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ben je geen cluppie
NIEUWSBRIEF 2
Deze nieuwsbrief niet per mail
ontvangen? Meld het bij
ledenadministratie@vliegdorp.nl,
zodat we uw juiste mailadres
kunnen invoeren!
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NIEUWE SPELVORMEN
ONTWIKKELINGEN VLIEGDORP-JEUGD
NIEUWE SPELVORMEN O9-PUPILLEN
OVERLEG MET DE GEMEENTE
AVG BIJ VLIEGDORP
HAPPY FAMILY TOERNOOI

Beste Vliegdorpers,
Het seizoen is inmiddels bijna ten einde. Gelukkig spelen we door met het mooie weer, tot begin
juni. Een mooi moment om iedereen weer een beetje bij te praten over de nodige
ontwikkelingen binnen de club.
Uiteraard kijken we ook al vooruit naar het volgende seizoen. We willen als bestuur het volgende
seizoen graag in met het thema “VERBINDING”. Verbinding van jeugd en senioren, van ouders en
spelers, van club en dorp, enzovoort. Vliegdorp is een prachtige club, een begrip in Soesterberg.
Niet alleen als voetbalclub, maar ook als verzamelplaats: Voor buitenschoolse opvang, voor
wandelclubs, voor schoolvoetbal, voor buurtgenoten, voor carnaval, voor een feestje. Kortom,
die verbinding is wat onze club zo mooi maakt. We hopen dat iedereen die Vliegdorp een warm
haart toedraagt die verbinding met ons aan wil gaan.
Verschillende ontwikkelingen voor dit en komend seizoen staan in deze nieuwsbrief benoemd.
Mede namens mijn mede-bestuursleden wens ik iedereen een succesvolle competitie-afsluiting
toe. En veel leesplezier.
Ton Hendrickx
Voorzitter

GESPREIDE CONTRIBUTIE-BETALING
Vanaf volgend seizoen bieden we onze leden ook de mogelijkheid om de contributie per maand
te betalen. We hebben daartoe verschillende verzoeken gekregen en hebben dat intussen
boekhoudkundig ingericht, zodat het bedrag maandelijks wordt afgeschreven. Uiteraard
betekent dat niet dat leden per maand kunnen opzeggen. Je bent het hele seizoen lid van de
club, de maandelijkse betalingsmogelijkheid is een extra service. De landelijke sluitingsdatum
voor het schriftelijk opzeggen van lidmaatschap blijft 1 juni. Vanaf die datum worden bij alle
clubs (ook bij ons) de teams ingedeeld en aangemeld bij de KNVB. Hierbij nogmaals hier de
geldende regels:
- Opzegging schriftelijk (per mail) naar ledenadministratie@vliegdorp.nl
- Deadline 1 juni 2018 (na deze datum bent u contributie voor het volgende seizoen
verschuldigd
- U ontvangt van ons een bevestiging van uw opzegging
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ONS EERSTE ELFTAL
Voor het nieuwe seizoen hebben we
hoofdtrainer Raymond Lantinga
gecontracteerd. Voor sommigen
van u een bekend gezicht, hij was
al eerder trainer van Vliegdorp 2.
Raymond heeft zich onlangs
gepresenteerd aan de voltallige
selectie van 1 en 2 en heeft veel
zin in zijn nieuwe uitdaging. Naast
zijn trainerschap bij Vliegdorp
blijft hij ook bondscoach van het
Nederlands Dovenelftal, een job
die goed te combineren is,
aangezien het Dovenelftal ook vaak
traint bij Vliegdorp.

VERBINDING MET VRIJWILLIGERS
Vliegdorp is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid en inzet van vrijwilligers. Maar helaas
doen te weinig handjes te veel werk. We willen iedereen dan ook verzoeken om samen de
handjes uit de mouwen te steken:
Een jeugdteam begeleiden of
trainen, een bardienst draaien, een
keukendienst meedraaien, etc.
Genoeg te doen. Gelukkig hebben
we ook al veel waardevolle
vrijwilligers, maar we zijn met te
weinig. Vandaar dat we met ingang
van volgend seizoen de
vrijwilligersbijdrage à € 50,00 per
lid gaan innen bij leden (of ouders
van jeugdleden) die geen
vrijwilligerswerk doen. Enige jaren
geleden heeft de Algemene
Ledenvergadering hier al mee
ingestemd. We hebben dat tot nu
toe niet doorgevoerd, maar het
aantal vrijwilligers wordt nu te
krap om dit vol te houden.
Voorkom dat deze
vrijwilligersbijdrage bij u wordt
geïnd en geef u op als vrijwilliger
via info@vliegdorp.nl.
De vrijwilligers van Vliegdorp doen achter de schermen meer dan u denkt. Elke inspanningen van
(ouders van) onze leden wordt zeer gewaardeerd!
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NIEUWE SPELVORMEN O-10 - O-12 PUPILLEN
In het kader van het ambitieuze KNVB-plan “Winnaars van Morgen” is voor het eerst in twintig
jaar een aantal veranderingen in het jeugdvoetbal voorzien. In het komende seizoen betekent
dat, dat onze jongste spelers (O-9 en O-10) op een kwart-veld 6x6 spelen. De leeftijdsgroepen O11 en O-12 gaan naar een half veld en spelen 8x8. Vanaf O-13 spelen de teams 11x11 op een heel
veld, daar gaat niets veranderen.

ONTWIKKELINGEN VLIEGDORP-JEUGD
Gerard Weterman is inmiddels aangesloten bij het bestuur als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling. Ook hier wordt veel werk verzet en dat leidt tot mooie resultaten! Verschillende
jeugdteams van Vliegdorp spelen al op 1e-klasse-niveau en doen dat zeer verdienstelijk. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw Vliegdorp-jeugdvoetbal-plan. Ook zijn er
taakomschrijvingen gemaakt voor trainers en leiders, willen we met behulp van de KNVB-app
‘Rinus’ een trainingsplan maken voor alle teams en bereiden we ons voor op de nieuwe
wedstrijdvormen voor O-10, O-11 en O-12. Op 1 juli aanstaande wordt de nieuwe teamindeling
voor het volgend seizoen gepubliceerd op onze website.

OVERLEG MET DE GEMEENTE
In gemeenteland is na de verkiezingen het een en ander veranderd, zo hebben we een nieuwe
wethouder ‘sport’, Harrie Dijkhuizen. We gaan zo snel mogelijk met hem in gesprek om een
aantal belangrijke zaken met hem te gaan bespreken, zoals de samenwerking met de BSO (Bink),
de staat van ons kunstgrasveld en afspraken met de gemeente inzake huur en gebruik van het
sportpark.

AVG BIJ VLIEGDORP
Ook wij moeten gaan voldoen aan de nieuwe privacy-regelgeving AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). De kranten staan er vol van. Het bestuur is daar druk mee bezig en zal er
voor zorgen dat ook onze club met ingang van het nieuwe seizoen (zoals vele andere clubs in
Nederland is de deadline van eind mei ook voor ons te strak) aan alle regels voldoet.

HAPPY FAMILY TOERNOOI
Op 16 juni is het weer zo ver, ons traditionele Happy Family Toernooi staat op het programma!
Het toernooi begint om 13:00 uur en wordt afgesloten met een hapje, een drankje en muziek.
Geef je (team) snel op, de wedstrijden worden 7x7 op een half veld gespeeld.

