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                    SCHEEPSTOETER 
                          Oktober 2018 

Seizoen 2018/2019 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 Toekomstplannen VVZA 2018-2023 

2.2 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

2.3 Contributie 

2.4 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

3. Opening “Bart Ramselaar Playcourt” 

4. Grote Clubactie 

5. Door in de beker 

6. Jeugdspelers naar FC Utrecht 

7. Wist je dat… 

 

We wensen u veel leesplezier! 

Het Bestuur 

 

1. VVZA-Kalender 

 

 

 

2. Mededelingen vanuit het Bestuur 

 

2.1 Toekomstplannen VVZA 2018-2023 

Vele ontwikkelingen/veranderingen in de maatschappij, de Amersfoortse samenleving, rondom het 

voetbal en binnen de club VVZA dragen voor het bestuur bij aan de behoefte om beleid voor de wat 

langere termijn te bepalen, m.a.w. om proactief te kunnen besturen.  

Om deze reden is aan Marc Rubrech gevraagd het bestuur hierin te ondersteunen. Er is een 

kerngroep gevormd (Romee Stoffels, Ivar Dekkinga, Klaas Rus, Marco Dammers (linking-pin met 

bestuur) en Marc Rubrech (vz)). 

23 okt VVZA 1 – De Merino’s (20.00 uur) 

29 okt Algemene Ledenvergadering 

31 okt Inleveren boekjes Grote Clubactie 

 7 nov Inleveren boekjes Grote Clubactie 

13 nov Workshop “EHBO bij sportblessure” 

    

    

    

     

    

https://www.vvza.nl/weet-jij-wat-je-moet-doen-bij-een-sportblessure/
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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.  

In mei en juni zijn deze mensen bij elkaar gekomen om antwoorden te geven op de vragen: 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? 

Deze sessies heeft ertoe bijgedragen om een breed gedragen advies-beleidsplan voor de periode 

09-2018 tot 09-2023 aan te bieden aan het bestuur. Dit advies stelt de kaders waarbinnen bestuur, 

samen met commissies en/of werkgroepen (en uiteraard de leden), de komende vijf jaar de 

vereniging verder gaat ontwikkelen. 

Het advies-beleidsplan zoomt in op de volgende 4 thema’s: 

1. Voetbalsport:  wat wil je op het gebied van voetbal kunnen bieden over 5 jaar?  

2. Extra / andere activiteiten: wat wil VVZA op het gebied van andere sporten of activiteiten bieden 

over 5 jaar?  

3. Communicatie: hoe zet je communicatie in om leden te binden en vrijwilligers te betrekken? 

4. Maatschappelijke rol VVZA in combinatie met accommodatie: wat wil je als VVZA betekenen in 

de (Amersfoortse) maatschappij, waardoor je makkelijker je verbeteringen / uitbreidingen van je 

accommodatie voor elkaar kunt krijgen? 

 

Als bestuur hebben we het beleidsstuk met enthousiasme ontvangen en danken iedereen die er aan 

meegewerkt heeft. 

We realiseren ons dat we als bestuur over te weinig tijd beschikken om alles tegelijk uit te werken. 

Daarom beginnen we met thema 3, Communicatie/vrijwilligers. 

Mocht u interesse hebben om mee te helpen met dit thema dan kunt u contact opnemen met 

Machteld Ravesloot, communicatie@vvza.nl. 

 

2.2 Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

VVZA hecht veel waarde aan een veilig sportklimaat voor haar (jeugd) leden. Vandaar dat sinds 

twee jaar aan iedere medewerker/vrijwilliger die directe omgang heeft met kinderen een VOG 

gevraagd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor trainers, leiders, coördinatoren, bestuursleden. 

Inmiddels hebben een groot aantal mensen de VOG verklaring aanvraag ingediend en ontvangen. 

Hierbij het verzoek deze in de brievenbus bij de bestuurskamer te deponeren of te scannen en te 

mailen naar Alice Klein Breteler, vog@vvza.nl 

 

2.3 Contributie 

Voor de inning van de contributie en sponsorgelden zijn 

wij vanaf het seizoen 2017-2018 een 

samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. 

ClubCollect heeft op 20 augustus jl. namens VVZA naar 

ieder lid een e-mail met het verzoek de contributie te 

mailto:communicatie@vvza.nl
mailto:vog@vvza.nl
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voldoen. In dit bericht is een link opgenomen. Via deze link komt u op uw persoonlijke 

betaalpagina.  

 

Gelukkig hebben velen van jullie de keuze voor het betalen, al dan niet in termijnen, reeds 

gemaakt en is het merendeel van de verschuldigde bedragen ook daadwerkelijk ontvangen. 

 

Echter een gedeelte van jullie heeft om onbekende reden nog steeds geen keuze gemaakt ondanks 

dat er in de meeste gevallen wel eens is ingelogd in het systeem. VVZA heeft voor deze leden 

inmiddels zelf een procedure opgestart ter automatische incasso. De betreffende leden hebben hier 

ook bericht van gehad via mail en/of SMS. (Let op: Indien bij VVZA alleen het email adres van 

uw kind bekend is, vragen wij u deze mail nogmaals te  checken!) 

 
 

Wij vertrouwen erop dat het niet zo ver hoeft te komen.  

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, neem dan contact op met Marco Dammers.  

Dat kan per email via penningmeester@vvza.nl 

 

 

2.4 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Op 29 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. We vertellen u graag over de 

resultaten die behaald zijn in het afgelopen seizoen. Ook presenteren we onze toekomstplannen. 

Een belangrijk item hierin is de presentatie van de plannen betreffende de wijziging in ons 

vrijwilligersbeleid dat alle leden aan zal gaan. Graag gaan we met u hierover in gesprek. 

We nodigden u daarom van harte uit bij deze avond aanwezig te zijn! De agenda vindt u hier. 

  

3 Opening “Bart Ramselaar Playcourt”  

Zondag 7 oktober was een mooie dag bij VVZA. Bart Ramselaar heeft officieel het “Bart Ramselaar 

Playcourt” geopend. Het speelveld bestaat uit het nieuwe Pannaveld en de Teqballtafel. 

Eerst werd Bart toegesproken waarin werd gememoreerd aan zijn jeugd  bij VVZA en zijn 

carrière binnen de eredivisie van FC Utrecht naar PSV. Bart is de eerste VVZA-er die het niveau van het 

Nederlands voetbalelftal heeft gehaald. 

Vervolgens opende Bart het “Bart Ramselaar Playcourt”, door het bord te onthullen.  

Bart kreeg ook een straatnaambord mee naar huis.  

Veel kinderen gingen vervolgens samen met hem het veld op en Bart maakte diverse “panna’s”. Ook 

speelde Bart de nodige partijtjes op de Teqballtafel. Voor Bart een makkie, voor de kinderen nog best 

moeilijk. 

Bart ging ook met veel kinderen (en ouders) op de foto. Daar nam hij gewoon de tijd voor. Top!! 

Al met al een heel geslaagde middag. Bart, ontzettend bedankt dat je er was! 

 

 

LET OP !! 

Het volgen van deze procedure houdt in dat ieder lid op 15 november 2018 de 

factuur heeft voldaan dan wel de verplichting is aangegaan om deze te betalen 

middels termijnen. 

 

Alle spelers waar dit niet het geval is krijgen per 15 november 2018 een speel- 

en trainingsverbod opgelegd.  

 

mailto:penningmeester@vvza.nl
https://www.vvza.nl/wp-content/uploads/AGENDA_ALG_LEDENVERG__29-10-2018.pdf
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4 Grote Clubactie  

De Grote Clubactie loopt alweer een tijdje. We sparen dit jaar voor een 

voetbaltoernooi en/of voetbalkamp. 
 

De eerste lotenboekjes hebben we al terug ontvangen. Op de meter hiernaast zie 

je hoe ver we al zijn. Maar… we zijn er nog niet helemaal. Dus kom jouw boekje 

inleveren op één van de volgende avonden: Woensdag 31 oktober of 

Woensdag 7 november tussen 19.15 en 20 uur in de kantine van VVZA. 

Als verkoper ontvang je van ieder verkocht lot € 0.50 van VVZA, die krijg je bij 

het inleveren van je boekje! 

 

Iedereen heeft op 15 september 2018 ook per mail een link ontvangen waarmee 

je digitaal loten kunt verkopen. 

 

Heb je nog geen lot gekocht, maar draag je VVZA wel een warm hart toe? Via 

onderstaande link, kun je alsnog een bijdrage leveren: 

https://clubactie.nl/actie/VVZEEHELDENAMERSFOORT 

 

 

https://clubactie.nl/actie/VVZEEHELDENAMERSFOORT
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5 Door in de beker  

Het seizoen startte met de eerste ronde/poulefase van het bekertoernooi voor 2018-2019.  

De volgende teams hebben zicht voor de 2e ronde/knock-outfase geplaatst: 

VVZA 1, ZA3, O17-2, O17-3, O15-1, O15-4, O12-2, O8-1, O8-2 en O8-3. 

Wij wensen deze teams veel succes in de volgende ronde.   

 

6 Jeugdspelers naar FC Utrecht 

VVZA heeft kaarten gekregen van FC Utrecht in verband met het samenwerkingsverband tussen VVZA 

en FC Utrecht (talentontwikkeling, trainingsmethoden, etc.). 

Het bestuur heeft gekozen om ditmaal de jongste leden van VVZA te laten gaan. 

De JO8-3 en een deel van de Kabouters zijn 16 september naar FC Utrecht geweest. Een bijzondere 

belevenis voor deze voetballertjes van 5,6,7 jaar. Ze hebben er van genoten. Vlak bij de Bunnikside 

keken ze de ogen uit. Alle doelpunten vielen vlak voor het vak G waar ze op de eerste rijen mochten 

zitten. Daar zaten helaas ook 2 doelpunten van Emmen bij. 

Namens deze spelers: VVZA en FC Utrecht bedankt voor een hele leuke dag en bijzondere belevenis! 

 

 

 

7 Wist je dat… 

… Net voor de start van het seizoen zijn een 4-tal dug-outs op de 

velden 2 en 3 zijn geplaatst?  

… De Club van 100 dit mogelijk heeft gemaakt?  

Bedankt Club van 100 !!! 

…  VVZA 1 op dinsdagavond 23 oktober een bekerwedstrijd speelt 

tegen de 1e klasser (!) de Merino’s 1? 

 

…  JO 11-1 allemaal een nieuw trainingspak hebben 

dankzij Schildersbedrijf Felicia? 
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…  VVZA 1 Bouwbedrijf Schoonderbeek en Woonvast Makelaars als shirtsponsoren heeft? 

 

 

…  Steven van Zanten op 7 oktober zijn 200e wedstrijd in VVZA 1 heeft 

gespeeld? Gefeliciteerd topper!!! 

…  Je op 4 november met korting naar FC Utrecht- ADO Den Haag 

kunt?  

Kijk hier voor meer info. 

…  Een groep ouders van JO13-1 zich als groep vrijwilligers heeft 

aangemeld? 

…  Zij 2 maal per seizoen onze kantine schoon gaan maken? 

…  Wij heel blij zijn met dit initiatief! 

… Op de volgende pagina het functie overzicht is gegeven? 

…  Wij benieuwd zijn wie er volgt???? 

 

 

 

 

 

  

https://www.vvza.nl/op-4-november-met-korting-naar-fc-utrecht-ado-den-haag/
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Volg ons ook op VVZA,  Facebook , Instagram en Twitter                     Inschrijven en Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan hier 

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

