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SPELDEN VAN VERDIENSTE  

Donderdag 20 januari werd de 
reguliere bestuursvergadering kort 
onderbroken door 3 bestuursleden 
van de Supportersvereniging om 
Jolanda Augustijn en Rob Driessen 
te onderscheiden.  

 

WE STARTEN WEER OP 
 
Voor alle trainingen en wedstrijden 
van de veldteams gaat het regulier 
ingeplande programma weer van 
start 

Hier en daar zijn nog wat uitzon-
deringen, die u kunt vinden op: 

 https://vvsteenbergen.nl/v-v-
steenbergen-start-weer-op/ 

 

 

 

 

 

 

Voor onze zaalvoetbalteams is het 
CTB verplicht gesteld, waardoor het 
nog niet duidelijk is of zij het seizoen 
uit kunnen spelen. 

De kleedkamers gaan weer open, 
maar ook hier heb je voor toegang 
een CTB nodig. 

Onze kantine is  onder strikte 
voorwaarden weer open, waaronder 
de verplichte CTB .  

We doen uitdrukkelijk een beroep 
op onze leden en bezoekers om zich 
goed aan de geldende maatregelen 
te houden, want alleen op die 
manier kunnen we samen de 
kantine verantwoord en veilig open 
houden. 

 

Rob is sinds 2014 bestuurslid. Na 
de eerste twee jaar verant-
woordelijk te zijn geweest  voor 
wedstrijdzaken is Rob de 
verantwoordelijke voor facilitaire 
zaken, met o.a. veel overleg met 
de Gemeente voor het 
onderhoud van het sportpark 
(velden & gebouwen). Uiteraard 
ook in nauw contact met onze 
onderhoudsploeg. Daarnaast is 
Rob, sinds de 2e editie van het AH 
Jeugdtoernooi, zeer actief in de 
toernooi-commissie. 
En ook nog als projectleider van 
de nieuwbouw kleedkamers. (en 
zoals hijzelf in alle 
bescheidenheid direct zegt: “Ik 
heb het niet alleen gedaan!”)  
 

Jolanda is sinds 2016 bestuurslid 
wedstrijdzaken verantwoordelijk 
voor het wedstrijdsecretariaat en 
de wekelijkse planning van de 
wedstrijden, velden en 
kleedkamers, rekeninghoudend 
met de wensen van trainers, leiders 
en de eisen van de KNVB. 
Inmiddels is Jolanda de corona-
deskundige in onze vereniging. 
Met de steeds wisselende 
beperkende maatregelen inmiddels 
een welbekende BlauwWitter bij de 
Gemeente Steenbergen en voor 
ons een rots in de Covid-branding. 
Alle interne communicatie en 
aanvullende vraagbaak gaat via 
Jolanda. Niet altijd een te benijden 
taak. 

 
Met al deze verantwoordelijke taken en de vele, vele uren die hierin 
gestoken zijn is deze onderscheiding voor beiden meer dan terecht. 

 

Jolanda en Rob van harte gefeliciteerd 

https://vvsteenbergen.nl/v-v-steenbergen-start-weer-op/
https://vvsteenbergen.nl/v-v-steenbergen-start-weer-op/


 

 
Assistent-trainer Adnan Alisic volgt trainersopleiding TC3 
 

Na wat twijfel om de overstap naar V.V. “Steenbergen” te maken, schreef oud-prof Adnan Alisic zich afgelopen 
zomer over en trok hij vanaf dat moment wekelijks het blauw-witte shirt aan. Maar naast speler is hij ook 
assistent-trainer en volgt hij de trainerscursus TC3. Hoe hem dat af gaat, leest u op onze website: 
https://vvsteenbergen.nl/assistent-trainer-adnan-alisic-volgt-trainersopleiding-tc3 

Ook benieuwd naar opleidingsmogelijkheden binnen V.V. “Steenbergen”? 
Neem contact op met een van onze bestuursleden. 

 

Sponsornieuws 
 

Het nieuwe jaar zijn we zowel langs het hoofdveld (Steenbergen Bouw en Installatie) als het kunstgrasveld (Poelier 
Vugts) gestart met nieuwe sponsoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zijderlaan heeft zijn ‘oude’ bord vervangen door een met de nieuwe huisstijl, dit bord is te vinden op de vaste 
locatie op de rand van het terras bij de kantine. 
 

 
 
 

Benieuwd hoe we met uw onderneming samen kunnen werken? Stuur dan een berichtje naar 
sponsoring@vvsteenbergen.nl of kijk https://vvsteenbergen.nl/sponsormogelijkheden/ 

 

 
Aanpassing omheining kunstgrasveld 

Sommige oplettende bezoekers hebben het opgemerkt; er is een aluminium rand aan de onderzijde van de 
omheining van veld 1 geplaatst. 

In opdracht van de Gemeente Steenbergen is deze aangebracht, om de kunststof inlegkorrels beter binnen het 
kunstgrasveld te houden en ervoor te zorgen dat deze zo min mogelijk in de natuur terecht zullen komen. 

Deze aanpassing wordt in Nederland op alle kunstgrasvelden toegepast, dus nu ook bij V.V. “Steenbergen”. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Voetbalschool VICI en V.V. "Steenbergen" geven verdere invulling aan samenwerking 
 
De afgelopen periode is, naast de start van Voetbalschool VICI, ook samen gewerkt aan de verdere invulling van 
de samenwerking met V.V. "Steenbergen".  
 
Naast een korting van maar liefst 60% op de trainingen, gaat VICI ook elke maand (elke eerste vrijdagavond van 
19.00u tot 20.30u) een clinic verzorgen voor zowel jeugdtrainers als jeugdleiders van V.V. "Steenbergen". 
 
Op regelmatige basis gaan er ook wedstrijden gespeeld worden op de zondagmiddagen, afwisselend zowel 
onderling als tegen een BVO of andere Voetbal Academie.  
Naast de reguliere trainingen zal er ook 2 keer per jaar een talentendag worden georganiseerd op ons sportpark 
aan de Seringenlaan. 
 
De onderlinge wedstrijden op zondagmiddag zijn geheel vrijblijvend, hiervoor kan wekelijks ingeschreven worden 
via de website van VICI (https://vicitalents.nl/CONTACT/). Op dit moment gaat dit om de JO9 en JO11 categorie, 
maar dit zal later uitgebreid worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAININGEN OP HET SPORTPARK AAN DE SERINGENLAAN 

Voetbalschool 
 

10 trainingen                      € 220,- 
leden v.v.”Steenbergen”  €   88,- 

Keepersschool 
voor keepers met geboortejaren 2008 t/m 2017 

10 trainingen                      € 330,- 
leden v.v.”Steenbergen”  € 132,- 

 

Keepersschool@vicitalents.nl Telefoon: 06-25430887 
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GUN DE VOETBALSCHOENEN VAN JE ZOON/DOCHTER EEN TWEEDE KANS 
 
 
Je zult het vast wel herkennen, de winter- of zomerstop is voorbij en er gaat 
weer gevoetbald worden. 
Ineens klinkt er een kreet “m’n schoenen zijn te klein” en daar ga je weer, op 
pad naar de voetbalshop. 
 
Maar wat doe je met die nog niet zo oude schoenen ……….  weggooien ?  
Maar ja, ze zijn nog zo goed …….. toch maar weggooien ? 
 
Nee hoor, weggooien hoeft echt niet meer !! 
v.v. ”Steenbergen” gaat ze verzamelen, we poetsen ze een beetje op én ze krijgen een 2e kans 
Daarna geven we ze weer weg aan kinderen die ook voetbalschoenen nodig hebben, maar ze door 
omstandigheden niet zo gemakkelijk kunnen aanschaffen. 
 

A.S. ZATERDAG 05 FEBRUARI IS DE KICK-OFF  VAN 09:00 TOT 12:00 UUR 
 Oude maar goede voetbalschoenen inleveren bij Klaas de Wit  (hij wacht op je; achter in de kantine) 
 Nico van Schilt (Jeugdcommissie) en Klaas de Wit (Gezond Verstand)  gaan inventariseren en poetsen 
 Wij zorgen vervolgens dat ze goed terecht komen 

 
 

NA ZATERDAG STAAT ER IN DE KANTINE EEN BOX 
WAAR JE JE OUDE MAAR NOG GOEDE VOETBALSCHOENEN IN KAN DOEN 

 
Papa’s, mama’s, verzorgenden die hun kind oh zo graag hun voetbalschoenen gunnen,  
vragen wij zich te melden bij:   
  

 Klaas de Wit       06-36544359   
 Nico van Schilt   06-29528181 
 Mail:  gezondverstand@vvsteenbergen.nl 

 

 

DEZE NIEUWSBRIEF IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:  

C.A.A. (Kees) Goudzwaard, Adviseur op maat 
Assurantieadviseur – Erkend Hypotheek Adviseur 
Noorddonk 162 – 4651 ZB Steenbergen NB 
 

 

✓ Telefoon 0167-540944 

✓ Mobiel 06-54933007 

✓ goudzwaard@adviseuropmaat.nl 

✓ www.adviseuropmaat.nl 
✓  
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