
 
 

Verenigingsbeleid 
in het afgelopen seizoen zijn er natuurlijk nogal wat wisselin-
gen geweest binnen het bestuur. Mede doordat onze vereni-
ging sowieso aan het veranderen is door het jammerlijk weg-
vallen van de zondagafdeling vorig jaar, heeft het vernieuwde 
bestuur de doelstelling om het algemeen clubbeleid, en 
mogelijk daarop aansluitend het organogram, te herzien en te 
publiceren. Tevens gaat de jeugdcommissie aan de slag met 
het herzien van het jeugdbeleidsplan. Tijdens de algemene 
ledenvergadering willen we hier graag meer over vertellen. 
Het doel zal met name zijn om de eensgezindheid binnen de 
club nog verder te vergroten. Als wij met zijn allen werken 
aan de vereniging door allemaal een klein stukje te doen, dan 
kunnen we verder bouwen aan een prachtige dorpsvereniging 
met gezonde ambities op sportief en maatschappelijk gebied! 
Te lang hebben we geleund op een te kleine groep mensen 
die de drijvende kracht achter de vereniging zijn of waren,  
de tijd is nu aangebroken om meer handjes te verzamelen!

sponsoring en MATeriAlen 
naast bovenstaande willen we als bestuur, en met ons de 
ondersteunende commissies, ook bezig met het doorontwik-
kelen van onze sponsoractiviteiten en het vernieuwen van 
de kledinglijn van VVZ. dat laatste wil zeggen dat we voor de 
presentatiekleding, dus niet de wedstrijdtenues, gaan over-

stappen op kledingleverancier JAKo. We zullen dit stapsgewijs 
gaan doen omdat het investeren in presentatiekleding een 
dure aangelegenheid is. We beginnen dit seizoen met ons 
eerste elftal waar de noodzaak hoog was om vernieuwde pre-
sentatiekleding aan te schaffen. de insteek is dat een team 
presentatiekleding via een sponsorpakket krijgt aangeboden. 
Als er dus een sponsor is die een team wil voorzien van een 
VVZ trainingspak o.i.d. dan kan dit voortaan aangeschaft wor-
den vanuit de club waarbij de nieuwe leverancier JAKo zal 
worden ingeschakeld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
om op eigen houtje dit te organiseren met een sponsor. om 
de eenduidigheid binnen de club te bewaken willen we dit 
graag centraal organiseren. op dit moment zijn we bezig met 
het opstarten van een sponsorcommissie die in gezamenlijk-
heid met onze bestaande materialencommissie deze taken 
zal oppakken. Heb jij een sponsor gevonden voor een team? 
schroom dan niet om in eerste instantie contact op te nemen 
met Siebolt de Bruin via 06-16568137.

overigens waren we als bestuur sowieso van mening dat  
het hoog tijd is om te investeren in nieuwe materialen,  
dus aankomend seizoen ontvangt elk team een nieuwe set 
wedstrijdballen en gaan we bij de seniorenafdelingen starten 
met het vernieuwen van de wedstrijdtenues! We hopen dit 
laatste z.s.m. bij aanvang van het seizoen rond te hebben, 
maar zijn daarbij ook afhankelijk van de leverancier.

Start van het Seizoen; waar moet ik op letten?

waar gaan we alS beStuur mee aan de Slag?

Bij aanvang van het seizoen worden de teams altijd ingedeeld en gepubliceerd op onze website.  
Ga naar www.vvzwaagwesteinde.nl en klik bovenin het menu op ‘Teams’ om in het juiste menu te  
komen. Per team is een overzicht gegeven van de spelers en de begeleiding. Van de begeleiding  
zijn ook de contactgegevens vermeld.

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. In deze nieuwsbrief  
vind je alle belangrijke informatie die je nodig hebt voor aanvang van het nieuwe seizoen. 
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binnen onze vereniging zijn we gewend om te werken met diverse communicatiekanalen om iedereen 
op de hoogte te houden wat er speelt. Toch blijkt het vaak lastig om onze leden en andere betrokkenen 
goed te informeren. natuurlijk werkt social media heel erg goed, maar wat als iemand nou echt infor-

matie nodig heeft over de afspraken die we binnen onze vereniging hebben gemaakt? dan blijkt toch vaak dat men moeite heeft 
om de informatie boven tafel te krijgen, terwijl er juist heel veel op onze clubwebsite is te vinden!

in het verleden hebben we ook veel met een zogenaamde bestuurscolumn gewerkt. Hoewel dit in de basis een prima medium 
was om de zaken die op de bestuurstafel lagen ook naar buiten te brengen, merken we toch dat de naamgeving ‘bestuurscolumn’   
misschien net wat te zwaar is aangedikt. Het streven is dan ook om vanaf dit jaar te gaan werken met nieuwsbrieven. dit geeft 
de ruimte aan het bestuur om enerzijds te vermelden wat er speelt binnen de burelen, maar anderzijds geeft een nieuwsbrief ook 
ruimte voor andere initiatieven! dus als iemand graag iets wil delen via de nieuwsbrief, en dat mag gewoon van alles zijn, dan kun 
je dat doorgeven aan de redacteur Gerrit Daleman via 06-53990811 / gerrit_daleman@hotmail.com.

dringend 
gezocht! 

 
 

Mocht je van je begeleiding nog geen informatie over 
de trainingstijden hebben gehoord, deze zijn ook terug 
te vinden op onze website. We beseffen dat de huidige 
indelingen voor ruimteproblemen kunnen zorgen, met 
name wanneer we vanwege weersomstandigheden en 
(ontbrekende) veldverlichting geen gebruik meer kunnen 
maken van de grasvelden. Het bestuur en de commissies 
staan in nauw overleg met elkaar hierover om daar waar 
mogelijk oplossingen te zoeken. We houden jullie hiervan 
op de hoogte op het moment dat er ontwikkelingen zijn. 
Klik hiervoor op de volgende link om de trainingstijden 
terug te vinden: Trainingsschema 2019-2020

Heb je een vraag of heb je juist een opmerking en weet 
je niet bij wie je terecht kan? Wij hebben de contact- 
gegevens van onze vrijwilligers vermeld op onze website. 
ga naar www.vvzwaagwesteinde.nl en kies bovenin 
het menu op ‘Clubinfo’ en ‘organisatie’. Kies vervolgens 
voor de categorie waar jij naar op zoek bent! Voor alge-
mene clubinformatie over bijv. onze spelregels of over  
de mogelijkheden m.b.t. fysiotherapie zit je ook goed  
als je naar het menu ‘Clubinfo’ gaat.

Een nieuw lid;  
wat is sowieso handig om te weten? 
Voor nieuwe leden hebben wij enkele jaren geleden een 
informatiegids samengesteld die je kunt vinden op onze 
website. deze informatiegids wordt jaarlijks geactuali-
seerd waardoor je altijd de juiste informatie terug kan 

vinden. Hoe zit het bijv. met de spelregels binnen de club? 
Kan ik als keeper ook mijn handschoenen declareren? 
Waar kan ik de VVZ voetbalkousen kopen? Allerlei handige 
zaken om vooraf te weten! deze informatiegids vind je 
via deze link op onze website: Informatiegids leden

Hoe zit dat eigenlijk voor  
nieuwe trainers en leiders? 
Heel simpel, ook voor hen is er een informatiegids op-
gesteld! Hierin vind je o.a. ook nog extra informatie met 
bijv. een korte omschrijving van wat jouw taken onge-
veer zullen zijn als trainer/leider. deze informatiegidsen 
vind je via deze links op onze website: Informatiegids 
trainers & Informatiegids leiders.

overigens moeten trainers en leiders onderling ook af-
spraken maken wie wekelijks het wedstrijdformulier gaat 
invullen. op voorhand krijgen alle betrokkenen de juiste 
rechten toegewezen om toegang te krijgen tot de Wed-
strijdzaken-app om het wedstrijdformulier in te vullen. 

lukt het je toch niet om in te loggen? dan kun jij je mel-
den bij Erwin Boskma via e.boskma@gmail.com. Het is 
belangrijk dat we het juiste e-mailadres in onze clubad-
ministratie hebben omdat je met dit e-mailadres ook een 
account kunt aanmaken. Heb je de Wedstrijdzaken-app 
nog niet eerder gebruikt? Kijk dan op onze website via 
deze link waar diverse instructies zijn terug te vinden (zie 
onder het kopje Voetbal de handleidingen): documenten

 
WIj zoEkEn Voor DE VolGEnDE funcTIES  
noG DrInGEnD nIEuWE VrIjWIllIGErS: 
 
•   jeugdscheidsrechters  

(contact via renzo v/d Veen 06-12926126)

•   jeugdtrainers leeftijd jo9 t/m jo13 
(contact via renzo v/d Veen 06-12926126)

•   Vrijwilligers voor de schoonmaakploeg  
(contact via Johannes de Vries 06-52490715)

•   Vrijwilligers voor de accommodatieploeg  
(contact via Johannes de Vries 06-52490715)

•   Barvrijwilligers  
(contact via gerrit daleman 06-53990811)

We zijn tot slot zeer blij te kunnen melden dat we ons team kantinebeheer weer is uitgebreid! roel en Janita Holtrop,  
twee oude bekende en zeer gewaardeerde krachten, gaan Marten en Janneke postma weer ondersteunen door met  
zijn vieren het kantine beheer op te pakken.  
 
de algehele basisplanning zal door gerrit daleman en Tineke v/d bij worden opgepakt. Voor de kantinevrijwilligers wordt  
de specifieke informatie nog doorgezet in de groepschat en zullen zij een bericht ontvangen wanneer de kantineroosters 
gereed zijn.

kantinebeheer 

Voetbalvereniging zwaagwesteinde | Sportpark ‘De Wieken’ 
sportloane 4 | 9271 Vn de Westereen | postbus 34 | 9270 AA de Westereen 
www.vvzwaagwesteinde.nl |     @VVZ_westereen |     vvzwaagwesteinde  

 ibAn: nl03 rAbo 0343 3072 51

mailto:gerrit_daleman@hotmail.com
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Trainingsschema_2019-2020.xlsx
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_285/Informatiegids_leden.pdf
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Informatiegids_trainers.pdf
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Informatiegids_trainers.pdf
https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Informatiegids_leiders.pdf
https://twitter.com/vvz_westereen
https://www.facebook.com/vvZwaagwesteinde

