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DINSDAG 23 NOVEMBER 2010 AANVANG 20.00 UUR
CLUBHUIS STADSPARK
Agenda:
1) Opening
2) Ingekomen stukken
3) Uitreiking spelden “Trouw Aan
Velocitas”
4) Uitreiking “Kei Van Het Jaar”
5) Notulen Algemene
Voorjaarsvergadering
6) Jaarverslag secretaris
7) Jaarverslag penningmeester

(8) Verslag en verkiezing Financiële
Commissie (hebben we niet sinds
ASI onze boekhouding controleert).
9) Verkiezing‐aftreden bestuur en
commissies*
Pauze
10) Vaststelling begroting
11) Beleid bestuur en commissies
12) Rondvraag
13) Sluiting

*Aftredend is interim‐voorzitter Harke Groenveld.
Voorstel bestuur om Robb Kauffman te benoemen tot voorzitter.

TweeNulTV op bezoek
bij Velocitas 1897
Op zondag 5 december komt er een
filmploeg naar het Stadspark om
opnames te maken voor TweeNulTV.
TweeNulTV is een televisieprogramma
over het amateurvoetbal in Groningen
en Drenthe. Elke maandagavond is het
programma te zien op 1TV, de
regionale zender van Dagblad van het
Noorden.
In het programma wordt er iedere
aflevering een andere amateurvoetbal‐
vereniging uitgelicht, waarbij we
verschillende kanten van de vereniging
laten zien.

Wat is de geschiedenis van de club,
bijzondere clubmensen,
spelersportretten, het bestuur en nog
veel meer. Daarnaast maken we
opnames bij een wedstrijd van het
eerste elftal met commentaar van een
Velocitaan.

CLUBLIEFDE
“Ich bin ein Berliner” sprak de toenmalige
Amerikaanse president John Kennedy begin
jaren zestig tegen de verzamelde Berlijnse
bevolking. Van West‐Berlijn welteverstaan
want de stad was toen nog in tweeën
gespitst als onderdeel van de Koude Oorlog
tussen Oost en West. Natuurlijk wisten de
Berlijners wel dat Kennedy geen echte
stadgenoot was, maar wel een bondgenoot
en dat telt ook.
“Ik ben een Velocitaner” zal ik niet gauw
zeggen, al was het alleen maar omdat men
een Velocitaan is en geen Velocitaner en dat
dan liefst voor langere tijd wat heel goed
kan omdat de club tenslotte al meer dan 100
jaar oud is. Vandaar dat er op de komende
Algemene Ledenvergadering een lid de
Velospeld krijgt uitgereikt vanwege 75 jaar
trouwe contributieafdracht als teken van
ware clubliefde.
Dat gaan we zelf niet meer volmaken met
nog slechts drie jaar Velo‐lidmaatschap en
een ander voetbalverleden bij de jeugd van
Hellas VC in de Oranjewijk en als senior bij
de Oldambster Boys in Nieuw Scheemda. En
vooral bij het eigen team van de Blue
Trippers, een vriendenteam dat al zo’n vier
decennia jaarlijks een paar potjes speelt.
Maar in het wilde voetbal zijn er geen
‘Trouw aan’‐spelden. Ook al ben je veertig
jaar een Tripper.
Toch is clubliefde en binding met de
vereniging de basis voor elke amateur‐
voetbalclub. Met name ook in een tijd
waarin voetballers van club naar club
hoppen, vaak met hele teams tegelijk. Zie de
onstuimige groei van de Velocitas zaterdag‐
afdeling en het verloop bij het vlaggenschap,
het team van zondag 1, dat het dit seizoen
zo goed doet in de competitie.

Dit alles zal plaats vinden op 5
december tijdens de wedstrijd
Velocitas‐ vv Steenwijk. Hierbij is
iedereen welkom om de club aan te
moedigen en om eventueel op televisie Diezelfde groei geldt gelukkig ook voor de
te komen als supporter langs de lijn van. jeugdafdeling. Jaarlijks neemt het aantal
pupillenteams toe. Bij de junioren is er sedert
Dus kom naar het stadion ‘Stadspark’ en dit seizoen een B‐team en waarschijnlijk op
termijn ook weer een A‐team. Zoals het
misschien zie jij jezelf nog terug op
hoort bij een vereniging als Velocitas. En met
televisie! (Uitzending op 13 december
jongens die als ze straks bij de senioren gaan
om 19.00 uur).
voetballen met gepaste trots kunnen
zeggen: “Ik ben een Velocitaan”.
1TV is te ontvangen via:
Ziggo – kanaal 960 en
Kabel – kanaal 51

Robb Kauffman

Scheidsrechterscursus
C‐junioren en ouders
In navolging van het
afgelopen seizoen zullen de
C‐junioren ook dit jaar weer
in de gelegenheid worden
gesteld om een
scheidsrechterscursus te
volgen. Doel is om op deze
wijze de kennis van de
spelregels en het respect voor
een scheidsrechter te
vergroten. Daarnaast hopen
we op deze wijze steeds meer
junioren in te kunnen zetten
als scheidsrechter bij de F‐ en
E‐pupillen.

Velocitas D1–FC Groningen D1
Velocitas D1 heeft op
zaterdag 23 oktober voor de
beker tegen FC Groningen D1
gespeeld. Ondanks dat de FC
misschien een maatje te groot
was voor onze jongens en
meid van D1 ‐ en we met 0‐9
verloren ‐ hebben onze
Velocitanen van D1 gevochten
als leeuwen.

Daarnaast was het een leuke
ervaring om met zo’n 150
man publiek tegen de FC te
hebben gevoetbald. Met dank
aan Fred Verheul, leider C2,
zijn er mooie actiefoto’s
gemaakt van deze wedstrijd,
die te vinden zijn op de
website van Velocitas 1897
en geplaatst onder Jeugd/D1.

Campagne
“voetbalouders”

De jeugd‐ en technische
commissie, de leiders, de
activiteitenwerkgroep
enzovoorts. .Allen zetten zij
zich als ouder al vrijwillig in
voor de vereniging en dus ook
voor onze kinderen. Want
zonder vrijwilligers geen
vereniging en zonder
vereniging wordt het lastig
om in competitie‐ dan wel
verenigingsverband te
voetballen. Met name op de
zaterdagochtend kan

Dit seizoen doen wij ook een
oproep aan alle ouders om
een scheidsrechterscursus te
volgen zodat we ook bij onze
junioren vaker een opgeleide
scheidsrechter kunnen
inzetten. Ook ouders die
(nog) geen kind bij de
junioren hebben kunnen zich
hiervoor opgeven.
Belangstelling of vragen?
Meld je aan of neem contact
op met Chantal Wolfs‐Koning:
chantalwolfs@ziggo.nl of 06
– 126 426 10 of op
zaterdagochtend in de
bestuurskamer. De C‐junioren
kunnen zich via hun leider
aanmelden.

Het zal jullie niet zijn ontgaan
dat de jeugdcommissie van
Velocitas de campagne
“voetbalouders” is gestart.
Opgezet en ondersteund door
de KNVB. Doel van onze
jeugdafdeling is om ouders
(nog) meer te betrekken bij
hun voetballende kind door
zich ook voor de vereniging
als vrijwilliger in te zetten.

Sinterklaasfeest Minipups
en F‐spelers
Sinterklaas heeft ook dit jaar
weer toegezegd een bezoek te
brengen aan Velocitas. Op
zaterdag 27 november zal hij in
het clubhuis langskomen. Het
sinterklaasfeest is voor alle
minipups en F‐ers van
Velocitas. Je ouders kunnen je
brengen om 14.00 en je om
16.30 uur weer ophalen, er is
voldoende begeleiding
aanwezig. Kom je ook? Geef je
voor 15 november a.s. op bij de
leider van je team of per mail:
fivelgo@hetnet.nl. In verband
met de enorme groei van onze
jeugdleden is het helaas niet
meer mogelijk om broertjes
en/of zusjes mee te laten
komen. Voor vragen kun je
contact opnemen met Martine
Hoving (moeder Thijmen, F2):
06 – 553 917 24
Velocitas ouderinzet gebruiken.
Te denken valt aan
kantinedienst, bestuurskamer
dienst, een vaste groep
scheidsrechters en
grensrechters (incl.
scheidsrechterscursus; zie
rubriek scheidsrechter). Wil jij
je als ouder inzetten of heb je
vragen hierover? Neem contact
op met Chantal Wolfs‐Koning:
chantalwolfs@ziggo.nl of 06‐
126 426 10 of op
zaterdagochtend in de
bestuurskamer.

