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Samen sta je niet alleen ! 

Elke week zijn er weer heel veel vrijwilligers 

bezig om ervoor te zorgen dat jij en/of je zoon 

of dochter kan voetballen. 

Elke week staan er weer heel veel vrijwilligers 

klaar om allerlei werkzaamheden uit te voeren 

voor SVW’27. 

Zonder deze vrijwilligers zou er geen voetbal 

gespeeld kunnen worden, maar……….. 

Deze vrijwilligers kunnen het niet alleen en 

hebben ook jouw hulp nodig!! 

Een veel gehoord geluid is dat iedereen het 

hartstikke druk heeft en bij zichzelf denkt: 

‘Een ander doet het wel’. 

Maar ook de vrijwilligers die staan hebben het 

druk, maar maken gewoon tijd vrij om hun 

steentje bij te dragen en in de meeste geval-

len gaat het maar om ca. 4x per seizoen. 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor  oa 

de volgende functies: 

-Kantinemedewerker 

-Medewerker vrijwilligercommissie 

-Medewerker wedstrijdsecretariaat 

-Bestuursleden 

Mocht je interesse hebben of meer informatie 

willen of je aan willen melden als vrijwilliger, 

stuur dan een mailtje naar horeca@svw27.nl 

Want…...SAMEN ZIJN WIJ SVW’27 !! 

Nieuws van de Groen Zwarte Maten 

De GZM is de supportersvereniging van     

SVW’27. Dank zij vele acties die zij uitvoeren 

halen zij veel geld op, die ze vervolgens weer 

in de club steken. 

Zo worden binnenkort de tafelbladen van de 

tafels in de kantine vervangen.  

Wil je lid worden van deze mooie supporters-

vereniging dan kan dit door hun website te 

bezoeken en je op te geven als lid. 

 

Algemene ledenvergadering SVW 

 

Op woensdag 7 oktober wordt de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering gehouden.  

De vergadering wordt gehouden in de kantine 

“De Kink” en de aanvang is 20:00 uur. 

 

Alle leden en ouders van leden tot 16 jaar 

worden middels deze mededeling uitgenodigd 

voor deze vergadering.  

Vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle        

andere belangstellenden zijn natuurlijk ook 

van harte welkom. 

 

Vanwege de Corona crisis vragen wij          

deelnemers zich aan te melden via het 

aanmeldformulier op de website. Ook is hier 

de agenda te vinden en de diverse                   

jaarverslagen. 

Meidenvoetbal 

mailto:horeca@svw27.nl
https://www.degroenzwartematen.nl/site/
https://www.svw27.nl/353/vrijwilliger-info/
https://www.svw27.nl/155/07-10-2020/agenda/
https://www.svw27.nl/728/lid-worden/


Vacature coördinator kabouters 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

Grote Club Actie 

Op donderdag 26 november zal in de 

Waardergolf het Pietenvoetbal gehou-

den worden voor de kabouters, O8 en 

O9. Dus zet deze datum alvast in je 

agenda. Nadere informatie volgt via de 

website of je geleider. 

Het trainingsschema 

De Grote Club Actie is inmiddels van 

start gegaan. Door het kopen van loten 

maak je niet alleen kans op mooie 

prijzen, maar steun je ook nog een keer 

SVW’27 en dit doe je al met 1 lot. 

 

De jeugdleden gaan alle deuren langs 

en doen hun best om een topverkoper 

te worden, en dat worden ze al bij de 

verkoop van 20 loten. Alle                  

topverkopers krijgen een leuke prijs 

van de Groen Zwarte Maten. 

 

Heb je nog niemand aan de deur ge-

had, maar wil je wel de club steunen 

door loten te kopen, klik dan hier. 

Pietenvoetbal  

De trainingstijden van de teams liggen 

vast in het trainingschema dat op de 

site staat. Mocht je als trainer van een 

team wijzigingen doorvoeren in het 

trainingschema, neem dan contact op 

met Rudo van den Heuvel en zal er 

gekeken worden of de wijziging in het 

schema past. 

Deze week geen voetbalteam, maar de 

vrijdag vrijwilligers die elke vrijdag   

onderhoudsklussen doen op ons     

complex.  

 

Elke vrijdagochtend worden de lijnen 

om de velden getrokken, het onkruid 

weggehaald, reparatie en onderhoud 

aan de voetbalnetten gedaan,          

reclameborden geplaatst en ook klein 

schilderwerk uitgevoerd. 

 

Tijdens de Covid19 periode heeft een 

kleine groep de gang voor de                

kleedkamers onder de tribune een 

metamorfose gegeven, evenals de 

buitenkozijnen weer een frisse SVW 

kleur gegeven. 

 

Ook hebben we ondersteuning gekre-

gen van bewoners van het AZC in Heer-

hugowaard en het is mooi om te zien 

dat zij ook een steentje willen bijdra-

gen.  

Elke week wordt er tijdens het klussen 

ook tijd gemaakt voor een kop koffie en 

een gezellig voetbalpraatje.  

 

SVW is blij dat iedereen er nu in goede 

gezondheid weer is en we zijn              

dankbaar dat onze vrijwilligers het  

klussen weer kunnen oppakken. 

 

Wilt u ook graag een steentje bijdrage, 

kom dan eens langs op vrijdag bij Bas 

Maas of Peter de Boer of meld u aan 

via: vastgoedterreinen@svw27.nl 

SVW ‘27 is erg trots op hun vrijwilligers, 

zij dragen onze club een warm hart toe 

en daarom verdienen deze mannen 

 

het predicaat  “Team van de Week “! 

Team van de week 

Tegeltjeswijsheid 

 

 

Marvin Vader stopt na vele jaren als 

coördinator van de kabouters per    

december 2020. De pupillencommissie 

is op zoek naar iemand die deze rol zou 

kunnen vervullen binnen het team. Als 

je interesse hebt of meer informatie 

wilt, stuur dan een mailtje naar:      

kaboutervoetbalsvw27@gmail.com  

We zien met zijn allen dat het aantal 

besmettingen met het Coronavirus 

weer aan het toenemen is. 

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. 

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel 

mogelijk testen; ga direct naar huis 

wanneer er tijdens de sportactiviteit 

klachten ontstaan, zoals neusverkoud-

heid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 

hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk 

of smaak. Dit geldt voor iedereen. 

Alle regels en het officiële Corona     

protocol kan je vinden op de website. 

 

Corona maatregelen 

https://lot.clubactie.nl/lot/de-groen-zwarte-maten,-supp.-svw-'27/supportersverenigingdegroenzwarte/270431
https://www.svw27.nl/215/trainingsschemas/
mailto:jeugdbestuur@svw27.nl
mailto:vastgoedterreinen@svw27.nl
mailto:kaboutervoetbalsvw27@gmail.com
https://www.svw27.nl/1202/corona-maatregelen/
https://www.svw27.nl/1202/corona-maatregelen/

