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SCHOONSTAD 
Kick-Off Familiedag 
03 september 2022 

Zaterdag 3 september is 
de jaarlijkse Kick Off voor 
de jongste jeugdteams op 
het sportpark.  

Vanaf 10.00 uur tot 14.00 
uur zijn er diverse 
(voetbal)spellen voor de 
jeugdspelers om samen 
het voetbalseizoen 
2022/2023 af te trappen. 

Schoonmaakbedrijf Schoonstad als hoofdsponsor van de Kick 
Off, samen met de co-sponsoren Kwekerij 4Evergreen en Marty 
Party Events zetten zich graag in om onze voetbaljeugd een 
leuke ochtend en middag te bezorgen. 

BKS, onze nieuwe kledingsponsor, is uiteraard ook van de partij 
tijdens de Kick Off. Zij tonen de nieuwe kledinglijn van de 
vereniging en verkopen daarnaast interessante voetbalartikelen. 
Wie voor het nieuwe seizoen nog op zoek is naar bijvoorbeeld 
voetbalkleding, -schoenen, scheenbeschermers of een 
trainingsshirt kan terecht in de sportzaak aan de Graaf 
Hendrikstraat 3c in Steenbergen. 

’s Middags vanaf 14.00 uur is er survival-programma 
(georganiseerd door onze buren van Diomedon) voor de oudere 
jeugdteams, met aansluitend een barbecue.  
 
Het volledige programma vindt u hier: 
https://vvsteenbergen.nl/zaterdag-3-september-schoonstad-
kick-off-dag/ 
 
 
 

 

Vrijdag 16 september 
Algemene 
Ledenvergadering 2022 
 

 
 

Het bestuur van V.V. 
‘Steenbergen” nodigt alle leden 
van harte uit voor de Algemene 
Leden Vergadering 2022.  
 
De vergadering start om 20.00 
uur in de kantine aan de 
Seringenlaan.   
 
U wordt geïnformeerd over het 
wel en wee van onze vereniging, 
met o.a. de financiën, 
(her)kiezen van diverse 
bestuursleden en de vele 
plannen voor de komende jaren. 
 
Er is ruimschoots gelegenheid 
om vragen te stellen en/of je 
ideeën kenbaar te maken. 
 
 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://vvsteenbergen.nl/zaterdag-3-september-schoonstad-kick-off-dag/
https://vvsteenbergen.nl/zaterdag-3-september-schoonstad-kick-off-dag/


 

 

 

Blauw-Wit goal loterij 
 

De blauw-wit goal loterij is voor seizoen 2022/2023 
weer helemaal volgeboekt.  
Zaterdag 24 september wordt er geloot, zodat alle 
deelnemers precies weten op welke minuut ze 
zaterdag 1 oktober (tijdens de eerste thuiswedstrijd 
tegen bvs Boeimeer) extra op moeten letten. 

 

 

 
 
 
 
 

V.V. “Steenbergen” gaat 
samenwerken   

met ClubCollect 
 

Door de nieuwe samenwerking met 
ClubCollect wordt het innen van 
contributie geautomatiseerd.  
 
Dit betekent dat je vanaf aankomend 
seizoen vanuit ClubCollect 
contributienota’s ontvangt via e-mail, 
SMS of per brief. Zo houden wij als 
bestuur meer tijd over voor andere 
belangrijke zaken rondom de 
vereniging.  
Meer informatie is te vinden op onze 
website: 
https://vvsteenbergen.nl/clubcollect/ 
 
 

 
 

Stemperiode 
Rabobank 
Club Support 
2022 

Vanaf maandag 
(5 september) 
gaat de 
(digitale) 
stembus van de 
Rabobank 
Clubkas 
Campagne weer 
open: tot en 
met dinsdag 27 
september kan 
er gestemd 
worden op V.V. 
"Steenbergen"! 

 

Ook in 2022 kunnen leden van de Rabobank uit de Gemeente 
Steenbergen ons weer ondersteunen. De opbrengst zal 
aangewend worden voor de verbouwing van de oude 
kleedkamer A en B tot het nieuwe, centraal gelegen, 
wedstrijdsecretariaat. 

Bent u lid van de Rabobank? Dan ontvangt u automatisch meer 
informatie over de mogelijkheid tot stemmen, dit kost u slechts 
enkele minuten! Kijk voor meer informatie op de speciale 
ClubSupport-pagina van de Rabobank: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen 

 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/


 

 

 

 

 

TROFEEPALEIS GOUDEN SCHOEN 
KLASSEMENT 2022/2023 

Ook in seizoen 2022/2023 organiseren 
we, in samenwerking met sponsor 
Trofeepaleis het Trofeepaleis Gouden 
Schoen Klassement.  
 
Alle seniorenteams (1 t/m 5, 35+-1, 18+-
1, Dames1, Dames2, Dames30+ en 
onder23) doen hier automatisch aan 
mee, maandelijks zal een update 
geplaatst worden op onze website én 
deze nieuwsbrief 
 

Vorig seizoen wist Romy Ernest er met 

de eerste Gouden Schoen van door te 

gaan, met liefst 40 goals legde zij de lat 

direct aardig hoog. Zou haar 

opvolg(st)er komend seizoen ook tot 

zoveel treffers weten te komen? Of gaat 

ze zelf voor prolongatie met de dames1 

in de 4e klasse. 

 

Kantinevrijwilligers gezocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom de vaste gezichten in de kantine een handje helpen. Wij 
zijn nog op zoek naar wat extra handjes. De bedoeling is dat 
de nieuwe vrijwilligers circa 1 keer per maand een bar- of 
keukendienst draaien (dagdeel, voornamelijk ochtenden). 

Behalve een hoop leuke middagen, staat hier ook de 
mogelijkheid tot scholing én een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. Heeft u interesse? Meldt u aan bij de bar of per 
mail via kantine@vvsteenbergen.nl.! 

Oprijlaan sportpark wordt in najaar opgeknapt 

In het 4e kwartaal zal een aannemer, in opdracht van de Gemeente Steenbergen, nieuwe bestrating op 
het sportpark aan gaan leggen. Dit gaat om de oprijlaan en het nieuw aan te leggen 'ontmoetingsplein' 
tussen de kantine en de nieuwe kleedkamers. Dit wordt ingevuld met bankjes en veel groen en ook LED 
lampen als straatverlichting. 

 
Het bestuur is hierover in goed overleg met de Gemeente 
Steenbergen, dat het ingenieursbureau Geo Infra in de arm heeft 
genomen om de definitieve invulling en werkzaamheden te 
begeleiden. Het ontmoetingsplein zal op die manier niet alleen 
verfraaid worden, ook wordt de kantine op die manier beter 
bereikbaar voor gasten in een rolstoel of dit moeilijk ter been 
zijn. 

https://twitter.com/https:/twitter.com/VVSteenbergen
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
mailto:kantine@vvsteenbergen.nl


 

 

 

V.V. “Steenbergen” in 2023 
90 jaar gek op voetbal 

 

Op zaterdag 18 maart 2023 viert 

onze vereniging haar 90 jarig 

bestaan.  

Om dit niet onopgemerkt voorbij 

te laten gaan is bij de KNVB dit 

weekend vrij gevraagd, zodat we 

deze zaterdag deze bijzondere 

mijlpaal groots kunnen vieren!  

 

Heb je hier ideeën over of wil je 

graag helpen? Mail dan naar: 

jubileum@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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