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Vacature bestuurslid facilitaire zaken 
 
Doordat Rob Driessen begin dit seizoen naar de staf van de 
selectie is gegaan (als teammanager/-leider) is er een zeer 
interessante vacature ontstaan in het bestuur.  
Ja, het is een bestuursfunctie (op gezette tijden heb je overleg 
met je medebestuursleden en kun je actief mee praten over het 
wel en wee van de club), maar je bent vooral bezig zijn met 
zaken van/op het sportpark. Meer specifiek: de gebouwen, de 
velden en de nutsvoorzieningen. Je hebt te maken met de 
onderhoudsploeg, met de buitendienst van de gemeente en 
met de verschillende andere bedrijven die op het sportpark 
diensten verlenen. Ook ben je betrokken bij de nieuwe 
bouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan de aanstaande  
renovatie van de kantine en het wedstrijdsecretariaat. 
Kortom, veel leuke zaken, maar ook zondermeer behapbaar in 
een redelijke tijdbesteding. Natuurlijk zal het een paar uurtjes 
per week kosten, maar heel veel is zelf in te plannen. 
 
Ben je geïnteresseerd geraakt neem dan contact op met 
voorzitter Wim Roovers (bellen of e-mailen 
voorzitter@vvsteenbergen.nl) of met één van de andere 
bestuursleden 
 
 
 
 

 

Komende zaterdag 
inleveren bonbonlijsten 
 
Op uiterlijk zaterdag 5 
november dienen de 
bonbonlijsten ingeleverd te 
worden. Dit kan in de 
bestuurskamer, maar mag ook 
per whatsapp of mail 
(witver@kpnmail.nl).  
Plaats nog snel een eindsprint 
en zorg dat je lijst zo ver 
mogelijk vol komt! 
 
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:witver@kpnmail.nl


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inschrijven WK Pool mogelijk 
 

Op zondag 20 november start het WK in Qatar, waarin 32 landen gaan strijden om de Wereldtitel. Tijdens 
het afgelopen EK hebben we een EK-pool georganiseerd (via Scorito), waarop we veel positieve reacties 
kregen. Vandaar dat we ook voor dit toernooi een Pool organiseren. Leden van V.V. “Steenbergen” 
kunnen zich vanaf nu opgeven en hun verwachtingen invullen. 
De nummer 1 wint, naast eeuwige roem, een shirt van Mystery Voetbal Box, de nummer 2 kan een uur 
gaan zaalvoetballen (of een andere activiteit in de grote zaal van ’t Cromwiel) en de nummer 3 wint de 
enige, echte V.V. “Steenbergen”-sjawl. 
 
Tijdens de EK-editie wist Danny Kolkhuis Tanke te winnen, hij werd hierbij verrast 
met een wedstrijdshirt van het Schotse Aberdeen FC. Hoewel hij zijn concurrenten 
voor het komende WK niet te veel wijzer wil maken, komt hij nog wel met een tip: 
‘Blijf bij je eerste ingeving, dat is vaak het beste’. 
 
Aanmelden voor de WK-Pool kan vanaf nu, via deze link. Deelnemers die al een 
Scorito-account hebben kunnen met dat account meedoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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://www.scorito.com/subleague/515030/wk-voetbal-2022/vv-steenbergen/c214ad9a-0347-4396-b36d-cbc010747f46


 
 

 

 
Zaterdag 12 november Black & White Party in kantine 

 
Het team dat voorheen bekend stond als Zaterdag 6 zal op zaterdag 12 november  

een grandioos gezellig feest geven in samenwerking met de kantine!  
Op deze Black&White-party zal ook ons mooie radje aanwezig zijn,  

waar je aan kan draaien voor slechts €10,-.  
Hierop staan mooie jackpots met veel bier en andere leuke prijzen met verschillende shots!  

 
Dit wil je niet missen,  

dus trek je mooiste zwarte, witte of zwart-witte outfit aan en dan zien we, 
 samen met DJ Chrisje, jullie op 12 november van 16:00 tot 22:00 uur in de kantine van Steenbergen! 

 

 

 
 

Met ENGNR. heeft V.V. “Steenbergen” een nieuwe bordsponsor weten te verwelkomen.  
Langs het hoofdveld hangt nu het bord van deze technische uitzendorganisatie uit Etten-Leur.  

Wij danken deze organisatie voor hun bijdrage! Meer informatie over ENGR. leest u op onze website: 
https://vvsteenbergen.nl/nieuwe-bordsponsor-engnr/ 

 

                     

Onderhoudsploeg zoekt extra aanwas 
 
De onderhoudsploeg zoekt voor enkele dagdelen per week nog wat extra handjes om het onderhoud van 
onze accommodatie, het groenonderhoud, 
maar ook allerhande andere 
werkzaamheden aan de kleedkamers, 
kantine of opslagruimtes.  
De onderhoudsploeg is 3 ochtenden per 
week aan de slag voor onze vereniging (ma-, 
wo- en vrijdag), maar als u 1 ochtend zou 
willen helpen zijn we ook al enorm 
geholpen! 
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met John Rommers of Goof Musters.   
 

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://engnr.nl/


 
 

 

Opbrengst Rabo Club Support 2022 

De opbrengst van de Rabo Club Support actie 2022 is 
bekend gemaakt. Gedurende 3 weken in september 

kon er gestemd worden door alle leden van Rabobank 
Zuidwest Brabant, per lid 5 stemmen met een 

maximum van 2 stemmen op 1 van de vele 
deelnemende verenigingen en stichtingen in het 

‘verzorgingsgebied’ van Rabobank Zuidwest Brabant. 

104 stemmen leverden onze vereniging in totaal een 

bedrag van € 947,73 op!  

Supporters bedankt voor jullie stemmen en daardoor 

hun financiële bijdrage via Rabo Club Support 

 

 

 Ik                                                                                                                                                             
V.V. “Steenbergen” organiseert WK Quiz 
 
Op zondag 20 november, aan de vooravond van 
het WK 2022, organiseert quizmaster Martijn 
Hagens een WK Voetbal Quiz in de sportkantine 
van V.V. “Steenbergen”. Vanaf 14.00u vuurt 
Martijn diverse vragen af op de deelnemende 
teams (2-5 personen), die vrijwel allemaal aan het 
WK Voetbal gelinkt zijn. Dus weet jij hoeveel 
landen er aan het eerste WK in 1930 meededen of 
welke landen het WK al 2 keer organiseerden? 
 

 

 

Stel dan nu je team samen en geef je op bij Martijn Hagens: martijn.hagens@gmail.com.  

Het inschrijfgeld voor de quiz bedraagt slechts € 10,-.  

Aansluitend trappen om 17.00u Qatar en Ecuador het WK af 

Save the date: 
Nieuwjaarsmixtoernooi & 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 7 januari willen we weer het 

Nieuwjaarsmixtoernooi met aansluitend de 

Nieuwjaarsreceptie organiseren. Noteer 

deze datum alvast in je agenda, in de 

volgende nieuwsbrief volgt meer 

informatie hierover! 

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


 
 

 

 

Vrijdag 18 november 
thuistoernooi Heren 18+ 

De heren 18+ spelen op vrijdag 
18 november het toernooi in 
Steenbergen. Tegenstanders 
SCO (Oosterhout), vv 
Oosterhout, Be Ready (Hank) 
en vv Hedel zullen hierbij op 
bezoek komen. 

Tijdens de eerste toernooien 
zijn de krachtsverhoudingen al 
kenbaar gemaakt, maar de 
korte wedstrijdjes zorgen 
ervoor dat er 4 kansen op een 
overwinning liggen. 

V.V. “Steenbergen” organiseert 6 januari ‘Avondje NAC’ 
 

Op vrijdag 6 januari 2023 organiseert V.V. “Steenbergen” een 
‘Avondje NAC’, de eerste activiteit in het jubileumjaar. Met 2 bussen 
zal om 18.15u vanaf het Gemeentelijk Sportpark aan de Seringenlaan 
vertrokken worden naar Breda, 
waar in het bruisende Rat Verlegh 
Stadion 1e divisionisten NAC 
Breda en Jong PSV tegen elkaar 
spelen. De aftrap is om 20.00u, 
om 23.00u zal de bus weer terug 
zijn in Steenbergen. 

Tickets inclusief busreis kosten 

slechts € 22,50 per persoon, 

inschrijven is mogelijk via je 

trainer/leider tot en met 1 

december. Ieder lid mag zich 

inschrijven. Ben je jonger dan 16 

jaar? Dan mag er 1 begeleider 

mee. 

Vacature bij sponsor Sign Partners 

Sleur? Word monteur!Waarom? Omdat je als monteur/signmaker bij 
SIGN-PARTNERS op de tofste plekken van Nederland komt, je voor de 
grootste klanten mag werken en deze gevarieerde job gewoon nooit 
verveelt. En dat ook nog eens met een enthousiast en gezellig team! 

Kijk voor meer informatie op: https://sign-partners.nl/vacature-
monteur-signmaker/ 
Enthousiast? Mail naar info@sign-partners.nl of bel naar 0180643577 
en zij nodigen je graag uit voor een kop koffie! 

 

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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