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1. Feest op 5 september!
Het begin van een nieuw seizoen is toch altijd weer een mijlpaal of beter gezegd een
ijkpunt. Er zijn weer nieuwe elftallen, nieuwe trainers, er is weer een ‘voorbereiding’, je
hebt weer nieuwe voetbalschoenen gekocht, in een zomerstop is er vaak van alles
verbouwd en vernieuwd op het Sportpark en alle teams beginnen weer op ‘nul’ dus heb je
alle kansen om kampioen te worden.
Om niet ‘zo maar’ het nieuwe seizoen te beginnen, maar juist even stil te staan bij dit
moment en iedereen weer even bij elkaar te brengen, hebben een aantal enthousiaste
leden een feestcommissie gevormd en organiseren zij op 5 september het ‘openingsfeest
van het seizoen’. Alle leden, vrijwilligers en sponsoren worden hiervoor persoonlijk
uitgenodigd en het feest in de kantine (en op het overdekte terras!) zal in het teken staan
van het 85 jarig bestaan en vooral ook in de lancering van onze nieuwe website!
Kom gezellig op 5 september naar ons Sportpark en maak er met z’n allen op de 85e
verjaardag van onze club een gezellig feest van!
2. Organisatie rondom de elftallen
De voetbalvereniging probeert de elftallen via de jeugdcommissie en de
seniorencommissie de elftallen zo optimaal mogelijk te faciliteren, zodat leiders en
trainers van allerlei informatie en hulpmiddelen worden voorzien. Zo zijn er de applicaties
‘Talento’ en ‘Mijnclub.nu’ waarin de trainers diverse registraties kunnen voeren over
allerlei trainingen en wedstrijden. De leiders hebben ‘mijnclub.nu’ om bijvoorbeeld de
teams automatisch te kunnen mailen en in deze applicatie wordt er tevens automatisch
het wedstrijdprogramma getoond, uitslagen getoond en standen bijgewerkt.
De wedstrijdsecretaris Gerben Smid is druk bezig om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten
en wil voordat de competitie begint op za. 13 september alle teams van de juiste
informatie voorzien. Vooral de teamindeling is een hele klus om deze te registeren en als
hij deze klaar heeft in ons ledenadministratieprogramma Sportlink dan kan hij het ook
importeren in Talento en Mijnclub.nu
De materialen worden uitgegeven via Johan Verstege, dus alle leiders kunnen contact
opnemen met hem om de tas met shirts, de biddons, de waterzak, de coachjassen, de
keepershandschoenen en eventueel ontbrekende broekjes en kousen op te halen.
De pasjes tenslotte worden vanaf de D4 t/m de A1 per team door Gerben Smid aan alle
leiders overhandigd en inmiddels is dit nagenoeg volledig afgerond.
3. ‘Scholder an Scholder’
Dit voorjaar is er een informatiebijeenkomst geweest ( Scholder an Scholder) van de
KNVB. Het bestuur heeft voorlichting gekregen over meerdere thema’s.
Een van die thema’s is een veilig sportklimaat en verder heeft het bestuur interesse
getoond in het onderwerp ‘hoe kun je vrijwilligers nog meer betrekken bij je club’. Wij
worden als club hierbij ondersteund door Robert Steenbreke (KNVB) en op donderdag 11
september om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst gepland. Het eerste deel van de avond
gaat over sportief coachen en scheidsrechter weerbaarheid. Na 21.00 uur zal het
vrijwilligers-gebeuren centraal staan. De (T)JC, scheidsrechterscoördinator,
scheidsrechters, seniorencommissie en leiders/trainers zijn hiervoor uitgenodigd. Wij
houden de leden en overige betrokkenen o.a. via de website op de hoogte van de
vorderingen.
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4. Clubpas 2014-2015
Voor alle huidige leden en donateurs hebben wij voor het nieuwe seizoen weer een
clubpas. Deze kon opgehaald worden op zaterdag 23 of zondag 24 augustus tijdens het
24e Wim Kuijpertoernooi. Degene wie de pas nog niet opgehaald hebben krijgen de eerste
twee thuiswedstrijden van het 1e elftal op 7 en 21 september de gelegenheid om de pas
op te halen. De passen die daarna nog over zijn worden via de leiders verdeeld over de
teams.
5. Presentatiegids 2014-2015
Afgelopen seizoen heeft het bestuur het initiatief genomen om namens de vereniging voor
het eerst een presentatiegids uit te brengen. Het is een full-colour exemplaar geworden
en tijdens de afgelopen ledenvergadering werden een aantal verbeterpunten aangegeven,
maar de algemene tendens was zodanig dat het erg werd gewaardeerd en dat het de
moeite waard was om het te herhalen. Dus ook deze competitie komt er weer een
presentatiegids uit en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo heeft de
sponsorcommissie alle advertenties al verkocht en hebben diverse mensen binnen de
vereniging de vraag gekregen om een stukje te samen te stellen over een bepaald
onderwerp. In de komende 3 weken worden alle teams weer op de foto gezet door onze
huisfotograaf Johan Bolink.
Het zal wederom een presentatiegids worden van de gehele vereniging en niet uitsluitend
het 1e elftal en het streven is om de gids in de loop van de maand oktober uit te brengen.
6. Elftalperikelen
Aangezien er nog een aantal ledenmutaties hebben plaats gevonden na 31 mei, de datum
waarop de teamindeling voor het nieuwe seizoen bekend is gemaakt, maakt de TJC en de
seniorencommissie veel overuren om er toch voor te zorgen dat voor 13 september de
elftallen compleet of met een oplossing/regeling de competitie te kunnen laten starten.
Op dit moment dient er nog een oplossing gevonden te worden in de E-jeugd, de A-jeugd
en bij de senioren (4e elftal). Tevens is de TJC nog druk bezig met het vinden van trainers
voor de D3 en de A2.
7. Website vv-vorden.nl
Sinds twee jaar wordt er geen clubblad meer samengesteld en heeft de ledenvergadering
destijds besloten om de website als het communicatiemiddel te beschouwen. De functie
van de website is daarom nog meer uitgebreid en tevens is daardoor zijn ook de eisen en
voorwaarden rondom de website gewijzigd. Er is door de webredactie een plan gemaakt
en door het bureau Achterhoek MultiMedia is van daaruit een nieuwe website gebouwd.
Vrijdagavond 5 september zal de nieuwe site gelanceerd worden, maar gewoon onder de
bestaande url: www.vv-vorden.nl
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