
 

 
HOOFDSPONSOR   JEUGDSPONSOR                    MEDIASPONSOREN 

 

Nieuwsbrief v.v. Vorden 
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- Nr. 2 Oktober 2014     - 

Grote Clubactie 

Op woensdag 15 oktober is net als de 9 voorgaande jaren wederom de Grote Clubactie bij de 

voetbalvereniging Vorden georganiseerd. Op deze avond zijn alle jeugdteams (behalve Mini 

F) de wijken in gegaan en hebben zij maar liefst in 2 uur tijd 946 loten aan de man gebracht. 

De Grote Clubactie is een landelijk actie en zeer aantrekkelijk voor verenigingen aangezien er 

van ieder verkocht lot van € 3,-- er rechtstreeks € 2,40 in de clubkas terecht komt. 

 

Jeugdscheidsrechters 

Op dit moment zijn er 11 jeugdige spelers uit de C-jeugd, die er iedere zaterdag voor zorgen 

dat de E- en de F-wedstrijden en af en toe een D- wedstrijd zijn voorzien van een 

scheidsrechter. Daarnaast hebben wij op dit moment in de personen van Gerrit Bijenhof, Stef 

Kruip, Jeroen Tijssen en Mark Borgonjen vier clubscheidsrechters die ingepland kunnen 

worden voor de juniorenwedstrijden en de D-jeugd. Aangezien wij op dit moment 12 elftallen 

hebben (Vorden A1 t/m Vorden D4) en er alleen voor de A1 en de C1 aangewezen 

scheidsrechters zijn, komen wij dus structureel scheidsrechters te kort. Gerrit Bijenhof, 

scheidsrechtercoördinator vanuit de TJC, heeft samen met Rob Oplaat en Janneke Hiddink 

een plan op gezet om vanuit de A1, B1 en B2 iedere week per toerbeurt een jeugdspeler aan 

te wijzen om een wedstrijd te fluiten. De groep jeugdspelers hebben een informatieavond 

gehad, waarbij vele aspecten van het scheidsrechter zijn aan de orde is gekomen.  

 

Nieuwe shirtsponsoren 

Het 5
e

 elftal heeft twee nieuwe shirtsponsoren gekregen want op de borst staat Café 

Restaurant De Herberg als sponsor en op de rug staat Wentink Installaties vermeld. Zowel 

Hannie Hendriksen als Ap en Thijmen Wentink werden door het 5
e

 elftal en de 

sponsorcommissie in het zonnetje gezet. Het meidenteam van Vorden, MC1D, heeft maar 

liefst vier sponsoren gekregen. Annet Barendsen is met haar bedrijf Etos Barendsen Vorden 

de nieuwe shirtsponsor, Ami Kappers Vorden staat als sponsor vermeld op de tassen, Mark 

Zelle heeft met zijn textieldrukkerij de meiden voorzien van inloopshirts en Restaurant-

Pizzeria Amon heeft als sponsor trainingspakken gegeven. Op de zaterdag dat de meiden 

aan moesten treden werden de vier sponsoren voorzien van een bos bloemen en werden de 

foto’s gemaakt. 

Tenslotte heeft Vorden B1 met het bedrijf ‘de Covik’ ook een nieuwe shirtsponsor. Hans 

Reintjes kreeg van de B1 en de sponsorcommissie een bos bloemen en werd uitgebreid op de 

foto gezet. 

 

Schoonmaken op Maandag en Vrijdagavond 

Sinds enkele jaren wordt op maandagavond altijd de kantine, de hal, de bestuurskamer en de 

toiletten schoon gemaakt door een grote groep vrijwilligers, voornamelijk bestaande uit 

moeders van jeugdleden. Na een aantal jaren mee te hebben gedraaid, waren er afgelopen 

zomer aan het einde van het seizoen enkele afmeldingen en zodoende was de groep terug 

gebracht naar 14 personen. Door intern te werven en links en rechts te vragen heeft de groep 

zichzelf uitgebreid tot 21 personen. Zodoende is er nu een schema gemaakt van 7 groepen 

met drie vrijwilligers per groep, zodat iedereen om de 7 weken op maandagavond aan de 

beurt is om de accommodatie schoon te maken. 

 

Presentatiegids 

Op de ledenvergadering van 2012 is besloten om het clubblad ‘De Tackle’ niet meer uit te 

brengen, aangezien de website deze functie volledig over had genomen.  
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Wel is toen afgesproken dat er ieder seizoen een presentatiegids uitgebracht zou worden en 

afgelopen seizoen is dit in november 2013 voor het eerst gebeurd. Ook dit seizoen zal er 

wederom een presentatiegids uitgebracht worden, waarin o.a. alle elftal- en teamfoto’s 

vermeld worden. Het wordt net als vorig jaar een presentatiegids waarin een beeld wordt 

geschetst van de gehele vereniging. Er zullen zoveel mogelijk facetten van de club aan de 

orde komen en op de achtergrond wordt er heel hard gewerkt om de gids eind oktober uit te 

brengen. 

 

Succesvolle septembermaand 

De start van het seizoen is altijd een hectische periode en dit jaar kwam hier ook nog eens de 

late vakantieperiode van regio ‘midden’ bij. Zodoende verliep de voorbereiding en de maand 

augustus niet voor alle teams even vlekkeloos, maar toen op 7 september Vorden 1, 2, A1 en 

C1 (A-Categorie) aan de start stonden van de competitie en een week later de overige teams 

van v.v. Vorden, was iedereen er wel klaar voor. 

De maand september is achteraf een heel succesvolle maand geweest, vooral voor ons 1
e

 

elftal. Met maar liefst 6 achtereenvolgende winstpartijen staat het team van trainer Michel 

Feukink souverein aan de  leiding. De eerstvolgende thuiswedstrijd van het 1
e

 elftal is op 

zondag 26 oktober als er op de 7
e

 speeldag aangetreden wordt tegen Warnsveldse Boys. Wij 

hopen op een grote opkomst en veel steun voor het 1
e

 elftal en bij winst wordt de 1e periode 

behaald! 

Ook enkele andere teams, zoals het 3
e

, 4
e

, B1, C2, D1, D3, E1, F1, F3 kunnen spreken van een 

prima seizoensstart. Al met al is het een succesvolle septembermaand geworden en is zowel 

de TJC en de seniorencommissie tevreden over de invulling bij alle teams, de 

trainingsopkomst en de positieve beleving bij de vele jeugd- en seniorenteams. 

 

Vrijwilligers vacaturekrant 
Vanaf dit seizoen werkt v.v. Vorden met iets nieuws:  De vrijwilligersvacaturekrant. 

Deze digitale krant geeft de vrijwilligersvacatures weer, waar binnen de vereniging op dat 

moment sprake van is. Met deze krant worden functies inzichtelijker en de bijbehorende 

taken en tijdsinvestering in kaart gebracht.  

Dus wilt u een zinvolle bijdrage leveren aan onze vereniging,  iets terug doen voor de club, of  

bent u door de week toch al vaak op het veld te vinden bij uw kind en wilt u in die tijd de 

handen uit de mouwen steken voor de club? De stap is nu makkelijk te zetten, omdat u met 

de krant precies weet waar u aan toe bent! 

De komende periode zal v.v. Vorden zich wat betreft vrijwilligerszaken meer en meer richten 

op het creëren van een goedlopende organisatie waarbij alle (ouders van) leden een bijdrage 

leveren aan het reilen en zeilen binnen de vereniging. Dit om zo te zorgen dat ook in de 

toekomt ons vrijwilligersbestand op peil blijft en onze club op dit niveau kan blijven bestaan. 

Het bestuur is momenteel bezig met het opstellen van een plan, waaruit verschillende acties 

naar voren zullen komen. 

 

Bestuur v.v. Vorden 
William van der Veen  – Voorzitter + Sponsoring 

Renze Kuitert   - Secretaris + PR/Communicatie 

Kees Jansen   - Financiële zaken 

Marc van der Linden  - Voetbalzaken + Vice-voorzitter 

Johan Verstege  - Accommodatie 

Janneke Hiddink  - Vrijwilligerszaken 

Jan Hulshof   - Kantine-Horeca 


