
V&Z Veendam Infobulletin Nieuwe teams  
 
Voordat uw team daadwerkelijk aan onze zaalvoetbal competitie gaat deelnemen,  
is het goed te weten hoe onze competitie qua organisatie in elkaar zit en wat het deelname 
gaat kosten. 

 
V&Z VEENDAM 
Statutair zijn wij een zaal en veldvoetbalvereniging (vandaar de afkorting V&Z) doch nu oriënteren 
wij ons alleen op het zaalvoetbal. Wij zijn begonnen met het opzetten van een competitie voor  
12 teams, thans is de opzet uitgegroeid tot een competitie rond de 50 teams. De uitslagen, 
standen, topscorers, info enz. zijn te vinden op www.venzveendam.nl 

 
KNVB/COMPETITIE OPZET 
V&Z Veendam heeft een eigen competitie-opzet, maar speelt wel onder auspiciën van de KNVB. 
In onze competitie hebben we diverse klassen, te weten Hoofdklasse, 1e, 2e en een 3e klasse 
speciaal voor de wat oudere spelers of recreatie-voetballers. 

 
SCHEIDSRECHTERS 
Wij stellen zelf de scheidsrechters aan, die echter veelal ook bij de KNVB actief zijn.  
Strafzaken kunnen worden doorgestuurd naar de KNVB te Heerenveen. 

 
SPORTHALLEN 
Voor onze competitie hebben we de beschikking over 3 sporthallen, te weten de Wildervankhal, 
Parkstadhal en de Sorghvliethal. 

 
SPEELDAGEN 
Er wordt op de woensdag- en op de vrijdagavond gespeeld. In principe spelen we  
4 wedstrijden per avond, te beginnen om 19:00 uur. De speeltijd bedraagt 2 x 20 min.  
U kunt via uw wensenformulier aangeven welke dag uw team niet kan spelen, de 
competitieleider tracht hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

 
SECR./TIJDW 
Ieder team zal als secr/tijdw fungeren, de secr/tijdw is de gehele avond aanwezig en bedient de 
wedstrijdklok en houdt de doelpuntenmakers en strafminuten bij en controleert, de 
legitimatiekaarten. En men helpt met het opruimen van het speelveld. 

 
KOSTEN 
De kosten voor uw team van minimaal 12 spelers zijn: 
* Inleggeld per team € 435,- waarin de KNVB contributie per lid € 2.50 ( € 30,- per team 
van 12 personen ) zijn verwerkt. 
* Waarborgsom eenmalig € 50.- 

 
AANMELDEN 
Heeft u interesse, dan kunt u bijgaand aanmeldingsformulier invullen en retourneren. U bent pas 
definitief aangemeld  als u de borg van € 50.- heeft betaald.  
Het bedrag kunt u overmaken op Rek. nr. NL 12 RABO 036.50.50.415 van de Rabobank Veendam 
onder vermelding van team naam. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:  
dhr. J. Kanninga, tel 0598 - 75 06 41 
 
Aanmeldingsformulier op volgende pagina: 
 
 

  



Aanmeldingsformulier V&Z Veendam 
 
Naam bedrijf / vereniging / groepering 

 
 
....................................................................................................................................... 

 
 
Naam, waaronder men in de interne competitie wenst uit te komen: 
Let op deze naam mag maar tot 16 karakters bestaan, is hij langer korten wij hem af. 

 
 
....................................................................................................................................... 
 
 

 
Contactpersoon: 

 
Naam .............................................................................................................................. 

 
Adres .............................................................................................................................. 

 
Postcode ......................................................................................................................... 

 
Woonplaats ..................................................................................................................... 

 
Telefoon ......................................................................................................................... 

 
E-mail ............................................................................................................................ 

 
Geboortedatum ............................................................................................................... 

 
 
 
Het aanmeldingsformulier inleveren bij: 

 
Mevr. B. Klinkhamer 
 
Beneden dwarsdiep 13, Veendam 

 
ledenadmin@venzveendam.nl 
 
Na inlevering van het aanmeldingsformulier zullen wij contact met u opnemen. 


