
14-10-2022: Mederwerkersavond 

18-10-2022: Voetbaldag jeugd 

19-10-2022: Voetbaldag jeugd 

21-10-2022: Klaverjassen maanddrive 

25-11-2022: Klaverjassen maanddrive 

01-12-2022: Pietenvoetbal Waardergolf (O6 

tot en met O9) 

14-12-2022: Sinterkerstfeest jeugd 

17-12-202: Kaboutervoetbal Sporthal Zuid 
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Voetbaldagen jeugd 

Medewerkeravond 14 oktober 

.Op vrijdag 14 oktober organiseert het bestuur 

van SVW’27 de jaarlijkse medewerkeravond. 

Op deze avond worden alle vrijwilligers van 

SVW’27 in het zonnetje gezet. 

Traditiegetrouw zullen de spelers van de  

selectie achter de bar staan en iedereen van 

een hapje en een drankje voorzien. 

Naast gezellige muziek zal er een speciaal 

optreden zijn, maar dat blijft nog even een 

verrassing. 

 

Ook zal tijdens deze avond de vrijwilliger(s) 

van het jaar bekend gemaakt worden. 

 

Alle vrijwilligers en hun partner zijn vanaf 

20:00 uur welkom op vrijdag 14 oktober in de 

kantine van SVW’27. 

 

Het bestuur van SVW’27 wil in ieder geval 

alvast langs deze weg alle vrijwilligers  

bedanken voor hun inzet. 

 

Tijdens de komende herfstvakantie  

organiseren Emiel Eppinga, Erwin Zwart en  

Ed Veldhuisen voor de eerste keer de SVW 

Voetbaldagen. 

Op dinsdag 18 oktober worden de categorieën 

onder 12, 13, 14 en 15 uitgenodigd en op 

woensdag 19 oktober worden de categorieën 

onder 8, 9, 10 en 11 uitgenodigd om lekker 

met elkaar te voetballen. 

 

Je kunt je opgeven tot 15 oktober bij je  

begeleider, via de QR-code op het affiche die 

in de kantine hangt of via de volgende link 

https://forms.gle/nz6ghJWiHwQur44CA 

 

Iedereen is van harte welkom op deze dagen 

en als je wilt meehelpen, kan je je opgeven via 

bovenstaande link.  

Algemene ledenvergadering 

Op woensdag 23 november heeft SVW’27 

haar Algemene ledenvergadering. Tijdens deze 

vergadering licht het bestuur het financiële 

resultaat van het afgelopen seizoen toe en 

wordt de begroting van het nieuwe seizoen 

voorgelegd. Verder worden er doelstellingen 

en plannen voor de komende jaren bepaald. 

Ook wordt je tijdens de ALV op de hoogte  

gebracht van de laatste ontwikkelingen over 

de relocatie van ons complex 

 

 

Alle leden en ouders van leden tot 16 jaar zijn 

van harte welkom en hebben een stem in de 

besluiten die worden genomen. Vrijwilligers, 

donateurs, sponsors en alle andere  

belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. 

De agenda zal zo spoedig mogelijk op de  

website van SVW’27 gezet worden. 

https://forms.gle/nz6ghJWiHwQur44CA


NIEUWSBRIEF SVW’27 

Grote clubactie gestart 

SVW'27 biedt ook de mogelijkheid om  

deel te nemen aan de competitie 7 x 7 

voor 35-plussers en dat op de  

vrijdagavonden. 

 

Deze competitie wordt gespeeld door 

verenigingen uit Heerhugowaard en de 

directe omgeving van Heerhugowaard. 

Dus alles mooi op fietsafstand. 

Op dit moment heeft SVW’27 een 6-tal 

teams die deelnemen aan deze  

competitie. Als het je ook leuk lijkt om 

te voetballen op de vrijdagavond en 

lekker dicht bij huis kan je je als team 

aanmelden. Want wat is er leuker om 

met je vrienden (kennissen) te gaan 

voetballen op de vrijdagavonden. 

 

De competitie wordt gespeeld in een 

toernooivorm van 3 wedstrijden van 20 

minuten. Er bestaat een  

najaarscompetitie die van september 

tot begin november loopt en een  

voorjaarscompetitie die van maart tot 

en met mei loopt. 

Voor meer informatie of om je op te 

geven, bezoek je de website van onze 

vereniging. 

Balsponsor worden? 

Vanaf zaterdag 29 september zijn de 

jeugdleden weer loten aan het  

verkopen voor de Grote clubactie.  

 

Een lot kost € 3,00 en van de  

opbrengst gaat 80 % (= € 2,40) direct 

naar de clubkas. Bovendien maken 

kopers kans op fantastische prijzen, 

met als hoofdprijs een bedrag van  

€ 100.000  

 

Alle topverkopers (degenen die 25 

loten of meer verkopen) zullen door de 

GZM in het zonnetje worden gezet. 

Meer informatie over de Grote  

clubactie kan je vinden op de site van 

SVW’27. 

35+ voetbal bij SVW’27 

Op woensdagavond 6 juli 2022 was 

het een drukte van belang in de  

kantine van SVW’27. Ruim 60 mensen 

spraken mee over het open sportpark 

dat de gemeente, SWV’27 en  

handbalvereniging Tornado op de  

Kabel willen realiseren en over de 

woningbouw die op een deel van de 

Kabel is gepland. 

 

De betrokkenheid bij de omwonenden 

was groot. De deelnemers deden mee 

aan workshops over de woningbouw 

en het open sportpak en deelden hun 

ideeën, wensen, zorgen en actieve 

betrokkenheid. 

 

Met al deze ingrediënten gaat de  

gemeente aan de slag om een  

stedenbouwkundige inrichtingsschets 

te maken, dat na de zomer wordt  

gepresenteerd aan de buurt. Aan het 

einde van het jaar wordt het plan  

voorgelegd aan het college van B&W 

en de raad voor besluitvorming.  

Een impressie van de avond en de 

uitkomsten van de workshops kan je 

vinden op de website. 

Onderhoudsploeg zoekt hulp 

Update relocatie 

 

Bij wedstrijden van SVW'27 1 is het 

mogelijk om als balsponsor op te  

treden. Je brengt dan je bedrijf extra 

onder de aandacht bij de vele  

bezoekers die een wedstrijd van  

SVW'27 bezoeken. Het sponsoren van 

een wedstrijdbal kost € 60,00 

 

Als schenker wordt de naam van je 

bedrijf genoemd via de  

geluidsinstallatie op het hoofdveld en 

krijg je een vermelding in het  

programmaboekje van de  

thuiswedstrijd. Ook krijg je een  

vermelding op de clubTV in de kantine 

van SVW'27. 

Heb je nog vragen, dan kan je contact 

opnemen met de afdeling  

sponsorzaken van SVW'27. 

Op elke vrijdagmorgen worden er door 

onze onderhoudsploeg klussen op en 

rondom het complex gedaan, zodat 

alles er elke zaterdag weer piekfijn bij 

staat voor onze leden. 

Voor de ploeg zoeken wij vrijwilligers 

die ons kunnen ondersteunen, ze zijn 

er elke vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur, 

na het klussen is er tijd voor koffie en 

tijd om bij te kletsen. 

Wil je je inzetten of wil je meer infor-

matie , kom dan langs op de vrijdag 

(vraag naar Erik Meijer of Bas Maas) 

tuur een mailtje naar  

vastgoedterreinen@svw27.nl 

Tegeltjeswijsheid 

 

 

 
Dames en meidenvoetbal 

 

 

https://www.svw27.nl/1/1598/7-x-7-voetbal-bij-svw27/
https://www.svw27.nl/1/1609/de-grote-clubactie-is-gestart/
https://www.svw27.nl/1267/update-22-08-2022/
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