
Wist u dat…… 
• We een enthousiaste groep mensen hebben gevonden die de kar gaan 

trekken binnen de jeugdafdeling 
• De technische commissie is uitgebreid met drie zeer betrokken leden 
• We het voetbaltechnisch beleidsplan dit jaar gaan finaliseren 
• We de teamindeling jeugd via een procedure nog  meer vorm willen geven 
• We meer gebruik willen maken van onze gediplomeerde (jeugd)trainers 

(train de trainer) 
• We nieuwe stoeltjes krijgen op de hoofdtribune 
• Deze stoeltjes te doneren zijn en U hiervoor bij Willy Martens of Anita 

Jansma moet zijn 
• We al meer dan de helft van de stoeltjes hebben verkocht 
• We een digitaal scorebord krijgen op het hoofdveld 
• We een fitness-apparaat geschonken hebben gekregen en dat we dit o.a. 

willen inzetten om geblesseerden sneller speelklaar te krijgen 
• De hoofdtrainer aanblijft en we hier heel blij mee zijn 
• We alle nieuwe leden veel meer willen informeren over onze fantastische 

club VVEijsden in een persoonlijk gesprek 
• We de ouders hier ook in willen betrekken 
• DVC’16 trainingen geeft voor het meiden schoolvoetbalteam van onze 

basisscholen 
• Selectiespelers dit doen voor het jongens schoolvoetbalteam 
• We alweer bezig zijn met de VVEijsden loterij 
• De lotenverkoop start op 6 april 2017 
• We vorige jaar een topopbrengst hebben gehad met de loterij 
• We een smoeleboek gaan introduceren 
• We altijd op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers die een positieve 

bijdrage willen leveren voor het clubbelang en willen (mee)denken in 
oplossingen en uitdagingen niet uit de weg gaan 

• We weer een fantastische seizoensafsluiting aan het voorbereiden zijn 
• We ook bezig zijn met een seizoen aftrap festijn  



• Jullie de site hiervoor goed in de gaten moeten houden voor de definitieve 
data van deze evenementen 

• De grote Clubactie, ondanks een valse start en mede dank zij enkele 
enthousiaste leden weer een succes is 

• We een werkgroep in het leven hebben geroepen die de vereniging op 
langere termijn in kaart moet brengen en wat dit voor consequenties heeft; 
VVEijsden klaar voor de toekomst 

• We t.z.t. een beroep gaan doen op onze leden om hierin mee te denken en 
mee te werken 

• We meer onze maatschappelijke betrokkenheid binnen de kern Eijsden 
willen laten gelden 

• Bij VVEijsden het verenigingsbelang boven het team- en individueel belang 
staat en we daar ook naar handelen 

• We op regelmatige basis een “Wist U dat…..” zullen uitgeven 


