
UPDATE PLANNING Afronding seizoen 2021-2022 (definitief) (Kees, Bianca, Bart, Hans, Aart, Martijn, Alwin, Dennis…)  

Dinsdag 31-5: Hoofdveld / A-veld wordt vernieuwd en is tijdelijk niet beschikbaar; 

Woensdag 1-6:   Bekendmaking selectiespelers en nieuwe teamindelingen breedtesport seizoen 2022-2023  

incl. leiders-trainers. Publicatie op website https://www.vvspartanijkerk.nl/nieuws/; 

Maandag 6-6: Grasvelden E en F in onderhoud voor maximaal 8 weken; 

 

Dinsdag 7-6 t/m vrijdag 10-6: 

1/ Inleveren & uitgifte materialen tussen 18u30-21u30 in grijze keet; 

2/ Inleveren kleding van leiders en trainers die stoppen incl. winterjassen tussen 18u30-21u30 in  

       grijze keet; 

NB. Vrijwilligers gezocht om te helpen met de kleding, materialen en ballen. Graag aanmelden bij betreffende 

beheerder, zie https://www.vvspartanijkerk.nl/contact/; 

 

Zaterdag 11-6: Uiterlijk om 23u59 alle ballen in het ballenhok en alle materialen uit het ballenhok; 

En laatste competitie/-inhaalwedstrijden van seizoen 2021-2022 voor enkele teams; 

 

Zondag 12-6 t/m vrijdag 19-8:  Ballenhok afgesloten voor iedereen.  

NB. Er worden voetballen in bruikleen beschikbaar gesteld in kleedkamer 5 om te kunnen trainen/spelen met de 

(nieuwe) teams op het terrein van vv Sparta Nijkerk. Per team zijn maximaal 3 ballen te gebruiken. Elk team brengt 

direct na gebruik de geleende ballen weer terug naar de kleedkamer. Bij een activiteit buiten het complex van vv 

Sparta Nijkerk (bijv. toernooi of wedstrijd) in deze periode neemt het team geen ballen mee van vv Sparta Nijkerk, 

maar nemen zij eigen ballen mee van thuis. Indien mogelijk wordt het ballenhok eerder opengesteld. Informatie 

daarover volgt t.z.t.; 

 

Maandag 13-6 t/m vrijdag 17-6: 

1/ Inleveren & omwisselen sleutel van ballenhok tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

2/ Inleveren kleding jongens/heren-teams tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

Maandag 20-6 t/m vrijdag 24-6: 

Inleveren kleding jongens/heren-teams tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

 

Donderdag 16-6: Bekendmaking teamindelingen selectieteams seizoen 2022-2023 incl. leiders-trainers.  

Publicatie op website https://www.vvspartanijkerk.nl/nieuws/; 

 

Zaterdag 18-6:  Leeuwinnen-cup; 

 

Maandag 20-6 t/m vrijdag 24-6:  

Inleveren kleding meiden/dames -teams tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

 

Zaterdag 25-6: OJK toernooi; 

Maandag 27-6: Grasvelden C en D in onderhoud voor maximaal 8 weken; 

Woensdag 30-6: Laatste dag om uit te schrijven bij ledenadministratie; 

 

Maandag 27-6 t/m vrijdag 1-7: 

1/ Uitgifte materialen tussen 18u30-21u30 in grijze keet; 

2/ Inleveren & omwisselen sleutel van ballenhok tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

3/ Uitgifte kleding jongens/heren & kleding meiden/dames -teams tussen 18u30-21u30 in      

      wedstrijdsecretariaat (excl. kleding met nieuwe bedrukking); 

 

Maandag 27-6 t/m zondag 7-8:   Sluiting complex; 

Zaterdag 9-7 t/m zondag 21-8:    School-zomervakantie midden; 

 

Maandag 22-8: 1/ Uitgifte materialen tussen 18u30-21u30 in grijze keet; 

2/ Inleveren & omwisselen sleutel van ballenhok tussen 18u30-21u30 in wedstrijdsecretariaat; 

 

Maandag 5-9: Aanvragen/passen van kleding nieuwe leiders en trainers tussen 18u30-21u30 in grijze keet; 
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