
 

Bekijk deze nieuwsbrief online  

 

  

 

 

Beste leden, 

 

Bijgaand ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen 2021/2022. Heel veel 

leesplezier! 

Jan van Steenis, erelid van VVAsperen, is op 85-jarige leeftijd overleden... 

 

Jan van Steenis was voor iedereen een begrip. Als bestuur willen hem danken voor 

alle inzet en werk dat hij voor de voetbal heeft gedaan. Wij wensen de familie heel 

veel sterkte de komende periode met het verwerken van dit verlies. 

 

https://mailchi.mp/8cb2bc63ff0e/de-eerste-vvasperen-nieuwsbrief-is-een-feit-algemene-ledenvergadering-5202221?e=f65e37a9f5


 

 

Als eerbetoon aan Jan was er een minuut stilte voorafgaand aan iedere wedstrijd 

(zowel uit als thuis). 

 



 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadeing 

  

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 

20 oktober 2021 bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de kantine van 

VVAsperen en start om 20.00 uur. 



 

 

Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via secretaris@vvasperen.nl.  

 

Indien u een vraag of een agendapunt hebt voor de ALV, vernemen we dat ook 

graag van te voren. U kunt uw vraag of agendapunt ook sturen 

naar secretaris@vvasperen.nl. 

 

De agenda voor de avond: 

1. Vaststellen Agenda 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2019 

De notulen liggen één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de 

kantine. 

3. Jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021 

4. Financiën 

• Jaarrekening 2019-2020 en Jaarrekening 2020-2021 

• De financiële jaarverslagen liggen één uur voor aanvang van de 

vergadering ter inzage in de kantine.  

• Verslag commissie kascontrole 

• Begroting 2021-2022 

• De leden zal worden gevraagd of ze in kunnen stemmen met de begroting 

2021-2022 

5. PAUZE 

6. Harmonisatie Sportbeleid West Betuwe 1-1-2022 

7. Voordracht Lid van Verdienste 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Zoals u kunt zien staat 'Voordracht Lid van Verdienste' ook op de agenda. Er worden 

die avond 2 leden van onze Vereniging voorgedragen als Lid van Verdienste. Bent u 

van mening dat iemand ook in aanmerking komt om voorgedragen te worden? dan 

vernemen we dat graag! 

 

 

De eerste nieuwe gastheer 

Twee weken geleden was voor vele teams de 1e competitiewedstrijd. Ook stonden er een 

aantal bekerwedstrijden op het programma. Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen, 

mailto:secretaris@vvasperen.nl
mailto:secretaris@vvasperen.nl


 

hebben we een oproep gedaan voor nieuwe Gastheren/Gastvrouwen... De eerste mensen 

hebben zich inmiddels aangemeld! 

 

 

 

Een van die nieuwe aanmeldingen was van Robert Huijser (vader van Jisvi uit de JO13-2). 

Hij heeft zijn eerste bijdrage als Gastheer erop zitten. Nieuwsgierig naar zijn ervaring? Wij 

stelde Robert een aantal vragen... 

 

https://www.vvasperen.nl/1/619/de-eerste-nieuwe-gastheer/
https://www.vvasperen.nl/1/619/de-eerste-nieuwe-gastheer/


 

Wordt donateur! 

 

 
Voor €22,50 ontvangt u een donateurspas en heeft u, het gehele seizoen, voor 2 personen 

gratis toegang tot de wedstrijden van Asperen 1. 

 

U kunt zich aanmelden in de kantine of door te mailen naar secretaris@vvasperen.nl. 

 

mailto:secretaris@vvasperen.nl


 

Sponsor VVAsperen met Voetbalpassie 

van Albert Heijn! 

 
1. Download de AH app als je deze nog niet hebt. 

2. Ga naar Voetbalpassie op de homepage van de AH app onder Mijn Albert Heijn. 

3. Bevestig je deelname aan Voetbalpassie en kies je voetbalclub. 

4. Spaar Voetbalpassiepunten bij iedere €1 aan deelnemende producten*. 

5. Sponsor je club met €1 voor iedere volle spaarkaart van 10 punten. Doneer je volle 

spaarkaart makkelijk in de AH app. 

 

Bekijk hier de uitleg over de actie. 

 

Spaar je club gezond met de Plusmarkt 

 

Vanaf zondag 5 september kunt u bij de Plus Supermarkt gaan sparen voor clubs en 

verenigingen in uw buurt. Met deze spaaractie gaat de Plus duizenden clubs en 

verenigingen een (financieel) steuntje in de rug geven. Doe mee en spaar voor 

VVAsperen! 

https://www.ah.nl/acties/voetbalpassie/digitaalsparen
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=792
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=792


 

 

Van 5 september t/m 13 november ontvangt u bij 

elke 10 euro aan boodschappen en bij 

geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. 

Dit is een voucher (waardebon) met een unieke 

code. Deze unieke code kunt u activeren en 

vervolgens kunt u de sponsorpunt(en) schenken 

aan VVAsperen. Hoe meer sponsorpunten u 

spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas 

van VVAsperen! 

  

De unieke code op de voucher kunt u vanaf vandaag online activeren op deze actiesite. 

Vervolgens bepaalt u zelf aan welke club of vereniging u de sponsorpunt(en) schenkt. Wij 

hopen natuurlijk dat u dit doet voor VVAsperen. 

Nieuwe kleding 

We hebben onze eerste wedstrijden er al in gespeeld, maar deze week was het dan 

zover. 

Een nieuwe sponsorovereenkomst met Voetbalshop en de nieuwe kledinglijn Craft 

is officieel getekend! Hiermee verbindt Voetbalshop en Craft zich de komende 6 jaar 

(3+3 constructie) aan VVAsperen. 

https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=792
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=792
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=792


 

 

 

 

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015543648758

