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Een week lang voetballen in de meivakantie! 

In samenwerking met SportEvents4Kidz, organiseren we van 30 april  tot en met 4 mei 2018 de Jako-
voetbaldagen. Het programma bestaat uit 5 dagen lang voetbalplezier op het sportpark Laarderveld met 
een gevarieerd programma. Denk hierbij aan  training van techniek en tactiek, boardingvoetbal, 
kooivoetbal, pannavoetbal, partijspelen,  voetbaldoedag, honkvoetbal, poeierbal, chaosvoetbal, voetvolley 
en poolvoetbal, ballen koning, penaltybokaal, enzovoorts. 

Naast plezier kennen de dagen ook wedstrijdelementen, waarbij de prijsuitreiking gedaan wordt door een 
speler van een Limburgs profclub! 

De voetbaldagen worden georganiseerd voor jongens en meisjes in de gehele regio in en rondom Weert ( 
je hoeft niet persé lid te zijn van een voetbalclub) in de leeftijd van 6-14 jaar. 

Vanaf 1-11 kan men zich inschrijven op de site www.sportevents4kidz.nl maar wees er snel bij want 
vol=vol! Meer info is ook terug te vinden op onze site. 

Tevens zoeken we nog vrijwilligers die deze week willen helpen!!!! Zonder extra handjes wordt het moeilijk 
om deze fantastische activiteit vorm te geven. Wilt u meehelpen? Stuur dan een mailtje naar 
info@svlaar.nl. Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

http://voetbal-svlaar.voetbalassist.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/Webversie.ashx?o=685f5a958d7f45268a63ee7934168075


 

  

SV Laar start met een jeugd-klankbordgroep 

SV Laar is in de gelukkige omstandigheid dat ze beschikt over een groot aantal jeugdleden. Voor het 
bestuur is het echter niet altijd duidelijk wat er leeft onder de jeugdige spelers, wat hun wensen en ideeën 
zijn. Daarom is het plan opgevat om een jeugd-klankbordgroep op te starten. 

De bedoeling is om gesplitst in twee leeftijdsgroepen, te weten JO13 met JO15 en JO17 met JO19, een 
aantal keren per jaar te “vergaderen”, met als doel om ideeën uit te wisselen en samen activiteiten op te 
zetten. 

Vind je het leuk om mee te praten, gedachten en ideeën uit te wisselen, meld je dan vóór 1 januari aan bij 
de contactpersoon van jouw team en/of stuur een berichtje naar info@svlaar.nl. Wij hopen op een flink 
aantal aanmeldingen zodat we samen het voetballen voor onze jeugd nog leuker kunnen maken. Dus… 
laat van je horen ! 

  

Nijpend tekort vrijwilligers 

Zonder de hulp van vrijwilligers kan geen enkele vereniging bestaan. Binnen Laar zijn ruim 100 vrijwilligers 
actief, van bestuurslid tot klusploeg, van het organiseren van activiteiten tot websitebeheer, van leider tot 
trainer. Toch komen we nog minstens 50 mensen tekort! 

In alle commissies kunnen we nog mensen gebruiken, maar hieronder volgt een opsomming van de meest 
urgente problemen: 

 Waar op dit moment zeer dringend behoefte aan is, zijn mensen voor wedstrijdzorg op zaterdag 
en zondag. Hier is inmiddels een nijpende situatie ontstaan. Heeft u in het weekend tijd om te 
helpen, neem dan contact op met Anky Sonneville.  

 Een sportpark vraagt onderhoud, veel onderhoud. Omdat de financiën het niet toelaten om voor 
veel klussen mensen in te huren, zijn we steeds op zoek naar helpende handen voor grote en 
kleine klussen, structureel of eenmalig, door de week en in het weekend. Heeft u tijd en zin om 
met een groep enthousiaste en betrokken mensen de handen uit de mouwen te steken, 
incidenteel of structureel, neem dan contact op met Frank Sweegers, secretaris@svlaar.nl  

 Op bestuursniveau zijn we al lange tijd op zoek naar iemand die de commissie sponsoring voor 
zijn of haar rekening neemt en een persoon die vrijwilligerszaken actief op gaat pakken en tevens 
de rol van vicevoorzitter wil gaan vervullen. Neem voor meer informatie of voor een vrijblijvend 
gesprek contact op met onze voorzitter Rob Kooiman, voorzitter@svlaar.nl  

mailto:voorzitter@svlaar.nl


Help ons alstublieft, want het aantal schouders waar nu het vrijwilligerswerk op rust is echt veel en 
veel te weinig! 

  

Onze nieuwe voorzitter Rob Kooiman stelt zich voor 

Afgelopen ledenvergadering heeft Jos Levels de voorzittershamer overgedragen aan Rob Kooiman. Jos 
Levels blijft actief binnen het bestuur, o.a. op het gebied van activiteiten. Zo zal hij de organisatie van een 
nieuw te vormen jeugdklankbordgroep op zich nemen. SV Laar is blij dat de vereniging een goede opvolger 
heeft gevonden. Graag stelt Rob zich aan u voor. 

 Graag zou ik me even willen voorstellen. Ik ben Rob Kooijman en ben 41 jaar. Ik heb twee kinderen, Jordy 
en Daan. Jordy is fanatiek basketballer in Nederweert en Daan speelt in de C5 bij Laar. Samen met mijn 
vriendin Deborah wonen we parttime in Molenbeersel en in Eindhoven. In het dagelijks leven ben ik 
zelfstandig ondernemer en eigenaar van KooBo facilitaire dienstverlening. Voor wat betreft mijn 
vrijetijdsbesteding houd ik me voornamelijk bezig met voetbal, zeilen, vakanties en paravliegen. De reden 
dat ik me verkiesbaar heb gesteld als voorzitter is omdat ik het leuk vind om een vereniging te laten 
groeien en bloeien. Ik geniet er van te zien dat de jeugd met plezier voetbalt en sport en al jong kennis 
maakt met het verenigingsleven. Tevens streef ik ernaar om het beste uit de vrijwilligers en daarmee uit de 
vereniging te halen. Op deze manier kan iedereen zijn steentje bijdragen en daarmee ook zijn eigen ideeën 
realiseren. Ik hoop dat we de komende tijd elkaar eens tegen komen en een praatje kunnen maken. Tot 
snel! 

  

  

Opbrengst Samen Sterker Rabobank 

Er zijn 202 stemmen uitgebracht op onze vereniging. Dit betekent dat we van de Rabobank een bijdrage 
van € 583,78 ontvangen, voor het opknappen van onze kleedlokalen en kantine. Voor iedereen die op ons 
gestemd heeft, een hartelijk dankjewel! 

 Fairplaybord 

 Hier ben ik dan, het nieuwe fairplaybord. Ze vonden mij nodig om de gedragsregels op en naast veld toch 
nog even onder te aandacht te brengen. 

Zoals iedereen kan zien, ben ik mede mogelijk gemaakt door sponsoring van PID design (Angelique 
Peeters) en Secure 4 life (Michael Verkooijen). 

Ik hoop dat ik niet alleen in de weg sta, maar ook gelezen word! 



 

  

Verenigingslid van het jaar 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 oktober jl. is Didier Seerden uitgeroepen tot verenigingslid 
van het jaar! 

  

Contactgegevens 

Uitschrijven 

 

http://voetbal-svlaar.voetbalassist.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/Uitschrijven.ashx?o=685f5a958d7f45268a63ee7934168075

