
LAATSTE NIEUWS

UPDATE
november 2022

Afgelopen maand is onze JO12-2 kampioen

geworden van de 1e fase. Dit is natuurlijk

een fantastische prestatie van de toppers.

Wij willen alle spelers en de staf nogmaals

feliciteren met dit knappe resultaat.

OMGANG MET  MATERIALEN

VERSCHILLENDE
ACTIVITEITEN IN NOV EN DEC

Beste spelers, trainers, 

teammanagers, ouders en 

supporters, graag willen wij jullie 

meenemen in de activiteiten van

afgelopen maand oktober en kijken 

wij alvast met een blik vooruit naar 

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

TECHNIEKSCHOOL IS 
WEER BEGONNEN
De 2e editie van de techniekschool is

inmiddels gestart. 75 jeugdspelers van de

O7 tot en met de O15 gaan zich 10

trainingen investeren op hun technische

vaardigheden. We zijn hartstikke blij met de

opkomst en gaan er alles aan doen om er

een geslaagde editie van te maken!

https://www.vogido.nl/afmelden


OMGANG MET MATERIALEN

WOENSDAG 9 NOV:
TRAINERSDAG

NOG 1 SPONSOR GEZOCHT

3e en laatste sponsor gezocht
Inmiddels zijn er twee bedrijven die kenbaar hebben
gemaakt om de trainingspakken van de trainers van
de VOGIDO Academie te willen sponsoren. We zijn
dus nog op zoek naar één sponsor die dit ook zou
willen. 100 trainingspakken voor alle jeugdtrainers van
O7 tot en met O19 voor slechts € 750,- (3 jaar lang). Er
is vast wel een bedrijf die dit zou willen toch? Wij zijn
druk aan het zoeken, maar ken of ben jij iemand die
hier iets in kan betekenen? 

Mail dit dan naar academie@vogido.nl. 

Jaarlijks gaan trainers en spelers heel slecht met het
VOGIDO materiaal om. Alhoewel we dit seizoen een
lichte verbetering zien, is het goed om dit nog even
goed onder de aandacht te brengen. Het zou zonde
zijn om veel ballen en andere materialen kwijt te
raken. 

Tips: 
- Ga een partij met slechts 3 ballen spelen, verzamel
alle andere ballen alvast in je rek of net;
- Tel voorafgaand je ballen en hesjes en ga na de
training pas vanaf het veld als je alles weer hebt;
- Maak spelers ook verantwoordelijk voor het
materiaal, zo snappen zij ook het belang dat er zuinig
met materiaal omgegaan moet worden;
- Kijk na de training ook even of andere teams ook
alles hebben opgeruimd. We zijn namelijk geen
eigen eilandjes, maar een vereniging. Ook hierin zijn
wij #SamenVOGIDO;
- Geef geen codes van de rekken door aan de spelers,
hier is de trainer verantwoordelijk voor;
- Spreek spelers en trainers aan als ze slecht met
materiaal omgaan.

Woensdag 9 november voetbalvrije dag

Op woensdag 9 november organiseert de

VOGIDO Academie een trainersbijeenkomst

voor alle jeugdtrainers. Thema’s die hier

behandeld worden zijn: evaluatie 1e fase,

normen en waarden binnen VOGIDO,

spelerskaarten, VTON, 360SI, omgang met

materialen en hoe we spelers door willen

ontwikkelen. 
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 Jullie  ebben in de afgelopen maanden meer dan €
3.000,- opgehaald en we zijn nog niet helemaal klaar.
Wat een prachtig bedrag nu al. Wij willen iedereen
alvast bedanken. De feestelijke uitreiking is op 16
november, dus wees erbij!

STAND GROTE CLUBACTIE
AL OP €3000,00

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

oktober 2022

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


ACTIVITEITEN 
AGENDA 

 

NOG EVEN ONZE 
CONTACTPERSONEN

25 november: Nederland – Ecuador (WK)
voor iedereen in de kantine

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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PROGRAMMA VOGIDO 1 EN VR1
VACATURES Altijd leuk om je club te steunen. Op zaterdag speelt

ons vrouwen 1 team en op zondag speelt VOGIDO 1.
Hierbij het programma:

12/11   15:50 uur   VOGIDO VR1 - HHC VR2
19/11   17:00 uur   QUICK'20 VR1 - VOGIDO 1 
26/11  14:30 uur   ATC'65 VR1 - VOGIDO VR1

13/11    14:00 uur      VOGIDO 1 - MVV'29 1
12/11    14:00 uur      SAASVELDIA 1 - FLERINGEN 1
27/11   14:00 uur      VOGIDO 1 – BARBAROS 1

We zijn nog steeds op zoek naar hoofdtrainers

voor de volgende teams: MO17-1, O17-3, O15-5

en O15-6. Ben jij of ken jij iemand die dit zou

willen? Mail dit dan naar academie@vogido.nl

en geef aan voor welk elftal jij iets kan

betekenen.

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/ 
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