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Contributie 
Ook voor ons gaan ook de kosten flink omhoog.  Gelukkig is er 
in 2020 een energiecontract afgesloten tot en met eind 2023,  
waardoor de gevolgen van de energiecrisis op dit moment aan 
ons voorbij lijken te gaan.  
Hierdoor is de verhoging van de contributie beperkt gebleven 
tot enkele procenten, de nieuwe tarieven vindt u in onze 
nieuwsbrief 
 
Financieel resultaat 
Mede dankzij de corona-steunmaatregelen hebben we ook 
seizoen 2021/2022 af kunnen sluiten met een goed resultaat.  
Na de nieuwbouw is dit resultaat zelfs zo goed, dat het  
bestuur (met behulp van tenminste 1 sponsor) heeft besloten 
om het bouwteam weer opnieuw samen te stellen en met de 
verbouwing van kleedkamer A en B (tot o.a. 
wedstrijdsecretariaat) te starten 
 
Herverkiezing bestuursleden 
Bestuursleden Gerard de Heer (seniorenzaken), Wim Roovers 
(voorzitter), Jolanda Augustijn (wedstrijdzaken) en Richard 
Tielen (commerciële zaken) waren tijdens de ALV op vrijdag 16 
september aftredend en herkiesbaar. De aanwezige leden 
hebben unaniem gestemd voor het aanblijven van deze 4 
bestuursleden, waardoor zij de door hun ingezette lijn kunnen 
voortzetten. 
 
Helaas hebben we wel een vacature voor facilitaire zaken, daar 
Rob Driessen niet meer herkiesbaar was als bestuurslid. Hij 
blijft wel behouden voor onze vereniging, want al eerder heeft 
u kunnen lezen dat hij de nieuwe leider van het 1e elftal is en 
hij is (en blijft) natuurlijk ook al jaren actief in de 
Toernooicommissie. 

 

V.V. “Steenbergen”    
bestaat 90 jaar in 2023 

 

Op zaterdag 18 maart 2023 
viert onze vereniging haar    
90-jarig bestaan.  

Natuurlijk gaan we dit groots 
vieren én hebben wij bij de 
KNVB vrij gevraagd dit voor  
weekend.  

Zodat we deze zaterdag met 
teams en vrijwilligers de 
gelegenheid krijgen om dit 
feestelijk te gaan vieren. 

Heb je hier ideeën over of wil 
je graag helpen? Mail dan 
naar: 
jubileum@vvsteenbergen.nl 
 

 
BONBONACTIE 

2022 
 

Dit jaar wordt de opbrengst 
van de bonbonactie dan ook 
grotendeels besteed aan de 
festiviteiten voor jong en oud 
 
15-10 zijn de bestellijsten er 
05-11 lijsten inleveren 
26-11 bonbons ophalen 
10-12 bonbons betalen 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen
mailto:jubileum@vvsteenbergen.nl


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contributie seizoen 2022/2023 

 
Voor de continuïteit van onze vereniging is het belangrijk dat er voldoende geld binnenkomt.  
Hoewel we met onze kantine en sponsoring goede stappen maken, ontkomen we er helaas niet aan om 
de contributie aan te passen.  Niet de 10+ percentage inflatiecorrectie, maar door scherp op de uitgaven 
te letten kunnen we de stijging beperkt houden tot circa 3%. 
 
De contributiebedragen voor seizoen 2022/2023 zijn: 

• Senioren: € 182,- 

• Veteranen: € 115,- 

• Junioren: € 153,- 

• Pupillen: € 126,- 

• Kabouters: € 97,- 

• Dames 30+/Heren 18+: € 75,- 

• Zaalvoetbal: € 135,- 

• 5-wedstrijden regeling: € 55,- 
 

Een geregistreerde vrijwilliger krijgt 15% korting op zijn/haar contributie. 
De contributie zal in oktober geïnd worden bij degene die daar een incasso voor hebben afgegeven, de 
overige leden zullen via ClubCollect een betalingsverzoek krijgen. 
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Social Media Team aan de slag 
 
Sinds kort is V.V. “Steenbergen” weer actief te vinden op 
Instagram. Er was wel een account, maar deze was niet 
aan de vereniging gelinkt. Er is nu een nieuw account 
aangemaakt: vv.steenbergen  
De nieuwe activiteiten op Instagram zijn het eerste 
resultaat van ons nieuwe ‘Social Media’ team, 
bestaande uit Tijn van Broekhoven (JO19-1), Romy 
Ernest en Ymke Vermeulen (beide VR1). 

 

Zij laten onze volgers regelmatig meegenieten op zowel Instagram als op termijn ook Twitter en/of 
Facebook van het wel en wee van onze vereniging: het wedstrijdprogramma, de uitslagen maar ook 
andere activiteiten zullen hierop vaak langskomen dus volg ons snel! 
 

 
Nieuw bordsponsors : Insulcon & Wilhelmus 

 
 
 
 

 
 
 

V.V. "Steenbergen" heeft deze zomer weer 2 nieuwe bordsponsors kunnen verwelkomen!  
Het zijn Insulcon BV, gevestigd op Reinierpolder I en  

de in Steenbergen en omstreken overbekende ijsco kar Wilhelmus! 
 

                     
Lamb Weston / Meijer sponsort inloopshirts 1e elftal 
 
Het 1e elftal heeft dit seizoen een nieuwe sponsor, die naast de 
inloopshirts ook trainingstruien sponsoren. 
 

Lamb Weston / Meijer is een grote speler in de 
voedingsmiddelensector die met 6 fabrieken in Europa 
(waaronder Bergen op Zoom) op een duurzame manier 
diepvries en gedroogde aardappelproducten maakt.  
Het merk Lamb Weston® ligt in het vriesvak van veel 
Nederlandse supermarkten met een aantal producten, zoals  
Burger Fries. Ook worden de frites en specialiteiten zoals 
Twisters en CrissCuts geserveerd in restaurants in zo'n 100 
landen Europa en het Midden-Oosten. Hoe leuk is dat! 
Er werken ruim 200 mensen in Bergen op Zoom en het is een groeiend bedrijf! Dus laten we zorgen dat 
de shirtreclame van ons 1e elftal goed zichtbaar is, zodat ze hun bekendheid bij het zoeken naar nieuwe 
collega's vergroten. Wie weet hebben ze ook wel een vacature voor jou:  
https://lambweston.eu/nl/werken-bij/vacatures 

https://twitter.com/VVSteenbergen
https://instagram.com/vv.steenbergen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/voetbal.steenbergen
https://www.albertheijnachterberg.nl/
https://clubs.stanno.com/nl/vv-steenbergen
https://lambweston.eu/nl/werken-bij/vacatures


 
 

 

V.V. “Steenbergen” & BKS introduceren: Clubslipper 
 
In samenwerking met onze kledingleverancier BKS Sport, kunnen wij een 
mooie gadget aanbieden:  Clubslippers! Een hartstikke leuk cadeau voor 
Sinterklaas/Kerst. 

Het unieke aan deze mooie Clubslipper is dat 
het voorzien kan worden van naam, nummer of 
initiaal (op de plek waar nu BKS Sport staat).  
De bedrukking is zonder meerprijs maar wel 
alleen in letters/getallen (geen logo’s). De 
kosten voor de slippers zijn inclusief BTW €27,50 en te verkrijgen van 
maat 24 tot 52. Betaling is ook super makkelijk namelijk via een Tikkie 
(tenzij anders aangegeven).  

 
Interesse in deze leuke gadget? Vraag bij je leider/trainer naar de mogelijkheden of kijk op onze 
website! De bestelling graag voor vrijdag 14 oktober doorgeven, zo weten we zeker dat de slippers 
binnen zullen zijn voor 5 december! 
 
 

Donateursbord                                            
nieuwe kleedkamers                                

opgehangen 

Eerder deze maand is het donateursbord opgehangen. 
Dit grote logo van onze vereniging is voorzien van alle 
85 namen van de donateurs (zij maakten eenmalig      
€ 21,22 over) die op deze manier bij hebben gedragen 
aan de realisatie van de nieuwbouw van de 
kleedkamers. 

In samenwerking met 

sponsor Vrotech, die onder 

andere dit soort borden 

ontwerpt en vervaardigd, is 

dit bord door onze 

onderhoudsploeg 

opgehangen. 

 

Uitwijken naar kunstgras 

Vanaf seizoen 2022/2023 zijn alle 

verenigingen met een door de KNVB 

gecertificeerd kunstgrasveld verplicht om 

hier met hun eerste elftal naar uit te wijken, 

als het hoofdveld niet bespeelbaar is. Dit 

geldt ook voor V.V. “Steenbergen” en kan er 

dus voor zorgen dat het thuisduel van het 1e 

wel doorgaat, terwijl een gelijktijdig duel dat 

op het kunstgras gepland stond afgelast 

wordt. 

 Ik                                                                                                                                                             

OPROEP AAN ALLE TEAMS 

Maak voor onze website, Facebook en Instagram een 
teamfoto 

Stuur naar 

webmasters@vvsteenbergen.nl 
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Promotie/degradatieregeling 1e elftal 

De KNVB gaat de komende 2e seizoenen de ‘voetbalpiramide’ van de 

standaardelftallen aanpassen. Zo komen er minder hogere klasses en wordt dit 

meer getrapt (1 1e klasse per regio, 2 2e klasse, 4e 3e klasses, etc.).  

Ook zullen de competities vanaf de 1e klasse en hoger gemixt worden tussen zaterdag- en 

zondagteams, dit alles om de reisafstanden te verkleinen en competities dus aantrekkelijker te maken 

voor spelers en supporters. 

Dit betekent dat er de komende 2 seizoenen een versterkte degradatieregeling van toepassing is en ook 

minder plaatsen zijn voor promotie via nacompetitie. De 3 periodekampioenen blijven, maar zij strijden 

samen met herkansers van de 3e klasse (niet meer de nummer 12 en 13, maar nummers 9, 10 en 11) 

om minder plaatsen in de 3e klasse. De uitgebreide versie hiervan volgt binnenkort op onze website! 

 
WK Pool 

In november start het WK 2022 
in Qatar. Na de succesvolle EK-
Pool vorig jaar, zal in 
samenwerking met Scorito ook 
dit toernooi een                         
V.V. “Steenbergen”-pool 
worden georganiseerd.  

Ook nu zijn een voetbalshirt 
(via Mystery Voetbal Box), een 
uur zaalvoetbal en de V.V. 
“Steenbergen”-sjawl de 
prijzen! 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over beide 
activiteiten volgt later deze 
maand via onze website! 

Voorafgaand aan het toernooi zal 

ook de Voetbal Kantine Quiz 

georganiseerd worden. 

Op zondag 20 november zal 

Quizmaster Martijn Hagens de 

deelnemers weer bestoken met 

allerlei vragen. 

 

 

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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