
 

 

 

Nieuwsbrief sv Laar 

Beste leden van SV Laar, 

 In deze nieuwsbrief treft u een noodoproep aan voor vrijwilligers. In het verleden hebben we herhaaldelijk 
gevraagd om vrijwilligers, op zeer divers terrein, helaas tot op heden zonder het gewenste resultaat. 
Inmiddels komt onze mooie vereniging op zoveel plekken handen tekort, dat er een nijpende situatie aan het 
ontstaan is. Daarom doen we een dringend beroep op al onze leden en ouders van leden om zich aan te 
melden voor vrijwilligerstaken, eenmalig of structureel, op vrijwel alle vlakken komen we mensen tekort! 

 Dringende oproep voor vrijwilligers! 

Al sinds jaren heeft s.v. Laar een chronisch gebrek aan vrijwilligers. Op dit moment zijn de tekorten aan 
vrijwilligers echter extreem en zullen gaan leiden tot grote problemen. Om te voorkomen dat er wedstrijden 
en trainingen geen doorgang meer kunnen vinden  en dat er steeds meer (bestuurs-) vrijwilligers overbelast 
raken en afhaken,  moeten we de groep vrijwilligers aanvullen. In het woord “vereniging” zit het woord 
“verenig”, het samen werken aan een gezonde vereniging waaraan ieder lid zijn of haar bijdrage levert. Dit 
samenwerken kan structureel maar ook incidenteel zijn. Zonder ieders vrijwilliger bijdrage heeft een 
vereniging geen bestaansrecht. 

S.v. Laar heeft momenteel de volgende vacatures: 

Bestuur: 

- Algemeen voorzitter 

- Vice voorzitter 

- Secretaris 

- Bestuurslid Vrijwilligerszaken 

- Bestuurslid Voetbalzaken 

- Bestuurslid Sponsoring 

Commissies: 

Vrijwel alle commissies kunnen versterking gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de commissies Activiteiten en 
Sponsoring. Met name Sponsoring zoekt dringend vrijwilligers. 

Accommodatie: 

- Onderhoud, kleine klussen, belijning van de velden, worden op maandag- en vrijdagmorgen gedaan door 
de klusploeg. Zij hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig 



- Op zaterdag en zondag zorgt “Wedstrijdzaken” voor het goede verloop van de wedstrijden, zijn gastheer en 
houden een oogje in het zeil. Ook zij hebben dringend behoefte aan versterking 

- Ook voor het wekelijks wassen van shirts zoeken wij vrijwilligers 

Scheidsrechters 

De KNVB beschikt over steeds minder scheidsrechters, verenigingen zullen dus met eigen oplossingen 
moeten komen. S.v. Laar heeft een aantal eigen scheidsrechters die bereid zijn om wedstrijden van s.v. Laar 
te leiden. Het zijn er echter te weinig en om te voorkomen dat iedere team zelf naar oplossingen moet gaan 
zoeken vragen wij vrijwilligers die op zaterdag of zondag (tegen een kleine vergoeding) wedstrijden willen 
leiden. 

Begeleiders en trainers 

S.v. Laar is doorlopend op zoek naar begeleiders en trainers voor de vele teams. Voor het komend seizoen 
zullen er weer vele vacatures zijn. Zoals nu reeds bekend zijn we nu al op zoek naar: 

- Trainer voor JO19-1 

- Begeleider voor heren 1 

Voor informatie en/of het aanmelden voor de vacatures kun je contact opnemen met: 

Frank Sweegers, secretaris s.v. Laar 

secretaris@svlaar.nl 

0495-855698 

Samenloop voor Hoop 

Ook dit jaar wordt in Weert de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Sameloop Voor Hoop is 24 uur 
wandelen voor kankeronderzoek, van zaterdag 2 juni 14.00 uur tot zondag 3 juni 14.00 uur. Daar omheen is 
een bijzonder programma samengesteld. Dit jaar zal er ook een Kinderloop worden georganiseerd! 

Ook leden van onze vereniging lopen mee of zoeken sponsoren voor dit prachtige evenement, waarvan de 
opbrengst gaat naar het KWF, voor onderzoek voor bestrijding van deze akelige ziekte waar we allemaal in 
omgeving wel mee te maken hebben. Onderstaand vindt u twee initiatieven terug, waarvoor we uw 
bijzondere aandacht willen vragen. 

Collectebus Samenloop voor Hoop 

De vriendengroep van Pieter Smeets is in korte tijd twee keer opgeschrikt door een geval van kanker. De 
eerste persoon is na een lange en intensieve behandeling gelukkig genezen verklaard. De tweede persoon 
zit echter nog midden in zijn behandelingstraject. Zijn zoon speelt bij de JO-13 (D-team) van sv Laar. 

Om de strijd tegen kanker en de vriend te ondersteunen, heeft de vriendengroep zich ingeschreven voor de 
"Samenloop voor Hoop". Dit is een wandelestafette van 24 uur. In Weert zal dit gaan plaatsvinden op 2 en 3 
juni bij sporthal "Aan de Bron". Ons team heet "De Doorlaupers", nummer 23. Inmiddels zijn er al 35 teams 
ingeschreven. Doel van de Samenloop is stil te staan bij kanker en uiteraard zoveel mogelijk geld inzamelen. 
Voor het KWF voor onderzoek en voor het Toon Hermans Huis in Weert. 

Voor dit doel staat er op zaterdag en zondag 14 en 15 april een collectebus in de kantine. Ieder bedrag is 

welkom. Het geld zal via onze teampagina gestort worden. De herkomst van het geld zal zo mogelijk ook 
aangegeven worden (bijv. inzameling sv Laar). Meer info over de Samenloop is te vinden op: 
www.samenloopvoorhoop.nl. Hier kun je eenvoudig doorklikken naar de Weerter editie. 

mailto:secretaris@svlaar.nl
http://www.samenloopvoorhoop.nl/


Een oproep voor de C5 

Marieke, de vrouw van trainer Ron, heeft kanker. Sjors, hun zoon, speelt in C5. Haar mannen (Ron, Sjors en 
Luuk) gaan meedoen met de Samenloop voor Hoop in Weert op 2&3 juni. Vanuit de gedachte hun zorgen 
om te zetten in positieve energie en natuurlijk opbrengst voor het KWF. Zie 
www.samenloopvoorhoop.nl/Weert team 27 Marieke 

Ze zijn al een prachtig team aan het opbouwen, maar kunnen natuurlijk nog altijd lopers en sponsors 
gebruiken. Sjors zou het leuk vinden als er teamgenootjes met hem en zijn vrienden misschien een stukje 
willen meelopen of ons team sponsoren. 

Voor de voetbalweek komen we nog enkele vrijwilligers tekort 

Met 85 kids en ca. 15 vrijwilligers gaat SV Laar in de mei vakantie een sportieve week tegemoet. De 
samenwerking met organisator en Laar-lid Huib Stultiëns van Sportevents4kidz verloopt vlotjes en de 
toezegging van diverse sponsoren zorgen voor een financiële ondersteuning van dit evenement. 

We zoeken nog vrijwilligers voor de ochtenduren om de kantine te bemannen en de voorbereidingen van de 
lunch. Bent u een paar uurtjes beschikbaar? Geef u dan op bij vivianhoeben@gmail.com. 

Laten we er samen een mooie week van maken. Wij hebben er zin in! 

Werkgroep Voetbalweek: Dennis Smolenaers, Didier Seerden, Ria Iglesias, Vivian Hoeben 

Privacybeleid 

Onze vereniging heeft een nieuw privacybeleid opgesteld, dat voldoet aan de vereisten die de wet aan ons 
stelt. Dit beleid kunt u terugvinden op onze site (organisatie-leden-privacybeleid) 

Contactgegevens 

Uitschrijven 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/Weert
mailto:vivianhoeben@gmail.com
http://voetbal-svlaar.voetbalassist.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/Uitschrijven.ashx?o=10a67625b3a14469925985103ef5134d

