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Corona maatregelen nieuw seizoen 

De eerste trainingen zijn weer begonnen. 

Daarom willen wij spelers, trainers en         

toeschouwers weer wijzen op de Corona   

maatregelen die nog steeds gelden. 

Het belangrijkste is, dat iedereen de           

basisregels op volgt. Natuurlijk in eerste     

instantie voor je eigen gezondheid, maar een 

besmetting van een lid van SVW’ 27 zou ook 

verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zoals 

bijvoorbeeld tijdelijke uitsluiting van een team 

of tijdelijke sluiting van het complex. Daarom 

is het consequent opvolgen van de regels van 

groot belang voor iedereen. Op de website kan 

je alles over deze regels lezen. 

Vanwege het Coronavirus zijn er een aantal 

maatregelen genomen die betrekking hebben 

op het wedstrjdsecretariaat en de kantine: 

 

-Het wedstrijdsecretariaat zal op de zaterdag 

tot nader orde in de Bestuurskamer zijn 

-De ingang van het gebouw is via de trap bij 

het C-veld 

De uitgang van het gebouw is via de kantine 

aan de kant van het biljart en aan de kant van 

de Bestuurskamer 

-De looproutes worden aangegeven op het 

terrein en in het gebouw 

-De ingang van de kleedkamers onder de  

kantine zal aan de kant van de Parklaan zijn 

-Bij mooi weer zal er buiten koffie verkocht 

worden om onnodige drukte in de kantine te 

voorkomen 

-In de kantine moet er gebruik worden ge-

maakt van de zitplaatsen 

-Bij de ingang en uitgang zullen er desinfectie 

middelen staan 

-Houd rekening met elkaar en met de         

vrijwilligers en toon begrip voor langere    

wachttijden 

-Betaal zoveel mogelijk met PIN 

-Probeer indien mogelijk om voor een grotere 

groep een bestelling te plaatsen 

-Bij binnenkomst van de kantine is registratie 

verplicht. Bij de entree zullen inschrijvingsfor-

mulieren liggen, maar er kan ook geregistreerd 

worden door een QR-code te scannen. Dit kan 

in de meeste gevallen met de camera van de 

mobiele telefoon en dit voorkomt lange rijen. 

Na het scannen van de code wordt je naar een 

webpagna van de site geleid en kan je je    

gegevens invullen. 

Corona & kantine/secretariaat 

Nieuws van de Groen Zwarte Maten 

 

De Grote Club Actie komt er weer aan.  

Ook dit jaar hopen wij dat jullie weer flink je 

best zullen doen om loten te verkopen.  

Zaterdag 12 september zullen de Groen   

Zwarte Maten met alle boekjes klaar staan.  

De boekjes zijn per team op te halen. 

 

Al jaren helpt de opbrengst van de Grote Club 

Actie SVW’27 met het realiseren van doelen.  

Voor dit seizoen willen wij graag een bijdrage 

leveren aan onder andere ballenwagens.  

 

Voor de topverkopers, al vanaf 20 verkochte 

loten, ligt er een prijs klaar! 

Zet ‘m op en verkoop zoveel als mogelijk! 

Alvast hartelijk dank namens de GZM! 

 

Webshop weer geopend 

Klik op de afbeelding om alle aanbiedingen te 

zien 

https://www.svw27.nl/1/1269/corona-maatregelen-nieuwe-seizoen/
https://www.svw27.nl/1/1271/nieuw-seizoen-nieuwe-spulletjes/


Seizoen 2019-2020 is gearchiveerd 
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Soccer event geslaagd 

Normaal gesproken wordt er voor alle 

vrijwilligers op de 2de vrijdag van      

oktober een Medewerkeravond       

georganiseerd. Vanwege het            

Coronavirus gaan wordt deze avond 

verplaatst naar maart 2021. Zodra er 

een definitieve datum bekend is zal dit 

gedeeld worden met alle vrijwilligers. 

Actie statiegeld weer succes 

Op 4, 5 en 6 augustus heeft er op het 

complex van SVW'27 het Soccer Event 

plaatsgevonden. 

Soccer Event is voor de jeugd een   

enorme belevenis. Er wordt veel met de 

bal gedaan en er is sprake van veel 

persoonlijke aandacht voor de spelers. 

Mede door het prachtige weer is het 

een groot succes geworden. 

Er hebben 54 meisjes en jongens aan 

het event meegedaan. 

 

Via deze link kunnen de foto’s bekeken 

worden van het event bij SVW’27. 

Medewerkeravond verplaatst 

De afgelopen 2 maanden heeft er bij 

de AH XL een pop gestaan in de SVW 

‘27 kleding met daarop het logo van 

AH.  

 

Deze actie heeft SVW’27 een bedrag 

van € 571 opgeleverd en dit bedrag zal 

besteed worden aan doeltjes voor de 

Kabouters. 

Nu de vakanties over zijn en iedereen 

weer een beetje in het normale ritme 

komt is het een goed moment om ook 

te starten met het kaboutervoetbal. 

Vanaf zaterdag 22 augustus jl. van 

10.15 tot 11.15 gaan onze jongste 

pupillen weer trainen op het A-veld. 

Met een enthousiaste groep trainers en 

stagiaires o.l.v. Richard Borremans 

leert de jongste jeugd vanaf 5 jaar 

(meisjes en jongens) de                   

basisvaardigheden van het voetbalspel 

als voorbereiding op het 6 X 6 spel. 

Elke zaterdag is de mogelijkheid om 

mee te doen met de trainingen: Lijkt 

het je leuk om een keer te komen         

kijken of meteen mee te doen dat kan. 

Meld je dan even aan via het            

onderstaande email adres of kom   

zaterdagmorgen gezellig een keer 

langs! 

Aanmelden via de site van SVW’27 of 

de volgende emailadressen:             

kaboutervoetablsvw27@gmail.com of 

ledenadministratie@svw27.nl 

Kaboutervoetbal gaat weer van start 

Tegeltjeswijsheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het memorabele seizoen 2019-2020 is 

opgeslagen voor het nageslacht. Het 

archief van SVW'27 wordt bewaard bij 

het Regionaal Archief Alkmaar en wordt 

bij SVW'27 beheerd door Oscar de 

Hoog. Via de website van SVW kan je 

het archief bekijken. 

Vacature trainer JO17-1 

Voor het komende seizoen 2020-2021 

is SVW'27 op zoek naar een               

gediplomeerde trainer voor de JO17-1. 

Beschik je over de juiste relevante   

diploma('s) of ken je iemand die deze 

functie in zou kunnen vullen, dan kun 

je contact opnemen met: 

 

Robin Ernest,  

Mobiel: 06 248 20 869 

Gerard van Diepen neemt afscheid 

Gerard van Diepen neemt na 53 jaar 

afscheid als begeleider. In het        

Heerhugowaards Nieuwsblad heeft een 

mooi artikel over het afscheid van   

Gerard van Diepen als begeleider ge-

staan. Het verhaal van Wilfred van den 

Hoven kunt U lezen door op de link te 

klikken. .  

https://photos.google.com/share/AF1QipPxQzDZnY0eRqy3-4fKNjYYjNVR13Kqag4oCQK-3keFYimEN1WLWiyUfbD1MG1FMw?key=a2FTc1dxWUNwTEJSSkotUU9RbFp1OEN1M204S0Jn
https://www.svw27.nl/197/lidmaatschap/
mailto:kaboutervoetablsvw27@gmail.com
mailto:ledenadministratie@svw27.nl
https://www.svw27.nl/1/1256/seizoen-2019-2020-is-gearchiveerd/
https://www.rodi.nl/regio/heerhugowaard/sport/179672/gerard-van-diepen-neemt-na-53-jaar-afscheid-als-begeleider-bij-sv

