
23-11-2022: Algemene ledenvergadering SVW 

30-11-2022: Algemene ledenvergadering GZM 

25-11-2022: Klaverjassen maanddrive 

25-11-2022: Nederland-Ecuador live in de 

kantine 

01-12-2022: Pietenvoetbal Waardergolf (O6 

tot en met O9) 

08-12-2022: Sinterklaasfeest voor Senioren 

en Vrijwilligers 

14-12-2022: Sinterkerstfeest jeugd 

17-12-202: Kaboutervoetbal Sporthal Zuid 
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Gatendoeken op de club 

Openstaande vacatures 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de 

volgende vacatures: 

 

Medewerker vrijwilligercomissie: 

In deze taak onderhoud je het  

vrijwillgerbestand en bel je periodiek de  

nieuwe leden om informatie te verzamelen of 

alles goed gegaan is bij het aanmeldproces. 

Dit doe je samen met 2 andere vrijwilligers. 

 

Medewerker schoonmaakploeg maandag: 

Elke maandagmorgen wordt er door een grote 

groep vrijwilligers de kantine en de  

kleedkamers schoongemaakt en worden er 

andere schoonmaakwerkzaamheden  

uitgevoerd. Dit team kan wel wat hulp  

gebruiken. 

 

Medewerker kantine: 

Binnen ons kantineteam zijn we nog op zoek 

naar een aantal vrijwilligers die 4 á 5 keer per 

jaar een kantinedienst willen draaien. Je staat 

een ochtend of een middag en dit doe je met 

vele andere vrijwilligers. 

 

Meld je aan door een mail te sturen. 

 

Mocht je je afvragen wat een gatendoek is, 

dan zegt onderstaande foto genoeg.  

De doeken gaan gebruikt worden om de jeugd 

spelenderwijs precisie in de schoten bij te 

brengen. De doeken zijn op dinsdag 18 en 

woensdag 19 oktober jl. in gebruik genomen 

tijdens de voetbaldagen op het complex. 

Deze doeken zijn mogelijk gemaakt door CAS 

Handel en Exploitatiemaatschappij en 

door GZM, de supportersvereniging van  

SVW’27. Het ontwerp is gemaakt door Peter 

Snoek van RP Creative uit Heerhugowaard. Als 

vereniging zijn we de beide sponsoren zeer 

dankbaar voor het schenken van deze beide 

doeken. 

De doeken komen te hangen in de pupillen-

doelen en zijn voor meerdere doeleinden  

beschikbaar.  

Niet roken op het complex 

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 

maart 2022 is besloten dat per direct het 

complex van SVW’27 op alle dagen van de 

week rookvrij zal zijn. 

Toch zien we nog regelmatig dat er op het 

complex gerookt wordt door bezoekers van 

andere verenigingen, maar ook door onze 

eigen leden. En dit gebeurt ook op  

momenten dat er jeugd aan het spelen is.  

Er kan buiten de poort gerookt worden en 

hier hangen ook asbakken. Laten we er met 

zijn allen voor zorgen dat onze kinderen niet 

aangemoedigd worden om te gaan roken, 

doordat ze een verkeerd voorbeeld zien. 
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Activiteiten herfstvakantie 

Vrijdagavond 14 oktober jl. was de 

jaarlijkse medewerkersavond in de 

kantine van SVW'27. 

En zoals gebruikelijk zijn die avond ook 

weer de medewerker(s) van het jaar 

gekozen. 

Maar deze avond had een primeur, 

want de gekozen medewerkers van het 

jaar, de broers Anton en Cock Zut,  

konden beiden niet aanwezig zijn.  

 

Zondagmiddag 16 oktober jl. zijn de 

broers, in het bijzijn van Cock zijn 

vrouw Afra, de bestuursleden Hilko 

Kramer, Ton Botman en de  

verenigingsdienst-coördinator Gerie de 

Groot, alsnog gehuldigd als  

medewerker van het jaar. Anton en 

Cock zijn dit seizoen gestopt als  

vrijwilliger van SVW'27. Als dank voor 

hun jarenlange inzet kregen ze een 

mooie boeket bloemen en een  

dinerbon. 

 

Beide heren waren al heel vroeg bij 

SVW'27 betrokken. Anton, nu 86 jaar 

en Cock, bijna 78, zijn als jonge  

jongens begonnen te voetballen.  

Later heeft Anton veel vrijwilligerswerk 

gedaan voor SVW, onder andere de 

verkoop van reclameborden langs het 

veld. Daarna heel veel jaren  

terreindienstwerkzaamheden op de 

zondag.  

 

Cock heeft in het eerste elftal van SVW 

gespeeld en heeft een aantal jaren in 

het bestuur gezeten als bestuurslid 

voor "Algemene zaken". Tevens heeft 

Cock ook jaren als terreindienstmede-

werker zijn diensten gedraaid (ook 

Cock zal heel veel ketels thee de trap 

op en af gesjouwd hebben).  

 

Wij bedanken beide heren voor hun 

inzet bij SVW'27 en wij wensen ze nog 

vele gezonde jaren toe.  

Win verzorgde reis Colombia 

Tijdens de herfstvakantie was er  

genoeg te doen voor de jeugdleden van 

SVW'27. Prachtig om te zien dat er 

zoveel wordt georganiseerd door de 

diverse partijen èn dat er ook  

voldoende animo was om gebruik te 

maken van deze evenementen. 

-Op maandag, dinsdag en woensdag 

deden teams van onder 11, 15 en 17 

mee aan de Dijk en Waardcup futsal 

georganiseerd door FC Marlène. 

-Op dinsdag heeft de O10-1  

deelgenomen aan een voetbaldag bij 

AZ. 

-Op dinsdag en woensdag hebben 112 

kinderen deelgenomen aan de voetbal 

dagen bij SVW'27. 

-Op donderdag organiseerde  

Heerhugowaard sport een  

futsaltoernooi in de Waerdergolf. 

We danken iedereen die deze dagen 

tot een groot succes hebben gemaakt. 

Medewerkers van het jaar 

Op woensdag 23 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 24 maart 2022 

-Mededelingen en ingekomen stukken 

-Jaarverslagen van de  

bestuursafdelingen 

-Financieel jaarverslag 

-Verslag van de kascommissie 

-Benoeming kascommissie 

-Begroting 2022-2023 

-Verkiezing bestuursleden 

-Relocatie complex 

-Rondvraag 

Ook zullen er tijdens deze vergadering 

nieuwe ereleden benoemd gaan  

worden 

Algemene ledenvergadering 

Oprichter van de Stichting Children of 

Medellin ,Ed Veldhuisen, organiseert 

een loterij waarvan de opbrengst naar 

de bouw van een educatief centrum zal 

gaan. SVW'27 ondersteunt Ed daarbij 

van harte en hoopt op een mooie  

opbrengst om een goede start van het 

educatief centrum mogelijk te maken.  

 

De trekking is op zaterdag 4 februari 

2023 en de hoofdprijs is een geheel 

verzorgde 15-daagse reis voor  

2 personen naar Colombia, inclusief 

internationale vluchten, hotels, 

transport en tours. 

 

Meer informatie kan je vinden op de 

website van SVW’27 en op de flyer op 

de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 

Groen Zwarte Maten 

Wisten jullie dat SVW’27 een grote 

supportersvereniging heeft? Dit zijn 

de Groen Zwarte Maten (GZM). 

De GZM organiseren en coördineren 

veel acties die geld opleveren voor de 

vereniging. Hierbij kan je denken aan 

de Grote Clubactie, oud papier lopen, 

het GZM toernooi met Hemelvaart en 

nog heel veel meer.  

Verder heeft de GZM ook een eigen 

website, waar nog meer informatie 

over de GZM staat en waar je ook lid 

kan worden van de supportersvereni-

ging. Nieuwsgierig geworden? Klik 

dan hier om naar de website te gaan. 

https://www.svw27.nl/1/1633/een-verzorgde-15-daagse-reis-voor-2-personen-naar-colombia/
https://www.degroenzwartematen.nl/site/


 





 


