
12-06-2022: Huldiging topverkopers planten-

actie Groen Zwarte maten 

24-06-2022: Bedrijvenvoetbal 

16-08-2022 tot en met 18-08-2022: Soccer 

Event 

Evenementen en activiteiten 
In dit nummer: 

• Evenementen 

• Inschrijven  

bedrijvenvoetbal 

• Winnaars  

evenementen 

weekend 

• Topverkopers  

plantenactie GZM 

• Planning  

onderhoud velden 

• Inleveren kleding 

en materialen 

• SVW JO11-2  

kampioen 

• Gediplomeerde 

jeugdtrainers 

• Relocatie SVW’27 

• Openingstijden 

kledingshop 

• Inschrijven laatste 

editie Soccer Event 

Samen leveren we meer dan voetbal! 03-06-2022 Jaargang 3, nr. 2 

Winnaars evenementenweekend 

Inschrijven Bedrijvenvoetbal kan nog 

Svw’27 is een club in beweging en wil graag 

haar netwerk en prachtige accommodatie 

delen met bedrijven in de regio. Om het nutti-

ge en aangename met elkaar te verenigen, 

organiseren wij het jaarlijkse bedrijvenvoetbal. 

Een uitje met elkaar, lekker sportief bezig zijn 

en eventueel de mogelijkheid om in contact te 

komen met potentiële klanten. Het beloofd 

vooral een gezellige sportavond te worden. 

Iedereen is welkom. 

 

Inschrijven voor dit mooie evenement op  

VRIJDAG 24 JUNI kan nog steeds.  

Dit kan per mail waarbij de volgende gegevens 

doorgegeven moeten worden: 

• Bedrijf 

• Aanvoerder 

• Telefoonnummer 

• Voetbalniveau: Recreatief/Middel/

Goed 

• Mailadres factuur 

 

Je kan je team ook telefonisch aanmelden 

door te bellen naar Peter de Boer: 06-

34484740  

 

De opzet van het toernooi: 

• Minimaal 4 wedstrijden 

• Zaalvoetbalregels 

• Doorlopend wisselen mag 

• 15 minuten per wedstrijd 

• Half speelveld met pupillengoals 

• 7x7  

• Ondergrond gras of kunstgras 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

 

Op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april is er 

gestreden om de beker voor het Keezentoer-

nooi, het 10 Over Rood Toernooi en het Dart-

toernooi. 

De winnaar bij het Keezentoernooi is Jolanda 

Stet. 

De winnaar van het Arie en Annie 10 Over 

Roodtoernooi is Menno Botman 

De winnaar van het André Westra darttoernooi 

is Frank Hoek 

Verder is ook het klaverjassen seizoen afgelo-

pen. En de beste speler van het seizoen 2021-

2022 is Piet Wokke geworden. 

Topverkopers plantenactie 

De Topverkopers  van de plantenactie van 

de Groen Zwarte Maten worden voor zondag 

12 juni a.s. om 11.00 uur bij SVW  

uitgenodigd om hun gewonnen prijzen in 

ontvangst te nemen. 

Mede dankzij hen en vele andere vrijwilligers 

was de plantenactie weer een enorm  

succes. 

mailto:bedrijvenvoetbal@svw27.nl


NIEUWSBRIEF SVW’27 

SVW JO11-2 kampioen 

Na de laatste ALV vergadering van 24 

maart 2022 waarin wij jou als lid en  

belanghebbenden hebben geïnfor-

meerd over de laatste stand van zaken 

over de mogelijke relocatie willen wij 

jou een kleine update geven. 

Wij hebben als bestuur van SVW 27 en 

Tornado maandelijks overleg met de 

gemeente over de plannen voor de 

relocatie Deze gesprekken lopen in 

zeer goed overleg waarbij er rekening 

word gehouden met een ieder zijn  

belangen. 

Op dit moment zijn wij met een  

vlekkenplan bezig om tot een  

mogelijke indeling te komen voor onze 

voetbal -en handbalvelden alsmede de 

plaats van het nieuwe gezamenlijke 

clubgebouw. 

Daarnaast is de gemeente bezig om 

een grove berekening te maken van de 

kosten van de relocatie en de  

opbrengst van de vrijkomende locatie 

voor woningbouw. 

Zoals eerder gemeld verwachten wij in 

september 2022 een GO/NOGO voor 

onze plannen. 

Op woensdagavond 06 juli is er een 

bijeenkomst in de kantine over onze 

plannen en de invulling van de  

woningbouw. Deze bijeenkomst is voor 

de omliggende bewoners, gebruikers 

maar ook voor jou als lid. De  

uitnodiging komt ter zijner tijd op de 

site van SVW 27 te staan. 

Inleveren kleding en materialen 

Na een superspannende ontknoping is 

het team van de trainers Dario Smit en 

Jeroen Berkhout kampioen geworden. 

In de kantine is het kampioenschap 

uitgebreid gevierd met de spelers en de 

supporters. 

Relocatie SVW 

Het seizoen is bijna afgelopen en dit 

betekend dat de kleding en materialen 

weer ingeleverd moeten worden om te 

inventariseren wat er nodig is en om 

het nieuwe seizoen weer vlekkeloos te 

kunnen starten. 

MAANDAG 20 juni  

Teams     Tijd 

JO 8  —>18.30 uur - 19.00 uur 

JO 17—>18.30 uur - 19.00 uur 

JO 9  —>19.00 uur  - 19.30 uur 

JO 10—>19.30 uur  - 20.00 uur 

JO 15—>19.30 uur  - 20.00 uur 

JO 14—>20.00 uur  - 20.30 uur 

JO 12—>20.30 uur  - 21.00 uur 

JO 13—>20.30 uur  - 21.00 uur 

 

DINSDAG 21 juni 

MO 13—>18.30 uur  - 19.00 uur 

JO 11—>18.30 uur  - 19.00 uur 

MO 15/MO 17—>19.00 uur-19.30 uur 

JO 19—>19.00 uur  - 19.30 uur 

Dames 7 x 7—>19.30 uur  - 20.00 uur 

Overige teams senioren zaterdag/

zondag—>20.00 uur - 20.30 uur  

 

Meer informatie staat op de site. 

Gediplomeerde jeugdtrainers 

Planning onderhoud velden 

Hieronder het schema voor het onder-

houd van de velden: 

• Wedstrijdveld C en training  

velden F en G: start in week 22 

op 30 mei. 

• Wedstrijdvelden A, D en E: start 

in week 26 op 27 juni. 

 

Na de start van het onderhoud mogen 

de velden 9 weken niet gebruikt  

worden. Indien er teams zijn die in de 

periode van week 22 tot en met week 

26 nog willen trainen, dan kan dit op 

de velden B, D en E. 

 

Tijdens de gehele zomersluiting mag 

uitsluitend het B veld worden gebruikt. 

Informatie via Jeroen Appelman Email: 

Vastgoedterreinen@svw27.nl 

Onder leiding van Ed Veldhuisen is er 

binnen de vereniging 10 weken terug 

een jeugdtrainersopleiding gestart. 

De belangstelling onder de jeugdtrai-

ners was groot en met een deelname 

van 16 deelnemers een groot succes.  

 

De jeugdtrainers gaan dit nu in praktijk 

brengen bij SVW'27 en met hun teams 

en hopen dat hierdoor het spelplezier 

nog beter wordt. 

Ook is het bedoeling dat deze cursus 

elk jaar wordt gegeven voor de toekom-

stige jeugdtrainers.  

Openingstijden kledingshop 

De SVW’27 kledingshop is op zaterdag 

18 juni nog geopend vanaf 9:00 uur tot 

11.00 uur. 

Daarna is de kledingshop gesloten en 

gaat weer open op zaterdag 9 juli vanaf 

9:00 uur tot 13:00 uur. 

Bestellen kan via het volgende email 

adres: Kledingfonds@svw27.nl of je 

kan telefonisch contact opnemen met 

Peter de Boer (06-41239131). 

Peter zal dan een afspraak met jou 

maken. 

https://www.svw27.nl/1/1573/inleveren-kleding-en-materialen-2021-2022/
mailto:Kledingfonds@svw27.nl
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