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Vervolg online ALV SVW 

De agenda van deze vergadering is als volgt: 

-Opening 

-Notulen Algemene Ledenvergadering van        

21 november 2019 

-Mededelingen en ingekomen stukken 

-Jaarverslagen van de bestuursafdelingen 

-Financieel jaarverslag 

-Verslag van de kascommissie 

-Benoeming kascommissie 

-Begroting 2020-2021 

-Contributie 2021-2022 

-Verkiezing bestuursleden 

-Relocatie complex 

-Rondvraag 

-Sluiting 

De toelichting op de agenda en de jaarversla-

gen van de bestuursafdelingen kan je vinden 

op de website. 

Online ALV SVW 

Op vrijdag 26 maart wordt de jaarlijkse      

Algemene Ledenvergadering gehouden waarin 

het bestuur verantwoording aflegt over het 

verenigingsjaar 2019-2020. Vanwege de   

Corona maatregelen is dit een online vergade-

ring en de aanvang is 19:30 uur. Ook zullen in 

de vergadering de contributie voor het nieuwe 

seizoen en de eventuele relocatie van het 

complex behandeld. 

We willen deze vergadering beëindigen met 

een online quiz en een virtuele borrel. 

Alle leden en ouders van leden tot 16 jaar 

worden middels deze mededeling uitgenodigd 

om deel te nemen aan deze vergadering.   

Vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle    

andere belangstellenden zijn natuurlijk ook 

van harte welkom. 

Om deel te kunnen nemen moet je je          

aanmelden via het formulier op de website. 

De ALV zou oorspronkelijk al op 1 oktober 

2020 gehouden worden, maar is vanwege 

Corona al een aantal keren uitgesteld. Een 

ALV moet volgens de statuten binnen 6    

maanden na afloop van het boekjaar gehou-

den worden, dus voor 31 december, maar de 

Corona noodwet maakte verder uitstel       

mogelijk. 

Het bestuur heeft nu besloten om een online 

vergadering te houden. Niet alleen loopt de 

maximale uitsteltermijn binnenkort af, ook is 

het nodig om de leden te informeren over de 

ontwikkelingen binnen de vereniging. 

 

 

Ed Veldhuisen nieuwe trainer JO19-1 

Het bestuur er in geslaagd om in de persoon 

van Ed Veldhuisen een nieuwe trainer voor de 

JO19-1 te vinden.  

 

Ed stelt zich hieronder voor. 

Mijn naam is Ed Veldhuisen, 49 jaar en      

getrouwd met Adriana. Wij zijn trotse ouders 

van Nicol (5 jaar) en Juan Diego (4 jaar) en 

wonen in Heerhugowaard. 

Ik voetbal bij SVW'27 sinds de pupillen en heb 

jarenlang in het eerste elftal mogen spelen. 

Als jeugdspeler ben ik begonnen als vrijwilliger 

en heb het clubblad de S.V.W.'er gebonden en 

rondgebracht en was trainer en begeleider van 

verschillende teams, van de F-pupillen tot A-

junioren. 

 

Afgelopen jaar ben ik teruggekomen vanuit 

Medellin, Colombia, waar ik 14 jaar heb ge-

woond. Nu kriebelt het weer en lijkt het me 

leuk om weer onderdeel te zijn van deze 

mooie club. Komend seizoen ga ik met Erwin 

Zwart (momenteel trainer van JO9-1) het team 

onder 19 trainen en coachen. We kijken er-

naar uit om er met deze jongens een mooi jaar 

van te maken. 

 

Het bestuur is erg blij met de terugkeer van Ed 

en wenst hem en zijn staf veel plezier en  

succes het volgende seizoen. 

https://www.svw27.nl/155/26-03-2021/agenda/
https://www.svw27.nl/155/26-03-2021/agenda/


NIEUWSBRIEF SVW’27 

De plantenactie SVW start 6 maart Topverkopers Grote Clubactie 

De plantenactie 2021 gaat zaterdag 6 maart weer van start. Vorig seizoen is deze 

helaas door Corona afgelast. Maar dit seizoen gaat hij door met een nieuwe opzet. 

In plaats van bestelformulieren gaan we werken met flyers die door spelers van de 

jeugdteam zullen worden verspreid. Voor de topverkopers zijn er weer leuke  

prijzen beschikbaar. Hieronder volgen enkele tips om een topverkoper te worden:  

-Vermeld op de flyer je naam en elftal en deel deze met al je familie, kennissen en 

vrienden.   

-Maak een foto van de flyer en deel deze via Social Media! Kopieer de QR-code en 

laat die rondgaan.  

-Laat iedereen weten dat wanneer je planten koopt, je de vereniging steunt en dat 

je bij aankoop van 12 planten of meer een waardebon krijgt voor een zak  

potgrond die bij de HUBO in Heerhugowaard verzilverd kan worden. 

-Zorg ervoor dat degene de bestelt bij iedere bestelling jouw naam + elftal ver-

meldt. 

Op zaterdag 13 februari werden de 

"Topverkopers" van de Grote Club Actie 

loten bij SVW'27 in het zonnetje gezet. 

Topverkoper ben je geworden als je 20 

of meer loten hebt verkocht. En deze 

keer hebben we 34 leden in het      

zonnetje kunnen zetten. 

Jesse Muyleboom is topverkoper  

geworden door een aantal van 147 

loten te verkopen. 

 

De opbrengst voor de GZM is een  

bedrag van € 4.906,70, wat onder  

andere gebruikt gaat worden voor de 

opslag van materiaal en  

trainingsballen.  

 

Het volledige verhaal van de huldiging 

van de topverkopers met de daarbij 

behorende foto’s kan je vinden op de 

website. 

Vanaf woensdag 3 maart mogen ook senioren tot 27 jaar weer trainen. Echter de 

avondklok geldt nog steeds, dus de trainingen moeten voor 20:45 uur afgelopen 

zijn. Daarom hebben wij een aangepast trainingsschema gemaakt dat op de  

website te vinden is. 

Let er op dat de COVID regels nog steeds gelden, dus: 

   -geen publiek bij de training 

   -de kleedkamers mogen niet gebruikt worden 

Aangepast trainingsschema 

De trainers van de bovenbouw voor het 

seizoen 2021-2022 zijn bekend: 

  -Zondag 1: Martin van Leuven 

  -Zaterdag 1: Miquel Tjong-a-Hung 

  -Coördinator bovenbouw: Robin Ernest 

  -Onder 19-1: Ed Veldhuisen &  

    Erwin Zwart 

  -Onder 17-1: Luc Arxhoek &  

    Dion van Bronkhorst 

  -Onder 15-1: Jarno Demmers &  

    Teun Simonis. 

Trainers selectie bekend 

Kaboutervoetbal weer van start 

Het kaboutervoetbal is weer van start 

gegaan. Aanmelden kan via de mail of 

op de club zelf. Er wordt getraind op de 

zaterdagmorgen van 10 tot 11uur op 

het hoofdveld van de club. 

Daar zijn trainers aanwezig die ook de 

inschrijving  kunnen verzorgen. 

SVW’27 ontvangt een financiële COVID-19 ondersteuning van stichting Nut  

Stichting Nut is een belangeloze organisatie in  

Heerhugowaard die als doel heeft om initiatieven en  

activiteiten te ondersteunen op het gebied van 

‘algemeen, cultureel, maatschappelijk, sociaal en  

recreatieve aard’.  

 

Stichting Nut heeft SVW’27 al een aantal keren een  

financiële ondersteuning gegeven bij projecten en acties. 

Dit keer hebben wij een aanzienlijke bijdrage gehad om 

de gevolgen van de Corona crisis te kunnen opvangen.  

 

Wij zijn daar erg blij mee en willen Stichting Nut daarvoor hartelijk bedanken! 

https://www.svw27.nl/1/1365/topverkopers-grote-club-actie-update-4-nieuwe-fotos/
https://www.svw27.nl/215/trainingsschemas/
https://www.svw27.nl/1/1370/de-plantenactie-svw-start-6-maart/
mailto:kaboutervoetablsvw27@gmail.com


Actie gratis naam bedrukken loopt ook door in de maand Maart 

 

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

Betalen kan met pin. 

mailto:kledingfonds@svw27.nl

