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Nieuws vanuit het dagelijks bestuur 
Onlangs heb je in de mail kunnen lezen dat het dagelijks bestuur per 1 juli 2022 stopt.
Na 5 jaar ons met veel passie voor de club te hebben ingezet, is het nu tijd voor nieuwe energie en 
ideeën. Om de toekomst van de club te waarborgen, zijn wij op zoek naar VVIJ’ers die mee willen 
denken over de invulling van deze cruciale posities binnen onze club.
Ben je geïnteresseerd in één van deze functies en wil je meer weten over de taken die erbij horen? 
Neem dan contact op met de voorzitters (voorzitter@vvij.nl).

Wij wensen jullie  namens het hele VVIJ bestuur, hele prettige Kerstdagen en een fantastisch en 
sportief 2022! Er ligt voor alle vrijwilligers een attentie klaar om je te bedanken voor je inzet en 
enthousiasme. We hadden dit graag op een andere manier aan jullie overhandigd, maar gezien de 
corona maatregelen, is dit helaas niet mogelijk. Een ploegleider of bestuurslid, zal binnenkort de 
attentie bij je komen bezorgen. De coördinatoren zorgen ervoor dat de attentie tijdens de 
nieuwsjaarcup worden overhandigd aan de trainers en leiders.
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Hulp in Wedstrijdsecretariaat! 

Na de winterstop hebben we ouders nodig die helpen in het wedstrijdsecretariaat.
Op dit moment hebben we al een indeling voor de barbezetting. In onderstaand schema kan je zien, 
welk team in welke week staat ingedeeld. 

Na de winterstop moet dat team niet alleen vrijwilligers leveren voor de bardienst, maar ook voor 
hulp op het wedstrijdsecretariaat. Het gaat op zaterdag om twee blokken, één van 10.30-12.30 uur 
en één van 12.30-14.30 uur. Eén ouder per tijdsblok is al voldoende voor het secretariaat. 

Wat wordt er van je gevraagd?
De leider van de tegenstanders én van onze eigen teams melden zich bij aankomst op het 
wedstrijdsecretariaat. Daar is een lijst met de indeling aanwezig, waarop vermeld staat, welke teams 
op welk veld spelen en welke kleedkamer tot hun beschikking staat. 
Deze informatie geef je door aan de betreffende leiders. 
Tevens ontvang je de scheidsrechters en maakt gezellig een praatje. Ook zij staan gekoppeld aan een 
wedstrijd en veld, dus je geeft door waar ze moeten zijn en je zorgt ervoor dat ze tijdens de rust iets 
te drinken hebben!  

Samen zijn WIJ VVIJ en willen we met plezier voetballen en daar hebben we jullie hulp hard bij 
nodig!!!

Na de winterstop ziet de indeling per team er als volgt uit, voor zowel bardiensten als bezetting op 
het wedstrijdsecretariaat. Gezien de huidige coronamaatregelen is nog onduidelijk wanneer het 
sportpark weer open gaat voor wedstrijden.
Via de ploegleider hoor je wanneer en hoeveel vrijwilligers er nodig zijn!
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Indelingsproces VVIJ

Bij de indeling van de teams voor het volgende seizoen, worden onderstaande stappen doorlopen.

1. Begin april
Bijeenkomst van de huidige trainers en leiders per leeftijdscategorie met de 
leeftijdscoördinator en technisch manager. 
Doel is om middels een vragenformulier informatie over het team en individuele spelers te 
weten te komen, die meegewogen kunnen worden in het indelingsproces.

2. Half april
Het opstellen van een eerste voorlopige indeling naar aanleiding van de informatie van de 
huidige trainers en leiders. 

3. Begin mei
Bijeenkomst van de talentontwikkelaars waar de voorlopige indelingen worden vergeleken 
met de rapporten van de talentontwikkelaars. 

4. Half mei
Bijeenkomst met de selectietrainers met als doel de voorlopige selecties in kaart te brengen. 
Hierin zal de informatie van de huidige trainers en leiders en talentontwikkelaars 
meegenomen worden

5. Begin juni
Meeting met de huidige trainers en leiders met als doel om de voorlopige indelingen te delen 
en de mogelijkheid te bieden om middels een formulier eventuele op- en aanmerkingen te 
geven op deze voorlopige indelingen. 
A-categorie spelers moeten eventueel vóór 15 juni overschrijving aanvragen.

6. Begin juni
Het behandelen van eventuele op- en aanmerkingen van de huidige trainers/leiders. Hier zal 
een terugkoppeling volgen aan degene die een op- of aanmerking heeft gegeven op de 
voorlopige indelingen. 

7. Half juni
Op 12 juni delen wij de voorlopige indelingen via de website, coördinatoren en social media. 
Belangrijk is om te onthouden dat 15 juni de uiterste datum is voor aanvragen overschrijving 
A-categorie bij de KNVB.

8. Begin juli
Het indelingsproces wordt afgesloten middels het delen van de definitieve team/elftal 
indelingen voor het nieuwe seizoen. 

Belangrijk is om te onthouden dat 1 juli de deadline is om schriftelijk aan te geven of je doorgaat 
of gaat stoppen bij VVIJ. 
Dit is ook de reden dat de definitieve indelingen pas na 1 juli bekend gemaakt kunnen worden.
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Trainen tijdens aangescherpte coronaregels

Zolang de aangescherpte maatregelen van kracht zijn, is er een tijdelijk trainingsschema.

Er zijn al veel teams die hier gebruik van maken, maar uiteraard willen wij alle teams de mogelijkheid 
bieden te trainen tot uiterlijk 17:00 uur. Met de huidige maatregelen mogen alleen teams trainen 
waarvan de spelers 17 jaar of jonger zijn.  

Wil jij ook trainen met jouw team, stuur dan een mail naar planning@vvij.club.  

We proberen de wensen van de teams zoveel mogelijk te verwerken. Dus ruime blokken en veelal 2x 
per week trainen. Mocht de vraag groter worden, dan zullen we wellicht teruggaan naar 1x trainen 
per week of het aantal teams per veld uitbreiden.

We rekenen hiervoor op jullie begrip.

Het sportpark zal de komende weken dan ook gewoon open blijven om te trainen.

BELANGRIJK: Verzamel met het team voor het hek, ga gezamenlijk het sportpark op en sluit het hek
nadat de spelers het sportpark op zijn gegaan. Na de training verlaat je gezamenlijk het sportpark en 
wordt het hek ook weer afgesloten.

Huidige coronaregels op het sportpark van VVIJ

Hieronder kun je de coronaregels en maatregelen raadplegen welke gelden op het sportpark van 
VVIJ met ingang van 19 december.

Voor trainingen gelden de volgende regels:

Alle teams tot en met JO17 en MO17 kunnen trainen zonder beperkingen. Wil jij ook 
trainen met jouw team, stuur dan een mail naar planning@vvij.club.
Alle trainingen voor speler van 18 jaar en ouder zijn niet mogelijk, gezien de opgelegde 
beperking, sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter.
Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 
Kom omgekleed naar de training. Alleen het ballenhok is toegankelijk voor de trainer. De 
kleedkamers, wedstrijdsecretariaat, clubhuis en toiletten zijn gesloten.
Jullie verzamelen met je team voor het hek, gaan samen naar binnen en sluiten het hek 
weer af.
Na de training verlaten jullie direct, met het hele team het sportpark en sluiten het hek 
weer af. Wij verwachten dat de trainers/leiders hier hun verantwoordelijkheid in nemen.
Het sportpark wordt vóór 17.00 uur verlaten.
Het sportpark is gesloten tussen 17:00 - 5.00 uur.  
Alle basismaatregelen blijven vanzelfsprekend van toepassing.
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Online Algemene LedenVergadering (ALV)

Op 11 januari om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats via 
een online meeting.

Ben jij ook aanwezig bij de ALV? Geef je dan op via secretaris@vvij.nl. 

We hopen vele leden en ouders van onze jeugd te mogen verwelkomen 
tijdens deze digitale ALV.

Met sportieve groet,
Het bestuur VVIJ

Save the date – Ruilavonden kledingcommissie

Is jouw VVIJ voetbaltenue te klein? 

Op 25, 26 en 27 januari 2022 van 19:00 uur tot 20:00 uur kun je het 
komen omruilen!

Nieuwjaarscup 2022 – 8 & 9 januari 2022.

Op zaterdag 8 en zondag 9 januari organiseert VVIJ de 
eerste editie van de Nieuwjaarcup voor Jeugdleden van VVIJ.
Op zaterdag 8 januari kunnen de leden van de teams 
JO14 t/m JO18 en MO17 deelnemen.
(vanwege de coronaregels, is dit aangepast naar 
leden t/m 17 jaar).
Op zondag 9 januari kunnen de leden van de teams
JO8 t/m JO13 en de MO15 deelnemen.
De teams worden gemixt en op het hoofdveld wordt er
een arena met 3 boardingvelden opgebouwd.
De inschrijving is inmiddels afgelopen. 
Het organiserend team is nu bezig met het indelen van de
teams en de verdere voorbereidingen.
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Petitie N210

Op 30 juli 2021 hebben Isay en Noah, twee (oud) VVIJ-ers een ongeluk gehad op de N210. Beide 
jongens hebben het ongeluk helaas niet overleefd.

Yassin Harris heeft samen met zijn vriendgroep, waaronder een aantal VVIJ-ers, het initiatief 
genomen om handtekeningen te verzamelen om aandacht te vragen voor deze situatie. De plannen 
voor het veiliger maken van deze weg liggen er al, maar worden pas in 2023 uitgevoerd.
In het nieuwe jaar gaan zij met de handtekeningen naar de provincie Utrecht en hoe meer 
handtekeningen, hoe beter men daar luistert naar hun verhaal.

Dus scan de QR code en geef je handtekening en zorg dat de N210 niet nog meer slachteroffers 
maakt.


