
LAATSTE NIEUWS

UPDATE
oktober 2022

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan, maar we

hebben na drie jaar een nieuw logo. Dit is

een bewuste keuze geweest aangezien we

dit seizoen een nieuwe weg zijn ingeslagen.

Nu zijn we namelijk verantwoordelijk voor

de gehele jeugdafdeling en kiezen wij met

een nieuw logo ook voor kwaliteit en

professionaliteit. Daarnaast zijn van bijna

alle teams een teamfoto en de individuele

foto's gemaakt. De laatste teams worden

zaterdag gefotografeerd. De teamfoto's

staan al op de website maar verderop even

een kort overzicht van alle teamfoto's

GROTE CLUBACTIE
TUSSENSTAND €2000,00!!

#SAMENVOGIDO
DRAAG EEN STEENTJE BIJ

Beste spelers, trainers, team-

managers, ouders en supporters,

graag willen wij jullie meenemen in

de activiteiten van afgelopen

maand september en kijken wij

alvast met een blik vooruit naar de

maand oktober.
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NIEUWS

Je ontvangt deze nieuwsupdate omdat je lid bent van VOGIDO. Afmelden?

https://lot.clubactie.nl/lot/rksv-vogido/50399
https://www.vogido.nl/afmelden


DRAGEN VOGIDO TRAININGSPAK 
ALLEEN BIJ WEDSTRIJDEN! 
NIET BIJ TRAININGEN!

DE TECHNIEKSCHOOL GAAT 
WEER BEGINNEN

SPONSOREN GEZOCHT

Zoals gezegd zijn wij op zoek naar drie bedrijven die
allemaal € 750 willen betalen (3 jaar achter elkaar)
zodat wij trainingspakken voor alle jeugdtrainers
kunnen regelen. Dit zijn 100 trainingspakken die de O7
t/m O19 trainers verplicht zijn om te dragen. Meer dan
60 teams trainen doordeweeks op ons complex, maar
nog mooier is dat deze teams ook overal in heel
Overijssel (JO15-1 zelfs in heel Nederland) komen. Dus
niet alleen naamsbekendheid bij de club, maar in heel
Nederland. Heeft u interesse of werkt u bij een bedrijf
dat interessant voor ons is? Mail dit dan naar
academie@vogido.nl en dan nemen wij contact op.

Dragen VOGIDO-trainingspak (hoodie met broek)
tijdens wedstrijden, niet tijdens trainingen!
Inmiddels zijn alle trainingspakken weer uitgedeeld
aan alle jeugdspelers. Het is goed om te weten dat
deze pakken niet zijn bedoeld voor trainingen
doordeweeks, maar bedoeld zijn als presentatie op
de zaterdagen. De trainingspakken zijn ook niet
bedoeld om ermee naar school te gaan of om ermee
buiten te spelen. Wij gaan spelers erop aanspreken
als dit niet nageleefd wordt.

Na de herfstvakantie is het weer zo ver, de

techniekschool gaat voor de 2e keer van start.

Je kunt je kind aanmelden via onze website.

Binnen 5 dagen zijn er al meer dan 50

aanmeldingen. Meld je kind snel aan zodat hij

of zij mee kan doen met de techniekschool.
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Afgelopen week zijn de loten voor de grote clubactie
uitgedeeld. En de verkoop gaat als een speer!
Inmiddels al €2000 voor een gave activiteit voor de
jeugd en materialen voor de Voetbal Academie.
Helpen jullie ook om een mooi bedrag bij elkaar te
krijgen? Dat kan door loten te kopen bij onze
pupillen of online via onze actiepagina

GROTE CLUBACTIE GAAT 
ALS EEN SPEER

Je ontvangt deze nieuwsupdate omdat je lid bent van VOGIDO. Afmelden?

1 TOT EN MET 9 
OKTOBER

oktober 2022

mailto:academie@vogido.nl
https://www.vogido.nl/techniekschool
https://lot.clubactie.nl/lot/rksv-vogido/50399
https://www.vogido.nl/afmelden


Tegenwoordig gebruiken wij bij VOGIDO steeds vaker de Hashtag #SamenVOGIDO. Dit komt omdat wij bij
VOGIDO altijd gewend zijn om een familieclub te zijn. VOGIDO is een voetbalvereniging die alleen maar kan
bestaan door de vrijwilligers. Op deze manier houden we het betaalbaar voor iedereen. Doordeweeks
training geven, in de weekenden coachen, teammanagers die door weer en wind hun stinkende best doen,
terreinbeheer vrijwilligers die ervoor zorgen dat tegenstanders worden ontvangen, scheidsrechters die
ondanks kritiek op het veld staan en vrijwillig kantinepersoneel die ervoor zorgen dat de kids en ouders een
patatje en drankje na de wedstrijd kunnen kopen. De kantine is de belangrijkste inkomstenbron voor
VOGIDO. En als het op zondag even uitkomt, gezellig met zijn allen naar het 1e elftal kijken om 14:00 uur. Wij
willen bij deze alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze club. Zonder jullie zouden
wij nooit de club zijn zoals we nu zijn. Alleen door jullie houden we het betaalbaar voor iedereen. 

#SAMENVOGIDO
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Afgelopen week hebben wij met de coördinatoren berekend hoeveel uur wij in de week met VOGIDO bezig
zijn. Dit is gemiddeld meer dan 30 uur in de week. Wij doen echt keihard ons best om ervoor te zorgen dat
alle teams trainers hebben en dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Echter komen wij nog tijd en
handjes te kort en zouden heel graag meer ondersteuning willen van zowel VOGIDO-leden als ouders van
VOGIDO-leden.

Daarom doen wij hierbij een beroep op alle senioren en ouders van jeugdleden die nog geen bijdrage
leveren aan de club, om ons te helpen zodat alle jeugd optimaal kan trainen en spelen. U zou bijvoorbeeld
doordeweeks training kunnen geven, wedstrijden kunnen fluiten, achter de bar staan of teammanager
worden als het team nog geen teammanager heeft. Vele handen maken licht werk! Als iedereen iets voor de
vereniging gaat doen is dit duurzamer en kunnen de functies beter bekleed worden. 
Heeft u geen tijd om dit te doen? Dan kunt u misschien helpen om de club te sponsoren door middel van
het financieren van trainingspakken voor de trainers (€ 750 per jaar en dan 3 jaar achter elkaar), door een
reclamebord te claimen of misschien kunt u de club op een andere manier helpen. Wilt u meewerken om de
club verder te helpen? Stuur dan een mail naar bestuur@vogido.nl en dan zorgen wij ervoor dat u in contact
komt met de juiste persoon. Want één ding is zeker, wij zijn #SamenVOGIDO.

https://www.vogido.nl/afmelden
mailto:bestuur@vogido.nl


TEAMFOTO'S EN 
INDIVIDUELE FOTO'S

NOG EVEN ONZE 
CONTACTPERSONEN

In de afgelopen weken heeft Ramon foto’s gemaakt
van de jeugdspelers. Het is de bedoeling dat
teammanagers deze gemaakte foto’s vóór 1
november op de spelerspas gezet hebben.
Aanstaande zaterdag worden de laatste foto's
gemaakt en ontvangt iedere teammanager de foto's
via Whatsapp met het verzoek deze via de
Wedstrijdzaken app toe te voegen aan zijn/haar
team. De foto’s worden alleen gebruikt voor de
spelerspassen. We willen als VOGIDO dezelfde
uitstraling hebben met de spelerspassen, dus graag
deze gebruiken. Denk hier a.u.b. nog even aan. De
Teamfoto's, voor zover gemaakt staan inmiddels op
de Teampagina's op de website en op de volgende
pagina's nog even een overzicht van alle teamfoto's 

Nicole Teunissen (Juniorencommissie) O19-O13 – 

nicole.teunissen@vogido.nl

Stijn Nijenboer (Pupillencommissie) O12-O7 – 

nijenboer@hotmail.com

Lars Hoekstein O19-O17 – lars.hoekstein@vogido.nl

Steyn Nieland O15-O13 – steyn.nieland@vogido.nl

Ruben Hesselink O12-O11 – ruben.hesselink@vogido.nl

Stijn Pierik O10-O9 – stijn.pierik@vogido.nl

Pauw Jager O8-O7 – pauw.jager@vogido.nl

Joska Broekmaat meiden – joska.broekmaat@gmail.com
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BEKIJK VIDEO 
VOOR UITLEG

PROGRAMMA VOGIDO 1 EN VR1VACATURES
Altijd leuk om je club te steunen. Op zaterdag speelt
ons vrouwen 1 team em op zondag speelt VOGIDO 1.
Hierbij het programma:

8/10    14:00 uur   VOGIDO VR1 - HULZENSE BOYS VR1
15/10   15:00 uur    ZZC'20 VR1 - VOGIDO 1 
29/10  14:30 uur   VOGIDO VR1 – BRUCHTERVELD VR1

9/10    14:00 uur      WVV 1 – VOGIDO 1
16/10   14:00 uur      VOGIDO 1 – SAASVELDIA 1
30/10  14:00 uur      VOGIDO 1 – TRIAS 1

We zijn nog dringend op zoek naar trainers

voor O17-3, O17-4, MO17-1, O15-5, O15-6 en O12-4.

Bent u of kent u iemand die hier geschikt voor

is? Mail dan naar academie@vogido.nl. Er staat

een vergoeding tegenover en daarnaast geven

wij ondersteuning met oefenstof en hoe je voor

de groep staat.

SOCIAL MEDIA
Helaas is ons Instagram account in de

zomervakantie gehackt. We hebben inmiddels

een nieuw account genaamd vogidoacademie.

Volg ons op dit account en mis niks! Link:

instagram.com/vogidoacademie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pMjBLHhLuxk
mailto:nicole.teunissen@vogido.nl
mailto:nijenboer@hotmail.com
mailto:lars.hoekstein@vogido.nl
mailto:steyn.nieland@vogido.nl
mailto:ruben.hesselink@vogido.nl
mailto:stijn.pierik@vogido.nl
mailto:pauw.jager@vogido.nl
mailto:joska.broekmaat@gmail.com
https://www.vogido.nl/afmelden
mailto:academie@vogido.nl
https://www.instagram.com/vogidoacademie/


TEAMFOTO'S 2022
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