
Nieuwsbrief

Even voorstellen... Jubileumcommissie VOW-75
Ondanks het coronavirus zijn de voorbereidingen voor het Jubileumjaar in volle
gang. Maar wie zijn nou de gezichten achter de Jubileumcommissie? Zij stellen
zich graag aan je voor... 
 
Wij zijn Simone Vos, Bas van der Aa, Chris van de Ven, Frank van Moorsel,
Jhonno van Rooij, Lindy van Schaijk en Arno Korsten. Samen vormen wij de
jubileumcommissie. 
 
Wij mogen de aftrap doen voor een reeks voorstelrondjes van de vele
vrijwilligers van de verschillende subcommissies die samen ons 75-jarig
jubileum organiseren. 
 
We hebben gekozen om te werken met subcommissies die allemaal één of
enkele activiteiten organiseren. Daarnaast zijn er commissies voor de horeca,
facilitaire zaken en de PR en communicatie. Alles samen dus een heleboel
mensen die al druk aan de slag zijn. Als jubileumcommissie steunen we alle
subcommissies waar nodig en proberen alles in elkaar te passen. De
verschillende commissies zullen zich in de komende maanden zelf aan jullie
voorstellen.  
 
Het organiseren van een jubileum in deze corona tijd valt niet mee. Vergaderen
gaat veelal via teams en we zien elkaar weinig of niet op de club. Maar we zijn
erg blij met de voortgang die al geboekt is met de organisatie van de
verschillende evenementen. Als jubileumcommissie houden we overzicht en
proberen te voorkomen dat dingen botsen of tussen wal en schip vallen.  
 
We willen het hele seizoen 2021-2022 in het teken laten staan van VOW-75. In
het begin van het seizoen zal er een aftrap zijn na een van de eerste
thuiswedstrijden van het eerste. Daarna vragen we alle seniorenteams om een
activiteit te organiseren, die gedurende het seizoen zullen plaatsvinden. Het
hoogtepunt is natuurlijk het jubileumweekend met Hemelvaart 2022 van
woensdagavond 25 mei tot zondag 29 mei. Reserveer deze data in je agenda.  
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Het programma van het jubileumweekend is zo goed als rond, maar we geven
nog niet alles prijs. Duidelijk is wel  dat er een programma is voor elke groep die
we binnen onze vereniging kennen. Natuurlijk de jeugd, heren en dames en
veteranen en veterinnen, maar ook de vrijwilligers, supporters en zeker ook de
oud-leden. Daarnaast zijn de meeste activiteiten ook open voor
belangstellenden uit Zijtaart en Veghel. Zoals bekend is VOW opgericht in mei
1947 in Veghel. VOW kent een rijke en mooie geschiedenis waarvan jullie ook
meer gaan horen.  
 
Vrijwilligers 
Naast de mensen in de subcommissie zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen. Dat kan zijn bij het begeleiden van de activiteiten, maar
bijvoorbeeld ook helpen met opbouw en afbouw van de tent, de inrichting, etc.
etc. Mocht je mensen kennen die wel een handje willen helpen dan hebben we
zeker iets passends. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat je als vrijwilliger
geen lid van de vereniging hoeft te zijn of binding met de club hoeft te hebben.
Lijkt het je leuk om nader kennis te maken met VOW en de vele mensen die al
actief zijn dan laat maar een berichtje achter op jubileum@vow.nl en we nemen
snel contact met je op.  
Wij kijken uit naar een prachtig jubileumjaar en hopen velen van jullie weer snel
te zien bij VOW. 
 
Met vriendelijke groet,  
Simone, Bas, Chris, Frank, Jhonno, Lindy en Arno 
Namens de Jubileumcommissie

Subscribe Past Issues Translate

mailto:jubileum@vow.nl
http://eepurl.com/gfVDZL
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=1dccc10368e80b8b260b6f81f&id=fa55ec0273
javascript:;


Afmelden 
De voorbereidingen voor seizoen 2021-2022 gaan weer van start. Uiteraard hopen

we dat iedereen lid blijft. Leden die willen stoppen met voetballen vragen wij dit vóór
1 mei aanstaande door te geven aan ledenadministratie@vow.nl. 

 
Adreswijziging 

Ben je verhuisd? Vergeet dit dan niet door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@vow.nl. Zo houden we samen ons ledenbestand up-to-date.

Zeer geslaagde VOW League
De eerste wedstrijden van de VOW League zitten erop. Op zondag 21 maart
klonk het startsignaal voor de senioren, waarbij vier herenteams en twee
damesteams het tegen elkaar opnamen. Er werd weer heerlijk gevoetbald op de
zondagochtend met veel enthousiaste reacties. Direct was de onderlinge strijd
zichtbaar waardoor er fanatiek gespeeld werd. 
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Afgelopen weekend nam de jeugd het tegen elkaar op. In de vroege ochtend
trapten de jongste jeugdteams het tegen elkaar af. De bal rolde weer en er werd
met veel plezier gevoetbald. In de middag sloten de oudste jeugdteams de dag
af. Ook hier was de energie goed en werd er lekker gevoetbald onderling.  
  
We zijn blij dat er weer gevoetbald kan worden op Sportpark de Vonders.
Wekelijks wordt er een individuele ranking bijgehouden en op het einde krijgen
de winnaars bonnen van de kantine. 
 

Intussen zijn de eerste wedstrijden gespeeld en kunnen we een tussenstand
geven: 
 
Heren <26 jaar en JO19 
Aan kop met 18 punten: 
- Siep Verweij 
- Stef Ketelaars 
- Rens van Stiphout 
- Raf Gijsbers 
- Stef Bosch 
- Maikel van Rooij 
 
Daarna met 15 punten: 
Bas van Bakel en Rob van Dommelen 
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Op de derde plaats met 12 punten: 
- Niels van Dommelen 
- Tommy Klein Breteler 
- Vince van Hoesel 
- Niek van Zutphen 
- Jelt van de Berkmortel 
- Mike Bekkers 
- Bart van den Oever 
- Jeroen van Eijndhoven 
- Tom Bekkers 
- Sander Vos 
- Niels van Moorsel 
  
Vrouwen <26 jaar en MO19 
Aan kop met 14 punten: 
- Lena Hendriks 
- Nienke Zoete 
- Nina Brugmans                
 
Daarna met 10 punten: 
- Joyce van der Heijden 
- Lisa Rooijakkers 
- Rychel van Zutphen 
- Anouk van der Pol 
- Janne van de Ven 
- Pien Gijsbers                     
 
Op de derde plaats met 9 punten: 
- Rachel Havinga 
- Richelle Kleijngeld 
- Nina Vissers 
  
JO17 en JO15  
Zij hebben nog maar 1 ronde gespeeld. Op dit moment staan bovenaan met 67
punten: 
- Gijs van Lankvelt 
- Teun van den Hurk 
- Luuk van Asseldonk 
- Tygo Rooijakkers 
- Finn van den Bosch 
- Mark Hultermans 
- Tim van Bakel 
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MO15, JO14, MO13 en JO12 
Deze teams hebben net als de heren en vrouwen ook twee ronden gespeeld.
Hier is al een mooie ranking zichtbaar: 
1. Femke de Bie                    199 punten 
2. Jordy van de Laar 
    Rink van Hoof                   177 punten 
4. Mas Verkampen               168 punten 
5. Isa van de Donk 
    Kyan Vesters                     164 punten 
7. Isis Hoefnagel 
    Finn van de Donk 
    Sanne Goorman               156 punten 
10. Liza van Genugten 
      Mila van Doorn                152 punten 
 
Komend weekend staan de laatste speelrondes voor de senioren en de jeugd
O19 op het programma. Het weekend erna gaan de overige teams strijden om
de eerste plekken. Succes allemaal!

De belangrijkste Corona-updates:

Senioren vanaf 27 jaar trainen met maximaal 4 mensen. Voorwaarde is om 1,5
meter afstand te houden;
Senioren t/m 26 jaar is trainen/voetballen in teamverband, zonder 1,5 meter
afstand, toegestaan.
Sinds 31 maart is de avondklok naar 22:00 verplaatst, waardoor we een uur
langer kunnen trainen. Hartstikke fijn! Het is ’s avonds ook weer wat langer
licht en de zon laat zich weer steeds vaker zien. Ideaal weer om lekker het
veld op te gaan.

Sjors Sportief proeftrainingen op woensdag 14, 21 en
28 april
Afgelopen woensdag is de eerste Sjors Sportief proeftraining gestart. Ken je
iemand die zich nog graag wil meedoen aan deze (gratis)
proeftrainingen? Aanmelden kan door te mailen naar Peggy van Sleuwen (o.v.v.
naam + geboortedatum): ledenwerving-behoud@vow.nl
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Renovatie kleedlokalen
Dit najaar is veld 3 aangepakt en heeft een drainagesysteem en verlichting
gekregen. In deze tijd dat de kleedkamers niet betreden mogen worden, is er
besloten om deze te renoveren en een opknapbeurt te geven na 20 jaar. De
eerste stappen zijn hierin gemaakt.
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In kleedkamer 1 t/m 6 worden de wanden opnieuw geschilderd. In de
kleedkamers 7 t/m 10 worden de plafonds voorzien van een nieuwe laag, de
douches vervangen, de achterwanden opnieuw betegeld, de wanden/plafond
geschilderd en als extra komt er (voor de vrouwen) een stopcontact. Het
scheidsrechters lokaal wordt hierin ook meegenomen. Verschillende
vrijwilligers zijn al benaderd en hebben hun medewerking toegezegd. We gaan
proberen om voor het nieuwe seizoen te zorgen dat er weer gebruik gemaakt
kan van de opgeknapte kleedkamers. 
 
Na de renovatie van de kleedkamers willen we graag het trainingsveld voorzien
van een goed drainagesysteem.

De verzorgers van VOW 
Even voorstellen... Wij zijn Bart van den Hurk en Marsha Vervoort en zijn regelmatig

te vinden bij VOW en nemen de verzorging op ons. Bart is inmiddels bijna
afgestudeerd en Marsha werkt alweer enkele jaren als fysiotherapeut. Met de nodige

kennis en kunde helpen wij graag iedereen die last heeft van een blessure.  
 

Heb je last van een blessure? Meldt dit dan bij jouw trainer. Zo kunnen wij worden
ingeschakeld en sta je binnen de kortste keren weer blessure vrij op het veld.
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