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 Website Velocitas 1897  
 Afmelden nieuwsbrief 

Velocitas 1897 heeft een nieuw bestuur! 
Op de buitengewone ledenvergadering van 16 januari 2013. Is een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur is als volgt  samengesteld: 

Voorzitter: Sip Zwerver 

Penningmeester: Wim Smid 

Secretaris: Chantal Wolfs 
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 Secretaris en wedstrijdsecretaris: Roel Kok 

 

Het aantreden van het huidige bestuur heeft enige weken op zich laten wachten, zoals u in de vorige nieuwsbrief 

en via de website hebt kunnen lezen. Dit was niet zonder reden. In de weken voor de bestuurswisseling is er door 

de huidige bestuursleden al veel werk verricht omdat vooral financiële situatie zorgelijk is! Eerst hebben wij het vorige bestuur de 

opdracht gegeven en de gelegenheid geboden om orde op zaken te stellen. Toen dit niet lukte hebben we alsnog direct de handschoen 

opgepakt en zijn aan de slag gegaan. Op dit moment werken wij er hard aan om uit de moeilijke financiële situatie te komen. Dit gaat niet 

zonder soms ingrijpende maatregelen. Maar daar is ook aanleiding toe. Wij doen er echter alles aan om met degene die het aangaat 

open te communiceren.  

Wij zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen. Bij deze nodig ik u namens het bestuur uit om langs te komen 

als u vragen heeft of een bijdrage wilt en/of kunt leveren om uit deze situatie te komen. Wij vergaderen in de even weken op dinsdag en 

de oneven weken op maandag. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. U kunt mij ook mailen: voorzitter@velocitas1897.nl  

Sip Zwerver, voorzitter 
*Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn de notulen van deze buitengewone ledenvergadering bijgevoegd!!!  
 

Zonder respect geen voetbal, ook bij Velocitas 1897! 
Zonder respect geen voetbal. Wij hopen  dat deze slogan alle leden, ouders en betrokkenen van Velocitas aanzet om na te denken over 

hoe we met elkaar omgaan. In en om het veld. Tijdens trainingen en wedstrijden. Je respecteert je trainer/leider, teamgenoten, maar ook 

de tegenstander en de scheids- en grensrechters. Het klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook. Behandel anderen zoals jezelf ook 

behandeld wilt worden: met respect. Tegelijkertijd begrijpen wij ook wel dat tijdens het voetbal het er 

soms ‘heet’ aan toe gaat. Maar de emotie mag nooit de overhand gaan krijgen en uitmonden in fysiek 

geweld en/of extreem verbale verwensingen.  

De leden, ouders en betrokkenen van Velocitas zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ook bij 

Velocitas worden wij soms  geconfronteerd met dit gedrag. 

Het mag duidelijk zijn dat wij dergelijk gedrag van onze leden, ouders en betrokkenen niet 

accepteren! Wij zullen niet schromen om passende maatregelen te nemen tegen personen die zich 

hier niet aan houden. Wie de schoen past trekke hem aan!!!! 

 
Nieuwjaarswedstrijd en bijeenkomst 
Op zondag 6 januari  2013 vond geheel volgens traditie de wedstrijd tussen het huidige Velocitas  zondag 1 en een selectie van oud- 

eerste elftalspelers plaats. Nadat het in de eerste helft nog redelijk gelijk op ging moesten de mannen van oud-Velo vooral in de tweede 

helft hun meerdere erkennen in hun jonge opponenten . De einduitslag was 9-1.  Aansluitend was er een  nieuwjaarsbijeenkomst in ons 

clubhuis met een hapje, een drankje. De opkomst viel wat tegen redelijk, maar ondanks dat was het heel gezellig! 

Voor foto’s zie de site van Velocitas 1897. 

Er is deze nieuwsbrief geen specifieke jeugdrubriek de Velocitaantjes. 
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