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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER

SEIZOEN 2018 - 2019
We hebben de kick-off van het nieuwe seizoen net achter 
de rug en zijn in volle vaart van start gegaan. Het is dan 
gebruikelijk dat we dan ook het bewaarnummer uit-
brengen van de NoppenNewz. Wel nu hier is ie dan, het 
bewaarnummer, met teamfoto’s, belangrijke en vooral  
ook met leuke informatie.

Veel vrijwilligers zijn weer begonnen om er een prachtig 
seizoen van te maken. Wederom doen zij hun uiterste best 
om aan al onze leden het voetbalplezier te leveren. Dat is 
best een uitdaging, maar we gaan er wel voor!
 
In dit bewaarnummer stellen we ook 2 nieuwe bestuurs-
leden aan u voor: Tim van Asch en Frank van Zijll. Tim wordt 
verantwoordelijk voor het cluster Accommodatie en Frank 
neemt het cluster Binden en Verbinden (het vrijwilligers-
beleid) voor zijn rekening. Ik ben zeer verheugd te kunnen 
melden dat we nu alle bestuur-posities hebben ingevuld.
 
Verder staan we stil bij onze nieuwe trotse hoofdsponsor 
van Essen Catering & Events en herhalen ook enkele 
belangrijke boodschappen inzake Verklaring Omtrent 
Gedrag en ons vrijwilligersbeleid. Zeker voor (de ouders 
van) onze nieuwe leden belangrijk om te weten.
 
Er is ook aandacht voor een andere sportieve uitdaging:  
de Vathorstrun, Suzan Pitlo doet hier verslag van.
 

De vaste rubriek ontbreekt niet in dit bewaarnummer: 
10-tal vragen aan (door Angelique Blom). 

Tot slot besteden we nog weer even aandacht aan de 
Clubcard en de Grote Clubactie, die ook dit jaar weer in  
het teken staat van het jeugdkamp. 
    
Ik wens jullie in dit nieuwe seizoen veel voetbalplezier en 
met dit bewaarnummer van de NoppenNewz veel 
leesplezier!

Norbert van Hengstum
Voorzitter
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BIJ VV HOOGLANDERVEEN  
MOET ELK GEZIN TIEN PUNTEN HALEN  
VOOR VRIJWILLIGERSWERK
VV Hooglanderveen is de afgelopen jaren flink gegroeid. 
Daarmee nam ook de hoeveelheid vrijwilligerswerk toe. 
Dat steeg sterker dan het aantal vrijwilligers. Hierdoor 
kwam het werk meer en meer op minder schouder terecht, 
met als gevolg dat ook de groep trouwe vrijwilligers slonk. 
Ook zij zagen dat gewoon “nee’’ zeggen, uiteindelijk 
betekende dat je geen clubwerk hoefde te verrichten. 
Logisch, want het is immers “vrijwilligerswerk”. Maar toen 
het werk bleef liggen, vond het bestuur dat het tijd was 
voor een grote verandering door te voeren om het 
clubwerk gedaan te krijgen. In de Algemene Leden 
Vergadering van november 2016 werd besloten om een 
puntensysteem in te voeren.

Wat houdt het puntensysteem in?
Voor een spelend lid of reserve lid moeten er 10 (loyaliteits)
punten behaald worden door het verrichten van clubwerk. 
Voor leden onder de 16 jaar benaderen we de ouders. 
Leden boven de 16 jaar worden benaderd om hun punten 
te behalen.

Wanneer er aan het eind van het seizoen geen 10 punten 
behaald zijn, dan betaalt het betreffende lid 80 euro extra 
contributie. Dat geldt voor maximaal 1 lid in het gezin. 

Wie kunnen er punten halen voor een lid?
Het lid zelf, andere gezinsleden en grootouders. In de 
basis zijn dat personen wonend op het adres van het lid. 
Afwijkingen hierop kunnen kenbaar gemaakt worden bij  
de commissie.
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Hoe verdien ik punten?
10 punten komen ongeveer overeen met 10 uur clubwerk 
per seizoen. Als je een functie vervuld voor een seizoen, 
worden de uren niet eens geteld en heb je de punten behaald. 

Maar als je geen functie vervuld, kan je taken verrichten 
waarmee je punten kan verdienen. Daarbij moet je denken 
aan bardienst, parkeerwacht, schoonmaak, gastvrouw/
gastheer, scheidsrechter, ondersteuning bij evenementen 
en acties etc.

Team-gebonden werkzaamheden als incidenteel vlaggen, 
uitwedstrijden rijden, teamkleding wassen leveren geen 
punten op in dit systeem. Het is de bedoeling dat de leider 
deze taken gelijk verdeeld over de ouders. 

Een team mag maximaal 2 leiders en 2 trainers registeren. 
Zo kan een vaste vlagger of assistent van de leider ook als 
2de leider geregistreerd worden, als deze er niet is.

Hoe schrijf ik me in voor clubwerk?
In de week van 10 tot 14 september zet de vereniging 
haar vacatures op de website waarop iedereen zich kan 
inschrijven via een online inschrijfformulier. Daarnaast 
ontvangen alle emailadressen die wij in onze administratie 
geregistreerd hebben staan bij de betreffende leden en 
reserveleden een oproep tot inschrijving.

Moet ik me als vrijwilliger ook aanmelden  
als ik geen punten verzamel?
Graag, want we willen alle vrijwilligers en mensen 
die voor ons clubwerk verrichten registreren, zodat 
we ze ook kunnen bedanken en uitnodigen voor onze 
vrijwilligersavond.

Vragen?
Alle details staan in het uitgeschreven beleid dat u  
kunt downloaden van onze site:
https://www.vvhooglanderveen.nl/vrijwilligersbeleid/

Blijven er dan nog vragen over, dan kunt deze stellen aan:  
commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl

Het bestuur vindt het systeem rechtvaardig. Wanneer je 
zoon of dochter sport, moet je nu eenmaal meer bijdragen 
dan alleen de contributie. Want stel je voor dat al het 
clubwerk uitbesteed moest worden, dan is 80 euro extra 
contributie niet voldoende om alles gedaan te krijgen.  
Het doel van dit beleid is dan ook handjes en geen geld.
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Even voorstellen…

TIM VAN ASCH
Vooruitlopend op de ALV van november, waarin de formele 
benoemingen van bestuursleden plaatsvinden, stel ik me 
vast graag even aan je voor als (beoogd) bestuurslid voor 
het Cluster Accommodatie (bundeling van de huidige 
clusters Facilitaire Zaken en Gebruik Accommodatie).

Ik ben Tim van Asch en ben opgegroeid in Hoogland.  
Ik heb daar in de jeugd van de plaatselijke VV gevoetbald. 
Na omzwervingen zijn mijn vrouw en ik, samen met onze 
kinderen Tess en Thomas, in in 2006 Vathorst terecht 
gekomen. We zijn enkele maanden geleden verhuisd naar 
Bloeidaal (Hogeweg). 

Thomas voetbalt sinds de Kabouters bij VV Hooglanderveen,  
inmiddels in de JO10-1. Zo leerde ik VV Hooglanderveen 
(weer) kennen. Op een andere plek dan waar ik in het  
verleden mijn derby’s uitvocht en met een indruk wekken dere 
accommodatie. Maar met nog steeds het karakter en de 
gezelligheid van toen. En dat is knap, als je zo snel groeit als 
vereniging dan is misschien wel de grootste uitdaging om 
de verenigingscultuur te bewaken.

De afgelopen jaren ben ik als trainer/coach  
actief geweest van de teams van mijn zoon.  
Toen kwam afgelopen voor jaar het bericht  
voorbij dat Robert Muts na jaren lange inzet  
zijn bestuursfunctie wilde neerleggen. Ik heb 
vanuit mijn werkzaamheden een achtergrond  
in accommodatiebeheer en facilitaire zaken.  
De verbinding was dus snel gevonden. In een  
aantal gesprekken met onder andere Norbert  
en Robert kwam de bevestiging.

De komende periode zal ik benutten om een goede 
overdracht te krijgen van Robert, links en rechts mijn weg 
te vinden en (beter) kennis te maken met de belangrijke 
vrijwilligers waar het accommodatiegebruik nu al op 
steunt. Uiteraard ben ik bereikbaar voor vragen, goede 
ideeën en vooral vrijwilligers die in welke vorm dan ook 
hun steentje willen bijdragen.

Ik heb enorm veel zin om, samen met alle andere mensen 
die ziel en zaligheid in de club stoppen, te werken 
aan een mooie, goed gebruikte, gezellige en gastvrije 
accommodatie. 

Tim van Asch
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Even voorstellen…

FRANK VAN ZIJLL
Vooruitlopend op de ALV van november, waarin de formele 
benoemingen van bestuursleden plaatsvinden stel ik mij 
graag even aan je voor als (beoogd) bestuurslid voor het 
Cluster Binden en Verbinden.

Mijn naam is Frank van Zijll en ben geboren in Amsterdam. 
Mijn ouders hebben ooit de keuze gemaakt om naar 
Amersfoort te verhuizen en wij zijn toen in Schothorst 
gaan wonen. Ik ben in Amersfoort bij VVZA gaan voetballen 
en het leuke is dat ik bij vv Hooglanderveen veel mensen 
tegenkom die daar ook gevoetbald hebben.

In 2005 ben zijn mijn vrouw en ik in Vathorst gaan wonen. 
Sinds 2009 zijn wij de trotse ouders van onze zoon Thimo. 
Thimo is in 2014 bij de Kabouters gestart, de huidige Euro 
League en speelt inmiddels in de JO10. In 2014 heb ik mij 
meteen aangemeld als vrijwilliger en ben gestart als trainer 
bij de Kabouters.

Sindsdien zet ik mij in verschillende vrijwilligerstaken in 
voor vv Hooglanderveen.
2015 – 2018 Coördinator JO8/JO9
2016 – heden Organiseren Jeugdkamp
2017 – heden Grote Club Actie
2017 -  heden Scouting
2014 – heden Leider en trainer 
2018 – verkiesbaar als bestuurslid Binden en Verbinden

Zo kwam ik ook veelvuldig in contact met Norbert van 
Hengstum en spraken wij uitgebreid over het nieuwe 
vrijwilligersbeleid binnen vv Hooglanderveen. Een nood-
zakelijk initiatief wat afgelopen seizoen al zijn vruchten 
heeft afgeworpen. Fantastisch zoveel mensen die zich 
mede dankzij dit beleid al hebben ingezet. Ik realiseer mij 
terdege dat er een hele grote groep mensen is die zonder 
dit beleid zich al jaren met veel plezier inzetten voor vv 
Hooglanderveen. Super bedankt en vooral doorgaan.

Met mijn vrijwilligerservaringen binnen vv Hooglanderveen, 
het werven van vrijwilligers voor vv Hooglanderveen durfde 
Norbert mij eigenlijk niet te vragen om de functie binnen 
het bestuur op te pakken. Hij realiseerde zich dat ik naast 
mijn vrijwilligerswerk ook gewoon nog een baan heb. 

Na een aantal gesprekken toch samen de knoop doorgehakt 
en mij beschikbaar gesteld. Dit houdt wel in dat ik ben 
gestopt als coördinator JO8/JO9. Dit was een moeilijke 
beslissing want voetballen is toch waar het om draait en 
waar mijn hart ligt.

Echter zonder vrijwilligers GEEN voetbal. Zoals iedereen 
inmiddels wel weet draait op een vereniging op basis van 
vrijwilligers.

Persoonlijk zal ik mij richten op het gedeelte binden en 
verbinden dat naast de administratie het belangrijkste deel 
is, mensen vinden en enthousiasmeren om zich in te zetten 
voor onze club. Vele handen maken licht werk. Het mooiste 
is de waardering die je krijgt voor het werk wat je doet. 
Het allermooiste is de grote glimlach op het gezicht van de 
kinderen. Het plezier dat zij beleven aan het spelletje waar 
alles voor hen geregeld is. Lekker onbezorgd voetballen. Dat 
kunnen wij mooi voor hen bezorgen, zij zijn immers ook de 
toekomstige vrijwilligers.

Frank van Zijll
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EEN NIEUW SEIZOEN, EEN NIEUWE START,  
EEN NIEUWE HOOFDSPONSOR
Nadat Smink 25 jaar de vloot van sponsoren heeft 
aangevoerd, heeft VV Hooglanderveen een nieuwe 
hoofdsponsor Van Essen Catering & Events. Van Essen 
ECHT EEN FAMILIEBEDRIJF dat zie je in alles terug. Niet 
alleen in de mensen die er werken maar ook in de manier 
waarop er met elkaar en met de klanten wordt omgegaan.

Vader Wim en zoon Paul van Essen zijn de spil van de 
onderneming met de ondersteuning van hun partners.  
Daarnaast is er nog een heel netwerk van familieleden en 
bekenden, die altijd klaar staan om mee te werken. Wat je 
daar van merkt is de enorme betrokkenheid die er heerst 
om er samen wat moois van de te maken en net dat stapje 
extra te lopen. Zo leeft het besef dat het een onvergetelijke 
beleving moet worden en elke gast blij en verrast naar huis 
moet gaan.

We zijn zeer trots dat deze ambitieuze ondernemers zich  
hebben willen verbinden aan onze mooie voetbalvereniging. 
Onze voorzitter Norbert van Hengstum heeft al eerder 
gezegd dat we veel overeenkomsten zien tussen onze club  
en het bedrijf van de familie Van Essen. Ontstaan in het dorp  
en de laatste jaren zeer sterk gegroeid. Nuchter in het denken 
en doe maar gewoon dat is al gek genoeg. Maar wel de 
ambitie er alles uit te halen wat erin zit. Niet tevreden met 
het gemiddelde, maar streven naar het hoogst haalbare. 
Als voetbalvereniging van dorpsvereniging gegroeid naar 
een grote club met ca 1450 leden, waarvan ruim 1000 
jeugdleden. In vier jaar tijd van vierde klasse naar tweede 
klasse en zelfs afgelopen seizoen in de nacompetitie. 

Van Essen is net na de bouwvakvakantie gestart met de 
nieuwbouw van hun nieuwe bedrijfspand met kantoor-
ruimte op het bedrijventerrein aan de rand van het dorp. 
Dit is achter Citroën dealer Emerpark auto en naast 

 

For Live decor en event opbouw. Door het succes en de 
groei heeft het bedrijf meer fysieke ruimte nodig. Ook 
hier zijn er overeenkomsten met onze vereniging. Wij zijn 
op dit moment druk bezig met de uitbreiding van onze 
accommodatie, zodat ook wij onze groei kunnen faciliteren 
en onze bredere maatschappelijke functie kunnen 
vervullen. 

We zijn er van overtuigd met zoveel overeenkomsten en de 
al genoemde nuchtere kijk op zaken dat we goed passen 
bij elkaar en we hopen en verwachten aan de start te staan 
van een mooie sponsorsamenwerking. We gaan ervoor.  
Wie weet wel weer een samenwerking voor 25 jaar.
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Heren 1
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HEREN

DAMES
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VV Hooglanderveen  
in het bezit van een  
professionele video wall
Op maar liefst 6 afzonderlijke 49 inch schermen kunnen 
we allerlei informatie delen met de bezoekers van de club. 
Dat kunnen de standen zijn van alle teams, de aankondiging 
van een nieuwe campagne of een boodschap van de 
vereniging of de KNVB. Alle voetbal gerelateerde informatie 
kan en zal getoond worden. 

Naast deze informatie willen we de sponsoren van onze 
mooie vereniging ook de gelegenheid geven hun bedrijf 
te presenteren of een reclame activiteit te promoten. In 
reclame filmpjes van maximaal 30 seconden gaan we in 
reclame blokken deze tonen op de zaterdag en zondag. 
Onze inschatting is dat op beide dagen de boodschappen 
4 x worden getoond. Iedere sponsor heeft de gelegenheid 
tot het aanleveren van dit soort promofilmpjes. De 
content managers van de video wall zullen beoordelen 
of het aangeboden materiaal kwalitatief voldoende is 
om gepresenteerd te worden. In de eerdere presentatie 
van de video wall tijdens de haring party hebben we 
aangekondigd dat seizoen 2018-2019 een leer jaar wordt 
hoe we deze nieuwe vorm van communicatie naar de 
bezoekers zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. 

De ervaring die we dit seizoen opdoen kunnen we de 
seizoenen erna gebruiken om de opties misschien wat 
meer te gaan differentiëren. Nu is het zo dat de Platina 
sponsoren het gehele seizoen gratis hun filmpjes kunnen 
tonen. De overige sponsoren worden uitgenodigd ook 
hun boodschappen te presenteren. De eerste helft van 
het seizoen is dat ook voor alle deze sponsoren gratis, voor 
de tweede helft van het seizoen gaan een vergoeding 
vragen. De sponsoren zullen individueel benaderd worden 
om hier aan deel te nemen. Ben je als sponsor nu niet 
in het bezit van een promo filmpje dan bieden wij deze 
sponsoren aan om vanuit de vereniging een promo 

boodschap uit de website van de sponsor te maken tegen 
een geringe introductie vergoeding van 50 euro. Geen 
reden om het niet te doen of niet te kunnen. De boodschap 
die er getoond wordt namens een sponsor hoeft geen 
commerciële lading te hebben. Het kan ook zo zijn dat de 
sponsor op zoek is naar nieuwe medewerkers en dit via 
onze video wall gaat proberen te realiseren. Kortom we zijn 
ervan overtuigd dat we met deze nieuwe communicatie 
vorm een medium in handen hebben waar iedere sponsor 
gebruik van kan maken. Laten we met elkaar zorgen dat we 
de professionaliteit van onze mooie club een extra impuls 
geven en dat iedere bezoeker zal ervaren dat die gasten bij 
VV Hooglanderveen goed bezig zijn.

Namens de sponsorcommissie
Marcel Wendel

Sponsorcommissie zoekt versterking

Liggen jouw kwaliteiten in het verzorgen van 
publiciteit, het opzetten van events of de uitvoering 
van gemaakte afspraken omtrent reclame uitingen, 
dan zijn we op zoek naar jou!

Je kan projectmatig je bijdrage aan onze commissie 
leveren en zo bijvoorbeeld je vrijwilligerspunten 
realiseren. Vind je het sowieso leuk om je skills in te 
zetten voor onze commissie dan verwelkomen we 
je graag. Een goed draaiende vereniging heeft ook 
een goed draaiende sponsorcommissie nodig. Om 
onze verenigingsambities te realiseren zoeken we 
ook voor onze commissie steun van onze leden. We 
komen graag in gesprek met enthousiaste leden. 

Stuur je reactie naar 
sponsoring@vvhooglanderveen.nl
en we nemen contact met je op.  
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VV HOOGLANDERVEEN VRAAGT VERKLARING 
OMTRENT GEDRAG AAN VRIJWILLIGERS
Voetbalvereniging vv Hooglanderveen wil voor alle 
kinderen van de vereniging een veilige omgeving creëren. 
Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te 
scheppen en (seksuele) intimidatie te voorkomen, is door 
middel van het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Het aanvragen van een VOG geeft onze vereniging meer 
zekerheid over het verleden van personen en vermindert de 
kans dat iemand, die eerder met kinderen over de schreef 
is gegaan, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met 
kinderen te maken heeft.

Zoals vele sportverenigingen met ons, heeft het 
bestuur van vv Hooglanderveen eerder besloten om 
van alle vrijwilligers die direct contact hebben met 
minderjarigen een VOG te vragen. Dit betreft alle leiders, 
trainers, verzorgers, masseurs, vertrouwenspersonen en 
bestuursleden. Aan het begin van het seizoen 2015-2016  
is zodoende voor vrijwel alle leiders en trainers een VOG 

aangevraagd en verleend. Afgelopen seizoen hebben 79 
trainers en leiders een VOG-verklaring mogen ontvangen. 
Voor dit seizoen willen we van alle nieuwe trainers en 
begeleiders een VOG ontvangen, naast een actualisatie 
van de VOG-verklaringen (afgegeven voor 1 juli 2015) van 
enkele personen. Wij streven ernaar om alle VOG’s eind 
december 2018 aan te vragen. We verwachten dan ook uw 
medewerking!

De VOG aanvraag wordt via VV Hooglanderveen 
(contactpersoon is Fook Ley Wong) opgestart op basis  
van de volgende gegevens van de vrijwilliger: 
volledige naam, geboortedatum en e-mailadres. 
Zorg ervoor dat jouw emailadres bekend is bij onze 
ledenadministratie. 

De vrijwilliger ontvangt vervolgens via de mail een link 
naar het aanvraagformulier. Deze link is ongeveer vier 
weken geldig. Via het inloggen met zijn/haar DigiD vult 
de vrijwilliger de benodigde gegevens aan, waarna de 
aanvraag wordt beoordeeld door Dienst Justis, ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Na goedkeuring ontvangt de 
vrijwilliger de VOG per post en levert het vervolgens aan bij 
de vereniging.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.

Meer informatie en veel gestelde vragen over de VOG  
kun je vinden op de website: www.nocnsf.nl/vog 

Heb je vragen over de aanvraagprocedure dan kun je 
contact opnemen met Fook Ley Wong via de mail: 
VOG@vvhooglanderveen.nl
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VATHORST RUN
Op zondag 30 september 2018 vindt de 8ste editie van  
de Vathorst Run plaats. Ook dit jaar verschijnen er naar 
verwachting weer meer dan 500 deelnemers aan de start.  

De Vathorst Run is evenals de voorgaande edities breed 
toegankelijk. Het is een hardloopevenement voor familie, 
buren, vrienden en vriendinnen. Supporten kan natuurlijk 
ook! De Vathorst Run streeft naar het doel om heel Vathorst 
in beweging te krijgen onder het motto bewegen is gezond 
voor iedereen. 

Programma voor zondag 30 september:
13:00 uur  -  10 kilometer 
14:15 uur  - Prijsuitreiking 10 kilometer 
14:30 uur  - 5 kilometer 
15:15 uur  -  Prijsuitreiking 5 kilometer 
15:30 uur  -  1 kilometer Kidsrun 
15:45 uur  -  Mini Kidsrun 

Het goede doel van de Vathorst Run 2018!
Ook dit jaar steunen we met de Vathorst Run wederom een 
goed doel. In 2018 gaat de opbrengst van de Vathorst Run 
naar Stichting ALS Nederland. 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de 
meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het 
zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 
1.500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elkaar jaar  
500 patiënten en komen er weer 500 bij. 

Met jouw inschrijving lever je een mooie bijdrage  
aan onderzoek voor Stichting ALS Nederland! € 2,50  
van je inschrijfgeld gaat namelijk naar dit goede doel,  
daarnaast kun je een aanvullende donatie doen.

Doe jij al mee? Inschrijven kan via: 
www.vathorstrun.nl 

NOPPENNEWZ | 13



MO09-01

MO13-02

MO11-02

MO13-01

MO11-01

M

NOPPENNEWZ | 14



MO15-01

MO17-01

MO15-02

M

MO13-03

NOPPENNEWZ | 15



EEN 10-TAL VRAGEN AAN ...
MICK VAN DE GRIFT

1.  Wat is je naam 
- Mick van de Grift

2.  Welk team zit je 
- JO19-1 

3.  Hoe oud ben je 
- 17 jaar

4.  Wat is je positie 
- Voorlopig rechtsback, maar ik heb altijd 
al op het middenveld gestaan. Meestal 
linkshalf.

5.  Wie is de beste uit je team, nee niet jij zelf 
- Oei, dat is een goeie vraag, aangezien het 
seizoen pas net begonnen is. Maar als ik uit 
de voorbereiding zou moeten zeggen wie 
het beste is zou ik denk ik zeggen Robert 
Bruins.

6.  Wie is van onschatbare waarde in jouw team 
- Beide spitsen, Melvin en Wail. Ze zijn beide 
erg breed en zijn bijna altijd in de voeten 
aan te spelen wat erg fijn is voor ons.

7.  Wat is je favoriete club NL
- Feyenoord

8.  Wat is je favoriete club wereld 
- FC Barcelona

9.  Wat doe je in het dagelijkse leven 
- Ik studeer (ga studeren dit schooljaar) 
in Zwolle, buiten mijn studie speel ik veel 
videogames en heb ik elke dinsdag en 
donderdag voetbaltraining en zaterdag  
een wedstrijd.

10.  Heb je nog wat toe te voegen 
- Nee, ik heb verder niets te zeggen.
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VV HOOGLANDERVEEN CLUBCARDS 
Sinds augustus 2016 gebruiken wij het kassasysteem in  
het Clubhuis, geleverd door Le Credit Sportif. Het is een 
simpel en gebruiksvriendelijk systeem. De ervaring met 
het systeem zijn positief. Met de introductie van het kassa 
systeem hebben wij ook de VV Hooglanderveen Clubcard 
geïntroduceerd. Met deze kaart kun je  makkelijk afrekenen 
aan de bar. Tot op heden blijft het gebruik van de clubcard 
achter bij de verwachtingen. 

Voor de VV Hooglanderveen is het van belang dat clubcard 
door de leden wordt gebruikt, dit verminderd de transactie 
kosten die zijn verbonden aan contant geld en PIN 
betalingen. Tevens hebben wij de doelstelling om contant 
geld tot nihil terug te brengen.
Het belangrijkste voordeel voor de leden is dat 5% korting 
wordt verstrekt over de betalingen gedaan met clubcard. 
Dus gebruik je clubcard en loopt de korting niet mis.

Hoe werkt de Clubcard
De VV Hooglanderveen Clubcard heeft enkele 
belangrijke voordelen: je hoeft geen geld meer mee  
te nemen naar de club, je hebt overzicht en controle 
over je bar-uitgaven (of die van je kind).

Afrekenen aan de bar kan straks op drie manieren:
• Met je gewone PIN-pas;
• Met de Clubcard (met voldoende saldo);
•  Contant (het is de bedoeling dit zo veel mogelijk  

af te bouwen).

Het ‘opladen’ van de Clubcard kan:
•  Thuis met iDEAL (minimaal  5 euro): je hebt of zult  

een aparte mail ontvangen met je inlognaam  
(uitleg volgt)

• In de kantine met je eigen bank PIN-pas (elk bedrag)

 
Meest gestelde  vragen

Hoe werkt betalen met de Clubcard?
Voor de administratieve afhandeling heeft VV Hooglanderveen 
een overeenkomst gesloten met Le Credit Sportif. Zij zijn 
leverancier van ons nieuwe kassasysteem in de kantine en 
beheren de BackOffice van de betaalfunctie van de Clubcard. 
De Clubcard is een veelzijdig betaalmiddel dat je het 
nodige gemak en voordeel oplevert. Met deze persoonlijke 
ledenkaart kun je bij VV Hooglanderveen aan de bar 
afrekenen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan 
met je persoonsgegevens. Deze worden in geen geval aan 
anderen verstrekt. 
Bij een Clubcard betaling heb je geen pincode nodig. Om af 
te rekenen wordt de Clubcard op de kaartlezer gelegd, dat 
is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de 
betaling omgezet worden in een PIN betaling, een contant 
geld betaling of een betaling met een andere Clubcard.

Hoe activeer ik mijn Clubcard?
Voor je met de VV Hooglanderveen Clubcard kan betalen, 
dien je de VV Hooglanderveen Clubcard te activeren door 
deze op te waarderen met een saldo. Je Clubcard is gereed 
voor gebruik zodra er saldo op staat.

Hoe kan ik saldo laden op mijn Clubcard?
Dat kan aan de bar in de kantine of via internet (iDEAL). 
In het eerste geval betaal je met je PIN-pas en wordt het 
bedrag direct op je Clubcard gezet. Om je Clubcard via 
internet op te laden ga je naar www.mijnkniponline.nlen 
log je in op je persoonlijke pagina. Om veiligheidsredenen 
heb je een loginnaam en wachtwoord nodig die je in een  
aparte e-mail ontvangt. Met iDEAL moet het op te waar-
deren bedrag minimaal 20 euro en maximaal 200 euro zijn.

Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?
Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het LCD-
scherm/klantendisplay aan de klantkant getoond. 
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 Je kunt ook om een bonnetje vragen. Op de bon staan de 
consumpties en het actuele saldo. Je kunt degene achter de 
bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas op de 
paslezer leggen. Het saldo wordt dan getoond.

Een andere mogelijkheid is inloggen www.mijnknoponline.
nl Deze site is te bereiken via elke mobiele telefoon, tablet 
of computer. Op deze site kan je je saldo en gebruikte 
consumpties inzien, gegevens wijzigen en je pas 
opwaarderen middels iDEAL. 

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing  
en ben ik dan mijn saldo kwijt?
Blokkeer je Clubcard zo snel mogelijk. Na inloggen op  
www.mijnlcs.nl kan je onder de menuoptie ‘Blokkeren’ 

meteen de desbetreffende clubcard blokkeren. Het saldo 
blijft gewoon op de server staan maar snel blokkeren is wel 
van belang omdat de vinder misbruik zou kunnen maken 
van je Clubcard.

Wat moet ik doen indien mijn Clubcard niet werkt?
In dat geval stuur je een email naar 
clubcard@vvhooglanderveen.nl
 
Hoe zit het met VV Hooglanderveen Clubcard  
voor minderjarige leden?
Voor ouders/verzorgers van minderjarige leden 
bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de 
VV Hooglanderveen Clubcard voor hun kind te voeren. 
Hiermee kun je de uitgaven limiteren.

   www.lomans.nl                              (033) 750 5400

Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Intelligente Technieken

Totaalinstallateur

Samen bouwen aan morgen

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor  
van de hesjes
Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes, ballen en natuurlijk de bekende 
oranje ING-trainingshesjes. Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als 
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk. Ze worden smerig, worden vertrapt, 
vergeten. Maar de laatste training voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal
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WIL JIJ GRATIS DEELNEMEN AAN 
'VAN ESSEN CATERING & EVENTS' JEUGDKAMP? 
VERKOOP DAN MINIMAAL 20 LOOTJES VAN DE GROTE CLUBACTIE!

Net als voorgaande jaren doet onze vereniging weer mee 
aan de Grote Clubactie. Ook dit jaar reserveren we de extra 
centen die de vereniging hiermee binnenkrijgt voor het 
Jeugdkamp aan het eind van het seizoen. Zo komt het  
geld gewoon weer terug bij de jeugd, die het ook heeft 
binnengehaald.

Voor onze lotenverkopers richten wij ons op de deelnemers 
aan het Jeugdkamp. Alle kinderen die uitkomen in de  
O8 t/m O13 zullen meedoen aan de verkoop van deze loten. 
Via de leider ontvangen alle spelers een verkoopboekje met 
een uitgebreide instructiebrief (voor ouders/verzorgers).

De leiders ontvangen deze week in hun postvak de 
verkoopboekjes en delen deze uit aan de kinderen binnen 
hun team. Op zaterdag 15 september is de officiële 
lotenverkoop gestart.  Heb jij inmiddels al minimaal  
20 loten verkocht?

Vergeet niet op tijd je boekjes weer in te leveren bij je 
leider? Je leider levert uiterlijk zaterdag 10 november alle 
verkoopboekjes in bij de mensen van de Grote Clubactie.  
Zij zitten die zaterdag vanaf 09:30 uur in de bestuurskamer.

De leider krijgt dan een cadeautje mee voor iedere 
lotenverkoper binnen zijn/ haar team.

Het bestverkopende team krijgt een extra prijs en de  
beste drie verkopers krijgen een leuke prijs.

Trekking van de loterij 12 december en publicatie 13 december.

Aangezien al het geld komt ten goede van het 
Jeugdkamp 2018 is er een extra stimulans om loten 
te verkopen. Verkoop jij meer dan 20 loten dan is 
jouw deelname aan Jeugdkamp geheel gratis.

Jeugdkamp is zonder jouw inzet bij het verkopen van de 
lootjes niet mogelijk.

Zet hem op en heel veel succes met de verkoop en  
bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Norbert van Hengstum & Frank van Zijll
degroteclubactie@vvhooglanderveen.nl
jeugdkamp@vvhooglanderveen.nl
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ZATERDAG 6 OKTOBER T/M ZONDAG 14 OKTOBER

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER
Ook dit jaar vindt de ‘Week van de Scheidsrechter’  weer plaats. Een sportbreed 
initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat.

Waardeert u het ook? Laat dat dan blijken als u een scheidsrechter ziet lopen.

Om alle voetbalwedstrijden bij VV Hooglanderveen die 
wekelijks gespeeld worden in goede banen te leiden zijn 
scheidsrechters nodig. Ook bij VV Hooglanderveen zijn 
scheidsrechters van alle leeftijden vrijwilligers die het 
ontzettend leuk vinden om de voetbalwedstrijd goed te 
laten verlopen. Zo zorgt de scheidsrechter in samenwerking 
met de assistent scheidsrechter (grensrechter) ervoor dat 

het plezier in het voetbal voorop blijft staan en dat beide 
teams met een glimlach het veld af stappen.

VV Hooglanderveen waardeert dit: 
"Ontzettend bedankt voor jullie inzet!" 

Zonder scheidsrechter = geen voetbalwedstrijd. 
En zo is het!
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Activiteit Datum

2018

Oud papier 12 en 13 oktober 2018
Algemene Leden Vergadering (ALV) 6 november 2018
Oud papier 9 en 10 november 2018

Kaartavond 20 november 2018

Oud papier 7 en 8 december 2018

Kaartavond 18 december 2018

Oliebollenactie 30 en 31 december 2018

2019

AFAS FIFA jeugdtoernooi 3 en 4 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie  6 januari 2019

Oud papier 11 en 12 januari 2019

Grote kaartavond 15 januari 2019

Oud papier 8 en 9 februari 2019

Kaartavond 19 februari 2019

Oud papier 8 en 9 maart 2019

Kaartavond 19 maart 2019

Potgrondactie 23 maart 2019

Kaartavond 16 oktober 2018

Oud papier 12 en 13 april 2019

Kaartavond 16 april 2019

Oud papier 10 en 11 mei 2019

Vrijwilligersavond 11 mei 2019

van Essen Jeugdkamp  31 mei en 1 juni 2019                   

Oud papier 7 en 8 juni 2019

AFAS Jeugdtoernooi 15 en 22  juni 2019

Oud papier 12 en 13 juli 2019

ACTIVITEITENAGENDA
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AMERSFOORT LANGESTRAAT 111-115  •  033-4618996

VV HOOGLANDERVEEN 10% LEDENKORTING* *Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

3.500M2 SPORT-SPECIALISME
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6  |  NoppenNewz

DE GOEDKOOPSTE CARTRIDGES 
EN TONERS VOOR ELKE PRINTER!

Scoor altijd 
10% korting*!

vv Hooglanderveen profiteert ook mee!vv Hooglanderveen profiteert ook mee!

Bestel via 123inkt.nl/hooglanderveen
Ontvang zelf 10% korting *op alle huismerkartikelen. 
Per bestelling ontvangt de club een bonus! 

!

Kom dineren bij eetcafé dimS en 
krijg elk 4e hoofdgerecht gratis 

(goedkoopste gerecht gratis)

Reserveer nu! 

Heideweg 2A, HOOGLANDERVEEN     

tel. 033-25 35 113  www.eetcafedims.nl 

Actie geldig t/m 31 maart 2015 en tegen inlevering van deze bon 

!

Deze bon is € 70,00 waard *

Voor Brommer-, Auto- en Motorrijles

Leden van v.v. Hooglanderveen 
verdienen iets extra's 

* bij afname startpakket auto of motor

Voor info kijk op www.200pk.nl
of mail naar: info@200pk.nl

Bij afname van een startpakket krijgen jullie: 
1 les gratis en gaat er € 25,00* naar de clubkas. 

(*bij een brommerpakket €15,00)

Dit is bovenop alle lopende acties

Gezellenstraat 9  |  3861 RD Nijkerk  |  T  033-3012103
I  www.match2print.nl  |  www.gifts2impress.nl

De beste match 
voor al uw drukwerk, 

relatiegeschenken 
en promotiekleding

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

AMERSFOORT

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 
MARKETINGCOMMUNICATIE 

ONLINE MARKETING
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business club platina

Wist u dat alle leden 

10% extra korting op 123inkt 

huismerk producten krijgen? 

Klik op 123inkt.nl-logo 

op onze homepage.

http://www.ing.nl
http://www.afas.nl
http://www.lomans.nl
http://www.renewi.com
http://www.vanessencatering.nl
http://www.smink-infra.nl
http://www.schoonderbeekbouw.nl
http://www.123inkt.nl
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