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Voorwoord 

Het seizoen 2021/2022 is amper achter de rug, maar 
net voor de zomervakantie worden de meeste 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al gedaan. 
Sponsorkleding, ballen, teamindeling, trainingstijden 
etc. In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over. 

Over alle onderwerpen is uitgebreid gesproken met 
trainers, ouders, bestuur en vele anderen. Als TC zijn 
we blij dat we de organisatie ook komend seizoen 
weer goed kunnen invullen. Zeker omdat het voor een 
dorpsclub als VVH toch altijd weer een beetje passen 
en meten is. 

Uiteraard blijven goede ideeën altijd welkom! E-mail 
heeft hierbij de voorkeur boven appjes. Mailen kan 
naar tc@vvhaastrecht.nl.  

Fijne vakantie en tot volgend seizoen! 

 

Trainers & leiders gezocht! 

We hebben gelukkig veel enthousiaste trainers/leiders 
die blijven of die hun opwachting gaan maken. Maar 
er zijn nog genoeg vacatures. Veel mensen zijn 
gevraagd en daar blijven we mee doorgaan, maar 
wacht hier zeker niet op. Meld je aan! Met een dag 
per week of twee weken zijn we al geholpen. In het 
bijzonder zoeken we ook nog trainers voor de JO19-1. 

 

Nieuwe materialen 

Mede dankzij sponsoracties en een goede 
penningmeester hebben we nieuwe (en lichtere) 
doeltjes, ballen, hesjes etc. 

Voor komend seizoen is er voor gekozen om teams 
samen te laten doen met materialen, bijvoorbeeld 
teams die op verschillende avonden trainen. Dat is 
duurzamer en goedkoper. 

Aan spelers, trainers en begeleiders doen we de 
oproep om zorgvuldig om te gaan met spullen, 
gebouwen en het terrein.  
 

Trainingsdagen en -tijden 

De puzzel om iedereen te laten trainen is gelegd. De 
trainingsdagen en -tijden vinden jullie op de website 
onder ‘Teams & uitslagen’ en vervolgens ‘Trainingen’. 
 
De selectie start met trainen op 9 augustus. De 
jeugdtrainingen starten vanaf maandag 22 augustus.  
 
Met veel teams en weinig velden vraagt het 
flexibiliteit van iedereen. Hou rekening met elkaar!  
 

Nieuwe indeling jeugdteams 

Inmiddels is de ‘geelzwarte lijn’ bij de meeste (ouders 
van) leden wel bekend. Op basis van dit beleid is ook 
voor komend seizoen weer een teamindeling 
gemaakt, die naar onze mening recht doet aan ieders 
voetbalplezier. De indeling is te vinden op de website 
van VVH.  

 

Open Dag, zondag 28 augustus 

Door Corona kon het niet altijd, maar gelukkig kunnen 
we voor de start van komend seizoen weer een ‘Open 
Dag ‘organiseren. Deze vindt plaats op zondag 28 
augustus.  

Tijdens de open dag zijn er voetbalactiviteiten voor de 
jeugd en tegelijkertijd zullen de coördinatoren/leiders 
de nieuwe teams meenemen in de organisatie en 
afspraken voor het nieuwe seizoen. Daarom ook de 
oproep aan ouders om aanwezig te zijn! 

De open dag organiseren we in samenwerking met 
een voetbalschool die vanaf komend seizoen ook 
extra voetbaltrainingen zal organiseren. Deze 
trainingen zullen in blokken van 10 weken op zondag 
plaatsvinden. Deelname is tegen betaling, maar wel 
met VVH-korting van 15%. 

Nader informatie over de open dag en de 
voetbalschool volgt nog, maar reserveer de datum 
vast in de agenda! 

 


