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Huishoudelijke mededelingen:
Als start van deze nieuwsbrief, een paar mededelingen van huishoudelijke aard:
Als je met je team de laatste bent die op zaterdag een wedstrijd op dat veld speelt, neem dan alsjeblieft de vlaggen mee naar de
kantine. Daar zijn mensen die het weer verder kunnen opruimen, maar het scheelt veel als zij zelf niet alle velden langs moeten
gaan.
Gebruik de kleedkamer zoals je ook je eigen kamer gebruikt. (En hiermee bedoel ik niet; smijt je kleren op de vloer, laat je make
up slingeren en gooi papieren en etensresten op de grond). Als je samen met je team er voor zorgt dat alle troep in de prullenbak
komt en de vloer netjes is, dan is de velddienst jullie erg dankbaar.
We weten dat het in de winter bibberen geblazen is, maar toch zouden we het waarderen als jullie de verwarming uitdraaien nadat
je gedoucht hebt. Tot die tijd kun je lekker je sokken en kleren erop leggen zodat je er warm in stapt, maar daarna mag de verwarming uit. Dit bespaart kosten en is ook nog eens beter voor het milieu :) Twee vliegen in één klap.

AGENDA TIP:
Vrijdag middag/avond 30
juni vrijhouden voor de
meidendag van 2017!
In de volgende nieuwsbrief
meer informatie over deze
dag!

Vaste rubriek:
Doorgeefluik:

Mijn naam is Inge Wolke. Ik ben getrouwd met Jeph en samen hebben we twee
zonen, Bas (18 jaar) en Daan (15 jaar). De jongens voetballen allebei bij al vanaf de
mini’s bij ZAC. Toen de oudste bij de mini’s zat ben ik coördinator van de mini’s geworden en dan ben ik nu nog steeds. Herman Kraijer traint al ruim 10 jaar onze
mini’s elke woensdagmiddag, het is een genot om naar de jongste spelers te kijken. Ik
ben dus al ruim 12 jaar betrokken bij ZAC. In het verleden heb ik ook nog de planning van de pupillenscheidsrechters en de F laag gecoördineerd. Op dit moment ben
ik lid van de kledingcommissie van ZAC en VVZ en doe ik de ook kantineplanning van
ZAC. De kantine heeft meer dan 100 vrijwilligers, het kost best wel tijd en moeite
om de planning elke week weer rond te krijgen. Gelukkig lukt dat (bijna) altijd! Ik heb
nog wel een tip voor jullie van de kledingcommissie; zorg ervoor dat je team bij de
start van het seizoen een leider heeft zodat in ieder geval de voetbaltas met wedstrijdkleding opgehaald kan worden! Ik geef het stokje door aan Claudia Noordman, zij voetbalt bij VVZ in het eerste elftal en is een lieve en betrokken vrijwilligster
van de kantine van ZAC.
Groeten Inge Wolke

Speelster van de maand:
Niemand minder dan Kirsten Maarleveld is deze maand de speelster van de
maand. Zij speelt in dames 1 en heeft daar al veel doelpunten en assisten op
haar naam staan. Ze heeft altijd bij de jongens in de selectie gevoetbald, totdat
dames 1 in 2012 versterking nodig had. Deze vonden ze in, de toen nog jonge,
Kirsten. Ze werd al snel belangrijk voor het team. Hieronder vertelt ze meer
over zichzelf.

Naam

Kirsten Maarleveld

Leeftijd

19

Team

Dames 1

School/opleid
ing/werk

Ik volg op Landstede de opleiding verzorgende IG.

Wat is je
favoriete
club in Nederland en
waarom?
Wat is je
favoriete
buitenlandse
club en
waarom?
Wie is je
favoriete
speler en
waarom?
Welke wedstrijd hoop je
ooit nog eens
in het echt te
zien?

PEC Zwolle omdat ik een echte Zwollenaar ben.

Wat heb je al
geleerd sinds
je bij VVZ
voetbalt?
Wat hoop je
nog te leren
dit seizoen?
Wat is je
favoriete
positie en sta
je daar ook
dit seizoen?
Wat is je
ideale voorbereiding op
een wedstrijd?
En tot slot:
wat is het
állerleukste
aan je team?

Het snelle overspelen en het communiceren onderling tijdens de wedstrijd.

Barcelona omdat ik vind dat ze mooi voetbal laten zien.

Lionel Messi omdat het een goede voetballer is.

Barcelona tegen Real Madrid.

Een 1 op 1 actie op de keeper goed af te ronden.
Mijn favoriete positie is in de aanval ik sta dan ook dit seizoen vaak links buiten, spits of rechts buiten
dit verschilt per wedstrijd.

Een goede warming up.

De gezelligheid onderling en het positief coachen tijdens de wedstrijd.

R O N D DE 1 5 E V A N DE M A A N D KO M T D E V V Z NI E U W S B R I E F
UIT.

V O L G V V Z O O K O P S O C I A L ME D I A !

Teamuitje MO15-1
Na vele voorstellen voor een data voor een teamuitje is het uiteindelijk gelukt om met z’n allen weg te gaan.
Zaterdag 14 januari was het zover. Helaas was er toch één aanwezige; Nancy, maar dat gaan we met het eind uitje
goed maken.
Om 16.00 zijn we met de fiets richting Rebound vertrokken. Van 17-18 kwamen de mooiste sprongen, duikelingen, salto’s en rode hoofden voorbij. Een erg leuke aanwinst voor Zwolle. Het was ook best vermoeiend, dus
na het springen nog even wat gegeten en gedronken. Van al die beweging word je ook hongerig. Om 19.00 konden
we aanschuiven bij pizzeria de Plantaan. Gekletst, gelachen en hele pizza’s werden er naar binnen geschoven.
Daarna nog een ijsje bij de MAC gegeten en rond 21.00 was iedereen weer thuis.
Het was erg gezellig! Veel lol gehad, de meiden hebben elkaar op een andere manier leren kennen. Dus we gaan
zeker nog een keer in de herhaling.
Groetjes, Sigrid.
Leidster MO15-1.

Sponsoring E7 ZAC
Wil jij het voetbalteam E7 van ZAC sponsoren?
Ze lopen zaterdagmiddag 15 april mee met de #kidsrun in #ZwolleZuid.

Ze halen geld op voor het #Diabetesfonds.
Waarom? Omdat er een teamgenoot diabetes heeft. De kids
zien dit, praten erover, stellen vragen. Verder is de teamgenoot
gewoon een teamgenoot. En dat is goed!
Help *JIJ* dit team geld op te halen om te zorgen dat hun teamgenoot en alle andere mensen met diabetes geholpen kunnen
worden? Tof!
~ Klik op de link hieronder en doneer ~

http://www.diabeatit.nl/
e7voetbalzaczwollerentdekidsrun

VR2—Sterk tegen MS
Dit jaar kregen wij het vervelende nieuws te horen dat de vrouw van onze trainer, wat tevens de moeder van 1 van onze
teamleden is, de ziekte van ms heeft. Deze mensen zijn er altijd voor ons als team, zo ook zijn vrouw die ons in weer en
wind zon of regen ALTIJD aanmoedigt!! Wij willen graag iets terug doen en wat is er nu
mooier dan gelijk iets voor alle mensen te doen?
Pauline uit VR2 heeft deze actie opgezet en inmiddels is er al €296 opgehaald! Wat een geweldig bedrag. Mocht
u dit verhaal ook een warm hart toe dragen, dan hopen we dat u een (kleine) donatie wilt doen en dit eventueel
wilt delen in uw vrienden– en kennissenkring.

https://www.sterktegenms.nl/team/vvz-dames

NIEUWSBRIEF

Grote dank:
Sport-inn formule is een groeiende franchiseorganisatie met 8 sportzaken
door het land. Hiervan zijn de meeste vestigingen gelegen in het noord-oosten
van het land.
Op vrijdag 31 oktober 2014 is de nieuwste winkel in Sneek geopend!
De Sport-inn formule kenmerkt zich door de verkoop van sportartikelen voor
voetbal, running en fitness aan de sporter, maar ook de verkoop van schoenen
en kleding voor de vrije tijd.
De Sport-inn Organisatie is een full franchiseorganisatie waarin de ondernemers intensief worden begeleid in hun
bedrijfsvoering zowel op operationeel als strategisch niveau. Sport-inn Organisatie stuurt centraal de winkels aan
maar geeft ruimte aan de lokale invulling door de franchisenemer.
Sport-inn is onderdeel van Sportimo Retail, Retail Service organisatie. Naast de Sport-inn franchiseformule zijn 8
zelfstandige winkels aangesloten met elk hun unieke identiteit.

Ruim 15 jaar geleden is LimoRental ontstaan uit een passie voor exclusieve
en klassieke auto’s die wij zijn gaan verhuren om de kosten te dekken. In de
loop der jaren is LimoRental uitgebreid tot een bedrijf met een 20-tal
auto’s, waaronder een aantal superstretched limousines en een enorme
Hummer H1 limousine.
Onze hobby is uit de hand gelopen tot een bedrijf met een aantal zeer
enthousiaste medewerkers die elke rit hun best doen om er voor U een
feest van te maken. Ons bedrijf en chauffeurs zijn voorzien van alle diploma’s en papieren die noodzakelijk zijn. LimoRental heeft een zeer uitgebreid en gevarieerd wagenpark, dat
ingezet kan worden voor de meest uiteenlopende gelegenheden. Hier kunt u denken aan trouwerijen, feesten ,
gala, zakelijk vervoer, VIP vervoer enz. We hebben de mooiste auto’s en limo’s in huis voor een zeer scherpe
prijs en in de meeste gevallen rekenen wij ook nog eens geen voorrijkosten.

Ondanks mijn grote fantasie heb ik toch ook jullie hulp nodig om de
nieuwsbrief aantrekkelijk te maken.
Heb je ideeën voor in de nieuwsbrief? Is er een leuk teamuitje geweest?
Heb je een ander verzoek? Wil je gewoon wat vertellen aan alle leden
van VVZ? Mail mij; natanja_brouwer@hotmail.com

Sponsoren:
Even naar de Belg (zo wordt de Belgische Keizer in de volksmond genoemd) om lekker te genieten van het Belgisch eten en de heerlijke
bieren. Je kunt hier een drankje doen of een hapje eten.
Ook worden er arrangementen verzorgd en worden er zalen verhuurd.
Kletsen & Proeven is een sfeervolle bar & bistro midden in het centrum
van Zwolle.
De plek bij uitstek voor een gezellige borrel en of heerlijk diner.

