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Voetbaltassen
In de nieuwsbrief van december en november hebben jullie gelezen dat, met de opbrengst van de
grote club actie, nieuwe voetbaltassen aan worden geschaft. Hier wordt nu achter de schermen
hard aan gewerkt. Begin volgend seizoen zullen deze tassen zeer waarschijnlijk binnen zijn. De
stuurgroep bekommert zich nu vooral over de kleur en de printjes. Roze met bloementjes? Rood
met vlinders? Misschien wel voorzien van voetballen in hartjes vorm? Ritsversieringen met
kraaltjes en een gewatteerde paarse suede binnenkant? Een paar hobbels te nemen zoals jullie
lezen, maar verder kunnen jullie dit in alle vertrouwen aan de stuurgroep overlaten.
Groetjes, Jeroen de Boer, Eveline Blekkenhorst, Janiek Kwakkel, Nicole v/d Kolk en Natanja
Brouwer

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:

Hii! Mijn naam is Claudia Noordman en ik speel in dames 1. Heel wat jaren geleden ben ik als klein
meisje begonnen in een jongensteam bij ZAC. Toen er een meidenteam gestart is ben ik vrij snel
daarin beland en inmiddels voetbal ik al een aantal jaren in het eerste damesteam. Wat ik me nog goed
kan herinneren is ons kampioenschap in de MA1 en de zaterdag(avond)en die we als team altijd met
zijn allen doorbrachten. Wat een feestje altijd die zaterdag, érg gezellig! Het voetballen op zich is
natuurlijk leuk, maar de gezelligheid binnen een team en binnen een club is voor mij minstens zo
belangrijk. De eerste jaren bij de meiden/dames heb ik als lid van ZAC gespeeld en momenteel spelen
we onder de naam VVZ. Een club waarvoor veel verschillende mensen zich enorm inzetten en waar al
mooie dingen bereikt zijn. Zelf sta ik als vrijwillger in de kantine van ZAC, vaak ’s ochtends als de
kleinste jeugd hun wedstrijden speelt. Ik vind het mooi om te zien hoe die enthousiaste jonge spelers en speelsters bezig zijn
met hun teamsport. Momenteel staan wij als dames 1 op een 5e plek in de competitie. Waar we het seizoen erg goed zijn
gestart, hebben we helaas ook onze mindere periode gehad: regelmatig achter elkaar verloren en weinig opkomst, veroorzaakt
door veel blessureleed. Op dit moment zijn we bezig weer een goede reeks neer te zetten om toch nog wat hoger op de ranglijst te kunnen eindigen. Het is fijn dat de meeste blessuregevallen weer aan kunnen sluiten en dat we weer in steeds grotere
getale op het veld staan. De pen geef ik graag door aan Evert Aukema: een enthousiaste en betrokken trainer die ons
(destijds samen met Jan Verheijen) uit de brand heeft geholpen toen we zonder trainer(s) zaten. Inmiddels hoort hij al een aantal jaren als trainer bij ons team, erg fijn!
Groetjes, Claudia Noordman

Speelster van de maand:
Eva ter Heege uit de MC1 is het volgende talent dat zich aan u voorstelt!

Naam

Eva ter Heege

Leeftijd

15

Team

MO15-1

School/opleiding/werk

Het CCC.

Wat is je favoriete club in Nederland en waarom? Feyenoord omdat ze mooi en goed voetballen.
Wat is je favoriete buitenlandse club en waarom? Fc Barcelona omdat ze goed zijn.
Wie is je favoriete speler en waarom?

Neymar omdat hij goed kan voetballen.

Welke wedstrijd hoop je ooit nog eens in het
echt te zien?

Fc Barcelona tegen Real Madrid

Wat heb je al geleerd sinds je bij VVZ voetbalt?

Elkaar coachen, posities overnemen en goed en snel
overspelen.

Wat hoop je nog te leren dit seizoen?

Een hoge bal netjes aan te nemen.

Wat is je favoriete positie en sta je daar ook dit
seizoen?

Mijn favoriete positie is linksback en daar sta ik eigenlijk
ook altijd.

Wat is je ideale voorbereiding op een wedstrijd?

De warming-up

En tot slot: wat is het állerleukste aan je team?

De gezelligheid. Zowel bij de training, bij de wedstrijd en
ook daarbuiten.
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V O L G V V Z O O K O P S O C I A L ME D I A !

Technische Commissie
Richard Wink is de nieuwe voorzitter van de TC. Met vragen over het technische beleid binnen VVZ, kunt u bij hem terecht. In
de volgende nieuwsbrief een kort verhaal over de taken van de TC en waar ze nu vooral mee bezig zijn.

Beste speler en/of ouder,
Vorig jaar hebben wij aan iedere (jeugd)speler op naam en nummer een presentatiepak uitgereikt. We merken dat
er veel vragen zijn over het gebruik. Ik wil daarom met deze e-mail graag nog een keer de Bruikleenovereenkomst
(zie volgende bladzijde) onder de aandacht brengen.
Het presentatiepak is alleen bedoeld om te dragen voor en na de wedstrijd. Dus niet bij trainingen en niet buiten
de wedstrijddagen. Het is een duur pak, we vragen daarom om er goed mee om te gaan. Bij vermissingen of verwijtbare schade moeten de kosten van vervanging of reparatie op de persoon worden verhaald. Lees s.v.p. de
Bruikleenovereenkomst nog een keer goed door.
Ben je iets kwijt, is een rits defect of heb je andere vragen, neem dan contact op met de kledingcommissie. Misschien is een kledingstuk gevonden of kan de rits worden vervangen. Het e-mailadres is: kledingcommissie@zac.nl
Ik wens iedereen een mooie voorjaarscompetitie toe.
Met sportieve groet,
Roel Broeksma
secretaris

Bruikleenovereenkomst
De ondergetekenden:
Z.A.C. (verder genoemde de vereniging) en
Naam lid …………………………………………………………………………………………………; (verder genoemd lid)
In aanmerking nemende dat de vereniging bereid is sportkleding in bruikleen aan het lid te geven.
De overeenkomst geldt voor de volgende kledingstukken;
- Presentatiejack maat; Contr.nr; - Presentatiebroek maat; Contr.nr; - Polo maat; - Jas maat; - Hoodie maat; - Wedstrijdshirt uitgegeven per team - Wedstrijdshort uitgegeven per team
De bovengenoemde partijen wensen deze bruikleenovereenkomst op basis van de hiernavolgende bepalingen te sluiten. De partijen
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1: Doel
De vereniging geeft vanaf heden bovengenoemde sportkleding aan het lid in bruikleen voor de tijd dat hij/zij ingeschreven staat bij de
vereniging. Het lid verklaart de sportkleding in goede staat van onderhoud van de vereniging ontvangen te hebben.
Artikel 2: Verplichtingen
Het lid verplicht zich de sportkleding tijdens de wedstrijddagen te dragen. Het is niet toegestaan de sportkleding tijden de training of
buiten de wedstrijddagen in het openbaar te dragen. Het lid is verplicht de sportkleding in goede staat te behouden. Het lid is bij
beëindiging van de bruikleenovereenkomst verplicht de sportkleding aan de vereniging terug te geven.
Artikel 3: Team tas
Een team ontvangt voorafgaand aan het seizoen een tas met teamkleding bestaande uit een shirt en short per lid. Aan het eind van het
seizoen wordt de kledingtas ingenomen. Het lid is voor een gelijk deel als zijn/haar teamgenoten verantwoordelijk en aansprakelijk aan
het schade of verlies van de teamkleding. Mocht het team bestaan uit bijvoorbeeld 14 spelers, dan is het lid aansprakelijk voor 1/14e
deel. Éen enkel lid is aansprakelijk voor het gehele schadebedrag als dit duidelijk aanwijsbaar is ontstaan door zijn/haar toedoen.
Artikel 4: Schade
Schade door verlies of beschadiging van de sportkleding dient door het lid direct aan de kledingcommissie gemeld te worden. Bij verwijtbare schade komen de kosten voor vervanging of reparatie ten laste van het lid en zullen schriftelijk door de kledingcommissie aan
het lid meegedeeld worden. Het is niet toegestaan de sportkleding te merken. De kosten van vervangen, zoals vastgesteld in deze
overeenkomst, worden d.m.v. automatische incasso geïncasseerd van de rekening van het lid. Lid geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor automatisch incasso.
Artikel 5: Einde overeenkomst
De bruikleenovereenkomst eindigt van rechtswege door beëindiging van het lidmaatschap, overschrijving naar een andere vereniging,
beëindiging van de sponsorovereenkomst of door een besluit van het bestuur. Kleding blijft ten allen tijde eigendom van Stichting Promotie Z.A.C.
Artikel 6: Teruggave na beëindiging overeenkomst
Het lid dient na beëindiging van de bruikleenovereenkomst, opzegging van het lidmaatschap of overschrijving naar een andere
vereniging de sportkleding aan de kledingcommissie te retourneren. Indien bij overschrijving naar een andere vereniging de
sportkleding niet geretourneerd is, wordt geen overschrijving verleend.
Artikel 7: Wasvoorschrift
Het lid dient bij het wassen van de bovengenoemde kleding het wasvoorschrift in acht te nemen. Dit wasvoorschrift is in iedere team
tas aanwezig. Voor vragen hierover kunt u bij de leider van het team of de kledingcommissie terecht.
Tot slot:
Indien zich een geschil voordoet ten gevolge van de teruggave van de sportkleding heeft het bestuurslid VC van de vereniging de laatste stem.
De ondertekende verklaard akkoord te gaan met de bruikleenovereenkomst;
Datum:
……………………………………. ………………………………………
Lid of vertegenwoordiger Namens het bestuur Z.A.C.
*Onderstaande kosten worden in rekening gebracht bij schade door verlies en/of verwijtbare beschadiging van de in bruikleen verstrekte sportkleding:
- Presentatiepak seniormaat € 51,99 incl. bedrukking - Polo seniormaat € 28,99 incl. bedrukking
- Presentatiepak jeugdmaat € 46,99 incl. bedrukking - Polo jeugdmaat € 23,99 incl. bedrukking - Jas € 53,99 incl. bedrukking - Hoodie
€ 00,00 incl. bedrukking - Wedstrijdshirt € 21,50 incl. bedrukking - Wedstrijdshort € 13,50 incl. bedrukking
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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.

