
Nieuwsbrief

Stem op VOW voor Rabo ClubSupport
Vanaf nu kan er gestemd worden voor de Rabo ClubSupport. Help jij onze club
om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen? Hoe meer stemmen, hoe meer
geld wij kunnen ontvangen voor ons doel: het verduurzamen van onze
accommodatie. 
 
Hoe kun je stemmen? 
- Ga naar: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
- Klik op breng je stem uit en log in 
- Zoek op V.O.W. Zijtaart en vink ons aan! (Je kunt bij stap 2 zelfs twee keer op
ons stemmen) 
 
Alvast bedankt voor jouw stem!

Corona maatregelen
Vanaf dinsdag 29 september gelden er weer nieuwe maatregelen vanuit de
overheid Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent voor onze vereniging dat
vanaf 29september voor een periode van drie weken geen publiek meer
welkom is bij alle wedstrijden. Er geldt dus dat tijdens trainingen èn
wedstrijden alleen spelers, leiders, scheidsrechters én de noodzakelijke
vrijwilligers welkom zijn op onze club. De enige uitzondering geldt voor ouders
van jeugdspelers die moeten rijden naar een uitwedstrijd. In dit geval gelden de
rijdende ouders als begeleiders en mogen zij blijven kijken naar de wedstrijd. 
 
Naast het verbod op toeschouwers gaat ook de kantine in deze periode dicht.  
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DOUCHEN 
Trainingen 

Het is niet meer mogelijk om te douchen na de trainingen. Kleedlokalen worden nog
wel beschikbaar gesteld om jas en tas neer te leggen.  

 
Wedstrijddagen

Op wedstrijddagen proberen we zoveel mogelijk teams de beschikbaarheid te
geven over voldoende kleedlokalen. Hierbij krijgen gasten voorrang. Wanneer het

voor thuisspelende teams niet mogelijk is te douchen na de wedstrijd wordt dit
kenbaar gemaakt aan de leiders van het team. Dit zal incidenteel voorkomen gezien

het programma van de komende weken.

Voor elke training en wedstrijd vindteen gezondheidscheck plaats.  
 
Concreet betekenen de nieuwe maatregelen dat er nog steeds gevoetbald kan
en mag worden. Voor de sportbeoefening blijvende regels die sinds 1 juli
gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnenactief kunnen worden
beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de
jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand te houden.
 
Het blijft daarbij belangrijk dat ervoor en na het sporten door iedereen ouder
dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de
hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden
voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als
iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest. Voor meer
informatie: https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen?

 

We roepen iedereen op om zich te houden aan de nieuwe maatregelen.

VOW bedankt haar scheidsrechters
Ook dit jaar vindt de ‘Week van de Scheidsrechter’ weerplaats. Een sportbreed
initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat.
De week van de Scheidsrechter is van 3 t/m 11 oktober. Afgelopen zaterdag
bedankte de Respectcommissie namens VOW haar scheidsrechters. Dit deden
zij met een bedankwoord en boden een attentie aan. Zij maken het immers
mogelijk dat wekelijks alle leden van VOW op het veld een balletje kunnen
trappen. Scheidsrechters BEDANKT!
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Herfstactiviteit
Aan alle basisschoolleerlingen (VOW-leden, maar ook niet-leden) 
 
Hallo sportievelingen! 
 
De herfstvakantie komt er weer aan. Dat betekent dat we weer een leuke
herfstactiviteit voor jullie gaan organiseren. Niet alleen VOW leden, maar ook
jullie vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom op deze middag. 
 
De spelletjesmiddag vindt plaats op woensdag 21 oktober in de herfstvakantie
op het VOW-terrein. Jullie worden om 13.00 uur verwacht, zodat we op tijd
kunnen starten met het programma. Vanwege de Corona maatregelen vragen
we de ouders jullie bij de poort af te zetten en op te halen. Om 16.00 uur sluiten
we de middag af en om 16.30 uur mogen jullie ouders jullie ophalen. Uiteraard
zorgen wij tussendoor voor wat te drinken en een tussendoortje. Zorgen jullie
dan voor een vrolijk humeur en voor een sportieve out�t? Dat is namelijk wel
handig om lekker te kunnen bewegen. 
 
Om deel te nemen aan deze middag geef je je voor 9 oktober op door een
mailtje te sturen
naar jeugdactiviteitenvow@hotmail.com 
Vermeld in deze mail:

Je naam
Je leeftijd
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Voetbalt wel/niet bij VOW....................... Zo ja, welk team............................
Je e-mailadres
Telefoonnummer
Eventuele bijzonderheden
Mag wel/niet op de foto i.v.m. AVG wet

 
Heb je nog vragen? Richt deze dan ook aan het hierboven genoemde e-
mailadres. Wij zien jullie graag verschijnen op woensdag 21 oktober. 
 
Tot dan! 
 
Sportieve groetjes, 
Evi Gijsbers, Lena Hendriks, Lisa van Riel en Rosanne van de Rijt 
Herfstactiviteit VOW

Vacatures:
Was dames/heren 
We zijn dringend opzoek naar dames of heren die op zondag en maandag de
tenues van onze senioren willen wassen. Mocht u hierin interesse hebben of
vragen over deze vacature? Spreek iemand van het bestuur aan of stuur een
mail naar info@vow.nl. 
 
Technische coördinatie O9-O11 
Voor onze technische coördinatie zijn we nog opzoek naar iemand die de rol
van TC O9-O11 op zich wil nemen. Mocht je iemand kennen, of zelf interesse
hebben, neem dan contact op met Carla van der Linden: mail
naar voetbalzaken@vow.nl of bel naar 06-19025744. 
 
Trainer/leider JO14 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we het kader voor seizoen 2020-2021 weer
bijna rond hebben. Weer vele vrijwilligers zijn bereid gevonden zich in te zetten
voor onze teams. Helaas zijn nog niet alle teams voorzien van een volledig
kader. Voor onze JO14 zijn wij nog opzoek naar iemand die dit team wil
versterken als trainer/leider. Mocht je iemand kennen, of zelf interesse hebben,
neem dan contact op met Carla van der Linden: mail
naar voetbalzaken@vow.nl of bel naar 06-19025744. 
 
J eugdactiviteiten 
Graag willen we de afdeling jeugdactiviteiten uitbreiden met een paar fanatieke
mensen die één of meerdere activiteiten samen met ons wil organiseren! Denk
hierbij aan de Sinterklaas- en carnavalsactiviteiten, de spelletjesmiddag in de
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herfstvakantie of misschien heb jij nog ideeën voor een nieuwe jeugdactiviteit?
Ben jij die gene of ken je iemand waarnaar wij op zoek zijn, laat het ons weten
en we komen graag met je in contact. Neem contact op met Jhonno van Rooij:
mail naar activiteiten@vow.nl of bel naar 06-13503125.

Mededelingen:
ALV 
Helaas kan de geplande ALV vergadering donderdag 29 oktober niet doorgaan
vanwege de getroffen maatregelen. Wij gaan op zoek naar andere
mogelijkheden (of data) zodat de ALV alsnog kan doorgaan. Wanneer hier meer
over bekend is, laten wij dit weten via onze bekende kanalen.  
 
Proeftrainingen 
De eerste proeftraining heeft vorige week woensdag plaatsgevonden.
Woensdag 7 en 14 oktober vinden er de laatste twee proeftrainingen plaats.
Mocht je nog iemand kennen die graag wil meetrainen, neem dan contact op
met Peggy van Sleuwen door te mailen naar ledenwerving-behoud@vow.nl. 
 
Teamfoto's 
Afgelopen zaterdag zijn er enkele teamfoto's gemaakt bij de jeugdteams.
Aankomend weekend worden er teamfoto's gemaakt bij de seniorenteams. De
gemaakte teamfoto's staan al online en zijn dit jaar anders dan normaal. Wij
horen het graag indien hier bezwaar tegen is.  
 
VTON-App 
Alle trainers zijn gestart met de VTON-App. We hebben al veel leuke en
enthousiaste reacties van de trainers hierop ontvangen 
 
Bavaria en VOW verlengen contract 
Bavaria en VOW verlengen het contract voor vijf jaar.
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Wil je nog beter leren voetballen?
Schrijf je dan nu in voor de clinic bij VOW! Stuur een mail naar info@jvb-
voetbal.nl. De kosten bedragen slechts € 17,50 euro! 
 
Voor meer informatie ga naar: https://www.facebook.com/jvbvoetbal
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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