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Zie  volgende  pagina  voor  schema  coördinatoren!

Intensieve  
samenwerking=

Algemeen
Marco  van  der  Maden/Hans  Hoekstra

Coördinatie
André  Derks,  Hans  Knibbe (Jeugd)

Niels  Ippel (Senioren)

Hart  Voetbal  Zaken

Coördinatie
Vacant  (Jeugd)

Vacant  (Senioren)

Coördinatoren  Techniek
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Organigram  Techniek  &  Organisatie  (2/3)
Organisatie

Niels  Ippel
Techniek

Edwin  Broxterman

TRAINERS  SENIOREN LEIDERS/AANVOERDERS  SENIOREN

Intensieve  
samenwerking=

Coördinator  Trainers  
Selectie

Arie-‐Jaap  van  Rijn

Trainers  Selectie
Hoofdtrainer:  Piet  van  Duin

2e:  Frank  Aboikoni
U23:  Philip  uit  den  Boogaard

Coördinator  Trainers  
Overige  Senioren

Vacant

Trainers  Overige  Senioren
Vanaf  3e elftal  t/m  Veteranen  

(35+  /  7x7)  

Coördinator  Leiders  Selectie
Vacant

Leiders  Selectie
1e:  Raymond  Franken
2e:  Mel Schuurman

3e:  
U23:Raymond  Franken

Overige  staf
Scheids-‐ en  Grensrechter  1e
Scheids-‐ en  Grensrechter  2e  
Scheids-‐ en  Grensrechter  3e
Scheids-‐ en  Grensrechter  U23

Coördinator  Aanvoerders  
Overige  Senioren

Niels  Ippel

Aanvoerders  Overige  
Senioren

Vanaf  4e elftal  t/m  Veteranen  
(35+  /  7x7)

Coördinator  Trainers  
Vrouwen

Natasja  Carrera

Trainers  Vrouwen
1e:  Marleen  van  der  Meer

U21:  Marleen  van  der  Meer  &  
Robin  Schilder

Coördinator  
Leiders/Aanvoerders  

Vrouwen
André  Raaphorst

Leiders/Aanvoerders  
Vrouwen

Vanaf  1ee elftal  t/m  Veteranen
U21

Coördinator  Trainers  
Zaalvoetbal
Vacant

Trainers  Zaalvoetbal
Vanaf  1e elftal

Coördinator  
Leiders/Aanvoerders  

Zaalvoetbal
Niels  Ippel

Leiders/Aanvoerders  
Zaalvoetbal
Vanaf  1ee elftal
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Organigram  Techniek  &  Organisatie  (3/3)

Hoofd  
Coördinatoren
Leiders  Jeugd  
André  Derks  &  
Hans  Knibbe

Organisatie
Niels  Ippel

Techniek
Edwin  Broxterman

TRAINERS  JEUGD LEIDERS  JEUGD

Intensieve  
samenwerking=

Coördinator  Trainers  A  
Andries  van  Rooijen

Coördinator  Trainers  B  
Andries  van  Rooijen

Coördinator  Trainers  MA/B  
Natasja  Carrera

Trainers  A-‐junioren
A1:  Rick  IJzendoorn

A2:  Rob  van  de  Kammen
+

Trainers  overige  
(M)A-‐teams

Trainers  B-‐junioren
B1:  Martin  Langedijk

B2:  Jeffrey  Vermeulen  &
Marleen  van  der  Meer
+  Trainers  overige  

(M)B-‐teams

Coördinator  Leiders  A
Vacant

Coördinator  Leiders  B
Willem  van  Geest

Coördinator  Leiders  MA/B
André  Raaphorst

Coördinator  Trainers  C  
Rowdy  ten  Hove

Coördinator  Trainers  D  
Rowdy  ten  Hove

Coördinator  Trainers  MC/D  
Natasja  Carrera

Trainers  C-‐junioren
C1:  Samuel  Nauta

C2:  Arthur  Winkelaar
+

Trainers  overige  
(M)C-‐teams

Trainers  D-‐junioren
D1:  Brian  IJzebaart
D3:  Kevin  Hagman

+
Trainers  overige  
(M)D-‐teams

Coördinator  Leiders  C
Willem  van  Geest

Coördinator  Leiders  D
Ramon  Rozenhart

Coördinator  Leiders  MC/D
André  Raaphorst

Coördinator  Trainers  E  
Marc  Heisterkamp

Coördinator  Trainers  F  
Marc  Heisterkamp

Coördinator  Trainers  ME/F  
Natasja  Carrera

Trainers  E-‐junioren
E1:  Cesar  Roubos

E2:  Nick  van  der  Peijl
+

Trainers  overige  E-‐teams

Trainers  F-‐junioren
F1:  Robin  Schilder
F2:  Brian  Mussche

+
Trainers  overige  (M)F-‐teams

Trainers  CL  &  Talentjes
CL:  Kevin  Hagman

Talentjes:  Micha  Vermeulen

Coördinator  Leiders  E
Ronald  van  Schie

Coördinator  Leiders  F
Vacant

Coördinator  Leiders  ME/F
André  Raaphorst

Coördinator  CL  &  Talentjes
Hans  Knibbe

Coördinator  Keepers
John  de  Meijere

Trainers  Keepers
John  de  Meijere
Thierry Wesseling

Coördinator  Keepers
Vacant

Coördinator  Trainers  
Zaalvoetbal
Vacant

Trainers  Zaalvoetbal
Vacant

Coördinator  Leiders    
Zaalvoetbal
Vacant
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Emailadressen  (1/4)

Dagelijks  Bestuur bestuur@fcvvc.nl

Voorzitter

Penningmeester

Algemene  Zaken

Peter  Klabbers

Marcel  Bogaard

George  Borst

Ledenadministratie

Facilitair

Remi  Deken

Wim  Wesmaas

ledenadministratie@fcvvc.nl

facilitair@fcvvc.nl

Marketing  &  
Communicatie

Luis  Carrera
marcom@fcvvc.nl

Website
Roy  Lechner

redactie@fcvvc.nl
Louw  Hummeling

Raad  van  Toezicht
Jos  van  Zeijl

rvt@fcvvc.nl
Ruud  Donker

Verslaggevers  &  
Fotografen

Marco  van  Rooijen
marcom@fcvvc.nl

Jan  Klootwijk

Facebook &  Twitter Ivo  Berkhoff marcom@fcvvc.nl

Wouter  Klootwijk
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Techniek techniek@fcvvc.nl

Hoofd  Techniek Edwin  Broxterman

Scouting

Ajax  Online

Philip  uit  den  Boogaard

Joost  Groenewegen

techniek@fcvvc.nl

techniek@fcvvc.nl

Medische  Zaken

Coördinatoren  
Senioren  (Trainers)

Vacant

Arie  Jaap  van  Rijn  
(Selectie)

techniek@fcvvc.nl

techniek@fcvvc.nlVacant  
(Overige  Senioren)

Emailadressen  (2/4)

Trainers  A-‐junioren

Trainers  B-‐junioren

Andries  van  Rooijen

Andries  van  Rooijen

Trainers  C-‐junioren Rowdy  ten  Hove

Trainers  D-‐junioren

Trainers  E-‐junioren

Rowdy  ten  Hove

Marc  Heisterkamp

Trainers  F-‐junioren Marc  Heisterkamp

Trainers  CL  &  Talentjes Marc  Heisterkamp

Trainers  Meiden Natasja  Carrera

Coördinatoren  Trainers jeugd@fcvvc.nl

Natasja  Carrera
(Vrouwen)
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Organisatie organisatie@fcvvc.nl

Hoofd  Organisatie Niels  Ippel

GOPA

Scheidsrechters

Hans  Hoekstra

Ard  Visser

oudpapier@fcvvc.nl

scheidsrechters@fcvvc.nl

Toernooien

Coördinatoren  Senioren
(Leiders/Aanvoerders)

Hans  Hoekstra
Jan  de  Zwart

Vacant  (Selectie)

toernooien@fcvvc.nl

senioren@fcvvc.nl
Niels  Ippel a.i.
(Overige  Senioren)

Coördinator  Zaalvoetbal Niels  Ippel a.i. zaalvoetbal@fcvvc.nl

Kleding  uitgifte/inname

Wedstrijdzaken

John  Hagman

John  Hagman

kleding@fcvvc.nl

wedstrijdzaken@fcvvc.nl

Medische  Zaken  (ALG) Vacant organisatie@fcvvc.nl

Leiders  A-‐junioren

Leiders  B-‐junioren

Vacant

Willem  van  Geest

Leiders  C-‐junioren Willem  van  Geest

Leiders  D-‐junioren

Leiders  E-‐junioren

Ramon  Rozenhart

Ronald  van  Schie

Leiders  F-‐junioren Vacant

CL  &  Talentjes Hans  Knibbe

Meiden André  Raaphorst

Coördinatoren  Leiders

Emailadressen  (3/4)

jeugd@fcvvc.nl

Algemeen Marco  van  der  Maden  &  
Hans  Hoekstra

Coördinatoren André  Derks,  Hans  Knibbe &  Niels  
Ippel
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Commercieel commercieel@fcvvc.nl

Hoofd  Commercieel Peter  Klabbers &  Piet  Krop

Business  Club

Sponsorcommissie

Piet  Krop

Ivo  Berkhoff

businessclub@fcvvc.nl

sponsoring@fcvvc.nl

Kantine

Saskia  Reijnders

kantine@fcvvc.nlPatrick  Vonk

Jan  de  Zwart

Evenementen

Micha  Vermeulen

evenementen@fcvvc.nlGerlinde Derks

Mathijs  Kinkel

Kledingverkoop  &  
Webshop John  Hagman kleding@fcvvc.nl

Emailadressen  (4/4)


