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Van de voorzitter

SINJAAL
Het officiële cluborgaan van
V.C.W. - Wagenberg

door Jack Rasenberg
De vorige Sinjaal meldde ik dat de voelbalvrije periode van deze
winter is weer voorbij en alle elftallen van de senioren en jeugd
kunnen weer beginnen aan de 2e seizoenhelft.
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Ondertussen zijn we weer 4 weken verder en koning winter heeft
ervoor gezorgd dat we nog moeten beginnen. Hierdoor zullen er
waarschijnlijk dubbele programma’s worden gespeeld met Pasen en
Pinksteren en misschien zelfs met Hemelvaart. Houd daar dus
rekening mee, om ervoor te zorgen dat je niet je medespelers in de
steek laat bij deze wedstrijden. Voetbal is een teamsport en dan
moet je dus ook rekening houden met het inplannen van andere
manieren van ontspanning in het weekend.

Inleveren kopij via E-mail:
sinjaal@vcw-wagenberg.nl

De kopij voor de volgende uitgave van Sinjaal
verwachten wij uiterlijk 1 april 2018

Binnenkort zal bij alle sponsors en vrijwilligers een uitnodiging in de
brievenbus vallen voor de clubavond op zaterdag 14 april. Zonder
jullie allen kan onze mooie club VCW niet draaien en ik waardeer
deze inzet enorm. Als blijk van waardering willen wordt deze avond
georganiseerd. Ik zie u graag op deze avond in ons clubhuis!
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Van de bestuurstafel

van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo
terug naar het lokale verenigingsleven.
V.C.W. neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne.

door secretaris
Anita Diepstraten
Clubavond
Dit jaar vindt de clubavond voor onze sponsors en vrijwilligers plaats
op zaterdag 14 april a.s.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

UW stem is geld waard
Als Lid van Rabobank Amerstreek kunt u tijdens de stemperiode (4
t/m 16 april 2018) uw stem uitbrengen op V.C.W. die u een warm
hart toe draagt. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer
stemmen onze club ontvangt, des te hoger de bijdrage is.

V.C.W. neemt deel aan de Rabobank
Clubkas Campagne 2018
“Spek de kas van V.C.W.” bij Jumbo Terheijden van 28
maart t/m 15 mei a.s.

Wat houdt de Rabobank Clubkas Campagne in?
Voor verenigingen en stichtingen doet Rabobank Amerstreek graag
iets extra's. Graag laat de Rabobank u kennis maken met een
onderdeel van het sponsor- en donatiebeleid: de Rabobank
Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat
leden van Rabobank Amerstreek inspraak krijgen op de verdeling
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Jumbo van Meerendonk & Bertens Terheijden organiseert weer
een actie waarmee een financiële bijdrage voor onze vereniging bij
elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je
club’ en Jumbo Terheijden stelt daarvoor een bedrag van € 7.500,beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten
voor elke € 10,- aan boodschappen een voucher. Deze vouchers
kunnen in de winkel of via de Facebookpagina:
www.facebook.com/jumboterheijden onder tabblad clubkas,
gedoneerd worden aan de vereniging van uw keuze.
Hoe meer vouchers klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter
het totaalbedrag dat wij ontvangen. Trommel dus zoveel mogelijk
mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Terheijden te doen en
daarmee de kas van onze club te spekken!
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Jeugd Info
door jeugdvoorzitter Giel Baaij
Mededelingen
Afgelopen maand februari stond in het teken van carnaval en van
wisselvallig en koud weer. Hierdoor kon er helaas erg weinig
gevoetbald worden. Hopelijk kunnen we in het weekend van 10
maart eindelijk starten met de voorjaarscompetitie.

Een paar mensen, waaronder een paar ouders en leden van het
Jeugdbestuur, hebben zich bereid verklaard ook af en toe te willen
fluiten. We zijn er echter nog lang niet. En we kunnen nog steeds
goed hulp gebruiken. Daarom wil ik bij deze nog steeds aan iedereen
een dringend beroep doen om ons te komen helpen de wedstrijden
te leiden. Aanmelden kan bij ons zelf, bij de bestuursleden of via de
e-mail op jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl. Als er nog een paar
mensen extra bereid zijn om op de zaterdagen ook onze jeugd te
willen fluiten, is het PROBLEEM opgelost.

Achter de schermen zijn wij vanuit het Jeugdbestuur druk bezig
geweest om alle teams compleet te krijgen en alle aanvangstijden
dusdanig in te regelen dat alle jeugdspelers in elk geval op
zaterdagen lekken kunnen voetballen. Om dit mogelijk te maken,
willen wij graag iedereen danken voor de getoonde flexibiliteit.
Hieronder behoren ook de vrijwilligers van de barcommissie en
leiders, trainers van de teams.
Op VRIJDAG 9 MAART is het weer BINGO! De baten komen ten
goede van de Engelandcommissie. Zorg dat je erbij bent! Iedereen
is welkom!

Nog even terug waar het bij VCW eigenlijk echt allemaal om draait!
VOETBAL! Wij wensen iedereen veel plezier en sportiviteit in het
voorjaarsseizoen!
•

•

•
Het wordt eentonig….. Ten aanzien van onze eerdere hulpvraag
voor de scheidsrechters problematiek moeten we melden dat we nog
steeds een PROBLEEM hebben.
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Dit seizoen worden ook weer de traditionele bloemenacties
gehouden. In het najaar van 2017 zijn er al 2 succesvol
afgerond. De data voor de nog 2 volgende bloemenacties in
de eerste helft van 2018 worden binnenkort gecommuniceerd
met de betreffende teams. Leon van Efferen coördineert de
acties namens het jeugdbestuur;
Op vrijdagavond 9 maart a.s. is de eerstvolgende BINGOavond. De baten van de BINGO-avonden komen ten goede
aan de Engelandcommissie;
Ook dit jaar wordt er weer een beroep worden gedaan op de
leiders, trainers en spelers om een bijdrage te leveren aan
het Sinjaal. Het is altijd leuk als er van de jeugd stukjes in het
Sinjaal verschijnen. Hiervoor is een schema gestuurd naar
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alle leiders en trainers. Als jullie team aan de beurt is, krijgen
jullie hierover tijdig bericht van je leider;
Zijn er mensen die als scheidsrechter, leider of (assistent)
trainer ons willen helpen? Wil je dit zelf doen, of ken je
iemand, laat het ons weten! Graag willen we al onze teams
zo goed mogelijk faciliteren. Voetbal is een teamsport en doe
je samen met je teammaatjes en ook met je trainers, leiders,
ouders/ verzorgers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte
welkom!
Zorg ervoor dat de ballen die meegenomen worden naar het
veld ook terugkomen in het ballenhok. Mocht je een bal
kwijtraken, meld dit even aan Piet v/d Korput. Wees zuinig op
de spullen van onze club!
Voor wedstrijdinformatie en overige zaken raadpleeg de
website www.vcw-wagenberg.nl.

Heeft u een vraag, tip, of een klacht?
Uw kind sport bij onze vereniging. En daarom is het voor ons
belangrijk hoe u over ons denkt. Kunnen wij zaken nog beter doen?
Ziet u iets dat niet zo loopt zoals het zou horen? Schroom niet om
ons dat te vertellen. Door het uiten van deze gedachten kunt u
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze
sportvereniging. Laat het ons daarom altijd weten als u een vraag,
tip of een klacht heeft. De vereniging is daar alleen maar mee
geholpen.
Bij wie kunt u terecht?
U kunt met vragen, opmerkingen en problemen gaan naar de leden
van het jeugdbestuur Guus Boel en/ of Giel Baaij (voor de JO19-1,
JO17-1 en JO15-1), Leon van Efferen en/ of Bob de Hoop (voor de
JO13-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO7-1 en Mini’s), dan wel diegene
die er het dichtste bij staat, of wie het probleem betreft. Ouders en/
of verzorgers kunnen op zaterdag bij de jeugdwedstrijden altijd in de
bestuurskamer terecht voor het stellen van vragen aan de
wedstrijdcoördinator. Daarnaast kunt u altijd terecht via de mail:
jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl.
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Rayonhoofd van
Heesterbosch
Zou ut?
door Jan Huijbregts
Ik heb de tijd nog meegemaakt, dat V.C.W. er financieel uitermate
zwak voor stond (want geen kantine) en in die periode moesten
allerlei acties ondernomen worden om de club een beetje overeind
te houden. Van het toch al beperkte aantal actieve leden werd keer
op keer verondersteld, dat ze familie, kennissen en buurt afstroopten
om wat geld binnen te brengen en ik had me toch een bloedhekel
aan dat geschooi.

Het voelde zo ongemakkelijk, dat ik besloot om me daar niet meer
voor te lenen. Maar dan ook nooit meer. Aan de andere kant is het
zo, dat ik veel respect op kan brengen voor degenen die zulke rot
karweitjes wel op zich nemen en dat heeft ertoe geleid, dat ik
iedereen ondersteun die langs de deur komt. Maakt niet uit voor welk
doel, of wat voor meuk het ook is. Dat kregen ze natuurlijk in de gaten
thuis, en vanaf dat moment is het eigenlijk zo, dat me te verstaan is
gegeven, dat ik de deur niet meer open mag doen wanneer er op
een onverwacht moment aangebeld wordt.
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Onder curatele als het ware. Maar ja, het gebeurt weleens dat ik
alleen thuis ben. Er kwam er eens een langs die ik ken, omdat hij
altijd reclamefolders rondbrengt. Een vriendelijke, nogal mollige
jongen. Zeker niet het sportieve type, want daar heeft hij gewoon
geen tijd voor. Hij toverde me een formulier onder de neus waarop ik
kon intekenen met vermelding van een bedrag. Met de fiets de Mont
Ventoux beklimmen, zo stond er duidelijk aangegeven.

Vorige week was ik in het Mastbos om de honden uit te laten, staat
er plotseling een man met een fiets naast de auto. Of hij me wat
mocht vragen. Natuurlijk. Dat deed hij dan niet, maar hij begon een
verhaal te vertellen over dat hij dakloos was, dat er bij het IJ, of bij
het station een mogelijkheid was om drie keer warm eten te krijgen
voor 9 euro 60 en het ging maar door. Niet opdringerig of zo, maar
gewoon informatief en als mensen onder elkaar. Op zo’n moment
realiseer ik me echt wel, dat het maar goed is, dat ze me thuis
hooguit met een paar euro laten vertrekken. Of het helemaal bij
elkaar gelogen was, of voor een deel? Ik zou het niet weten, en
eigenlijk interesseert me dat ook helemaal niks. In ieder geval heb ik
voor een paar centen een prachtig toneelstukje gezien.
Wanneer je enige controle hebt, terwijl je belazerd wordt, geeft het
gek genoeg toch soms een goed gevoel.

Ik ben zelf enkele keren tegen die berg omhooggegaan, maar dan
wel met de auto en dat was al knap lastig, herinner ik me nog. Daarbij
gevoegd het beeld dat ik van hem heb als antisporter, en zeker ook
het gegeven dat ik hem nog nooit op een ander vervoermiddel heb
gezien, dan op een oude damesfiets met gigantische tassen eraan.
Tja. Op een of andere manier riep dat volop vragen op en die stelde
ik hem ook wel. Of het voor een goed doel was, of er niet flink
getraind moest gaan worden, of er een racefiets aan te pas kwam,
enz., enz.. Met een ontwapenende glimlach aanhoorde hij mijn
belangstelling, maar wijzer werd ik niet. Wat kan het toch heerlijk zijn
om je belazerd te voelen, dacht ik en ondertekende vervolgens dat
formulier.

Je kunt het nog enigszins plaatsen.
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Anders wordt het wanneer je in de greep komt van de informatieve
wereld.

Verjaardagen in de
maand april
Naam
Robin van Loon
Bert-Jan Sprangers
Tom Koeken
Wessel Roovers
Aaron Razenberg
Wessel Verschuren
Gert Jan Timmerman
Dennis Rooijakkers
Sem van Oosterhout
Tien Mureau
Niels van Dijck
José Damen
Todd Woudenberg
Jan Gelens
Mirthe Rullens
Thijmen van de Korput
Jeroen van Dongen
Job Gabriels
Dirk Flipsen
Rein Stevens
Roel van Aard
Marit de Ridder
Geert van Gool
Nout de Ridder
Coen Diepstraten
Kelvin Koppelaar
Albert Mureau

Op teletekst (ik hoop dat ze me die nooit af zullen pakken) lees ik dat
Atletico Madrid per direct voor 48 miljoen twee wisselspelers
verkoopt. In de regel er onder staat dat Willem 2 in beroep gaat tegen
de straf van 7,5 duizend euro die hen is opgelegd. Zijn die bedragen
allebei echt, vraag ik me dan af en is dat illustratief voor het verschil
tussen het Nederlandse betaald voetbal en het Spaanse of wordt er
weer zwaar overdreven?

Zolang ik weet, ben ik geabonneerd op De Stem. Sinds jaar en dag
begin ik ’s ochtends met de puzzels, vervolgens de overlijdensadvertenties en daarna de tv-programma’s. Daar kan namelijk weinig
sensationeels aan toegevoegd zijn. Later komt de rest in beeld en
dan zet ik eens lekker mijn alertheidsbril op. In toenemende mate is
het zo, dat ik bij het lezen van artikelen bij mezelf denk van: zou ut?
Is het niet wat overdreven?
Wanneer is iets nepnieuws en wanneer niet? Wat is de grens tussen
niet helemaal waar en helemaal niet waar? Wanneer ik toch met het
gevoel moet leven dat ik misschien wel belazerd wordt, of niet
helemaal goed ingelicht, dan ervaar ik dat eigenlijk het liefst aan mijn
eigen voordeur.
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Datum
4-apr
7-apr
7-apr
7-apr
8-apr
9-apr
9-apr
11-apr
13-apr
14-apr
14-apr
15-apr
15-apr
16-apr
17-apr
19-apr
19-apr
20-apr
21-apr
21-apr
21-apr
21-apr
21-apr
21-apr
23-apr
23-apr
24-apr
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Samenstelling bestuur en commissies

Verjaardagen in de
maand april
Naam
Cees Vermeulen
Tom van Duijnhoven
Pieter van Gageldonk
Jaimy de Gussem
Ron Groeneveld
Ad Fens

Bestuur: (secretaris@vcw-wagenberg.nl)

Datum
25-apr
25-apr
26-apr
26-apr
27-apr
30-apr

Naam

Functie

Telefoonnr.

Jack Rasenberg

Voorzitter

076 – 593 43 13

Anita Diepstraten

Secretaris

076 – 593 44 25

Corné van Gils

Penningmeester

076 – 593 59 82

Pierre van der Korput

Wedstrijdsecretaris senioren

076 – 593 55 60

VACANT

Accommodatie en materialen

VACANT

Voetbaltechnische zaken

Rob van den Berg

IT, social media en website

VACANT

PR en sponsors

06 – 14 38 23 99
076 – 593 36 76

Clubhuis
Jeugdbestuur: (jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Functie

Giel Baaij

Jeugdvoorz. / Techn. zaken junior.

Telefoonnr.
06 – 21 27 33 52

Bob de Hoop

Jeugdsecret. / Techn. zaken pupil.

06 – 23 92 93 27

Dennis Segers

Wedstrijdsecretaris jeugd

06 – 42 87 76 11

Johan Raesen

Jeugdcoördinator Techn. zaken

06 – 52 01 11 93

Guus Boel

Technische zaken junioren

06 – 34 30 61 54

Leon van Efferen

Technische zaken pupillen

06 – 14 45 28 58

Clubhuis managementteam
Naam

Telefoonnr.
076 – 593 11 86

Ton van Gils

076 – 593 39 11

Sanne Goossens
Piet de Graaf
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Functie

Jan Gelens
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Sponsorcommissie (sponsors@vcw-wagenberg.nl)

Consul

Naam

Functie

Erik Diepstraten

Commissielid

Telefoonnr.
076 – 593 34 49

Vacant

Naam

Functie

Bert-Jan Sprangers

Consul KNVB

Telefoonnr.
076 – 593 38 72

Beheer website: (webmaster@vcw-wagenberg.nl)

Engelandcommissie: (ec@vcw-wagenberg.nl)
Telefoonnr.

Naam

Functie

Bart van der Sanden

Webmaster

Telefoonnr.
076 – 593 33 52

Naam

Functie

Jan Huijbregts jr.

Commissielid

06 – 22 86 82 87

Frank Vrolijk

Webmaster

076 – 593 83 83

Erik Diepstraten

Commissielid

076 – 593 34 49

Dylan van Dijk

Webmaster

076 – 888 27 04

Rilana Moerbeek

Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

Edwin de Ridder

Commissielid

Werner Voermans

Commissielid

Jubileumcommissie 2020: (jubileum2020@vcw-wagenberg.nl)
Naam

Ondersteuningscommissie
Naam

Functie

Telefoonnr.

Functie

Telefoonnr.

Peter Reniers

Voorzitter

06 – 12 96 28 73

Anne-Marie van Dongen

Secretaris

06 – 51 40 14 41

Frans Lodewikus

Penningmeester

06 – 30 20 18 78

Guus Boel

Commissielid
Commissielid
Commissielid

Johan van Haperen

Voorzitter

076 – 593 26 86

Walter Couweleers

Jurgen Dudok

Commissielid

076 – 587 02 72

Jan Gelens

Janneke Meeuwissen

Commissielid

06 – 13 04 42 87

Colin Rasenberg

Commissielid
Commissielid

Ilona Schippers

Commissielid

0162 – 68 42 04

Marjolein Ravesloot

Lindsey van Wijk

Commissielid

06 – 42 23 17 88

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Wessel Verschuren

Commissielid

Feestcommissie
Naam

Functie

Esther Bouwens

Commissielid

Joris van Duijnhoven

Commissielid

Dennis Rooijakkers

Commissielid

Telefoonnr.

Website
www.vcw-wagenberg.nl
Algemeen emailadres: info@vcw-wagenberg.nl

06 – 27 56 53 96

Twitter
https://twitter.com/vvVCW
Facebook
https://www.facebook.com/VCW-Wagenberg-618398471538751/
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