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Verbeteringen en Verandering DWF 

 

Het Digi taal  Wedstri jdformul ier (DWF) is verbeterd,  waardoor de 

gebruiksvriendel i jkheid  op een aantal  punten is toegenomen. De 

belangri jkste verbeteringen zi jn: 

TOEVOEGEN WEDSTRIJDCOÖRDINATOR BIJ MEERDERE WEDSTRIJDEN 

Een veelgehoorde wens van de gebruikers was om de wedstri jdcoördinator 

in het bondsteam te plaatsen, zodat deze persoon niet  elke week hoeft  

te worden toegevoegd. Omdat een wedstri jdcoördinator niet elke week 

dezel fde is en dan elke keer het bondsteam aangepast moet worden, is 

ervoor gekozen een nieuwe tabblad te maken. Naast 'voorbereiden' en ' in 

te vul len' kun je nu ook kiezen voor 'toevoegen 

wedstri jdcoördinator' .   Zie voor meer ui tleg §5.1.2 van de handleiding 

DWF:TOEVOEGEN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER VOORAFGAAND AAN DE 

WEDSTRIJDDAG 

De ui tspelende vereniging kan nu  –  behalve op de wedstri jddag –  een 

assistent-scheidsrechter op het DWF plaatsen.  Zie voor meer ui t leg 

§5.3.5 van de handleiding DWF. 
 

Nieuwe bordsponsoren 

 

Bij v.v. Vorden zi jn er naast de bekende mogel i jkheden om de 

voetbalvereniging te sponsoren, zoals adverteren,  een reclamebord of 

vlag langs het hoofdveld plaatsen of shirtsponsoring, ook mogel i jkheden  

om een team met tassen, trainingspakken en inloopshirts te sponsoren. 

Leiders, trainers en ouders doen dikwi j ls hun best om dit voor hun team 

of het team van de dochter/zoon goed te regelen. Dit is ui teraard een 

prima ini tiatief, maar de sponsorcommissie wi l  graag di t  soort  ini tiatieven 

coördineren om zodoende te voorkomen dat vordense ondernemers te 

vaak worden benaderd door diverse personen namens v.v. Vorden.  Het is 

voor de vordense ondernemer vervelend en voor de vereniging n iet 

ef f ict ief als de ene week namens v.v. Vorden gevraagd wordt aan de 

ondernemer of hi j  trainingspakken of tassen voor een team wi l  sponsoren, 

terwi j l  een week later iemand van de sponsorcommissie langs komt voor 

shirtreclame of een reclamebord. Eigen ini tiatief wordt toegejuicht en 

degene die de beste ingang heeft  bi j  een ondernemer kan hem of haar het 

beste benaderen. Maar voordat je di t doet graag even met de 

sponsorcommissie d ie bestaat ui t Rob Enzerink, Jorri t  Schotsman, Jeroen 

Vos en Herman Vriel ink.   

 

De sponsorcommissie heeft  drie nieuwe bordsponsoren binnen gehaald en 

di t z i jn Elweco, Moventem en Dutch PC. Denk bi j  de aankopen aan 

sponsoren en geen hen een kans. Om de sponsoren te bedanken voor hun 

bi jdrage en de binding van de sponsoren onder l ing bi j  v.v. Vorden te 

vergroten heeft de sponsorcommissie een whiskyproeveri j  georganiseerd. 

Op woensdag 18 maart zal  deze avond in onze kantine gehouden worden.   

 

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
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Schoonmaken kleedkamers 

 

In de winterstop heeft  de dinsdagploeg een extra grote schoonmaakbeurt  

gehouden in al le 9 kleedkamers. Al le tegels op zowel  de wand als de vloer 

z i jn met een speciaal  ‘goedje’  ingesmeerd,  geboend en na gewassen en 

tevens zi jn in het natte gedeelte ook de kwetsbare plekken (naden en 

voegen) extra schoon gemaakt.  

 

Nieuwe structuur Jeugdcommissie 

 

De jeugdcommissie  heeft samen met het bestuur een nieuwe structuur 

opgezet met als belangri jkste doelstel l ing de gehele organisatie van de 

jeugdafdel ing nog beter samen te laten werken en op elkaar af te laten 

stemmen. Tevens wi l  men met de komst van een technische en sociale 

werkgroep dat bepaalde act ivi tei ten niet ui tslui tend aan een persoon komt 

‘ te  hangen’  maar dat het  meer geborgd door het aan een werkgroep toe 

te kennen. Tenslotte is er voor gekozen om de nieuwe functie van 

jeugdvoorzi tter  ook zi tt ing te laten nemen in het hoofdbestuur om 

zodoende de jeugdafdel ing direct  te vertegenwoordigen. Op de websi te 

zal  di t  i tem verder worden behandeld en staat  ook het  organogram 

vermeld.  

 

Bestuur van 7 naar 9 

 
Ti jdens de laatste ledenvergadering in november 2014 heeft het bestuur 

aangekondigd dat men het  bestuur ui t  wi l  breiden van 7 naar 9 personen.  

De twee nieuwe bestuursfuncties  zul len zi jn ‘ jeugdvoorzi tter’  en 

‘bestuursl id  sponsoring’.  Het  bestuur heeft  ervoor gekozen dat al le 

aandachtsgebieden zi jn vertegenwoordigd zodat naast  voorzi tter,  

secretaris en penningmeester ook voetbalzaken,  accommodatie (Stichting 

SBV),  horeca&faci l i tai re zaken, vri jwi l l igerszaken,  jeugdafdel ing en 

sponsoring direct  hun aandacht kri jgen. Voor de functie van 

jeugdvoorzi tter  is R ien Wabeke bereid gevonden om dit in te vul len en de 

functie van ‘bestuursl id  sponsoring’  is nog vacant.  

 

Oproep vrijwilligers kantine 

 

Wi j  z i jn met grote spoed op zoek naar vri jwi l l igers die op zaterdag en 

zondag kantinediensten  wi l len draaien.  De groep met vri jwi l l igers  is nu 

veel  te klein, waardoor er telkens op dezel fde mensen een beroep wordt  

gedaan.  En zel fs met dat gegeven ontstaan er nu al  gaten in de 

weekendplanningen. Als u wi l t  dat de kantine toegankel i jk bl i j ft  voor 

iedereen en u wi l t  een steentje bi jdragen aan onze prachtige vereniging 

en er zodoende voor zorgen dat  al le ruim 400 voetbal lers,  ongeveer 700 

ouders en opa ’s en oma ’s van jeugdleden en vele supporters kunnen 

vertoeven in onze gezel l ige kantine, sta dan op en meld u bi j: 

 

Renz Cornegoor 

Bestuursl id ‘Horeca & Faci l i tai re zaken ’  
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Tweede helft van de competitie 

 

Ons 1e  el ftal  speelt  heeft in de thuiswedstri jd tegen Warnsveldse Boys de 

1e  periodeti tel  veroverd en dat  is in de historie van onze c lub nog nooit  

eerder gebeurd. Ook hebben wi j  met ons 1 e  el ftal  nog nooit  halverwege 

het seizoen bovenaan gestaan en al  helemaal  niet met 9 punten 

voorsprong op de nummer twee en drie. Zodoende ki jken wi j  met z ’n  al len 

erg ui t  naar de 2e  hel ft  van de competi t ie waarin het team van trainer 

Michel  Feukkink zal  gaan proberen net zo’n  succesvol le ser ie neer te 

zetten als in de eerste 13 wedstri jden en wie weet ….  

Het 2 e  el ftal  speelt  sinds enkele seizoen weer in de res. 3e  klas en doet  

het qua spelniveau en puur voetbal lend gezien prima, al leen heeft  het 

met 13 punten maar 5 punten achterstand op de nummer vier maar staat  

het ook maar 2 punten voor op de een na laatste plek. Wi lbert 

Grotenhuys gaat er met zi jn mannen voor om in ieder geval  een vei l ige 

middenmoot posi t ie te behalen.  Het 3e  en 4 e  el ftal  staan bi j  de bovenste 

vier en hebben halverwege nog kansen om voor de ereplaatsen te spelen. 

Bi j  de jeugd zi jn er veel  el ftal len opnieuw ingedeeld voor de 2e  hel ft  van 

de competi t ie en zowel  de E1 als de F1 mogen na het  kampioenschap het  

nu in de 1 e  klasse proberen.  De el ftal len die een jaarcompeti t ie spelen, 

A1, B1, C1, D1 en D2 hebben verschi l lende belangen.  De A1 staat keurig 

in de middenmoot en zal  hard moeten knokken om deze posi t ie in de 1e  

klas te bl i jven behouden. De B1 staat  bovenaan in de 2e  klas en gaan met 

z ’n al len voor het  kampioenschap en promotie.  Vorden C1 heeft het  erg 

moei l i jk in de 1e  klasse,  maar wie weet geeft  de overwinning tegen 

Cupa/Wi lp vlak voor de winterstop de ploeg een extra boost. Vorden D1 

doet het ui termate goed in de 1 e  klas en staat  keurig 2e . Vorden D2 

ontwikkelt  z ich erg goed en staat  in de 2e  klasse met al lemaal  1e  teams 

als tegenstander keurig op een 9e  plaats.  

Bi j  de pupi l len starten wi j  met een vi j fde F-team en hebben wi j  eveneens 

2 Mini  F-teams. In totaal  zul len er na de winterstop dus 32 teams bi j  v.v.  

Vorden in competi t ieverband spelen en dat is het  hoogste aantal  in de 

historie van v.v.  Vorden. 

Voor al le el ftal len begint op 7 februari  de competi t ie weer en op 8 

februari  komen de senioren weer de wei  in. Wij  wensen al le 32 teams van 

v.v. Vorden heel  veel  plezier en succes in de 2 e  hel ft  van de competi t ie!   

 

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

Ilse Oldenhave  - Secretaris 

Kees Jansen   - Financiële zaken 

Marc van der Linden  - Voetbalzaken + Vice-voorzitter 

Johan Verstege  - Accommodatie + Stichting SBV 

Janneke Hiddink  - Vrijwilligerszaken 

Renz Cornegoor  - Horeca&Facilitaire zaken 

Rien Wabeke   - Jeugdvoorzitter 

Vacant    - Sponsoring 

 


