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Hierbij willen wij u samen met uw familie hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en
sportief 2015 toe wensen!
Wij zijn als bestuur van onze vereniging enorm blij met alle inspanningen en inzet van onze
leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren in welke vorm dan ook en willen u dan ook
bedanken voor het geslaagde en sportieve ‘geel-zwarte’ jaar en hopen ook in 2015 samen
met u weer vele mooie momenten bij onze club te mogen beleven.

Jeugdscheidsrechters
Wij zijn dit seizoen gestart met maar liefst 8 junioren- en 4 D-pupillenteams en dit houdt in
dat voor al deze elftallen tijdens een thuiswedstrijd een scheidsrechter aanwezig dient te
zijn. Voor de thuiswedstrijden van de E- en de F-wedstrijden hebben wij 11 jeugdige leden
bereid gevonden, maar voor de D_C en B-wedstrijden bleek dat wij iedere zaterdag 1
scheidsrechter en soms zelfs twee scheidsrechters tekort kwamen.
Vanaf dat moment is initiatief genomen om dit op te lossen en samen met Rob Oplaat en de
seniorencommissie heeft bestuurslid Janneke Hiddink samen pool samengesteld met A1
spelers en een pool met seniorenspelers zodat scheidsrechtercoördinator Gerrit Bijenhof op
zaterdag bij iedere thuiswedstrijd een scheidsrechter kan plaatsen.

Sportpark ’t Grote Veld tijdens feestdagen gesloten … behalve op 27 dec!
Op donderdag 18 december is er voor de laatste keer getraind in 2014 op ons Sportpark ’t
Grote Veld. Tijdens de feestdagen zal het sportpark gesloten zijn, behalve op zaterdag 27
december want dan wordt de oudejaarsloop gehouden! Op maandag 5 januari wordt er weer
voor de eerste keer getraind in 2015. Iedere trainer maakt met zijn eigen elftal afspraken op
welke datum er voor zijn team weer voor het eerst getraind gaat worden.

Veilig sportklimaat en Sportief coachen
De v.v.Vorden wil investeren in een cultuur waar veiligheid en sportiviteit centraal staan en
heeft daarom contact gezocht met de KNVB met de vraag om onze club hierbij te
ondersteunen. In de maand november zijn er op ons sportcomplex 2 bijeenkomsten geweest
over de thema’s Veilig Sportklimaat en Positief Coachen. Onder leiding van Robert Steenbeke,
die namens de KNVB onze vereniging hierbij begeleid, hebben een vijftiental jeugdleiders
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun kennis over deze onderwerpen te vergroten
en om ervaringen met elkaar te delen. In de toekomst wil onze club verder met deze themaavonden.

Website – Facebook - Twitter
De vernieuwde website is vanaf 5 september in de lucht en krijgt erg veel aandacht zowel
binnen als buiten de club. Met een gemiddelde van 1700 views per dag en dus 50.000 per
maand behoort de site tot het communicatiemiddel van onze vereniging. Sinds twee maand
heeft de webredactie, bestaande uit Mark Borgonjen, René Bogchelman en Michiel Balvert,
ook de facebookpagina nieuw leven in geblazen. Met nu reeds 285 like’s en een constante
stroom van nieuwsitems en foto’s blijkt ook deze vorm van communiceren gewenst te zijn.
Wij willen hierbij dan ook de leden en volgers vragen om de pagina van vv vorden zoveel
mogelijk te ‘liken’ waardoor er een constante stroom van informatievoorziening naar zoveel
mogelijk leden, vrijwilligers, supporters en volgers gaat.
Met twitter bereiken wij sinds kort maar liefst 805 volgers. In 2011 is hier John Wenneker
namens de vereniging, als toenmalig wedstrijdsecretaris bij de jeugd, mee begonnen en hij
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heeft dit in 2012 overgedragen aan secretaris Renze Kuitert. Bij het afscheid van Renze als
bestuurslid is het twitteraccount nu in handen gegeven van de webredactie samen met Rob
Oplaat. Ieder nieuwsitem op de site wordt automatisch op facebook geplaatst en er wordt
tevens een tweet van geplaatst. Naast de nieuwsitems zullen er ook regelmatig tweets
geplaatst worden over nieuwtjes, meningen, actualiteiten binnen onze club en worden tijdens
de wedstrijden van het 1e elftal tweets geplaatst met tussen- en eindstanden.

Nieuwe bestuursleden en afscheid van Renze Kuiter en Jan Hulshof
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in november is er afscheid genomen van de
beide bestuursleden Renze Kuitert en Jan Hulshof. Renze nam na 6 jaar afscheid als
secretaris en Jan Hulshof stopte na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest. Jan werd voor al zijn
verdiensten voor de club gehuldigd als ere-lid van de vereniging en echtgenoot Willemien
kreeg op dezelfde avond een onderscheiding als lid van verdienste van v.v. Vorden aangezien
zij 30 jaar lang kantinediensten heeft gedraaid, geholpen met menig evenement, 15 jaar lang
de inkoop en de planning van de kantine georganiseerd en nu nog steeds menig zondag in
de kantine staat.
De beide opvolgers Ilse Oldenhave als secretaris en Renz Cornegoor als bestuurslid
‘facilitaire zaken’ zijn tijdens de algemene ledenvergadering voor gedragen en werden met
applaus begroet door de aanwezige leden die hiermee instemden met een eerste periode van
3 jaar voor beide bestuursleden. Het bestuur wil in de komende maanden komen tot 9 leden,
waarbij ook de jeugdafdeling en sponsoring vertegenwoordigd wordt.

Succesvol kalenderjaar 2014
Het 1e elftal heeft sportief gezien een geweldig kalenderjaar achter de rug. Voor het eerst in
de historie van onze club staat ons vlaggenschip bovenaan in de 3e klas, het heeft de 1e
periode gewonnen van 3c en heeft in de 25 thuiswedstrijden maar liefst 16 keer gewonnen.
In de thuiswedstrijden gaat het helemaal crescendo want van de 13 thuiswedstrijden hebben
zij 9 keer gewonnen en 3 keer gelijk gespeeld. Alleen OBW heeft in 2014 Vorden 1 op ons
eigen Sportpark kunnen verslaan.
Voor het eerst in de historie van de vereniging zijn wij met een meidenteam begonnen aan de
competitie en het enthousiasme, de beleving maar vooral ook het goede voetbal van deze 17
meiden in het MC1D-team is echt een aanwinst voor onze club.
Tenslotte zijn wij als vereniging ook zeer verheugd dat de stroom van jonge Mini F-pupillen,
ondanks de vergrijzing en lagere geboortecijfers, toch steeds door blijft gaan en het totaal
aantal leden zelfs is gestegen naar 483. Op dit moment hebben wij zelfs 3 mini F-teams en
hebben de trainers op woensdagmiddag om 13.30 soms een kleine 100 jongens en meisjes
aan het trainen van 5-6 en 7 jaar.

Sponsoring
De sponsorcommissie is er in geslaagd om weer drie nieuwe bordsponsoren te verbinden aan
onze club. In de maand januari zullen deze borden worden geplaatst en zal er ook passende
aandacht aan worden besteed. In de maand februari zal er een sponsoravond plaats gaan
vinden met als thema ‘whisky & schotland’.
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- Financiële zaken
- Voetbalzaken + Vice-voorzitter
- Accommodatie
- Vrijwilligerszaken
- Kantine-Horeca

JEUGDSPONSOR

MEDIASPONSOREN

