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Alle voetbal- en jubileumfoto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door onze huisfotograaf Hans van Beek. 

De feestmaand staat voor de deur, de WK voetbal is in volle gang en we zijn pas net
uitgerust van een fantastische jubileummaand. Na een periode waar het onmogelijk was om
samen te komen, voelde het tijdens alle feesten in de jubileummaand weer als vanouds. Het

was een periode waarin vele vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken. De
vereniging kent een sterke cohesie en we zijn gezamenlijk op weg om op alle fronten onszelf

te verbeteren. In deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en blikken wij vooruit op alles dat komen gaat.

 
Namens het bestuur wens ik jullie veel leesplezier toe.

 
Danny ten Veen

Secretaris 



BESTUUR & ORGANISATIE
NIEUWE GEZICHTEN

Sinds september dit jaar is Casper de Vetten toegetreden tot het bestuur,
in de rol van Bestuurslid Senioren. Mecit Koca en Patrick Chin-A-Loi

hebben besloten hun bestuurstermijn niet te verlengen.
 

Het bestuur informeert jullie graag dat zij tijdens de ALV op 23 januari
aan de aanwezige leden voordragen:

 Luuk Nooter, Commerciële Zaken
Natascha Hendriksen, Jeugdzaken

MELD JE AAN VOOR EEN COMMISSIE...

De sponsorcommissie houdt zich bezig
met het werven van nieuwe sponsors en

het beheren van bestaande
sponsorrelaties. Het verzorgen van de

sponsoruitingen, het opstellen van
contracten en het organiseren van

sponsor gerelateerde evenementen vallen
onder het takenpakket. Enkele afdelingen
binnen de sponsorcommissie zullen zijn:
commerciële zaken, sponsoring, kleding,

kantine.

De jeugdcommissie beheert de gehele
jeugdafdeling (meisjes/jongens,

onderbouw/bovenbouw) en behartigt de
belangen van het jeugdvoetbal zowel
binnen als buiten de vereniging. De

jeugdcommissie onderhoudt contacten
met de HJO, coördinatoren en

jeugdtrainers. Zij organiseren jaarlijks
ouderavonden en wervingsactiviteiten om

meer leden aan de club te binden.

De commissie Facilitaire Zaken houdt zich
bezig met alles rondom het sportpark. Op

dit moment zijn de mannen van de
werkploeg verantwoordelijkheid voor het
onderhoud van het clubgebouw en onze
accommodatie. Enkele van de taken die

onder de commissie zullen vallen zijn het
onderhoud van trainingsmaterialen en

sleutelbeheer en het fungeren als
contactpersoon voor de mannen van de

werkploeg.

De commissie Sociale Veiligheid houdt
zich bezig met de thematieken (sociale)

veiligheid, discriminatie, etniciteit en
diversiteit. Het opstellen en uitwerken van

procedures en stappenplannen, het
creëren van een inclusievere

voetbalvereniging en het realiseren van
gedragscodes zijn de kerntaken van deze

commissie.

secretaris@amstelveenheemraad.nl
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7 5  J A A R

Tijdens een unieke officiële receptie, in
de setting van een talkshow, hebben

onze zeven ereleden de KNVB Zilveren
Waarderingsspeld ontvangen voor hun

decennialange vrijwillige
werkzaamheden bij de vereniging.

 
Gefeliciteerd Jan, Boyd, Bas, Hennie,

Herman, Gerrit en Tom!

De Pubquiz op zaterdag 8 oktober was
een groot succes. Onder aanvoer van

clubicoon Bas van Leeuwen was 
Tiki Taka het winnende team.

 
De Bingo-avond op zaterdag 22 oktober

is zeker voor herhaling vatbaar. Met
dank aan verschillende lokale 

 ondernemers gingen onze leden naar
huis met mooie prijzen! 



JUBILEUMDAG

De spelers van de bovenbouw hielden
zich zoet met een geslaagd FIFA 23
toernooi. Na een poulefase speelden
de sterksten tegen elkaar in kruisfinales
- en konden de afvallers onderlinge
oefenpotjes spelen. In een zinderende
finale wist Xander van de JO17-2 er met
de hoofdprijs van door te gaan, door
leeftijdsgenoot Daan (JO17-1) te
verslaan.

Er waren meerdere supersterren die
de penaltybokaal in hun eigen
leeftijdsgroep hebben gewonnen. De
keepers van de selectie werden de hele
ochtend op de proef gesteld door
jongens en meiden van de onderbouw
en bovenbouw. Met dank aan een
strakke organisatie en zeer
gewaardeerde scheidsrechters was het
een mooi onderdeel op de
jubileumdag. 

Op zaterdag 29 oktober was onze jubileumdag. Er waren
springkussens, voetbalactiviteiten, een penaltybokaal, een

FIFA toernooi, SIXEN 75 en heel veel muziek en gezelligheid in
de kantine. 

Hieronder geniet u van een overzicht:



Ieder seniorenteam had een
afgevaardigde die samen de

organisatie van het SIXEN 75 toernooi
op zich hebben genomen. Het was als

vanouds weer een groot succes.
Plezier voor jonge en meer ervaren

senioren. Zij ontvingen geen medaille,
maar wel drie pitchers bier per team!

Een onvergetelijke ochtend hadden de
spelers en ouders van de Eurokikkers
/ Mini Pupillen. In gemixte ouder-kind

teams werden er op kleine velden
wedstrijden gespeeld. Na afloop
ontvingen de jonge talenten een

medaille.

Onze toppers van de G-FORCE
speelden een jubileumwedstrijd tegen
DIOS. Na een vriendschappelijk duel

mochten beide teams ook nog
penalty's schieten en ontvingen zij

allemaal een medaille! 





N I E U W S B R I E F  O N R O E R E N D  G O E D



Algemene Ledenvergadering

In de nieuwe rubriek 'De Kikker spreekt met … ’  krijgen
vrijwilligers van onze vereniging een aantal vragen
voorgeschoteld. Het doel is om deze vrijwilligers, die zowel op de
voorgrond als achtergrond actief zijn, op een andere manier te
leren kennen. 

We krijgen een inzicht in hun werkzaamheden bij onze
vereniging, maar ook over het persoonlijke verhaal van deze
vrijwilligers. Er wordt een gezicht gegeven aan de personen die
van belangrijke waarde zijn voor onze vereniging.

De Kikker neemt je de komende tijd graag mee een beter beeld te
geven van de mensen die rondlopen bij vv Amstelveen Heemraad.

De Algemene Ledenvergadering
wordt gehouden op maandag 23

januari 2023, aanvang 19:30.
 

Tijdens de ALV zal het bestuur een
toelichting geven op ons nieuwe

kledingmerk en leverancier vanaf
seizoen 2023-2024, worden de

aspirante bestuursleden
voorgedragen en wordt een voorstel
voor een nieuwe contributiestaffel

ingediend.
 

Wees welkom!

Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie wordt
georganiseerd op zaterdag 7

januari 2023. Iedereen die
hierbij aanwezig wil zijn, is

welkom. 
Er zal weer een traditionele
Nieuwjaarswedstrijd worden

gespeeld. 
 

Graag proosten wij samen
met jullie op een mooi en

sportief 2023.

DE KIKKER SPREEKT MET...



De banden met Partnerclub Ajax zijn weer versterkt. ''Dit

hebben wij te danken aan onze focus op de jeugdopleiding

de afgelopen jaren, het team van vrijwilligers die zich

inzetten in het bestuur, technische commissie en als

trainers om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen, en

natuurlijk de top-accommodatie en de potentie die

Amstelveen Heemraad heeft met zijn snelgroeiende

ledenbestand in de onderbouw.''

Daarmee worden wij een nog aantrekkelijkere vereniging

om bij te voetballen. De jeugdopleiding gaat nog verder

ontwikkeld worden in samenwerking met Ajax en de KNVB

en er liggen directe lijnen met de scouts van Ajax,

waardoor talenten zich in de kijker kunnen spelen. We

willen jeugdspelers uit Amstelveen de kans bieden om

zichzelf verder te ontwikkelen.

Ajax Partnerclub 
“Ik denk dat we hiermee, geheel in de lijn van

onze visie, een enorme stap kunnen zetten''
- AYOUB ZAGDOUD

 

''Een prachtig glossy magazine, dat uniek
is door zĳn prachtige foto's''

-  M A R C E L  H A V E R M A N S  

Het magazine omvat alle lagen van voetbal die wij bij
de vereniging kennen. Daarnaast zijn er vele feitjes,
cijfertjes en prachtige foto’s in het magazine
opgenomen. Het magazine geeft in inkijkje in het
reilen en zeilen van de vereniging; zowel hoe het er
vroeger aan toe ging als hoe het heden is
vormgegeven. Het magazine is een aanrader voor
iedereen: aan degene die graag in de (recente) historie
wil duiken van onze vereniging, kennis wil ophalen of
juist meer wil weten over de vereniging waar diens
kind sinds kort voetbalt. 

Het Jubileummagazine is voor €10,- per stuk aan te
schaffen in de kantine op zaterdagen.

JUBILEUM-MAGAZINE 


