
10-11: ALV Groen Zwarte Maten 

18-11: ALV SVW’27 

26-11: Klaverjassen maanddrive 

02-12: Pietenvoetbal in de Waardergolf 

02-12: Sinterklaasfeest voor senioren, dames, 

 A junioren en vrijwilligers 

09-12: SinterKerstquiz voor pupillen 
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Wij hebben jouw hulp nodig 

Algemene ledenvergadering SVW 

Op donderdag 18 november wordt de  

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 

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 

om deel te nemen aan deze vergadering.  

Vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle  

andere belangstellenden zijn natuurlijk ook 

van harte welkom. 

De agenda van deze vergadering is als volgt: 

• Opening 

• Notulen Algemene Ledenvergadering 

van 26 maart 2021 

• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Jaarverslagen bestuursafdelingen 

• Financieel jaarverslag 

• Verslag van de kascommissie 

• Benoeming kascommissie 

• Begroting 2021-2022 

• Verkiezing bestuursleden 

• Rookbeleid 

• Relocatie complex 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

Op de website vind je de jaarverslagen en 

overig informatie 

 

 

Beste leden van SVW’27 

Al ruim 8 jaar stuur ik, samen met de andere 

leden van de kantinecommissie, met veel 

plezier de kantine van SVW aan. De reden dat 

ik dit met veel plezier doe zijn de vrijwilligers 

die ons helpen.  

Maar de groep met vrijwilligers wordt steeds 

kleiner, waardoor de belasting op deze groep 

veel te groot wordt met als gevolg dat er  

vrijwilligers opzeggen en de groep dus nog 

kleiner wordt.  

Wekelijks zitten wij als commissie met onze 

handen in het haar om de planning rond te 

krijgen en ik kan vertellen dat hierdoor het 

plezier echt een stuk minder wordt voor mij, 

maar ook voor de rest van de commissieleden 

omdat wij ons enorm betrokken voelen, maar 

het niet voor elkaar krijgen. 

Wij zijn echt bereid om een stapje extra te 

doen, maar daar hebben we JOUW hulp bij 

nodig. 

Want als de groep met vrijwilligers niet groter 

wordt, dan kunnen we niet garanderen dat de 

kantine op elk moment in het weekend open 

kan zijn.  

Ook weet ik niet of ik nog wel deze kar wil 

trekken, want het kost veel te veel energie om 

het geregeld te krijgen en het moet juist ple-

zier geven. 

Dus daarom deze dringende oproep om ons te 

helpen in de kantine. 

Als iedereen zijn steentje bijdraagt gaat het 

om maximaal 5x per jaar en dat is slechts 25 

uur. Dit zou ons, als kantinecommissie, het 

plezier weer terug geven en de huidige groep 

vrijwilligers ontlasten. 

Als je je aan wil melden kan je een mail sturen 

naar horeca@svw27.nl 

Ook als je meer informatie wil of eens een 

keer wil proefdraaien kan je naar dit mailadres 

een mail sturen. 

Laten we er SAMEN voor zorgen dat de  

kantine open kan blijven! 

Arjen Jurjens 

Bestuurslid Horeca 

https://www.svw27.nl/155/18-11-2021/agenda/
mailto:horeca@svw27.nl


Op woensdag 10 november wordt de 

jaarlijkse ledervergadering gehouden 

van de Groen Zwarte Maten.  

De aanvang van de vergadering is 

20:00 uur in de kantine van SVW’27 

Algemene ledervergadering GZM 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

SinterKerstquiz 

Vanaf augustus wordt er bij SVW'27 

statiegeld geheven op de kleine plastic 

flesjes. Deze flesjes kunnen niet wor-

den ingeleverd aan de bar, maar  

kunnen worden gedeponeerd in de 

daarvoor bestemde bakken in de  

kantine van de vereniging. 

Elk flesje levert 15 cent op en de  

vereniging wil de opbrengst van de 

"statiegeldspaaractie" doneren aan de 

Stichting Straatkinderen Medellin.  

Hieronder een uitleg van de Stichting 

door Eddy Veldhuisen. 

 

Mijn naam is Eddy Veldhuisen,  trainer 

van SVW'27 JO19-1 en oprichter van 

de Stichting Straatkinderen Medellin. 

Sinds 2006 is het begonnen met een 

kleine groep voetballende kinderen het 

centrum van de Colombiaanse stad 

Medellin. 

Momenteel werken we met ruim 400 

kinderen en hum families in het cen-

trum van de stad en in de buitenwijken 

Carambolas en Bello Oriente vanuit 

onze eigen accommodatie "El Paraai-

so" (het paradijs) met eigen sportveld. 

 

Wij (de Stichting) bieden de kinderen 

en hun families een uitgebreid en  

innovatief programma aan met  

pedagogische, sportieve, recreatieve 

en culturele activiteiten. 

Dit moet ertoe leiden dat de kinderen 

in loop van de jaren stapsgewijs leren 

wie ze zijn, welke talenten ze hebben, 

hoe ze hun toekomst zien en wat ze 

ervoor moeten doen om dit te berei-

ken. 

Wij (de Stichting) zijn dan erg blij dat 

mijn "cluppie SVW'27" de Stichting gaat 

ondersteunen met deze mooie actie. 

Help mee en we houden jullie op de 

hoogte wat we met de opbrengst gaan 

doen. 

Muchas gracias! 

Eddy Veldhuisen 

Open sportpark 

 

Op donderdag 9 december wordt er 

voor de pupillen een hilarische  

SinterKerstquiz georganiseerd door de 

pupillencommissie.  

De quiz wordt gehouden in de kantine 

van SVW’27. 

Omdat de groep erg groot is, is deze 

gesplitst: 

• De O10 en O11 vanaf 17:00 

• De O12 en O13 vanaf 19:00 

 

Zet deze datum dus alvast in je agenda 

Goed doel plastic flesjes 

Afgelopen zomervakantie heeft de 

jeugd vrij kunnen sporten van 9-21 uur 

op het complex van SVW.  

Heerhugowaard Sport heeft   

verschillende clubs benaderd om mee 

te doen aan de pilot en SVW was de 

enige vereniging die mee deed. De 

jongerenalliantie Dijk en Waard heeft 

een mooi programma gemaakt voor de 

jeugd, waarbij er niet alleen werd 

gevoetbald, maar ook andere sporten 

werd beoefend. De gemeente zorgde 

elke dag voor de opening en sluiting 

van het complex en hield tussendoor 

toezicht. Na de zomer is de pilot  

geëvalueerd en is er afgesproken om 

dit volgend jaar weer te organiseren 

omdat het een groot succes was. 

Word jij scheidsrechter? 

De scheidsrechter is een essentieel 

onderdeel van voetbal. Hij of zij speelt 

een belangrijke rol op én buiten het 

veld. De scheidsrechter helpt mee aan 

een sportief en eerlijk verloop van de 

wedstrijd. Wil jij eraan bijdragen dat het 

plezier in het voetbal voorop blijft staan 

en dat beide teams met een glimlach 

het veld af stappen? 

Meld je dan aan als scheidsrechter bij 

onze club en je kunt meteen beginnen 

met fluiten. 

Voor verdere informatie kan je mailen 

naar wedstrijdsecretaris@svw27.nl of 

bezoek je de website. 

Misschien word jij wel de volgend Bjorn 

Kuipers. 

Pietenvoetbal 

Op donderdag 2 december wordt er 

weer Pietenvoetbal georganiseerd in de 

Waardergolf. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• De kabouters + de O8-3 en 4 

zijn vanaf 16.30  

• De O9 + de O8-1 en 2 zijn vanaf 

17.30  

mailto:wedstrijdsecretaris@svw27.nl
https://www.svw27.nl/1/1461/scheidsrechters-gezocht/


Webshopnieuws 

 


