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MET TROTS PRESENTEREN WIJ ONZE NIEUWE WEBSITE! 

De afgelopen maanden is het webteam druk bezig geweest met het vormgeven van de 

nieuwe site. Wij hopen je met de nieuwe site nog duidelijker te kunnen informeren en 

enthousiast te maken over onze mooie club. Geheel vernieuwd, fris, overzichtelijk en 

eigentijds, zodat je als clublid en bezoeker makkelijk en snel de weg weet te vinden. Ook 

word je geïnformeerd over het laatste nieuws. En last but not least: De nieuwe website is 

uitstekend te bekijken op mobiel en tablet. 

 

 

NIEUWE VOETBAL.NL APP 

Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-the-match, wie rijdt er 

en in welke auto is er nog plek… en nog veel meer. Die gegevens vind je 

allemaal terug in de Voetbal.nl app. Met de app ben je altijd direct op de 

hoogte van al het nieuws van je team en van je favoriete clubs, spelers en 

andere teams. Mocht je al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan moet 

je je even registreren met je persoonlijke e-mailadres uit Sportlink. 

Ben je al met dit e-mailadres op Voetbal.nl geregistreerd, dan heb je alles 

al goed voor elkaar! Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je 

de app downloaden en registreren met je persoonlijke e-mailadres uit   

Sportlink. 

     

 

BELANGRIJK: CHECK JE EMAILADRES 

Vv Noordwijk gaat met ingang van het nieuwe voetbalseizoen volledig 

over op de applicatie Sportlink. Dit houdt in dat alle informatie voortaan 

via een app opgevraagd kan en moet gaan worden. 

Om op deze apps in te kunnen loggen is een juist e-mailadres nodig. Vv 

Noordwijk voert het beheer over deze apps en houdt deze ook up-to-date. 

Het dringende verzoek is dus om ons uw juiste e-mail adres door te geven. 

Je kunt dit sturen naar ledenadministratie@vvnoordwijk.nl met vermelding van naam, 

adres, lidnummer, mobiele nummer en e-mail adres. 

Let op, een onjuist e-mail adres kan tot gevolg hebben dat je niet kunt voetballen. 
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VOORBESCHOUWING  NOORDWIJK - AFC 

Zaterdag 2 september begint de competitie voor Noordwijk met een 

thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse AFC. Het zaterdagteam van AFC 

promoveerde uit de 1e Klasse. We kennen AFC natuurlijk van het 

zondagvoetbal. Al jaren is het daarin een toonaangevende vereniging, dat 

dit jaar met het 1e elftal in de 2e Divisie voetbalt. Minder bekend is de 

zaterdagtak van de club. Toch timmert het 1e zaterdag-elftal ook aan de 

weg, met voorlopig als hoogtepunt het bereiken van de Hoofdklasse. 

Slaagt Noordwijk erin de promovendus direct te laten zien dat spelen in de 

Hoofdklasse andere koek is? Noordwijk moet dat in ieder geval doen zonder de 

geblesseerde Ruperto Dorothea. We wensen onze jongens uiteraard succes. 

 

VRAGEN EN SUGGESTIES? 

In de toekomst zal de website nog verder uitgebreid worden. Uiteraard 

horen wij graag je mening en ideeën hierover. Wat zijn je bevindingen 

over de nieuwe website? Heb je tips, suggesties of opmerkingen? Tips 

voor verbeteringen en extra opties zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

Laat het ons weten via redactie@vvnoordwijk.nl  
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