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2010

Agenda
Zondag 3 januari 2010
zal de traditionele wedstrijd
Velo oud tegen Velo heden
gespeeld worden op het
kunstgrasveld van het eigen
stadion. Aanvang van de
wedstrijd is 14.00 uur.
Voorafgaand aan deze
wedstrijd is er vanaf 11.00 uur
een FIFA soccer games
competitie voor de jeugd.
Wie wordt de beste GAMER
van Velocitas 2010.

Voor meer informatie en
spelregels hierover zie de
Velo website.
Dinsdag 12 januari 2010
om 20.00 uur is de uitgestelde
Algemene Ledenvergadering
van Velocitas in het clubhuis.
De agenda staat in de vorige
Velocitaan Nieuwsbrief.
Woensdag 13 januari 2010
is er een bijeenkomst van de
zaterdag afdeling in het
clubhuis om 19.30 uur.
Van elk zaterdag team
verwacht het bestuur een
afgevaardigde (mogen ook
meer zijn) in de
bestuurskamer. We sluiten de
bijeenkomst weer om 20.30
uur af zodat de trainingen
gewoon kunnen doorgaan.

HET ALGEMEEN BESTUUR, HET DAGELIJKS BESTUUR EN HET
JEUGDBESTUUR WENSEN ALLE LEDEN, DONATEURS EN
MEDEWERKERS VAN VELOCITAS 1897 EEN GEZOND EN
SPORTIEF 2010 TOE!
Wat zal het jaar brengen en
wat heeft het afgelopen jaar
ons gebracht. Natuurlijk
kunnen we veel verbloemen
en natuurlijk kunnen we
veel optimistische geluiden
aan het papier toe
vertrouwen. Maar wat is de
realiteit. Velocitas is een
vereniging geworden die de
laatste jaren in een rustiger
vaarwater is gaan varen.
Veel minder trainers
wisselingen, beter gebruik
van de accommodatie,
uitbreiding en stabilisatie

van onze jeugdafdeling, start
van een mini‐pups, en zo
kunnen we nog wel een paar
fijne feiten opnoemen
waarbij iedereen er trots op
kan zijn om lid te zijn van
Velocitas 1897.
Maar alles heeft een
keerzijde en daarbij is er voor
het bestuur duidelijk dat dit
jaar een speerpunt in het
beleid zal zijn om meer en
meer vrijwilligers te
betrekken bij het reilen en
zeilen van de club.

We willen immers niet alleen
het afgelopen jaar trots zijn
op de club maar we willen
deze uitstraling ook steeds
vaker en beter naar buiten
toe overbrengen.
Samen kunnen we dat
aanpakken en daarom nu
alvast een geweldig uiteinde
en een hoopvol 2010
toegewenst en laten we met
z’n allen op 3 januari het glas
heffen op ONZE geweldige
club.
Het bestuur.

Verlenging trainerscontracten Henk Veenhof en Chris de Koe
Onze beide hoofdtrainers
Henk Veenhof en Chris de
Koe hebben hun contract
met een jaar verlengd. Het
bestuur heeft in
samenspraak met de

technische staf het volle
vertrouwen uitgesproken. De
inzet en enthousiasme van
beide trainers zal zeker voor
Velocitas vruchten gaan
afwerpen.

Winterimpressie
Stadion Stadspark
Het winterse weer levert
prachtige plaatjes op van het
Stadion Stadspark. De vele
sneeuw en ijzige kou heeft
de fotograaf echter niet
weerhouden om een paar
sfeerfoto’s te maken.

Keeperstraining

Sinterklaas bij Velocitas

Zoals bij de meesten wel
bekend is de keepertraining
voor de E, D en C jeugd
tijdelijk gestopt. Dit vanwege
gezondheidsredenen van de
keepertrainer Andre Wolfs.
Na de winterstop zal Andre de
keepertraining weer
oppakken op vrijdag van
18.00 uur‐19.00 uur. Keepers
die (weer) willen meetrainen
kunnen zich alvast per mail
aanmelden:
andre.wolfs@hetnet.nl.
Voor de F‐keepers is er niet
elke week keepertraining, zij
kunnen de eerste vrijdag van
de maand komen en
meetrainen.

Het sinterklaasfeest voor de
jeugd tot en met 8 jaar was
weer een succes.
Woensdagmiddag 2
december, werden in
groepjes diverse spelletjes
gespeeld en hebben de
kinderen een pietendiploma
gekregen voor deelname
hieraan.

Natuurlijk kwam ook
Sinterklaas een bezoek met
kado’s brengen samen met 2
van zijn pieten, die overigens
ook met de spelletjes hebben
meegedaan. Kortom een dolle
en gezellige boel! Voor foto’s
zie www.velocitas1897.nl ,
onder de kop laatste nieuws.

Jaarlijks Uitstapje
Ameland

Grote Clubactie

Winterstop

Afmelden Training
Het verzoek aan ieder
jeugdlid je (op tijd) af te
melden bij de trainer als je
niet kunt trainen. Graag
overleg met je trainer hoe hij
dit wil, per mail of sms of
telefonisch.

Inmiddels is de winterstop
begonnen. De trainingen
zullen vanaf 4 januari 2010
weer beginnen, tenzij anders
wordt aangegeven door je
trainer. Gedurende de
winterstop doet de F t/m D
jeugd mee aan het
Wintervogelstoernooi.
Speeldata per team vindt je
op www.velocitas1897.nl,
onder de link Wintervogels
toernooi. De competitie gaat
op 6 maart 2010 weer van
start.

Het jaarlijks terugkerend
uitstapje naar Ameland voor
de F‐ en E‐jeugd staat gepland
op vrijdag 4 t/m met zondag 6
juni 2010. Noteer deze datum
alvast in jullie agenda! Nadere
informatie volgt.

Uw uiting hier? Neem contact op met Velocitas 1897

De Grote Clubactie was een
groot succes, er is totaal €
1130,‐ opgehaald door onze
jeugd! Dit komt ten goede van
de jeugdafdeling. Sam
Wormeester heeft de meeste
loten verkochten. Als team
heeft E1 het meeste loten
verkocht. Zij zijn hiervoor
beloond met patat en
drinken. Uiteraard zijn wij
ontzettend blij met de inzet
van iedereen die loten heeft
verkocht. Velocitaantjes,
bedankt!

