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Stormschade aan onze businesswall. 

Wedstrijdschema  bekijken. 
Hoe kan je zien wanneer en tegen 
welke tegenstander je moet 
voetballen? Deze vraag wordt ons 
vaak gesteld. Daarom hebben we een 
kleine gebruiksaanwijzing gemaakt. 

Op de speeldagen-kalender 2010-
2011 van de KNVB, welke op de 
website www.velocitas1897.nl kan 
worden gedownload, staat wanneer 
voor alle teams welke speelrondes 
gepland staat( 1 t/m 26). Je moet 
eerst bepalen tot welke categorie 
jouw team behoort. Dit wordt 
uitgelegd op de speeldagenkalender. 
Kijk vervolgens in de kolom waartoe 
jouw team hoort(1 t/m 4). Nu kan je 
zien op welke datum welke 
speelronde gespeeld wordt. Op 
www.voetbal.nl kan je bij jouw team 
vervolgens zien wie tegen wie en 
wanneer speelt in speelronde 1 t/m 
26. 

Activiteitencommissie 
Velocitas heeft weer een activiteiten-
commissie. Irma Klunder gaat samen 
met een aantal enthousiastelingen 
leuke dingen organiseren. Zo kon een 
ieder na afloop van een 
thuiswedstrijd van het eerste tegen 
betaling van een gering bedrag lekker 
chinees eten.  

Komende activiteiten: 
18 maart- Pokeravond 
15 april   - Paaskaarten en sjoelen. 
 
Kijk voor meer info op de website. 
 

Op 5 februari j.l. stormde het behoorlijk hard. Als gevolg hiervan raakte 
onze businesswall langs de A7 beschadigd en ook de businesswall/ 
ballenvangers op het hoofdveld. De week daarop zijn Herman Wieringa, 
Appie Beyring en Wim Smid bezig geweest om dit weer provisorisch te 
herstellen. De schade is geclaimd bij de verzekeraar.(zie foto hieronder) 

 

Vacaturebank Velocitas 1897 
De vacaturebank is een nieuw en terugkomend item in de nieuwsbrief. 
 
De vacature coördinator zaterdagsenioren wordt voor de rest van dit 
seizoen ingevuld door Mello Boer. Martend Gnodde is al enige tijd 
uitgeschakeld door fysieke problemen. Maarten van harte beterschap en 
Mello succes. 
 
Gezocht worden met spoed: 

 Scheidsrechters voor de senioren zaterdag 
 Kantinemedewerkers(vooral op dinsdagavond en zaterdagmiddag) 
 Vrijwilligerscoördinator(en) 

 
Voor informatie kan je contact opnemen met onze secretaris Wim Smid. 
Tel:06-52360005 of email secretaris@velocitas1897.nl  
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Sponsorloop 10 april 

Zondag 10 april a.s. organiseert de 

jeugdafdeling in samenwerking met 

studenten van het Alfa College een 

sponsorloop voor de F t/m D-afdeling. De 

sponsorloop begint rond 11.00 uur en zal 

rond 12.00 uur afgelopen zijn. Via de 

leiders is inmiddels nadere informatie 

verstrekt over het verloop van deze 

ochtend. De opbrengst komt ten goede 

van de jeugdafdeling. Na de sponsorloop 

zullen er een springkussen en 

voetbalschietschijf aanwezig zijn. Om 

14.00 uur speelt Velocitas 1 een 

thuiswedstrijd tegen Roden. Velocitas 1 

staat bovenaan en is volop in de race 

voor het kampioenschap. De spelers 

zullen het erg waarderen als er veel 

supporters van onze jeugdafdeling 

aanwezig zijn om ze aan te moedigen. 

We rekenen op jullie komst deze dag! 

 

 

   

   

 

 

Grote Clubactie 2011 

De opbrengst van de Grote Clubactie 2010 is EUR 1540. Een fantastisch 

bedrag met dank aan de inzet van onze jeugdspelers! Top gedaan 

jongens! Van de opbrengst van afgelopen jaar is sinds kort een 

tafeltennistafel aangeschaft. Tot groot plezier van iedereen zo is al 

gebleken! 

Voor zowel de speler als het team met het meest verkochte loten was 

een leuke prijs beschikbaar. Sascha Wals van D1 heeft deze prijs 

gewonnen, een voetbal met handtekeningen van alle spelers FC 

Groningen. De patat met ranja voor het team met het meest verkochte 

loten gaat naar D1. Gefeliciteerd allemaal! Sam Wormmeester, toen E1, 

heeft van afgelopen jaar zijn prijs nog tegoed. Met excuus van de 

jeugdafdeling, maar ook voor jou ligt nu een bal met handtekeningen 

klaar. De jeugdcoördinator zal de prijzen overhandigen. 

  

Selectietrainingen 

Binnenkort zullen de reguliere trainingen tijdelijk worden vervangen 

door selectietrainingen. Dit zal zowel op de training als op de site 

worden vermeld. Houdt de site dus goed in de gaten de komende 

periode! 

 

    


