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Samenwerking Sociï
Wij hebben als bestuur van v.v. Vorden een maand geleden een evaluatiegesprek gehad
met het bestuur van Socii en daarin is wederom uitgesproken dat ook het volgende
seizoen de junioren van Socii, omdat zij niet in de gelegenheid zijn om een zelfstandig C,
B – of A-team te vormen, bij v.v. Vorden komen voetballen. In het kader van deze
samenwerking zal ook het initiatief dat dit seizoen is genomen om wegens de krappe
veldbezetting op zaterdag regelmatig een juniorenwedstrijd in Wichmond te spelen,
volgend seizoen weer een vervolg krijgen.

Meidenvoetbal 2015
Dit jaar is v.v. Vorden begonnen met een C- meidenteam. Volgend seizoen zullen wij
zoals het nu zich laat aanzien 10 C- meidenspelers hebben en 9 B-meidenspelers. Ons
streven is om samen met de jeugdcommissie en de begeleiding van het meidenteam te
komen tot 2 meidenteams (C en B) en daarvoor zullen er diverse initiatieven worden
genomen zoals een ouderavond, vriendinnendag en samenwerking met Socii.

Vriendinnendag, voetbal met de meiden mee !
Meidenvoetbal is hot! Voetballende meisjes en vrouwen zijn niet meer weg te denken uit
het Nederlandse voetbal. Meisjes hebben in korte tijd het Nederlandse voetbal veroverd.
Op de velden en in de clubkantines zijn ze al lang niet meer weg te denken, maar dit is
nog maar het begin. Vorig jaar is Voetbalvereniging Vorden gestart met een zeer
succesvol meiden C-team dat op dit moment in de 2e klasse bovenaan de competitie
staat en grote kans heeft om dit seizoen kampioen te worden. Bij s.v. Socii spelen de Emeiden sinds kort in de 1e klasse waar ze het lastig hebben. Desondanks is er veel
plezier en beleving in het team.
Om meer meiden kennis te laten maken met voetbal organiseren v.v. Vorden en s.v.
Sociï samen een superleuke Vriendinnendag op zaterdagmiddag 18 april van 16.00 –
19.00 uur op het sportcomplex aan de Oude Zutphenseweg in Vorden.
Op deze feestelijke middag kunnen meisjes (en hun ouders) kennis maken met de
voetbalsport en met het voetballen bij deze verenigingen. De meiden van Vorden MC1D
en van Sociï ME1D willen andere meiden graag laten zien hoe leuk het is om te
voetballen.
De trainers en leiders van de meidenteams bieden deze middag volop voetbalactiviteiten
aan die de meiden samen met een vriendin, klasgenootje, nichtje of buurmeisje kunnen
doen.
Heb je interesse en ben je geboren in/of tussen 1999 en 2005, meld je dan uiterlijk
maandag 13 april aan via vorden.meidenvoetbal@erwimito.nl
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Plan van Aanpak 2015-2018 Jeugdtraining
Zowel de groei (kwalitatief en kwantitatief) van onze jeugdafdeling als de opzet waar
sinds 2008 voor is gekozen om vooral met ‘interne’ jeugdtrainers te gaan werken, noopt
ons om na 6 jaar stappen te maken die ervoor zorgen dat de continuïteit van onze
jeugdtrainers en de de kwaliteit van onze jeugdelftallen gewaarborgd blijven. Daarvoor is
er een plan van aanpak geschreven die ertoe moet lijden dat jeugdtrainers intern worden
opgeleid/begeleid tijdens trainingsavonden en op wedstrijdzaterdagen door onze
trainerscoördinator Peter Jansen. Hiermee willen wij dat er vanaf onderaan (E-F trainers)
alsmede via nieuwe instroom enthousiaste en goede jeugdtrainers bij komen, die via een
intern begeleidingsplan zich deze functie eigen maken. Tevens is in dit plan van aanpak
aandacht besteed aan de wijze waarop er per leeftijdsgroep training zal worden gegeven.
Zodoende proberen wij een antwoord te vinden op de vraag hoe er ieder seizoen weer
voor alle 14 junioren- en D-teams steeds weer enthousiaste, goede en betrokken
jeugdtrainers gevonden kunnen worden en hoe wij het huidige prima niveau kunnen
waarborgen en continueren.
Bij de D-C-B en A zal er zoveel mogelijk twee keer per week getraind gaan worden met
een groep van twee elftallen (groepen van 28-30 spelers) wat in onze ogen een aantal
voorbeelden biedt:
- Door de opzet van twee vaste teamtrainers en een derde beginnende jeugdtrainers,
kunnen deze laatste groep eenvoudiger instromen, omdat zij samen met 2 andere
trainers op 1 groep staan. Zij komen in het 1e jaar (of jaren) dus niet direct alleen
voor te staan, maar kunnen op deze wijze stapsgewijs de functie van jeugdtrainer
onder de knie krijgen
- Gezamenlijke oefenstof
- 1 avond in de week kan er gebruik gemaakt worden van circuittraining
-

-

Noodzakelijke lijntjes tussen elftallen worden nog korten en sneller bij o.a. ‘lenen van
spelers’, doorstromen en overgang naar nieuwe leeftijdscategorie
Om kennis en kunde te delen, typische trainersonderwerpen te bespreken en
voetbalthema’s aan de orde te laten komen zullen de trainers 5 á 6 keer per jaar een
‘technisch overleg’ voeren samen met de TJC-coördinator A_B_C en hier zullen ook
de seniorentrainers bij aansluiten.
Werken met ‘interne trainers’ zorgt ook voor een soepele overgang aangezien ook de
trainers van 2e en lagere elftallen zoveel mogelijk behoren tot de ‘interne groep’.

Wij zijn druk bezig om dit plan verder in te voeren en tevens streven wij er naar om in
april de eerste indeling van de trainers per team bij de jeugd bekend te maken. De TJC is
zoals de laatste twee jaar al het geval is in maart inmiddels begonnen met de bekende
‘indelingsprocedure’ voor het nieuwe seizoen.

Opbrengst voetbalpool besteed aan Wifi
Daar is ie dan, de WiFi bij de vvVorden. Het heeft even geduurd, maar daar was
technisch gezien helaas ook alle reden toe. Dankzij de Voetbal Poule hebben we deze
eerste fase voor de opzet van een professioneel WiFi Netwerk bij de vvVorden kunnen
realiseren. Als u op het complex binnenkomt, dan valt al gauw de WiFi-spot vvVorden op.
Met het wachtwoord ‘vp1928vp’ wat staat voor Voetbal Poule 1928 (jaartal oprichting
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vvVorden minus 1) en Voetbal Poule kan iedereen gratis gebruik maken van dit WiFiNetwerk. Wij danken nogmaals een ieder die meedoet aan de Voetbal Poule en in het
bijzonder Mark Borgonjen en Erik Rakitow, klasse mannen………..

Sponsorzaken
Tijdens onze beleidsdag in oktober hebben wij gesproken over de samenstelling van het
bestuur en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Wij hebben toen o.a. besloten
dat het wenselijk is het bestuur uit te breiden met twee leden (jeugdzaken en
sponsoring).
De sponsorinkomsten zijn voor onze club van levensbelang. Deze inkomsten hebben wij
nodig om de contributie zo laag mogelijk te houden zodat de sport voor iedereen
betaalbaar is. Vandaar dat wij op zoek zijn gegaan naar iemand die verantwoordelijk
moet worden voor sponsorzaken en PR. Wij zijn dan ook zeer blij dat Hans Boers heeft
aangegeven ons team te willen komen versterken. Via de website zal hij zich binnenkort
voorstellen. Tijdens de ledenvergadering die eind juni gehouden zal worden zal hij
voorgedragen worden.

Avondvierdaagse 2015
v.v. Vorden en Stichting Litania slaan handen in een.

Van 8 t/m 11 juni vindt de 48e Avondvierdaagse Vorden plaats. Dit jaar voor de tweede maal
georganiseerd door de voetbalvereniging Vorden.
Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de deelnemende scholen, verenigingen en organisaties de
deur uitgegaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn alweer in volle gang.
Bij de overname van de organisatie van de Avondvierdaagse vorig jaar heeft v.v. Vorden
aangekondigd het van groot belang te vinden voor de gemeenschap dat zo’n jarenlange traditie als de
Avondvierdaagse Vorden voortgezet moet kunnen worden. De v.v. Vorden heeft het maatschappelijk
belang hoog in het vaandel staan en ziet dus ook zeker zijn plicht hierin als dorpsvereniging. Dit jaar
willen we hierin een extra verdieping maken en graag een goed doel koppelen aan dit mooie
evenement.
Niet voor ieder kind is het vanzelfsprekend om vrij te kunnen spelen, te bewegen en lol te
maken. Daarom willen wij dit jaar ons best doen om de laatste dag van de
Avondvierdaagse geld op te halen voor de Stichting Litania.
Stichting Litania staat voor het helpen van kinderen met een beperking en zet zich in om
hen een toch zo normaal mogelijk leven te bieden. Veelal hebben deze kinderen namelijk
aangepaste materialen nodig, zoals een aangepaste fiets, schommel of een tillift. Deze
materialen zijn vaak vele malen duurder dan een gewone fiets of schommel en worden
meestal niet vergoed door overheidsinstellingen en zorgverzekeraars. Stichting Litania
haalt geld op om deze gezinnen in de gemeente Bronckhorst (en direct daarbuiten) te
helpen en het verschil in kosten met bijvoorbeeld een gewone fiets of schommel óf de
aanschaf van noodzakelijk materiaal, zoals een tillift, te vergoeden.
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Het lijkt ons geweldig om middels de Avondvierdaagse het belang en de noodzaak van
deze stichting uit te dragen en op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren voor deze
gezinnen.
Verdere informatie over de manier waarop wij dit precies aanvliegen volgt. Wij hopen
daarbij uiteraard op uw medewerking om dit tot een succes te kunnen maken.
Zie voor meer informatie over de stichting de website: http://litania.webs.com/

Accommodatie v.v. Vorden ook voor andere doeleinden
Op de website hebben jullie kunnen lezen dat Yunio Kraamhulpverzorging ééns in de
maand gebruikt maakt van de bestuurskamer van Vorden. Voor Vorden is dit een mooie
stap om samen met andere verenigingen, bedrijven en stichtingen te kijken naar een
gemeenschappelijk gebruik van de accommodatie. Wij streven naar een leefbare
accommodatie, waarbij het ook voor andere partijen interessant kan zijn om naar ons
sportpark te komen. Houdt de agenda op de website in de gaten om de te zien of
bepaalde ruimtes binnen onze accommodatie wellicht door anderen in gebruik zijn!

Onderhoud velden
Met nog ruim een maand te gaan nadert het eind van de competitie, wat de velden aan te
zien is door de zware belasting.
In de eerste week van mei, direct na de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal zal het
tweede veld een grote opknapbeurt krijgen en tot aan de nieuwe competitie buiten
gebruik blijven.
Dit is de reden waarom het derde veld nu ontzien wordt om hier in mei nog op te kunnen
voetballen, incl. het Wikeetoernooi uiteraard.
Veld 1, 3 en oefenhoek worden direct na het Wikeetoernooi onder handen genomen.
Met deze onderhoudsplanning hopen we de velden goed het nieuwe seizoen in te krijgen.
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de medewerking en begrip tijdens de
afgelopen moeilijke maanden voor de velden.

Bestuur v.v. Vorden
William van der Veen
Ilse Oldenhave
Kees Jansen
Marc van der Linden
Johan Verstege
Janneke Hiddink
Renz Cornegoor
Rien Wabeke
Vacant
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– Voorzitter
- Secretaris
- Financiële zaken
- Voetbalzaken + Vice-voorzitter
- Accommodatie + Stichting SBV
- Vrijwilligerszaken
- Horeca&Facilitaire zaken
- Jeugdvoorzitter
- Sponsoring
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