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Uitslagen van week 48  
Rockanje 4 - Melissant 2 6 - 0 Zuidland JO17-2 - Melissant JO17-1 1 - 1 
De Jonge Spartaan 35+1 - Melissant 35+1 2 - 0 Melissant JO13-1 - WFB JO13-1 1 - 3 
Melissant VR1 - DVV’09 VR1 1 - 7 Melissant JO10-1 - WFB JO10-3 21 - 0 
Melissant VR1 - FIOS VR1 1 - 1 (wo) Flakkee JO9-2 - Melissant JO9-1 8 - 6 
 
 
 

Programma van woensdag 07 december 2022:  
20.00 uur Stellendam 35+1 - Melissant 35+1  
 
 
 

Programma van zaterdag 10 december 2022: Kerstbout draaien info volgt 
14.30 uur Melissant 1 - Simonshaven 1 Balsponsor: Tieleman Keukens 
 Pupil van de Week: Murad Daas 13.45 uur melden bij Leon Mijnders 
12.00 uur Melissant 2 - Hellevoetsluis 5 Balsponsor: VDH 
14.30 uur Melissant 35+1 - Hellevoetsluis 35+1 Balsponsor: Invictus Personal Training 
09.30 uur Flakkee VR1 - Melissant VR1   
09.30 uur Melissant JO17-1 - FC Vlotbrug JO17-2   
10.15 uur Nieuwenhoorn JO13-1 - Melissant JO13-1   
10.00 uur SNS JO10-1 - Melissant JO10-1   
10.00 uur Melissant JO9-1 - Brielle JO9-3   
08.30 uur OVV JO8-3 - Melissant JO8-1   
 
 
 

Programma van maandag 12 december 2022:  
19.00 uur De Jonge Spartaan JO17-1 - Melissant JO17-1  
 
 
 

Programma van zaterdag 17 december 2022:  
 Geen programma    
 
 

Programma van woensdag 21 december 2022:  
20.00 uur Rockanje 35+1 - Melissant 35+1  
 
 
 

Programma van zaterdag 14 januari 2022:  
10.00 uur WFB JO17-2 - Melissant JO17-1  
 
 
 

Programma van zaterdag 21 januari 2023:  
14.30 uur Melissant 1 - SC Welberg 1  
09.30 uur Melissant JO17-1 - Flakkee JO17-1 (beker)  
 
 
 

Programma van zaterdag 28 januari 2023:  
12.00 uur NTVV 2 - Melissant 2  
 
 

Bij wijzigingen in het programma zullen jullie via de website, team groepsapp of Voetbal.nl daarover worden geïnformeerd. 
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 VV MELISSANT VOETBALPLAATJES VERZAMELALBUM BIJ COOP NEELS! COOP Neels Melissant start maandag 7 november in 
samenwerking met v.v. Melissant een unieke spaaractie. In de periode van t/m 31 december ontvang jij, bij besteding van 10 euro, een 
pakje voetbalplaatjes. Met deze voetbalplaatjes kan jij proberen het verzamelalbum, waarin alle spelers, trainers, leiders en vrijwilligers 
van v.v. Melissant staan, vol te krijgen!  Sinds april 2019 is Klaas Neels als jong ondernemer gestart in Melissant als winkeleigenaar van 
de COOP. “Vanaf begin af aan is het duidelijk dat dit een klein dorpje is waar we met zijn alle samen moeten komen om dingen in stand 
te houden. Dit geldt voor de winkel maar ook voor de verenigingen”, vertelt Klaas Neels.  In samenspraak met v.v. Melissant is er 
daardoor een spaaractie opgezet. “Na een aantal maanden van voorbereiding is het nu dan eindelijk zo ver om jouw verzamelalbum 
van v.v. Melissant vol te krijgen. Het is een uniek boek waar alle spelers, trainers, leiders en vrijwilligers in staan. ”In de periode van 7 
november 2022 t/m 31 december ontvang jij, bij besteding van 10 euro, een pakje voetbalplaatjes. Ook wordt er een datum gepland 
voor de ruilbeurs van de voetbalplaatjes. Hou daarvoor de Facebookpagina van COOP Neels Melissant en vv Melissant in de gaten! 
Klaas Neels, zijn collega’s en de vrijwilligers van vv Melissant hebben deze actie met veel plezier voorbereid. Er is veel tijd en energie 
gestoken in het maken van de foto's en samenstellen van het verzamelalbum om uiteindelijk tot dit hele mooie eindresultaat te komen 
en we gaan er vanuit dat iedereen deze actie dan ook met behoud van het respect voor de privacy ook zo gelijkwaardig behandeld. 
“We hopen dan ook dat iedereen net zoveel plezier zal beleven aan het sparen van alle voetbalplaatjes! Met elkaar hopen we er een 
succes van te maken, zodat je een waardevol naslagwerk krijgt. Niet alleen leuk voor nu maar ook voor later.” “Veel spaarplezier!” – 
Klaas Neels (eigenaar COOP Neels) “Alle verzamelaars wens ik heel veel succes en plezier bij het vol sparen van dit prachtige 
verzamelalbum!” – Ad Kruimer (voorzitter v.v. Melissant) 

 
 HOGERE ENERGIEKOSTEN!! Net als alles en iedereen heeft ook vv Melissant direct te maken met de energiecrisis. Wij zien met angst 

en beven de prijzen tegemoet zodra ons contract in december is afgelopen. Het energieplafond helpt ons niet voldoende en de kosten 
zullen op jaarbasis dan toch zeker tientallen euro’s per lid extra worden!!! We kunnen dan ook waarschijnlijk onmogelijk voorkomen 
om dit door middel van contributie verhoging te recupereren en zal er een beroep moeten worden gedaan op gemeente of KNVB. We 
proberen al op allerlei manieren de gas/elektriciteit verbruiken te minimaliseren, we hebben bijvoorbeeld tientallen zonnepanelen op 
het dak van de kantine, de veldverlichting is allemaal LED, kachel graadje lager.  
Maar daarbij moeten wij alle leden en vrijwilligers ook vriendelijk doch dringend verzoeken om zuinig om te gaan met de energie 
(gas/elektriciteit) op ons complex. Dit kun je doen door bijvoorbeeld: 
- kort te douchen (5 min),  
- buitendeuren gelijk weer sluiten,  
- licht (veld/kantine) uitdoen bij geen gebruik.  
Alleen samen kunnen we door deze energiecrisis heen komen, de kosten laag houden en daarbij gewoon lekker blijven voetballen!! Op 
het gebruik van koud water voor schoonmaken van de kleedkamers hoeft niet op bespaard te worden. 
 

 DE VV MELISSANT CLUBTOPPER IS BEKEND!  
������������� Van harte gefeliciteerd @jeffrey.0187 ! (Jeffrey van Es)  
Jij bent de topper van @v.v.melissant !  
#topper #vvmelissant #club #winnaar #coopcompactneels 

 
 
 OVERIGE OPENSTAANDE VRIJWILLIGERS VACATURES: 

- Kantine: Extra barpersoneel ochtend (08.00-10.30) (m/v) 
- Kantine: Extra barpersoneel ochtend (10.30-13.00) (m/v) 
- Kantine: Extra barpersoneel middag (13.00-18.00) (m/v) 
- Kantine: Beheerder (m/v) 

 
 VOOR IN DE AGENDA: 

- Zaterdag 10 december 2022: Kerstbout draaien. Aanvang volgt. 
- Vrijdag 16 december 2022: Prijsklaverjassen. Aanvang 19.30. 
- Woensdag 04 januari 2023: Voetbalplaatjes Ruilbeurs. Info volgt. 
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Bestuurskamerdienst & Bardienstrooster: 
 

Zaterdag 10 december 2022:    
Bestuurskamerdienst: Arjan de Wit  
Bardiensten:   
08.00 – 10.30 uur vacant  
10.30 – 13.00 uur vacant  
   
Zaterdag 21 januari 2023   
Bestuurskamerdienst: Bart van Roosendaal  
Bardiensten:   
08.00 – 10.30 uur vacant  
10.30 – 13.00 uur vacant  
   
Zaterdag 28 januari 2023:    
Bestuurskamerdienst: Stefan Breederveld  
Bardiensten:   
08.00 – 10.30 uur vacant  
10.30 – 13.00 uur vacant  
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