Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto v.d. maand:
wandelvoetballers 55+
e
(onze “3 jeugd”)

e

WINNAAR 1 +AWARD
VOETBALBOND !!!

Trainers:
Ivo Heindryckx
Stéphane Poels
Dirk Verbist
Silvio di Mattia
Seppe Rosiers

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Hopelijk heeft de vakantie jullie deugd gedaan.
Evenzo hopen wij dat jullie terug met veel
plezier een nieuw voetbalseizoen beginnen bij
Verbroedering Beersel Drogenbos. Laten we er
ook dit jaar een toffe samenwerking van maken.
Het bestuur en de jeugdcel hebben in de
zomerpauze niet stilgezeten, zoals je in deze
eerste nieuwsbrief van het seizoen kan lezen. Er
zijn enkele nieuwe initiatieven genomen, die de
jeugdwerking en de communicatie met de
clubleden verder moeten verbeteren.
Om verdere stappen te zetten in de kwaliteits-
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Wist je dat…
verbetering van onze jeugdopleiding en –werking
rekenen wij nog meer dan anders op jullie actieve
medewerking. Ook dat zal in deze nieuwsbrief
duidelijk worden. Hopelijk kunnen wij rekenen op
jullie steun en samenwerking. Want samen
kunnen we nog zo véél meer realiseren voor onze
jeugdspelers. Laten we daarom samen verder aan
de voetbaltoekomst van onze jeugdspelers
werken .
Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien
op en naast onze velden, in onze kantine en op
activiteiten van de club en de jeugdcel. Laten we
er een leuk seizoen van maken!
De jeugdcel van VBD

… onze provinciale jeugdploegen
in het nieuwe seizoen minstens
even mooie sportieve uitdagingen
hebben dan ex-reeksgenoten die
nu interprovinciaal spelen?
... je de hele seizoenskalender kan
raadplegen via deze link (vul 9156
in als stamnummer)?
… onze seniorploegen het in de
beker heel goed doen met veel
VBD-jeugdspelers in de kernen?
… onze club niet werd uitgenodigd
op het tornooi van HO Huizingen?
Jammer genoeg toont voetbal zich
zo van zijn kleinste kant.

Nieuwe website !!!
Onze vorige website was verouderd. Hoogtijd dus voor een nieuwe.
En die is er nu, dankzij het intensieve werk van onze ouder,
afgevaardigde en sinds kort bestuurslid Kristof Vanderhaegen. Bij
deze een grote dank aan hem!
De site is nog in volle ontwikkeling maar het resultaat mag er al zijn.
Een hele verbetering, dankzij de overzichtelijke structuur, de mooie
graphics en de gevarieerde inhoud. Zo vinden ouders die de brief voor
inschrijving en betaling van lidgeld niet ontvangen hebben, die brief
op de website. Ook alle nieuwsbrieven zijn raadpleegbaar.
Spring allen dus op de surfplank en geniet van de clubinfo en –
nieuwtjes op www.vbdfoot.club !
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Ouders krijgen een stem in de jeugdcel !
Een jeugdwerking met visie en gezonde ambities kan niet op 2-3
mensen draaien. Die tijd is al lang voorbij. In onze jeugdcel, die
ondertussen al zijn 6e seizoen ingaat, zijn op dit moment 5 mensen
intensief bezig om de VBD-jeugdwerking mee te laten evolueren
met de continu in verandering zijnde voetbalwereld. Deze aanpak
werpt vruchten af. Maar het moderne voetbalgebeuren vereist
ook meer participatie van de clubleden. Dat kan gaan van
helpende handen op eetfestijnen, feesten en tornooien, over het
fluiten van wedstrijden en het opnemen van de afgevaardigdenrol
tot participatie in beleidsstructuren. En op dat laatste punt komt de
jeugdcel met een nieuw initiatief.
Om de ouders van onze jeugdspelers een stem te geven wil de jeugdwerking van VBD vanaf dit seizoen voetbalouders
laten deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van de jeugdcel, 1 ouder uit de onderbouw (U6-U11) en 1 uit de
bovenbouw (U12-U17). Deze ouders vormen de brug tussen de oudergroep en de jeugdcel. Wij verwachten dat de
ouders ons informeren over zaken die de oudergroepen bezighouden en ons adviseren over bepaalde keuzes die
gemaakt worden. Dat kan gaan over uitrusting, over activiteiten, over sponsoring, over de kantine, of over nog zoveel
andere zaken die op de agenda van de jeugdcel kunnen staan. Kennis van voetbal mag, maar moet niet. Het is nl.
niet de bedoeling dat die ouders met het sportieve beleid bezig zijn. Dat is en blijft het domein van trainers,
coördinatoren en TVJO.
We houden in september een verkiezingsronde voor de 2 oudervertegenwoordigers. Heb je interesse om deel te
nemen als kandidaat, stuur dan voor 3 september een mailtje naar johan.rosiers@telenet.be. Wij rekenen op jullie!

UITNODIGING

Bijschrift bij foto of afbeelding

Het clubbestuur en de jeugdcel van Verbroedering hopen spelers en ouders in grote getale te
mogen begroeten op onze jaarlijkse mosselkermis. Ambiance en kwaliteit zijn verzekerd. Breng
gerust ook familieleden, vrienden en buren mee. Het komt allemaal de club en de jeugdwerking
ten goede.

VBD-jeugdcel 2015-2016: wie en wat?








Organisatorisch verantwoordelijke:
Technisch verantwoordelijke (TVJO):
Jeugdcoördinator onderbouw:
Jeugdcoördinator bovenbouw:
VFV-liaison en vriendenmatchen:
Oudervertegenwoordiger onderbouw:
Oudersvertegenwoordiger bovenbouw:

Johan Rosiers
Stéphane Poels
Dirk Verbist
Ivo Heindryckx
Silvio di Mattia
wordt verkozen in september
… misschien iets voor jou?

“Geld is niet het belangrijkste in voetbal”
We horen het vetbetaalde voetbalsterren wel eens zeggen. Dat is
natuurlijk makkelijk praten als je wekelijks enkele tienduizenden of zelfs
honderduizenden Euro’s op je bankrekening gestort krijgt.
Voor een amateurclub als VBD ligt dat anders. De quote in de titel geldt
voor 100% voor onze club. Want het plezier en de ontwikkeling van de
jeugdspelers staat voor onze club centraal. Maar niets is gratis, natuurlijk.
Zelfs een club als VBD beheren vergt een serieus werkingsbudget, dat
ruim de inkomsten via lidgelden en kantine-inkomsten overstijgt. Mensen
uit clubbestuur en jeugdcel doen hun best om zoveel mogelijk financiële
input te vinden. Maar het is een moeilijke en continue zoektocht.
Daarom dat wij beroep willen doen op het potentieel dat er in onze club voorhanden is.
 Heb je een eigen bedrijf of ben je zelfstandige? Of heb je familieleden, vrienden of buren in die positie?
 Wil je onze club ondersteunen in het nuttige werk dat wij dag in-dag uit voor honderden leden verrichten?
 Wil je graag jouw bedrijfsnaam en –logo op de spelersuitrusting van onze gerespecteerde club zien?
 Wil je onze voorbeeldige community action ondersteunen?
 Wil je genieten van de fiscale voordelen die sponsoring bieden?
 Wil je onze club betere mogelijkheden bieden om verder te groeien?
Herken jij je in één van bovenstaande punten, dan ben jij de persoon die wij zoeken! Hoe klein of groot je steun ook is,
wij gaan met veel plezier het gesprek aan. Of het nu financiële of materiële steun is, wij welkomen jouw geste.
Als je onze oproep een warm hart toedraagt, gelieve dan contact op te nemen met Kristof Vanderhaegen
(0495/273250 of kristofv@telenet.be).

Een beloning voor ons engagement voor de lokale gemeenschap… en wat voor één!
Voetbalclubs zijn belangrijke sociale actoren in onze maatschappij. De
clubs hebben daarin dan ook een belangrijke rol te spelen. Verbroedering
neemt daarin een voortrekkersrol op. In het verleden zetten we al acties op
het getouw om de zoon van een clubmedewerker te steunen in de
heropbouw van zijn uitgebrande woning, om gebruikte sportkledij te
schenken aan een ontwikkelingsproject met Ecudoriaanse straatkinderen,
om infomomenten rond alcohol- en drugpreventie te organiseren voor
scholieren en hun ouders, enz. VBD werd vorig seizoen voor dat werk door
de Football+Foundation van de voetbalbond erkend als +club.
Begin 2015 startte VBD, vanuit een constructieve samenwerking met de gemeente Beersel, het project wandelvoetbal
voor 55+ers. Dit, als tweede club na Racing Genk. 18 actieve 55+ers zetten elke week hun beste beentje voor om
gezond en actief te blijven, ondersteund door de huidige jeugdcelleden. Er groeide een sterke en plezante band
tussen onze ‘Old Stars’ en de club, getuige de hulp die velen van hen gaven op onze jeugdtornooien.
De Belgische voetbalbond vond ons project zo voorbeeldig dat onze club beloond werd met de allereerste +Award
ooit uitgereikt, een hele eer voor onze club! De uitreiking van die award zal in september gebeuren, in aanwezigheid
van een prominent lid van de voetbalbond. Je leest er ongetwijfeld meer over in de kranten en in deze nieuwsbrief.
Vanaf 21 september begint een nieuwe reeks van 10 sessies en in de lente van 2016 volgt een tweede reeks, die wordt
afgesloten met deelname aan het nationale tornooi in het KBVB-complex van Tubize.
Ken je nog een 55+er die wilt meedoen? Vraag hem/haar om contact op te nemen met Johan Rosiers (0498/137504
of johan.rosiers@telenet.be).

Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia

Nog meer vernieuwing: kick-off om seizoen goed in te zetten

• Ivo Heindryckx
• Stéphane Poels
• Johan Rosiers
• Dirk Verbist

E-mail redactie:
johan.rosiers@telenet.be

Fotograaf: Emile Devogeleer

Website: www.vbdfoot.club

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Alle spelers en ouders worden op deze activiteit verwacht !

Vanaf volgende maand zijn de nieuwsbrieven terug meer volgens het
klassieke stramien, dus met voorstellingen van ploegen, trainers,
afgevaardigden en vrijwilligers, met foto’s van onze jeugd en natuurlijk
met veel interessante weetjes.
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