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V.V. MELISSANT - SEIZOEN 2022/2023 – NR 10 - WEEK 44 
 

Uitslagen van week 43  
Melissant 1 - SCO’63 1 1 - 4 Melissant VR1 - Rockanje VR1 0 - 9 
Melissant 2 - WFB 3 1 - 3 Melissant JO13-1 - DVV’09 JO13-1 1 - 11 
Hellevoetsluis 35+1 - Melissant 35+1 6 - 0 SNS JO8-1 - Melissant JO8-1 10 - 15 

 

Programma van maandag 31 oktober 2022:  
19.45 uur Nieuwenhoorn VR1 - Melissant VR1   

 

Programma van zaterdag 05 november 2022:  
14.30 uur GLZ Delfshaven 1 - Melissant 1   
12.00 uur Rozenburg 5 - Melissant 2   
14.30 uur Stellendam 35+1 - Melissant 35+1   
12.00 uur Brielle VR1 - Melissant VR1   
14.30 uur De Jonge Spartaan JO17-2 - Melissant JO17-1   
10.30 uur De Jonge Spartaan JO13-2 - Melissant JO13-1   
09.00 uur OHVV JO10-1 - Melissant JO10-1   
11.00 uur Melissant JO9-1 - WFB JO9-2   
08.45 uur De Jonge Spartaan JO8-2 - Melissant JO8-1   
 Programma zijn vrij!   

 

Programma van dinsdag 08 november 2022:  
19.30 uur Melissant JO17-1 - Brielle JO17-4   

 

Programma van zaterdag 12 november 2022:  
14.30 uur Melissant 1 - NTVV 1 Balsponsor: Kaasboerderij Mulder 
 Pupil van de Week: Sanne Jansen van Rosendaal 13.45 uur melden bij Leon Mijnders 
12.00 uur Melissant 2 - De Jonge Spartaan 4 Balsponsor: Haar Huisje 
14.30 uur Melissant 35+1 - WFB 35+1 Balsponsor: Café De Gouden Leeuw 
09.30 uur Melissant JO17-1 - Hekelingen JO17-2   
09.30 uur Melissant JO13-1 - Rockanje JO13-1   
08.30 uur Melissant JO10-1 - Hellevoetsluis JO10-1   
11.00 uur Melissant JO9-1 - Zwartewaal JO9-1   
08.30 uur Melissant JO8-1 - WFB JO8-2   
 Programma zijn vrij!   

 

Bij wijzigingen in het programma zullen jullie via de website, team groepsapp of Voetbal.nl daarover worden geïnformeerd. 
 

Mededelingen: 
 

 VV MELISSANT WK2022 VOETBALPOOL !!! Nog 3 weken te gaan en dan begint de ´wintereditie´ van het WK2022 voetbal in 
Qatar. De selecties van alle 32 landen, inclusief van het 'Andere Oranje', worden samengesteld en strijden van zondag 20 
november 2022 t/m zondag 18 december 2022 om de titel van “Wereld kampioen voetbal 2022”. Ook bij dit 
voetballandenkampioenschap gaan wij vanuit vv Melissant weer een voetbalpool organiseren. Net als vorige edities doen we 
dit weer via Scorito. Ga naar www.Scorito.com of download de Scorito applicatie op je telefoon en maak (eventueel) een 
account aan. Dat kan heel makkelijk met je e-mailadres en een zelf te maken wachtwoord. Daarna kom je via onderstaande 
link rechtstreeks in de vv Melissant WK2022 voetbalpool. https://www.scorito.com/subleague/525652/wk-voetbal-2022/vv-
melissant/f983ba03-ff00-4e49-a493-9962901231faDe deelname is geheel gratis. Op www.scorito.com of op de Scorito 
smarttelefoon-app is het spelreglement te vinden. De voorspellingen, uitslagen, punten en tussenklassement worden 
gedurende het toernooi automatisch bijgewerkt. Voor de winnaar van de vv Melissant EK Poule ligt er een leuke prijs klaar. 

https://www.scorito.com/subleague/525652/wk-voetbal-2022/vv-melissant/f983ba03-ff00-4e49-a493-9962901231fa
https://www.scorito.com/subleague/525652/wk-voetbal-2022/vv-melissant/f983ba03-ff00-4e49-a493-9962901231fa
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 INTERNE TRAINERSCURSUS VOOR STARTENDE (JEUGD) VOETBALTRAINER. Vanuit zijn CIOS-opleiding (UEFA-B) heeft onze 

1e elftal speler Rens Vlietland aangeboden om in oktober en november een trainerscursus te organiseren voor startende 
(jeugd) voetbaltrainers. Hierbij wil hij zijn opgedane ervaringen in zijn stageperiode bij Excelsior Rotterdam overdragen aan 
onze trainers en zo de jeugdafdeling helpen in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal en onze jeugdspelers/-speelsters. De 
avond staat gepland op maandag 07 november . Vervolgdata is maandag: 14/11. Om deze cursus effectief uit te kunnen 
voeren zijn we op zoek naar 6-8 beginnende trainers. Graag aanmelden voor uiterlijk 3 oktober via l.neck@upcmail.nl. 
Hopend op voldoende aanmeldingen, Ron van Neck  HJO vv Melissant 
 

 DE GROTE CLUBACTIE! De jeugdspelers van vv Melissant zullen dan de komende 2 maanden met loten(boekjes) rondgaan 
om zoveel mogelijk loten te verkopen. Je hoeft tegenwoordig niet meer verplicht langs de deur te gaan, dit jaar kunnen ook 
weer digitale loten via verkooppagina of QR-code gekocht worden, dus zoek het lekker makkelijk in de familie- en 
vriendenkring (o.a. verjaardagen) of buren of op het werk van papa of mama. Hoe meer loten verkocht, hoe hoger het 
uiteindelijke bedrag! (als elk jeugdlid 5 loten verkoopt, dan levert bij elkaar dit al € 600,- op!) 
Doel! Vorig jaar leverde de Grote Clubactie onze vereniging een mooi bedrag van € 600,- op. Het geld kan goed besteed 
worden voor de aanschaf/vervanging van bijvoorbeeld trainingsmaterialen! We gaan dit jaar voor een hoger bedrag, namelijk 
€ 750,-, help jij hieraan mee? 
Hoe werkt het en wat kunt U doen? De jeugdleden hebben via de leiders/trainers de lotenboekjes, QR-code of link 
ontvangen en vanaf nu worden de loten verkocht voor maar € 3,- per stuk. Van elk verkocht lot komt 80% terecht bij vv 
Melissant, dit is dus € 2,40 per lot en gaat 20% naar het goede doel!  De kopers moeten wel altijd boven de 18 jaar zijn. Ook 
dit jaar is het, naast de bekende lotenboekjes, mogelijk om ook ONLINE en via QR CODES loten verkocht worden. Heel 
makkelijk, snel en op afstand. 
De aankoop van loten kan nu op 3 manieren:  1. Schriftelijk invullen lot voor eenmalige machtiging; 2. Inscannen QR-code 
met de camera van de smartphone en verkooplink volgen; 3 Of via browsers naar vv Melissant verkooppagina Steun V.V. - 
MELISSANT - Grote Clubactie 
Voor de verkopers: Inleveren boekjes & einddatum Grote Clubactie! Is het boekje vol, lever het dan in bij Bianca, of stop het 
in de schatkist in de voetbalkantine. De lotenboekjes moeten uiterlijk maandag 21 november 2022 ingeleverd zijn, al dan niet 
vol. (maar hoe eerder hoe beter). Wij bedanken onze jeugdleden voor hun inzet en wensen ze veel succes toe met de 
verkoop! Alvast bedankt voor het kopen van de loten! Met sportieve groet, Jeugd & Activiteitencommissie vv Melissant, 
Bianca van Es (06-12197789) 
 

 OVERIGE OPENSTAANDE VRIJWILLIGERS VACATURES: 
- Kantine: Extra barpersoneel ochtend (08.00-10.30 & 10.30-13.00) (m/v) 
- Kantine: Extra barpersoneel middag (13.00-18.00) (m/v) 
- Kantine: Beheerder (m/v) 
 

 VOOR IN DE AGENDA: 
- Vrijdag 11 november 2022: Prijsklaverjassen. Aanvang 19.30 
 

 
 
 

Bestuurskamerdienst & Bardienstrooster: 
 

Zaterdag 05 november 2022:    
Bestuurskamerdienst: Arjan Struijk  
Bardiensten:   
08.00 – 10.30 uur vacant  
10.30 – 13.00 uur vacant  
   
Zaterdag 12 november 2022:    
Bestuurskamerdienst: Jakob Struijk  
Bardiensten:   
08.00 – 10.30 uur vacant  
10.30 – 13.00 uur vacant  
 

mailto:l.neck@upcmail.nl
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