Wie wij zijn
Over VRC
Wij zijn een voetbalvereniging waar ‘welkom zijn’
en ‘je thuis voelen’ de basis is voor het bereiken
van sportieve prestaties.

Veldvoetbal en samen naar het eerste elftal kijken!

Bij VRC zetten alle leden en hun ouders/verwanten
zich gezamenlijk in om het maximale uit het voetbal
te halen, daaraan heel veel plezier te beleven en dit
plezier met anderen te delen.

Lid worden?

Contact opnemen

Nog even de voordelen op een rijtje:

Bram Bargeman, Coördinator G-Voetbal

• Er zijn geen grenzen, iedereen is welkom!

Telefoon: 06-18447155
E-mail: coordinator-g-voetbal@vv-vrc.nl
Web: www.vv-vrc.nl

• Plezier en gezelligheid staan voorop.
• Sporten op je eigen niveau
• Wedstrijden op het veld buiten en af en toe in de
zaal.
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• Meerdere G-voetbal gecertificeerde trainers en
ervaringsdeskundigen
• Leuke uitjes horen er ook bij!
• Kom gezellig een keer kijken of paar keer
(gratis) mee trainen! Je bent van harte welkom!

VOETBAL VERENIGING VRC
Spitsbergenweg 52
3902 HL Veenendaal

G-voetbal bij de gezelligste
voetbalclub van Veenendaal!

Bewegen is gezond. Omgaan met
anderen ook!
Naast plezier en gezelligheid geloven wij in de
voordelen van gezond bewegen. Lekker sporten is
goed voor lichaam en geest. Daarnaast leer je ook
veel nieuwe leuke mensen kennen. Ook fijn, ja toch?
Naast voetbal ook leuke uitjes met de bus of met de fiets!

Voetbal voor iedereen!
Er zijn geen grenzen...
Welkom bij VRC! Sinds de start van het voetbalseizoen
2017/2018 biedt VRC voetbal aan mensen met een
beperking; G-voetbal! Welke beperking je hebt en in
welke mate is niet belangrijk: iedereen is welkom!
Bij ons staan plezier en gezelligheid voorop.
Jongen of meisje, man of vrouw, jong of oud, het
maakt ons niet uit! We hebben respect voor elkaar!
Je traint en voetbalt op je eigen niveau en je wordt lid
van een ontzettend leuk en gezellig team!

'Kom gezellig een keer kijken
of een paar keer (gratis) mee trainen!
Je bent van harte welkom!’

Sporten op je eigen niveau
Je traint met de hele groep op hetzelfde moment.
Er worden groepjes gemaakt, zodat je lekker op je
eigen niveau kunt trainen. Meerdere (G-voetbal
gecertificeerde) trainers staan klaar om jou en je
teamleden te begeleiden.

Leren voetballen
Jazeker, onze voetballen zijn van leer, maar we willen
jou ook leren voetballen. Beter maken op je eigen
niveau en in je eigen tempo.

Zaalvoetbaltoernooi

Voetbal & andere activiteiten
In de maanden september tot en met mei wordt er
1 keer per week getraind en op zaterdagen spelen
we wedstrijden. We spelen op het veld in de
buitenlucht en af en toe spelen we toernooien in de
zaal ergens in het land.
Naast het voetbal doen we ook andere leuke dingen
samen, zoals samen lunchen, barbecueën,
spelen tegen het eerste elftal van VRC en samen
op voetbalkamp.
O ja, vervoer naar uitwedstrijden en toernooien
wordt geregeld door VRC, mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van het Gehandicaptenfonds.

