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1. Van het Algemeen Bestuur(1)
Het seizoen 2015/2016 zit er weer op. Een seizoen waarin veel gebeurde, maar waarop we
toch met enige trots op terugzien.
We zijn trots op het feit dat de selectie weer veel Alphense voetballers heeft en we zijn
trots op onze jeugdafdeling die dit jaar immense sprongen heeft gemaakt in de
organisatie, resulterend in kampioenschappen van A1 en C1. En we zijn trots op ons
zevende team, dat dit jaar fantastisch heeft gedraaid, kampioen werd en de bekerfinale
in hun klasse nipt verloor.
En we zijn trots op onze vrijwilligers, mensen op wie de vereniging altijd weer kan
bouwen, al horen we helaas nog te veel dat “je steeds dezelfde gezichten ziet”.
En we zijn trots op… ach, we zijn gewoon trots op A.V.V. Alphen!
En aan al die mensen die dit jaar voor en achter de schermen onnoemelijk veel werk
verzet hebben: Hulde! Bedankt! Zonder jullie, bestaat de club gewoon niet.
2. Van het Algemeen Bestuur (2)
Recentelijk hebben de verenigingen Alphen en Alphense Boys een samenwerkingscontract
ondertekend. Dit houdt in dat Alphense Boys als Regionaal Opleidingscentrum van de KNVB
onze trainers van de D, E en F pupillen gaat begeleiden en ondersteunen op diverse
manieren. Ook de scheidsrechters worden daarin meegenomen.
Er is gekozen voor een samenwerking omdat dit voor beide
verenigingen een win-win situatie met zich meebrengt.
Uiteraard is het uiteindelijke doel dat de kwaliteit van onze
jongste spelers verbetert hetgeen op termijn ook doorwerkt in de verdere leeftijdsgroepen
en senioren. Dat er dan wellicht in onze organisatie ook aanpassingen zullen komen, is
duidelijk en ook daarvan zijn we ons degelijk bewust.

3. De penningmeestermeldt
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Onze penningmeester meldt dat er op onderstaande data de automatische incasso van de
contributies zal plaats vinden:
 15 juli 2015
 25 september 2015
 24 december 2015
 25 maart 2016
Wij wijzen leden er met nadruk op dat wanneer zij nog contributieachterstand hebben dit
uiterlijk 15 juli a.s. betaald dient te worden. Als dit niet gebeurt worden de spelers NIET
in een team ingedeeld en kan er dus ook niet gespeeld worden als straks de
oefenwedstrijden en competitie weer beginnen.
Storten van de achterstand kan op rekening NL 42ABNA464569761 met vermelding van
naam en team van het afgelopen seizoen.
Verder krijgen alle leden, die de wedstrijdkleding nog niet hebben ingeleverd hiervoor een
factuur. Wij moeten helaas tot deze maatregel overgaan, omdat jaarlijks voor een
aanzienlijk bedrag aan kleding aangeschaft moet worden, omdat de ter beschikking
gestelde kleding niet door alle leden (ouders en/of verzorgers!) wordt ingeleverd.
4. Van de jeugdafdeling
De jeugdcommissie meldt met enige trots dat er in het vorig seizoen weer vier
kampioensteams te verwelkomen waren. Ons eerste A-juniorenteam toonde zich na een
spannende competitie de sterkste en is gepromoveerd naar de eerste klasse. Ook C1 was te
sterk voor de tegenstanders en is door het kampioenschap gepromoveerd naar de eerste
klasse. De twee andere kampioenen waren B3 en F7, dat tijdens de competitie tot stand
kwam en al gelijk kampioen werd.
Verder is men volop bezig de begeleiding voor alle teams voor het komende seizoen rond
te krijgen. We starten met liefst 27 jeugdelftallen en dat zal o.a. inhouden dat sommige
aanvangstijden vervroegd of verlaat zullen worden. Onze velden zijn niet van elastiek, dus
zullen we moeten passen en meten om alles rond te krijgen, maar dat gaat zeker lukken!
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