W.V.V. WAGENINGEN
WVV Wageningen is in 1911
opgericht en behoort tot de oudste en
bekendste voetbalverenigingen van
Nederland. Van 1935 tot 1974 werd
er op het hoogste niveau van
Nederland gevoetbald. In die periode
werd tweemaal de nationale beker
gewonnen. Als voortzetting van dit
succes heeft de profafdeling
FC Wageningen van 1975 tot 1992
mooie wedstrijden gespeeld in het
stadion “De Wageningse Berg” .

Wageningen is pionier geweest bij
jeugdvoetbal, schoolvoetbal,
meidenvoetbal en heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van voetbal in
Nederland. Het systeem van
periodetitels, dat de competities
spannend houdt tot op het eind, is
geïntroduceerd door onze toenmalige
voorzitter dokter Wit.
Op het mooie sportpark “De Zoom”
heeft Wageningen een prachtig
clubgebouw, dat eigendom is van de
club. We kunnen gebruik maken van
een kunstgrasveld. De rijke historie
van de club staat borg voor goed
voetbal in een goede sfeer.
Wageningen is een gezonde club
waar sportiviteit en respect voor
elkaar gecombineerd worden met
gezelligheid. Iedereen is altijd van
harte welkom bij WVV Wageningen .

DE JEUGD
De jeugd heeft altijd prioriteit gehad bij
WVV Wageningen.
Als pionier van jeugdvoetbal en
meidenvoetbal staat Wageningen met
ervaren gediplomeerde trainers garant
voor de ontwikkeling van goede
individuele voetbal kwaliteiten.
Bij de trainingen wordt veel aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van de
voetballers. De trainers leren je beter
voetballen en verhogen het spelplezier.
Meidenvoetbal is volop in ontwikkeling
en Wageningen wil met goede trainers
deze ontwikkeling verder stimuleren.
Iedereen is altijd van harte welkom om
een keer mee te trainen. Onze
jeugdleden kunnen gratis deelnemen
aan de voetbalschool, waar bijzondere
technieken kunnen worden geleerd van
onze hoofdtrainer.

Jaarlijks vindt de traditionele
playbackshow plaats en in een
tienkamp strijden onze pupillen om de
bronzen schoen per leeftijdscategorie.

Voor en na de competitie organiseren
we diverse toernooien. Het seizoen
wordt met leuke activiteiten afgesloten.

JEUGDACTIVITEITEN

DE MANNEN EN VROUWEN

Voor de jeugd worden veel leuke
sportieve activiteiten georganiseerd.
In de winterstop is er het onderlinge
ABC toernooi, Sinterklaas komt altijd
cadeautjes uitreiken en met de Kerst
wordt een gezellige gezamenlijke
gourmetavond georganiseerd.

Bij de senioren spelen de heren- en
damesteams evenals de jeugd op
zaterdag. De selecties worden getraind
door gediplomeerde trainers.

De elftallen voetballen sportief en met
passie, en na de trainingen en de
wedstrijden komt iedereen samen in de
kantine. Het gehele jaar door zijn er
activiteiten en toernooien, zoals het
Michiel Hendriks toernooi, het
Kleurrijk toernooi en de Cocktail Cup.

AANMELDEN
Naam: _____________________ M/V
Adres: ________________________
Postcode+plaats: _______________
Telefoon: ______________________
Mobiel: ________________________
Email: ________________________
Geboortedatum: ________________
Geboorteplaats: ________________
Nationaliteit: __________________
Paspoort/ID nr.: ______________ >16jr
Handtekening: _________________

CONTRIBUTIE
De contributie voor de jeugd bedraagt
met ingang van seizoen 2014 - 2015
de helft van de contributie voorheen.
De jeugdcontributie wordt, volledig
aangewend voor de jeugd.
Mini’s (tot 6 jaar)
gratis
Pupillen, D-E-F (6 t/m14 jaar)
€ 5,50 euro per maand.

MACHTIGING CONTRIBUTIE
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan voetbalvereniging WVV Wageningen om de
maandelijkse contributie van zijn/haar
rekening af te schrijven:

Voetbalvereniging
WVV Wageningen

IBAN nummer: _____________________
Ten name van: _____________________
Adres: ____________________________
Postcode+plaats: ____________________
Datum : ___________________________
Handtekening : _____________________
Dit formulier kunt U inleveren bij de club,
op het Sportpark De Zoom (Zoomweg 8).
Of opsturen naar: WVV Wageningen
Postbus 139
6700 AC Wageningen
Voor meer informatie kunt U terecht op
www.wvvwageningen.nl of contact
opnemen met de ledenadministratie.
Ledenadministratie:
Wesley Vullings
leden@wvv-wageningen.nl

Junioren A-B-C , (leeftijd 15 t/m18 jaar)
€ 7,50 euro per maand.
Senioren
€ 17,- euro per maand.

Al meer dan 100 jaar groen-wit

