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Nieuwsbrief 08/21 - mei 2021 
Met ingang van het voetbalseizoen 2020-2021, zal er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd worden, de 
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Nieuws vanuit het dagelijks bestuur  
Digitale ALV op 21 april 2021 

Dit jaar hebben wij voor het eerst een digitale ALV georganiseerd, omdat het helaas nog niet mogelijk was om 
met een grote groep fysiek aanwezig te zijn in ons clubhuis. Het aanmelden verliep soepel, echter vonden we 
het aantal aanmeldingen tegenvallen. Komt dat omdat de ALV digitaal was? Of is er door de maatregelen van 
Corona minder betrokkenheid?  

De voorbereidingen en het verkennen van de tool voor de digitale ALV had wat voeten in de aarde. Uiteindelijk 
kunnen we terugkijken op een succesvolle ALV. Natuurlijk hopen wij de volgende keer iedereen weer te kunnen 
ontvangen in ons gezellige en opgeknapte clubhuis. 

Met sportieve groeten, 

Het Dagelijks Bestuur 

Nancy, Mariëlle, Marco & Ad 

Versoepelingen coronamaatregelen, geen invloed op terras bij ons clubhuis! 
 
Tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 18 mei, hebben wij besloten dat het terras van ons gezellige 
clubhuis nog niet open gaat. Volgens de versoepelingen mogen er weer 50 personen op het terras 
plaatsnemen, echter is het nog niet toegestaan om publiek te ontvangen op ons sportpark. Onze buitenbar is 
wel gewoon open, voor het afhalen van iets te eten en koffie, thee of frisdrank voor de spelers en 
trainers/coaches. 
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Corona-Update – Hoe zit het nu ook alweer precies?
Besmetting bij een speler of trainer. Wat nu? 
Als een speler of trainer positief getest is, neemt een medewerker van de GGD contact op met deze persoon 
voor het bron- en contactonderzoek (BCO). 
Bij het BCO wordt besproken:

 Door wie de persoon is besmet (de bron); 
 Met wie de persoon in contact is geweest (contacten); 
 Welke contacten mogelijk besmet kunnen zijn met corona; 
 Welke maatregelen van toepassing zijn. 

De GGD neemt ook contact op met de contacten van de positief geteste persoon. Tijdens dit gesprek 
worden de kans op besmetting, de quarantainemaatregelen en de mogelijkheden voor testen besproken. 

Wat kan de VVIJ doen bij een besmette speler?  
Geeft een speler aan dat hij/zij positief getest is? Brengt hij/zij met de GGD in kaart welke medespelers in 
contact zijn geweest tijdens de besmettelijke periode van deze speler. De trainer moet het overzicht hebben 
wie met wie contact heeft gehad. Voor teamsporten is dit niet altijd goed te achterhalen. In dat geval krijgen 
alle spelers het advies om hun gezondheid extra in de gaten te houden en zich te laten testen (op dag 5 na het 
laatste contact met de medespeler). Zolang de medespelers geen klachten krijgen, hoeven zij niet in 
quarantaine. 

Wat kan de vereniging doen bij een besmette trainer of coach? 
De vereniging kan helpen bij het in kaart brengen van de contacten tijdens de trainingen. Bespreek met de 
trainer/coach welke personen hij/zij op de vereniging heeft gezien. Ga ook na of de vereniging een mogelijke 
bron is. 

Wanneer mag een speler weer sporten na een positieve test? 
Een speler mag weer sporten als hij/zij, na 7 dagen na het begin van de klachten, 24 uur geen klachten meer 
heeft die passen bij het coronavirus. Tenzij de GGD een ander advies heeft gegeven. 

Tips vanuit VVIJ 

 In de praktijk merken wij dat de dug-outs nog niet verantwoord genoeg worden gebruikt. Voorkom 
dat er teveel mensen in de dug-outs zitten. Regel desnoods via de trainer/leider extra banken om de 
spullen kwijt te kunnen of om mogelijkheid tot zitten te creëren. Uiteraard moeten deze banken na de 
training/wedstrijd wel weer worden opgeruimd. 

 Neem tijdens deze corona beperkingen je eigen bidon mee naar de wedstrijd/training, zo voorkom je 
eventuele besmetting door met elkaar uit dezelfde bidon te drinken. 

 Besmettingen mogen per mail worden doorgegeven aan corona@vvij.club
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         Peuters aan de Bal
         Kleuters aan de Bal

Vanaf 9 juni starten wij in samenwerking met de Voetbal BSO  
maar liefst drie nieuwe groepen; 

o Woensdagochtend 10.00-11.00 uur Peuters aan de Bal  
o Woensdagmiddag 15.00-16.00 uur Kleuters aan de Bal 
o Vrijdagochtend 9.30 - 10.30 uur Peuters aan de Bal

Tijdens peuter/kleutervoetbal maken de kinderen samen met papa, mama, 
opa of oma op een speelse manier kennis met voetbal.   
Met behulp van speciale materialen en spelletjes zullen de kinderen elke keer 
weer worden uitgedaagd. Peutervoetbal gaat vooral om gezellig samen 
bewegen en spelenderwijs al een beetje leren voetballen.  
Naast voetballen besteden wij ook aandacht aan andere belangrijke thema’s, 
zoals samenwerken, wachten op je beurt, herkennen van richting etc.  

Lijkt het jou leuk?  

Geef je dan snel op, want VOL = VOL!!!!
We hebben nog maar een paar vrije plekken.

Geef je snel op voor 4 GRATIS trainingen via 
peutersaandebal@vvij.club of 
kleutersaandebal@vvij.club 
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Verlenging samenwerking VVIJ en Dannenburg Fysiotherapie 

Woensdag, 12 mei 2021, hebben beide voorzitters, Nancy van Tergouw en Mariëlle Slenders, van VVIJ en Rene 
Dannenburg van Dannenburg Fysiotherapie, hun handtekening gezet onder de verlenging van het 
samenwerkingscontract op het gebied van fysieke begeleiding en blessurepreventie voor alle leden van VVIJ. 
 
Dannenburg zal zowel de dames, JO19 en de zaterdag en zondag selecties intensief begeleiden. Daarbij zal er 
ook meer aandacht komen voor de fysieke begeleiding van de overige teams binnen VVIJ. Zo zal er 2x per week 
spreekuur op het sportpark zijn en zal er door kennisdeling veel aandacht aan blessurepreventie worden 
besteed, dwars door de hele vereniging heen.  
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen VVIJ gezond en verantwoord kan sporten. Met de gemaakte 
afspraken en de specifieke kennis van het voorkomen en behandelen van sportblessures van Dannenburg 
verwachten wij veel profijt voor onze leden aldus de voorzitters. 
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VVIJ MO17-1 - CREATORS FC 

Vrijdagavond 23 april 2021 stond er een wedstrijd gepland op ons Sportpark. De meiden O17-1 hebben een 
wedstrijd gespeeld tegen de CREATORS FC. Deze wedstrijd stond in het teken van het goede doel! 

Bekende You-Tubers, waaronder Enzo Knol, de bankzitters, Noah Zeeuw, Luca, Tiesto, Vincent, Niek en Marlon 
namen het op tegen de MO17-1. Het was een leuke wedstrijd en de meiden kregen nog wat hulp uit het team 
van de Creators FC. Meidenvoetbal bij VVIJ dat is meer dan alleen het voetbalspel op zich!  

De wedstrijd werd gesponsord door Ledenvoordeel.shop en het sponsorbedrag kwam geheel ten goede aan 
Stichting Wishtree. Ledenvoordeel.shop is een online winkel, die niet alleen kortingen geeft tot wel 90%, maar 
ook nog een gedeelte van de winst teruggeeft aan de vereniging.  
 
We hebben er bewust voor gekozen om hierover niet naar buiten te communiceren en onder strenge 
voorwaarden deze wedstrijd zonder publiek plaatst te laten vinden. 

Er is dankzij deze wedstrijd € 3.750,- opgehaald voor een lespakket die bijdraagt aan een duurzame wereld. 

#VVIJ #meidenvoetbal #MO17-1 #CreatorsFC #zonderpubliek #vrijwilligersbedankt #sponsorenbedankt 

Creators FC werden door de MO17-1 meiden                     Oud VVIJ-speelsters Nadine de Breij (Excelsior) en  
  niet gespaard. Ze lieten goed zien, dat ze niet bang          Zaina Bouzzerade (Ajax MO19-1) overhandigen de  
  waren voor een goed en sportief potje voetbal.                 beker aan Noah Zeeuw van Creators FC 
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Ledenvoordeel.shop is een online winkel, die niet alleen kortingen geeft tot wel 90%, maar ook nog een 
gedeelte van de winst teruggeeft aan de vereniging.  
Het verenigingsleven in Nederland is enorm belangrijk en zeker in deze tijd hebben alle verenigingen het 
financieel zwaar. Vandaar dat www.ledenvoordeel.shop is gestart met dit initiatief. 

Wil je VVIJ ook steunen in deze moeilijke tijden? 
Registreer je nu op www.ledenvoordeel.shop en geef als vereniging VVIJ op. 
Iedereen die zich registreert, kan dan online shoppen in het ruime aanbod en 10% van het bedrag van je 
aankopen, wordt gedoneerd aan VVIJ! 
 
Veel shopplezier! 
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Het Roest Crollius Fonds geeft een financieel steuntje in de rug

Het verenigingsleven heeft veel te lijden onder de coronamaatregelen. De barinkomsten zijn al maanden 
weggevallen omdat de clubhuizen zijn gesloten. Het Roest Crollius Fonds geeft een financieel steuntje in de rug

Het Roest Crollius Fonds is het goede doelen fonds van IJsselstein. Zij hebben als doel, het stimuleren en 
financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten. 

Het RCF heeft IJsselsteinse verenigingen aangeschreven of zij hun ledenaantal wilden doorgeven. Op grond 
daarvan ontving iedere vereniging € 711,= plus € 7,11 per lid. Ze hebben voor dit bedrag gekozen, omdat 
IJsselstein dit jaar 711 jaar bestaat. 

Het RCF hoopt met de financiële steun in de rug de verenigingen wat lucht te geven. “Er moeten geen 
verenigingen over de kop gaan”, vindt het RCF bestuur. 

Als VVIJ zijn wij ontzettend dankbaar voor deze geweldige lockdownactie! 

 

Team VVIJ JO13-1 (2009) 
met de cheque van Roest 
Crollius Fonds op de foto! 

 

 

 

 

 

 

 

Vervanging kunstgrasveld veld 4 

Nu de vooruitzichten er zijn dat er steeds meer versoepelingen komen, gaan we ons focussen op het 
nieuwe seizoen.  

Wat al langer in de planning stond, is het vervangen van de toplaag van kunstgras van veld 4. Door 
alle Covid-19 perikelen was dat op de langere baan geschoven. 

Zoals het er nu naar uitziet zijn we voornemens om deze zomer de toplaag te vervangen, zodat we in 
het nieuwe seizoen een veld hebben die weer aan alle eisen voldoet. 

Tegelijkertijd zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om ook de toplagen van de minivelden te 
vervangen. 
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Nieuws vanuit de KNVB: Horizontaal overstappen van speeldag

In de gehele Randstad is er een trend op te merken, dat veel voetbalverenigingen de overstap maken, of al 
gemaakt hebben, om van een zondagselectie naar een zaterdagselectie over te schakelen.  
 
Inmiddels is ook de KNVB gaan inzien dat deze trend zich doorzet en het onvermijdelijk is gebleken om hier een 
duidelijk standpunt over in te nemen. 
 
Derhalve heeft de KNVB het besluit genomen dat met ingang van het seizoen 2022/’23 het mogelijk is om voor 
standaardmannen teams (lager dan de 1e klasse) de horizontale overstap te maken van zondag naar zaterdag 
en andersom. 
 
Iets meer dan een jaar geleden heeft VVIJ op basis van de trend al het besluit genomen om een 
zaterdagselectie op te tuigen zonder daarbij in te boeten op de zondagselectie.   
Aanvankelijk hadden we als vereniging toen al meteen de horizontale overstap willen maken maar destijds gaf 
de KNVB daar geen fiat voor.  
 
Nu de KNVB met dit besluit is gekomen, gaan we als bestuur, in overleg met de Technische Commissie, 
wederom deze optie bekijken om zodoende tot een weloverwogen besluit te komen per wanneer wij deze 
overstap willen gaan maken. 
 
Wordt vervolgd en we hopen in de volgende nieuwsbrief meer hierover te kunnen vertellen. 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportpark Groenvliet - Heemradenlaan 5 - 3403 NK IJsselstein 

communicatiecommissie@vvij.nl  

JEUGDDAG VVIJ ZATERDAG 26 juni

Leuk nieuws! We gaan weer een VVIJ jeugddag 
organiseren op zaterdag 26 juni voor de mini’s t/m 
O13 elftallen.  

Het wordt wel iets anders dan vorig jaar, want 
iedereen mag maximaal 2 introducees meenemen. 
Denk hierbij aan broertjes, zusjes, vriendjes of 
vriendinnetjes. Iedereen die met het team meekomt, 
moet aangemeld worden.  

Alle kinderen gaan met hun groepje leuke activiteiten 
doen in een tijdsblok van 2 uur.  

Verdere informatie volgt later. 
Willen jullie je als team aanmelden, inclusief de 
introducees, kun je je opgeven via dit e-mail: 
toernooivvij@gmail.com.  
Elk team is verplicht om met 2 begeleiders te komen.  

Graag uiterlijk dinsdag 1 juni aanmelden. Je krijgt dan 
een Exceldocument toegestuurd om alle namen door 
te geven van de kinderen die met jullie meekomen.  

Helaas door corona kan je alleen meedoen aan de 
VVIJ Jeugddag als je je aangemeld hebt.  

We hopen op een grote opkomst en gaan er weer een 
leuke dag van maken. 

Met sportieve groeten,  

Toernooicommissie VVIJ 

 

 


