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Algemene ledenvergadering SVW 

Het was een moeilijke besluit, maar na een 

zorgvuldige afweging van de opties, heeft het 

bestuur besloten om de Algemene Ledenver-

gadering (ALV) uit te stellen naar het voorjaar 

van 2021.  

 

Volgens de huidige noodverordening van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is het 

momenteel niet toegestaan om een ALV in de 

kantine te houden. Het ligt ook niet in de lijn 

der verwachting dat deze bepaling op korte 

termijn wordt aangepast. Daarom heeft het 

bestuur besloten om de ALV uit te stellen naar 

een nader te bepalen datum in het voorjaar 

van 2021. Dit besluit wordt mogelijk gemaakt 

door de Corona spoedwet die bepaalt dat het 

toegestaan is om een ALV maximaal 4     

maanden uit te stellen, dus tot uiterlijk eind 

april. 

Wij hebben overwogen om de ALV volledig 

digitaal te houden. Het is immers belangrijk 

dat het bestuur verantwoording aflegt aan de 

leden. Vanwege het onpersoonlijke karakter 

van zo'n vergadering en de kans dat het     

technisch niet allemaal perfect verloopt, heb-

ben we hier toch niet voor gekozen. 

Het jaarverslag van het seizoen 2019-2020 en 

de begroting van het seizoen 2020-2021 zijn 

natuurlijk wel beschikbaar voor de leden en 

kunnen opgevraagd worden bij de secretaris . 

Het bestuur denkt met deze beslissing de 

wens van de leden gevolgd te hebben, maar 

als er voldoende leden zijn die toch willen dat 

er dit kalenderjaar een online ledenvergade-

ring wordt georganiseerd, dan is het bestuur 

bereid om deze beslissing te heroverwegen. 

Hiervoor kan ook contact opgenomen worden 

met de secretaris. 

Voetbalplezier bij SVW’27 

Het is mooi om te zien dat er ondanks de  

Corona nog veel voetbalplezier te beleven is 

bij SVW’27. Voor de jeugd worden er          

onderlinge wedstrijden geregeld en volop   

getraind met in achtneming van de             

Coronarichtlijnen. Hieronder een kleine     

impressie. 

Ook bij het wegbrengen en halen van de    

spelers wordt er over het algemeen goed gelet 

op de geldende regels, maar ongemerkt gaat 

het soms toch nog fout. Laten we elkaar     

helpen door elkaar hierop aan te spreken.  

 

 

Algemene ledenvergadering GZM 

Ook de Algemene Ledenvergadering van de 

Groen Zwarte Maten is uitgesteld. De intentie is 

om deze te organiseren in het voorjaar van 

2021. 
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Sparen voor gatendoek Kerst zaalvoetbaltoernooien 

In de maanden november en december zal de paspop van SVW’27 weer bij de AH 

in Middenwaard staan bij de lege flessen afdeling. Klanten kunnen hun statiegeld-

bonnentjes doneren aan SVW’27 door deze in de bak te gooien die bij de pop 

staat.  

Als doel voor de opbrengst is een gatendoek gekozen, dat is te gebruiken op de 

trainingen van de jeugd. Het doek is te plaatsen in een pupillendoel en door de bal 

in de gaten te schieten kunnen de spelers hun traptechniek verbeteren.  

Het is op dit moment nog onduidelijk of 

de jaarlijkse Kerst zaalvoetbaltoernooi-

en door kunnen gaan. Dit is afhankelijk 

van de Coronamaatregelen die gelden. 

Begin december zal hierover een     

beslissing genomen worden. Dit zal dan 

via de website van SVW’27              

gecommuniceerd worden. 

Afgelopen jaren zijn er flink wat wisselingen geweest in de samenstelling van het 

hoofdbestuur. Daarom wil het bestuur van SVW’27 zich graag voorstellen.  Deze 

keer geven we graag Lian Joseph het woord. 

Vertel eens over jezelf. 

Hi, ik ben Lian Joseph, 39 jaar en getrouwd met Mel-

vin Joseph. Wij hebben een dochter Elisa van 13 en 

een zoon Ferron van 10, hij speelt in de O12-1 bij 

SVW en in de O13-2 bij FC Marlene. Ook is Melvin de 

verzorger van de Zaterdag 1. Door deze betrokken-

heid voel ik me verbonden met de club. 

Wat is jouw rol binnen het bestuur? 

Ik zal een deel van de secretaris functie gaan overnemen van Ton. Ton blijft als 

wedstrijdsecretaris actief en daarnaast is hij penningmeester. Ook wil ik me iets 

meer richten op de zichtbaarheid van SVW. Voor eventuele nieuwe leden, maar 

vooral voor de huidige leden en ouders. Ik hoop met behulp van Social Media en 

onze website nog meer van onze gezellige vereniging te kunnen gaan laten zien.   

Waarom ben je lid geworden van het bestuur van SVW’27? 

In mijn baan als directiesecretaresse en ondersteunend accountmanager bij DE-

KRA Claims & Expertise ben ik een (administratieve) duizendpoot. Van het organi-

seren van grote congressen, mij inzetten als BHV’er en lid van onze actieve perso-

neelsvereniging, tot aan het relatiebeheer voor onze grootste klanten. Ook doe ik 

een stukje marketing voor ons bedrijf. Hierop aansluitend vind ik mijn rol binnen 

het bestuur goed passen. 

Als persoon denk ik graag mee, ik heb een mening  en ik zie dingen vanaf de zijlijn 

gebeuren waarvan ik denk: “Dat zou anders moeten kunnen”. En in plaats van het 

alleen te bedenken, heb ik ervoor gekozen om mezelf in te zetten voor SVW bin-

nen een functie in het bestuur.  

Wat hoop je voor SVW’27 te betekenen? 

Organisatorisch zou ik bepaalde lijnen overzichtelijker willen uitzetten. Ook zou ik 

graag nog meer verbinding willen realiseren tussen onze leden en de club. Ik hoop 

dit met kleine stapjes te kunnen doen.   

Wat vind je het leukste aan SVW’27? 

SVW is een gemoedelijke club gebleven, ook al zijn we inmiddels een behoorlijk 

grote club. Veel mensen dragen de club een warm hart toe en zonder deze men-

sen kun je als vereniging niet bestaan.  Denk aan de enthousiaste ouders, alle 

vrijwilligers, de trainers en de coaches en onze actieve bestuursleden.   

Hoe kan je me bereiken bij SVW’27? 

Ik loop vaak op de club rond tijdens trainingen en wedstrijden van mijn zoon en 

probeer ook zo nu en dan aanwezig te zijn bij een Senioren wedstrijd op zaterdag 

of zondag.  Je mag me altijd aanschieten voor vragen, en anders even mailen. 

Het bestuur stelt zich voor: Lian Joseph 

Het voetbal ligt helaas voor het      

grootste gedeelte stil, maar er wordt 

door de onderhoudsploeg nog lekker 

geklust. Zo zijn er statafels gemaakt 

voor het terras. Op onderstaande foto 

is te zien hoe Arie Brink met veel preci-

sie de nieuwe tafels in elkaar zet. 

Ook zijn inmiddels de kantinetafels 

voorzien van nieuwe tafelbladen. Op 

onderstaande foto is te zien hoe de 

alleskunner Bas Maas en timmerman 

Piet Groenveld druk bezig zijn. Het 

eindresultaat mag er zijn. 

Zowel de statafels en de nieuwe tafel-

bladen zijn gesponsord door de Groen 

Zwarte Maten en kon mede dankzij de 

opbrengst van de Grote Clubactie van 

2019 gerealiseerd worden. 

 

De vakmannen van SVW’27 
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De decemberflyer voor de webshop is uit 

 

Leden van SVW'27 kunnen telefonisch een afspraak maken: 0641239131 of anders via dit email-adres. 

Verder is de SVW’27 kledingshop open op de zaterdagen vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur. 

En op de dinsdagavonden vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. 

 

In de kledingshop kunnen de leden de SVW’27 clubkleding passen en bestellen. 

Ook is er de mogelijkheid om op de kleding: naam en initialen en e.v.t. een nummer te laten bedrukken. 

 

Indien op voorraad is de mogelijkheid om de kleding mee te nemen na betalen van de kleding. 

 

Ook aanwezig in de kleding shop: de nieuwste logo voetballen van Barcelona en vele andere accessoires o.a. handschoenen en   

badslippers en voetbalstadions van diverse verenigingen. 

Betalen kan met pin. 
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