SCHEEPSTOETER
Oktober 2019
Seizoen 2019/2020 nr 1

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 Vrijwilligersbeleid
2.2 Vacature Penningmeester
2.3 Vacature Facilitaire zaken
2.4 Nieuw bestuurslid PR
2.5 Verklaring omtrent gedrag (VOG)
3. Nieuw kunstgras
4. Grote Clubactie
5. Hulp in de keuken en bar
6. Hulp gezocht bij het schoolvoetbaltoernooi
7. Bekerstart VVZA iets minder dan vorig jaar
8. MTC de fysioclub
9. Wist je dat…
We wensen u veel leesplezier!
Het Bestuur
1. VVZA-Kalender
16 oktober
30 oktober
6 november
18 november

Inleveren boekjes Grote Clubactie
Informatie avond Vrijwilligersbeleid
Inleveren boekjes Grote Clubactie
Algemene Ledenvergadering

2. Mededelingen vanuit het Bestuur
2.1
Vrijwilligersbeleid
Wij als bestuur zijn van mening dat sport geen luxe mag worden maar voor iedereen toegankelijk
moet blijven. Dit brengt met zich mee dat vele taken bij VVZA door vrijwilligers moet worden
gedaan. Simpelweg omdat middelen om betaalde krachten in te zetten ontbreken.
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Helaas merken we dat het steeds moeilijker wordt om voor alle taken voldoende vrijwilligers te
vinden. We komen vaak bij dezelfde personen terecht….
Daarom moet het roer om! In het seizoen 2020/21 zal iedereen worden verplicht om
vrijwilligerswerk te gaan doen.
Op 18 september jl. hebben we een presentatie gegeven over het Vrijwilligersbeleid dat we met
ingang van het nieuwe seizoen zullen gaan hanteren. We hebben op deze avond veel vragen en
reacties gehad op dit beleid.
Om meer mensen de mogelijkheid te geven om te reageren op het nieuwe beleid omtrent
vrijwilligers, wordt er een extra informatie avond gehouden.
Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober om 20:00 uur in het clubhuis van VVZA. Dit is
tevens de laatste mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het beleid. U bent van harte
uitgenodigd!!!
Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 18 november zal het beleid slechts kort
besproken worden en na de stemronde definitief worden ingevoerd.

2.2
Vacature Penningmeester
Helaas moeten wij u mededelen dat Jeffrey van de
Westerlaak zijn functie als Penningmeester heeft
neergelegd. In combinatie met zijn drukke baan en
privé omstandigheden lukt het niet om deze functie
goed te vervullen.
Het is noodzakelijk dat we snel een nieuwe penningmeester hebben
voor het hele seizoen. De penningmeester heeft een belangrijke rol binnen het
bestuur. Draag jij 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!
Neem hiervoor contact op met Piet Beltman via voorzitter@vvza.nl

2.3
Vacature 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.

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

2.4
Nieuw Bestuurslid PR
Aan het einde van het vorige seizoen is Theo van Engelen gestopt als bestuurslid PR. Via deze weg
willen wij hem bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Wij zijn blij dat we al snel een opvolger voor Theo hebben gevonden. Zijn naam is Eric Telle.
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Eric stelt zich hierbij aan u voor:
Mijn naam is Eric Telle, 36 jaar oud en woonachtig in Hooglanderveen
samen met mijn vriendin en twee dochters. Sinds mijn 5e ben ik al lid
bij VVZA met een tussenstop van 4 jaar omdat ik toen bij Hoevelaken
ben gaan voetballen.
In de senioren ben ik weer terug gekomen bij VVZA waarbij ik 2 jaar in
het 1e elftal heb gespeeld als voetballer. Hierna ben ik in een
vriendenteam gaan voetballen. Tijdens deze periode ben ik op
trainingen gaan keepen bij het 1e en dat ging vrij redelijk waardoor ik
zelfs een aantal jaren door blessures en schorsingen als vervanger in
het 1e elftal heb gekeept. Met als hoogtepunt dat ik de halve finale en
finale hebt gekeept en we toen gepromoveerd zijn naar de 2e klasse.
Dit was meteen een mooi moment om echt te stoppen om mij beschikbaar te stellen voor de
selectie.
Vanaf dit seizoen ben ik PR bestuurslid. We hebben een groepje van 5 personen gecreëerd die alle
PR taken op zich gaan nemen, denk hierbij oa aan alle mate van sponsoring. Ik zal het
aanspreekpunt zijn en ook deelnemen in het bestuur.
Mochten jullie vragen hebben met betrekking tot PR gerelateerde zaken dan kunnen jullie mij altijd
bereken op ons mailadres pr@vvza.nl

2.5
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
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Nieuw kunstgras
Tijdens de zomerstop is de toplaag van het kunstgrasveld
vervangen. Als je in deze periode af en toe langs bent
geweest, heb je vast gezien hoeveel handwerk er nog aan te
pas komt om zo’n veld te maken. Op ons TV scherm in de
kantine kun je een filmpje bekijken hoe het in zijn werk is
gegaan.
Uiteindelijk hebben we een prachtig veld gekregen. Voor de
jongste jeugd zijn er extra gekleurde lijnen op het veld
aangebracht; wel zo praktisch.
Het is nu nog even wennen met al die korrels, maar dat
wordt de komende tijd beter.
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Grote Clubactie
De Grote Clubactie loopt alweer een tijdje. We sparen dit jaar weer voor een

spetterend voetbaltoernooi !!!
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!
Dus kom jouw boekje inleveren op één van de volgende avonden: Woensdag 16
oktober of Woensdag 6 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!
Digitaal verkopen:
Wil je niet met een boekje loten verkopen, maar toch geld inzamelen voor de
club? Dan kun je digitaal loten verkopen.
Iedereen heeft op 14 september 2019 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://toolbox.clubactie.nl/actie/VVZEEHELDENAMERSFOORT
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Hulp in de keuken en bar
Stel je komt naar een wedstrijd kijken, wat is dan
lekkerder dan een warm kopje koffie voor de
wedstrijd, een frietje tijdens rust of een biertje na
de wedstrijd? Dat vind jij fijn als je bij VVZA komt,
maar ook voor onze gasten is dat prettig.
Wij zoeken iemand die onze leden en gasten een
welkom gevoel kunnen geven! Een gastheer of
gastvrouw van de club, vanuit de bar of keuken!

Op dit moment hebben we een vacature voor elke 3e en 4e zaterdag van de maand. De tijden
liggen tussen 11.00 en 17.00 uur. Je mag natuurlijk dit hele blok komen, maar uiteraard kan dit
in blokken van 2 of 3 uurtjes worden ingevuld. Je kunt je ook samen met iemand opgeven, om
dan ook samen een shift te draaien! Er is veel mogelijk!
Ervaring is overigens niet vereist. Lijkt het jou leuk om ons keukenteam te komen versterken? Meld
je dan aan! Dit kan bij Niels van Spengen of Aalt Baatje aan de bar of via een mail naar
communicatie@vvza.nl
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Hulp gezocht bij het schoolvoetbaltoernooi
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
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Bekerstart VVZA iets minder dan vorig jaar
Het seizoen 2019-2020 is weer begonnen. Allereerst is daar dan de poulefase van het bekertoernooi.
Daar is met ingang van dit seizoen het een en ander in veranderd. Zo spelen de JO11- en JO12-teams
de poulefase in een poule van 8 teams, waardoor zij tot aan de Herfstvakantie aan het bekeren zijn.
De resultaten uit de beker worden door de KNVB ook gebruikt om een goede poule-indeling voor de
competitie te maken, die dan na de Herfstvakantie begint.
De JO8- tot en met JO10-teams spelen helemaal geen beker meer. De gedachte hierachter is dat je in
deze leeftijdscategorieën speelt om een betere speler te worden en niet om het resultaat. In deze
categorieën wordt sinds dit seizoen het jaar in 4 stukken verdeeld. In elk van de fases speel je 7
wedstrijden in een poule van 8 of 5 wedstrijden in een poule van 6. De resultaten van fase 1 helpen bij
het indelen van fase 2 enzovoort. Voor hen is de competitie dus al begonnen op 31 augustus 2019.
Alle overige teams hebben net als voorgaande jaren in een poule van 3 of vier teams gespeeld. De
volgende teams hebben de knock-outfase bereikt: Het 1e, ZO3, ZO4, JO14-2 en JO13-3.
Bij de JO11- en JO12-teams staat de JO12-3 er in zijn poule op dit moment het beste voor. Bij de
overige teams is er ruimte naar boven, zoals dat zo mooi heet.
Iedereen die doorgaat van harte gefeliciteerd. Aan de leiders; houd de app en voetbal.nl in de gaten
voor de datum van de volgende ronde!
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MTC de Fysioclub
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen.
Ondanks dat voetbal veel plezier geeft kunnen er ook vervelende blessures ontstaan
(verzwikkingen, kneuzingen, overbelasting, groeipijn, etc.).
Speciaal hiervoor heeft VVZA in samenwerking met MTC de Fysioclub een screeningsuur opgesteld. Dit
is een gratis service en geldt voor elk jeugdlid van VVZA.
De screening vindt plaats elke donderdagavond van 18:30 tot 19:30.
Mochten er blessures aanwezig zijn in het team, kan er contact worden opgenomen met de
administratie van MTC de Fysioclub om een screeningsafspraak te maken. Ook kan de geblesseerde
jeugdspeler via de volgende link gemakkelijk en snel een afspraak inplannen:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/FysioClubsupport@mtcdefysioclub.nl/bookings/
In de kleedkamer tegenover de verzorgingsruimte van VVZA zal ik de blessure beoordelen en adviezen
geven over hoe de blessure het beste aangepakt kan worden (rekoefeningen, specifieke
krachtoefeningen, verlagen van de belasting of toch een traject bij de fysiotherapie). Indien gewenst
zal ik een terugkoppeling aan je geven over de stand van zaken bij de betreffende speler.
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Het nummer van MTC de Fysioclub: 033-453 1677. Bij verdere vragen kun je altijd mailen
naar mitchell.viset@mtcdefysioclub.nl
Ik hoop op een prettige samenwerking komend seizoen. Je kunt altijd een keer binnenlopen op de
donderdagavond voor een kennismaking.
Met sportieve groet,
Mitchell Viset
Fysiotherapeut / Sportfysiotherapeut i.o.
MTC de Fysioclub
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Wist je dat…
… VVZA1 derde is geworden op het AVK?
… Michael Bakkenes op 22 september zijn 200e wedstrijd speelde voor VVZA1?
… Hij een echte topper is?
… VVZA de derby tegen APWC op 22 september won met 3-2?
… Er nieuwe bankjes zijn geplaatst door de Club van 100?
… Je dus rustig kan zitten tijdens de wedstrijd.
… 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.
... We toch nog even Sponsorkliks onder de aandacht willen brengen.
… Omdat je hier GRATIS de club mee kan sponsoren!
… Ons maandagmorgenteam ontdekte dat er vandalen op ons terrein zijn geweest die schade hebben
toegebracht aan ons nieuwe kunstgrasveld?
… Wij hier aangifte van hebben gedaan?
… Wij jullie vragen ons te informeren als je vormen van vandalisme op ons complex aantreft?

Volg ons ook op VVZA, Facebook , Instagram en Twitter
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