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PUBLIEK ACHTER DE HEKKEN

Elke maand vrijdag:
Klaverjasavond!
In het verleden was het op
vrijdagavond altijd een drukte
van belang in het clubhuis van
Velocitas. Er werd ook veel
gekaart, maar in de loop van
de jaren veranderde dit en
het kaarten gebeurt nog
slechts sporadisch.
Irma Klunder wil het
klaverjassen op vrijdagavond
weer nieuw leven inblazen en
organiseert elke maand op
vrijdagavond een vrije
klaverjasavond.
A.S vrijdag 20 november 2009
om 20.00 is de eerste keer en
u bent u van harte welkom in
het bruin café!

De KNVB heeft aan de
voetbalverenigingen
verzocht opnieuw kenbaar
te maken dat het niet de
bedoeling is dat er tijdens
wedstrijden publiek zich
binnen de afrastering
bevindt. Dit geldt zowel
voor de senioren als voor de
jeugd. Vaders, moeders,
opa’s, oma’s, broertjes en
zusjes dienen gewoon
achter de hekken te blijven.
De KNVB heeft duidelijke
regels opgesteld welke
personen zich wel binnen de
afrastering mogen
bevinden.

Dit zijn naast de deelnemers
aan de wedstrijd de wissels,
de trainer, de elftalleiders, de
verzorger, de clubarts en een
bestuurslid.
De dug‐out of een bank aan
de zijlijn is voor deze
genoemde personen
bestemd en alleen de trainer,
de verzorger en eventueel de
clubarts mogen het speelveld
betreden, doch slechts
wanneer de scheidsrechter
hier toestemming voor geeft.

Een andere regel van de
KNVB is dat alleen vanaf de
bank of de zijlijn en mits op
beschaafde wijze aan‐
wijzingen aan de spelers
mogen worden gegeven. Met
tien coaches langs de lijn
schiet niemand wat op.
Dus wel aanmoedigingen,
maar geen aanwijzingen. In
de praktijk blijkt dit voor een
ieder niet altijd even
makkelijk te zijn, maar toch
wil het bestuur van Velocitas
nog een keer op deze regels
wijzen met het verzoek aan
iedereen zich er ook aan te
houden.

HERINNERING: ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 24 november 2009 – Aanvang 20.00 uur – Clubhuis Stadspark
Koffie met koek – Boeiende agenda – Uitreiking insignes Trouw aan Velocitas

Nieuw gezicht
entree Stadion
Stadspark
De vaste supporters op
zondagmiddag bij de
thuiswedstrijden van zondag
1 hebben het al opgemerkt:
een nieuw gezicht in het
kassahokje bij de entree.

Piet Doornbos

Good old Piet Doornbos is er
na jaren trouwe dienst mee
gestopt en zijn vervanger is
Peter Timmer geworden.

Sinterklaas komt naar Velocitas!

Op woensdag 2 december a.s.
komt de Sint met zijn Pieten
langs in de kantine van
Velocitas.
Van 14.00 – 16.30 uur willen
we er een gezellige middag
van maken.
Alle Minipups en F‐pupillen
zijn hiervoor uitgenodigd.
Broertjes en/of zusjes tot en
met 8 jaar mogen ook mee
komen. Kosten hiervoor € 5,‐
per broertje/zusje.

Opgeven kan door het
aanmeldformulier ingevuld in
te leveren aan de bar in de
kantine.
Dit formulier is te verkrijgen
via de leiders of in de kantine.
Tevens zijn we op zoek naar
ouders die willen helpen
tijdens deze Sinterklaas
middag.
Aanmelden kan per mail:
andre.wolfs@hetnet.nl .

Omdat de nieuwe man
uiteraard nog niet iedereen
van gezicht kent worden
leden en donateurs verzocht
om bij de wedstrijden van
het eerste hun
lidmaatschapskaart mee te
nemen.

Voor afgelastingen kan er op
zaterdagochtend gebeld
worden met de
bestuurskamer van Velocitas:
050‐5263099. Je krijgt dan
een bandje te horen waarop
de afgelastingen staan
ingesproken.

Bij Velocitas hebben we een
oud papier container. Hier
kun je elke dag je oud papier
heenbrengen. Als de
container niet open is, kun je
het voor de container
neerzetten.
De groen‐witte container kun
je vinden direct na de ingang
(hek) helemaal links in de
hoek.
De opbrengst komt geheel ten
goede van de Velo‐jeugd.

Winterprogramma

Afgelastingen
Peter Timmer

Oud papier container

Ook kun je kijken op TV‐
Noord teletekstpagina 649.
Let wel: als je een uitwedstrijd
moet spelen, kan het zijn dat
een afgelasting niet op tijd bij
het bestuur van Velocitas
binnenkomt.
Bel bij twijfel altijd je leider of
de kantine van de tegenpartij.

Uw uiting hier? Neem contact op met Velocitas 1897

Ook dit jaar is er in
samenwerking met een aantal
andere clubs uit de stad weer
een Winterprogramma voor
de F/E/D‐junioren.
De wedstrijden vinden plaats
tijdens de winterstop in de
periode december ’09 –
februari ‘10.
Het gaat om 3 speeldagen per
team. De exacte speeldagen
zijn nog niet helemaal
bekend, maar zullen
binnenkort worden vermeld
op de site van de Vogels:
www.vvdevogels.nl .
Nadere informatie en exacte
speeldata worden uiteraard
ook via de leiders bekend
gemaakt.

