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BESTUUR, COMMISSIES EN MEDEWERKERS VAN VELOCITAS 1897 WENSEN
ALLE velocitanen PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN gEZOND EN
SPORTIEF 2013!!!

Nieuwjaarswedstrijd en bijeenkomst

Op zondag 6 januari 2013 vindt volgens traditie de wedstrijd tussen het huidige Velocitas zondag 1 en een selectie van oud- eerste
elftalspelers plaats. De aanvang is 14.00 uur. Aansluitend is er een nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubhuis met een hapje, een drankje.

Vertrek voorzitter Robb Kauffman
Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering opwoensdag 12-12-2012 is Robb Kauffman teruggetreden als voorzitter van
onze club. Na een periode van bijna 3 jaar heeft Robb besloten dat het genoeg is geweest. Een opvolger is op dit moment nog niet
benoemd. Wel zijn er op dit moment een 6-tal leden van Velocitas , die besloten hebben om Heino Koning, de huidige penningmeester,
te ondersteunen op elke mogelijke manier. Het is de bedoeling dat dit 6-tal, zodra een aantal procedurele zaken zijn afgerond het
nieuwe bestuur zal gaan vormen. Daarvoor is voor 16 januari 2013 onder voorbehoud een buitengewone Algemene Leden Vergadering
uitgeschreven.
Er is op dit moment sprake van een bijzondere situatie. Alle betrokkenen streven ernaar om deze periode niet te lang te laten duren. Er
is geen sprake van dat zaken blijven liggen. Het tegendeel is eerder het geval. Het ´aspirant´-bestuur is voltallig en vol goede moed om
samen met de leden zaken die spelen binnen Velocitas aan te pakken.

Buitengewone ledenvergadering
Op 16 januari 2013 wordt onder voorbehoud een buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur. Agenda:
1. Opening
2. Financieel jaarverslag
3. Aftreden penningmeester Heino Koning. Niet herkiesbaar.
4. Benoeming bestuursleden
5. Sluiting

Zonder respect geen voetbal
Zonder respect geen voetbal. Dit motto herinnert ons aan de verschrikkelijke gebeurtenis met grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit
Almere. Ik hoop ook dat de 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 teamgenoten, maar ook de tegenstander en de scheidsen 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.
Als bestuur van Velocitas zullen wij de komende tijd nadenken over acties en willen we er alles doen om met u te voorkomen dat zulke
situaties zich voordoen bij Velocitas 1897.

Sluiting sportpark
I.v.m. de komende feestdagen is het sportpark gesloten van 24 december tot 2 januari. Zondag 1 begint daarna weer met de training.
De overige seniorenteams kunnen weer trainen vanaf maandag 7 januari 2013. Voor de jeugd zullen de mededelingen over trainingen
en andere activiteiten volgen via de jeugdcommissie of de leiders.

Erik Boersma nieuwe jeugdvoorzitter
Per 1 januari 2013 zal Erik Boersma het stokje overnemen als jeugdvoorzitter van Chantal Wolfs. Erik
heeft 2 zonen, Senn, voetballend in E1, en Vic uit F4. Er zijn genoeg uitdagingen die Erik graag wil
oppakken en verder wil uitbouwen samen met de jeugdcommissie. Wij zijn erg blij met deze aanwinst en
het feit dat hij bereid is deze taak op zich te nemen! Erik is bereikbaar via mail: eaboersma@ziggo.nl

Grote Clubactie Velocitas 2012
De spelers van de F, E en D teams hebben zich ingezet om zoveel mogelijk loten te verkopen. Van elk verkocht lot gaat er 2,40 euro
naar de vereniging, dus hoe meer loten er verkocht worden hoe hoger de opbrengst!
Dit jaar heeft de Grote Club Actie een bedrag van ruim € 1500 opgeleverd, dit is natuurlijk een fantastisch bedrag!
Zoals elk jaar is er een prijs voor de twee best verkopende spelers en voor het team dat de meeste loten heeft verkocht! Dit jaar
zijn de winnaars :
Luc Mailly ( E1 ) en Thijmen Hoving ( E2 ), jongens van harte gefeliciteerd, jullie kunnen jullie prijs ophalen in de bestuurskamer van
Velocitas.
Het team wat de meeste loten heeft verkocht is E1, gefeliciteerd jongens, samen met jullie leiders kunnen jullie een patatje gaan
eten in de kantine!
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet!
Jeugdcommissie Velocitas

F1, eerste najaarskampioen!
Het eerste kampioenschap voor Velocitas is een feit! Ons jongste selectieteam, uitkomend in de hoofdklasse, heeft na een 5-0
overwinning tegen Helpman F1 op eigen bodem de eerste kampioenstitel van dit seizoen binnen gehaald. Met taart en een
medaille werd dit uitgebreid gevierd. De slagroom op de taart komt echter 20 januari; dan mogen deze kampioenen een ereronde
lopen voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen-FC Utrecht! Jongens, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en veel plezier
de 20e!

Sinterklaasfeest VELOCITAS 28 November 2012
Woensdagmiddag 28 november heeft Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek gebracht aan het clubhuis van Velocitas. Het weer
werkte gelukkig mee en buiten op het kunstgrasveld werden door alle F teams en de minipups na een warming up gegeven door
de Pieten, allerlei spelletjes gedaan. Elk team had tijd om even met Sinterklaas te praten, en voor sommige kinderen was dit wel
heel spannend! Rond een uur of vier was het feest afgelopen en had Sinterklaas zakken vol met cadeaus voor de kinderen
achtergelaten.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was dit feest weer een groot succes!
Op de website staan de foto's van deze gezellige middag!

