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Beste Velocitanen,
Graag stelt de Sponsorcommissie zich voor aan de leden en donateurs van
Velocitas 1897.
Vorig jaar zijn vier vaders, Ronald Faber, Frank Hofstede, Andre Wolfs en
Hans Edens, gaan werken aan een Business-SponsorPlan voor Velocitas
1897.
Velocitas 1897 heeft de afgelopen jaren een enorme ledengroei
doorgemaakt. Vooral de jeugdafdeling blijft explosief groeien en heeft voor
een goed imago van de club gezorgd. De groei zorgt ervoor dat allerlei
organisatorische, facilitaire en evenzo sponsorzaken professioneler moeten
worden ingevuld.
Ook de senioren leveren een belangrijke bijdrage aan de naamsbekendheid
en positieve groei van de Velocitas 1897. Zo is het zondag eerste elftal vorig
jaar kampioen geworden evenals het tweede team.
Allemaal goede berichten voor Velocitas 1897.
Echter op het gebied van sponsoring heeft Velocitas 1897 de laatste jaren
stil gestaan. Weliswaar zijn er behoorlijk veel teams voorzien van kleding via
een sponsor en daar is de club zeer blij mee. Gebleken is echter dat er geen
vaste afspraken zijn omtrent de kledinglijn omdat er geen duidelijk beleid in
deze is. Binnen de club zie je dan ook een wirwar aan shirts/trainingspakken
en weinig uniformiteit. Vanaf nu is daar geen discussie meer over mogelijk
omdat er vaste afspraken zijn gemaakt met de firma Sportmaat. Kleding
bestellen kan binnenkort via de webshop op de Velo-site.
Daarnaast zullen wij actief op zoek gaan naar nieuwe sponsoren wat betreft
borden en doeken rondom de velden.
Binnen de club zullen wij tevens mensen benaderen die wellicht een leuk
sponsorpakket willen afnemen voor hun bedrijf en daarmee en het bedrijf
op de kaart zetten en hiermee eveneens de club steunen. De
sponsorpakketten zullen binnenkort in brochurevorm worden uitgegeven en
zijn op te vragen via sponsorcommissie@velocitas1897.nl
Wij zijn naarstig op zoek naar creatieve geesten/verkopers die dit samen
met ons willen uitvoeren. Steeds meer subsidies vervallen en verenigingen
moeten zorgen dat ze zelf hun broek kunnen ophouden. Sponsorgeld is dus
bittere noodzaak om ervoor te zorgen dat Velocitas 1897 zal overleven.
Belangstelling in sponsoring of wil je mee-participeren in het BusinessSponsorPlan reageer dan snel via het genoemde e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
Velocitas Sponsorcommissie,Hans Edens.

Algemene voorjaarsvergadering .
Op woensdag, 6 juni wordt in het clubhuis de
voorjaarsvergadering voor alle leden van Velocitas
gehouden. De aanvang is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur
liggen de onderhavige stukken klaar.
Agenda:
1. Vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering
2. Vaststelling van de voorlopige begroting voor het
nieuwe verenigingsjaar
3. Vaststelling van de contributie voor het nieuwe
verenigingsjaar
4. Presentatie Preventieve Organisatie Diagnose
5. Rondvraag
LEVEND TAFELVOETBAL,
BBQ & NEDERLANDS ELFTAL kijken!

Op zondag, 17 juni wordt het seizoen bij Velocitas
1897 afgesloten. Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom
op het Stadion Stadspark voor deelname aan het
Levend Tafelvoetbal, voor de gezellige barbecue en
voor het gezamenlijk kijken naar de EK-wedstrijd
Portugal-Nederland. Voor het tafelvoetbal kunnen
teams (bestaande uit 6 mensen) zich aanmelden via
het inschrijfformulier in de kantine. Opgave voor
deelname aan de barbecue kan aan de bar in de
kantine. Kinderen €3,50. Volwassenen €7,50.
Vrijwilligers gratis.

Vacaturebank
Ter uitbreiding van het dagelijks bestuur van Velocitas
1897 is er dringend behoefte aan kandidaten voor de
functie van Secretaris. Gezocht wordt naar iemand die
vooral ook een bijdrage kan leveren aan beleid en visie
van de vereniging. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via info@velocitas1897.nl of bij Heino
Koning, Robb Kauffman en Roel Kok.

Jeugdkampioenschappen!
Nadat F1 al najaarskampioen is geworden, mogen ook F3, F5 en D1 zich in dit rijtje kampioenen scharen! D1 is hiermee
gepromoveerd naar de 2e divisie en F5 heeft het gepresteerd ongeslagen kampioen te worden. F3 heeft slechts 1 wedstrijd
gelijk gespeeld en de rest allemaal gewonnen. Van harte gefeliciteerd, toppers!

Teamindeling seizoen 2012-2013
I.v.m. de groei van de jeugdafdeling zullen, in samenspraak tussen technische jeugdcommissie, trainers en hoofd scouting,
spelers worden uitgenodigd voor onderlinge oefenwedstrijden en/of trainingen ten behoeve van de indeling van de
selectieteams. Voor spelers die hiervoor, op dit moment, niet in aanmerking komen zal waar mogelijk getracht worden de
teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden en/of vriendjes/vriendinnetjes in een team te plaatsen.
Uiterlijk 1 juli zal de indeling via de website van Velocitas bekend worden gemaakt.

B1 speelt bekerfinale !
Ook de B1 heeft een sportief goed seizoen gespeeld. Niet alleen in de competitie zijn ze als 2e geëindigd, maar ook spelen ze
nog de bekerfinale in Emmeloord. Klasse jongens en heel veel succes!

Trainingen jeugd

Sponsorloop

De trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen direct na
de zomervakantie. Trainers die eerder willen starten
zullen dit individueel met het team afstemmen.

De opbrengst van de sponsorloop is totaal euro 1.600,=. Een
geweldige opbrengst waarvoor wij de jeugd die zich hiervoor heeft
ingezet van harte willen bedanken!

De laatste training van dit seizoen kan per afdeling en/of
team verschillen. Dit i.v.m. toernooien en de animo.
Houdt de site daarom goed in de gaten of check bij je
trainer!

De Jeugdafdeling wenst iedereen
een fijne zomervakantie!

