
Aftrap seizoen 2021 / 2022 

 

 

 

Eindelijk begint het weer en kunnen we het netje in plaats van het buikje laten bollen. Voor de eerste 

bal gaat rollen ontvang je hierbij informatie vanuit het bestuur. 

 
Feestje 
Ten eerste een warm welkom aan alle nieuwe leden, hopelijk voel je je snel thuis bij onze vereniging. 
Je hebt wel een goed moment gekozen om lid te worden, dit jaar bestaat Zaalvoetbal Ommen (en 
haar voorgangers) 40 jaar en dat gaat zoals het er nu uitziet gepaard met een feestje op 6 november. 
 
 

                          6 november 2021 

       ZVO 40 jaar 

 
Om er die avond een fantastische party van te maken voor (ere)leden en sponsoren kan het bestuur 

wel wat hulp gebruikten. Mocht je ons willen helpen kan je hieronder onze contactgegevens vinden of 

ons natuurlijk altijd aanschieten in de zaal. 

 
Spelregels 
Een van de belangrijkste wijzigingen in de spelregels is dat in het nieuwe seizoen alle spelers verplicht 
zijn scheenbeschermers te dragen tijdens wedstrijden. Ook zijn er wijzigingen rondom onder andere 
de aftrap, intrap en het nemen van een (in)directe vrije trap. Je kunt de verandering vinden als bijlage 
bij deze e-mail. Nieuwe leden kunnen hier alle spelregels van zaalvoetbal nalezen. 
 
 
ALV 
Omdat we 6 november toch al bij elkaar komen starten we de avond met de Algemene 
Ledenvergadering. De agenda voor de vergadering zal op de website gepubliceerd worden. 
 
 
Training en wedstrijden 
Ook dit maken we weer gebruik van de Voetbal.nl app, hierin geef je aan of je aanwezig of afwezig 
bent bij de training. Voor meer informatie over de installatie van de app en het inschrijven vind je op 
de volgende pagina. Ook tijdens training is het dragen van scheenbeschermers verplicht. 
Dit jaar hebben we drie wedstrijduren op maandag vanaf 19.30 tot 22.30. Op woensdag hebben we 
twee trainingsuren van 20 uur. 
 
 
Namens het bestuur wensen we je veel sportplezier toe die seizoen! 
 
 
Eric Jaspers  Voorzitter  info@zaalvoetbalommen.nl 
Mark Jaspers  Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@zaalvoetbalommen.nl  
Adriaan Schuurman Penningmeester penningmeester@zaalvoetbalommen.nl 
Bettus Martens  Secretaris  secretaris@zaalvoetbalommen.nl 
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Voetbal.nl app en inschrijven 

De wedstrijden en trainingen worden via de voetbal.nl app bijgehouden. We vragen je daarom aan om 

deze app te installeren (zie 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000108971-registreren-en-

inloggen-in-de-app-voetbal-nl). Je kunt ook het wedstrijdprogramma op 

https://www.zaalvoetbalommen.nl/ bekijken. 

 

De voetbal.nl app gebruiken we om “in te schrijven” voor de training.  

Alle trainingen worden via de app ingedeeld. We willen je dan vragen om aan te geven of je wel/niet 

aanwezig bent. 

We hopen daarmee beter inzicht te krijgen of een training nu wel/niet doorgaat. 

Als je team een wedstrijd heeft dan wordt je uiteraard niet ingedeeld. 

 

Hoe werkt het inschrijven via de app? 

- Installeer de voetbal.nl app en log in via het bij ZVO bekende e-mailadres (mailadres waarop 
deze mail binnenkomt); 

- Ga naar je persoonlijke programma; 

- Klik op de geplande training; 

- Geef aan of je wel of niet aanwezig bent. 
 

We willen je ook vragen om aan te geven wanneer je niet aanwezig bent. Indien je aankomend 

seizoen überhaupt niet van plan bent te gaan trainen, wil je dit dan a.u.b. in een e-mail naar 

wedstrijdsecretaris@zaalvoetbalommen.nl aangeven. Krijg je geen trainingen te zien, neem dan even 

contact met me op. 

 

Op deze wijze hopen wij dat we de rest van het seizoen te kunnen trainen en daarmee geen 

contributiegeld te verspillen. 

Alvast bedankt voor de medewerking namens het bestuur en de leiders. 
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