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KvK nr. 41169376 

De jeugd heeft de toekomst! 
Zo is het! Op dit moment zijn er zo'n 700 enthousiaste jeugdleden die elke 
zaterdag hun paars-gele clubkleuren met trots dragen. De basis hiervoor wordt 
doordeweeks gelegd waarbij de vele jeugdtrainers ieder team minimaal twee 
trainingen geven. Natuurlijk is het voetbal het belangrijkste, maar er zijn 
natuurlijk nog veel factoren die van VVSB een sterke club maken waar de jeugd 
zich graag aan bindt. Een bloeiende en groeiende jeugdafdeling is voor de 
vereniging VVSB een van de belangrijkste doelstellingen. VVSB komt uit in de 
Tweede Divisie, een mooi visitekaartje van onze trotse club waarvan vele 
Noordwijkerhouters kunnen genieten. VVSB wil daarbij op een gezonde en 
verantwoorde manier zijn positie verstevigen met zoveel mogelijk voetballers uit 
de eigen jeugdopleiding.  

 

Club van 100 van VVSB 
Bij de jeugdafdeling doen wij er alles aan om de jeugd te binden. U kunt daarbij denken aan de vele 
evenementen om het voetbal heen. Evenementen die niet uit de normale exploitatie en contributie zijn 
te bekostigen. Hiervoor is dan ook de Club van 100 opgericht. De Club van 100 is een onafhankelijke, 
zelfstandige stichting waarvan de bijdragen uitsluitend bestemd zijn voor de jeugdafdeling van VVSB. 
Door deze bijdragen is het mogelijk de extra dingen te doen. En dit maakt VVSB nou zo uniek. Zeker in 
vergelijking met andere sportverenigingen. 

Denk hierbij aan de open dag aan het begin van het seizoen, het zaal mix toernooi tijdens de winterstop, 
de slotdag en het altijd gezellige Sinterklaasfeest. Maar ook zaken als jassen voor de jeugdleiders, de 
outfit voor de jeugdscheidsrechters en de niet meer weg te denken Bavo-bivak voor de jongste 
jeugdspelers. 

De Club van 100 en VVSB willen dit graag continueren en waar mogelijk verder uitbreiden. Hiervoor 
hebben wij uw hulp nodig. Het aantal donateurs van de Club van 100 is inmiddels al uitgegroeid tot ruim 
400. Maar u begrijpt het al, hoe meer, hoe beter! En dus vragen we u: word donateur van de Club van 
100 en steun hiermee onze jeugd! Jeugd die zo belangrijk is voor uw club. 

Hoe werkt het? 
Voor € 55 per jaar bent u al donateur van de Club van 100. U ontvangt dan gratis een seizoenkaart voor 
het 1e elftal van VVSB voor alle thuiswedstrijden van de competitie en bovendien wordt uw naam (of 
van uw kind/kleinkind) vermeld op het bord van de Club van 100 in de kantine. 

Met uw steun heeft de jeugd van VVSB de toekomst. Dank u wel! 

U kunt dit formulier inleveren bij de bestuursleden van de Club van 100 te weten: Arjen Brinkman, 
Mariëlle van Steijn, Marc Warmerdam of Lennart Mooijekind. U kunt het formulier ook afgeven bij 
Mariëlle van Steijn, Westeinde 22, 2211 XP Noordwijkerhout of mailen naar clubvan100@vvsb.nl. Denkt 
u eraan om ook het machtigingsformulier behorende bij dit formulier in te vullen? 

Ja! Ik word donateur van de Club van 100 en ondersteun de activiteiten voor de jeugd van VVSB. 

Voornaam:     Achternaam: 

Adres:      Postcode:  

Woonplaats:     Telefoon: 

E-mail adres:      

Naam op Club van 100 bord:  
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