubrech al 250 wedstrijden heeft gespeeld in VVZA1 en Rob Hosman er al 100 op heeft 

zitten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Wij hartstikke trots zijn op deze toppers! Gefeliciteerd heren! 

…. We vanwege de feestdagen nog even Sponsorkliks onder de aandacht willen brengen? 

…. Omdat je hier GRATIS de club mee kan sponsoren! 

 

 

 

 

 

Volg ons ook op VVZA,  Facebook , Instagram en Twitter                     Inschrijven en Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan hier  

http://www.vvza.nl/3753-2/
http://www.vvza.nl/
https://www.facebook.com/vvza1948
https://www.instagram.com/vvza_amersfoort/
https://twitter.com/vvzaamersfoort
http://www.vvza.nl/scheepstoeter/

