
 Trainingsdag schoolvoetbal op woensdag 

18 maart 

 Trainingsdag schoolvoetbal op vrijdag 20 

maart 

 Voorronde schoolvoetbal op woensdag 25 

maart 

 Voorronde schoolvoetbal op vrijdag 27 

maart 

 Klaverjassen op vrijdag 27 maart 

 Bierproeverij op zondag 22 maart  

 Medewerker avond Groen Zwarte Maten op 

zaterdag 28 maart:  

 
Wanneer je op een link klikt krijg je meer informatie over de activiteit 

of kan je je inschrijven. 

 

Evenementen en activiteiten 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

In dit nummer: 

 Evenementen 

 Eerste editie 

nieuwsbrief 

 Barcelona voetbal 

kamp 

 Contractonderteke-

ning SVW’27-AZ 

 Geranium– en 

begonia actie 

 Opbrengst lege 

flessen 

 Schoolvoetbal bij 

SVW’27 

 Jongste leden naar 

Jump.City 

 Bierproeverij bij 

SVW’27 

 Inschrijving        

bedrijvenvoetbal 

 Gaat het voetbal 

door? 
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Eerste editie nieuwsbrief 

Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief van 

voetbalvereniging SVW’27. Het is de bedoeling 

dat er elke maand een nieuwe editie uitge-

bracht wordt. In deze nieuwsbrieven willen we 

informatie verstrekken over onze club en de 

leden op de hoogte houden van ontwikkelin-

gen. Ook zal er ruimte zijn voor leuke nieuws-

berichten. Mocht je de nieuwbrief in de toe-

komst niet meer willen ontvangen, beant-

woord dan de mail waarin de nieuwsbrief ge-

stuurd is, met het verzoek je uit te schrijven. 

 

 

FC Barcelona organiseert bij SVW’27 van        

1 t/m 3 mei (meivakantie 2020) het driedaags 

Barca Academy voetbalkamp! Voor alle jon-

gens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 

16 jaar. 

Er worden 3 dagen 2 trainingen per dag gege-

ven door officiële Barcelona trainers.  

Wil jij getraind worden volgens de Barcelona 

manier, meld je dan snel aan. 

Ga naar de site van SVW’27 voor meer infor-

matie en/of om je in te schrijven.  

Wees er snel bij, want vol = vol ! 

 

Barcelona voetbalkamp bij SVW’27 Contractondertekening SVW’27-AZ 

Voorafgaand aan de wedstrijd AZ- LASK Linz 

hebben AZ en SVW'27 de vernieuwde samen-

werkingsovereenkomst ondertekend.  

AZ werd daarbij vertegenwoordigd door Paul 

Brandenburg, Hoofd jeugdopleiding AZ, Dennis 

Zwagerman, Coördinator Voetbalschool AZ, 

Fred Smal, jeugdcoördinator onderbouw SVW 

'27 en contactpersoon AZ/SVW'27, Cor Kop-

pes als belangstellende begeleider zaterdag 1 

SVW'27 en Hilko Kramer, voorzitter SVW'27. 

 

In tegenstelling tot de enige jaren geleden 

door SVW'27 beëindigde overeenkomst, kent 

de nieuwe overeenkomst minder verplichtin-

gen voor SVW'27. De vernieuwde overeen-

komst is bovendien een bevestiging van de 

prima verstandhouding tussen de beide ver-

enigingen. 

  

SVW '27 is een veelvuldig bezoeker van de 

prima seminars en bijeenkomsten voor trai-

ners en kader die AZ periodiek organiseert.  

 

 

 

https://www.svw27.nl/372/algemene-informatie/
https://www.svw27.nl/372/algemene-informatie/
https://www.svw27.nl/372/algemene-informatie/
https://www.svw27.nl/372/algemene-informatie/
https://www.svw27.nl/725/klaverjassen-bij-svw/
https://www.svw27.nl/1171/bierproeverij/
https://www.svw27.nl/1/1190/fc-barcelona-voetbalkamp-meivakantie-2020-bij-svw27/


Ook dit jaar organiseert onze suppor-

tersvereniging de Groen Zwarte Maten 

weer een geraniumactie. Vanaf zater-

dag 29 februari gaan onze jongste 

leden weer op pad om deze mooie 

producten te verkopen. In de postvak-

jes van de teams zijn de formulieren 

neergelegd, met het verzoek aan de 

geleiders van de teams deze uit te 

delen aan de spelers van de teams. 

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen 

te winnen voor de topverkopers. 

Met de opbrengsten van deze actie 

worden weer diverse spelmaterialen 

aangeschaft voor de club. 

Laten we er met zijn allen weer een 

groot succes van maken 

Geranium– en Begonia actie 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

Lege flessen opbrengst 

In de maanden maart en april vindt al 

weer de 35ste editie plaats van het 

schoolvoetbal in Heerhugowaard en 

voor de 15de keer wordt dit bij SVW’27 

gehouden. En daar zijn we als vereni-

ging zeer trots op. 

Net als vorig jaar wordt er op 6 dagde-

len op woensdag– en vrijdagmiddag 

gespeeld. De organisatie is er hele-

maal klaar voor en laten we hopen dat 

het weer ook mee zit.  

Meer informatie over het schoolvoetbal 

kan je vinden op de site. 

Bierproeverij bij SVW’27 

In de gehele maand januari stond er in 

de AH-XL een ton waarin de klanten 

van de AH-XL de lege flessenbonnetjes 

konden deponeren. Deze lege flessen-

bonnetjes kwamen ten goede van de 

Jeugd van de voetbalvereniging SVW-

27.  

Met het bedrag ( € 425,00) kan de 

vereniging een 2 tal opklapbare doel-

tjes kopen voor de kabouters. 

 

De vereniging bedankt een ieder die 

hieraan heeft gedoneerd. 

In de maand juni staat de vereniging 

nogmaals met een Pop en zijn de inge-

leverde statiegeld bonnetjes wederom 

voor de vereniging SVW'27. Misschien 

is het mogelijk om voor het bedrag 

wederom een 2 tal doeltjes te kunnen 

aanschaffen voor de kabouters van de 

club. 

Schoolvoetbal bij SVW’27 

Jongste leden naar Jump.City geweest 

Op zondag 22 maart organiseert     

SVW'27 in samenwerking met VINOCI 

uit Heerhugowaard een bierproeverij. 

De proeverij begint om 16:30 uur na de 

wedstrijd van SVW1 tegen Kleine Sluis. 

De kosten zijn €12,50 per persoon en 

te voldoen aan de bar op zondag 22 

maart. 

 

VINOCI laat onder ander de volgende 

Noord Hollandse en Heerhugowaardse 

bieren uit hun assortiment proeven: 

     -IPA 

     -TRIPLE 

     -STOUT 

     -PORTER 

     -en andere soorten bier 

 

Dus een extra reden om op zondag 22 

maart het Eerste elftal aan te moedi-

gen 

 

 

De jongste talenten van SVW'27 zijn 

het jaar goed begonnen met een be-

zoek aan "Jump.City". De kabouters, O8

-1, O8-2, O9-1 en O10-1 konden zich 

helemaal uitleven in het trampoline-

park. 

 

Inschrijving bedrijvenvoetbal Uit de bestuurskamer 

Ook dit jaar organiseert SVW'27 weer 

haar jaarlijkse bedrijvenvoetbal. Lekker 

sportief bezig zijn in een gezellige ambi-

ance en vooraf wellicht een vorkje prik-

ken en achteraf gezellig in de kantine 

nog even napraten.  

Afgelopen jaren waren een groot suc-

ces waar nog steeds over gesproken 

wordt. 

Mocht je mee willen doen met je bedrijf 

of wil je meer informatie over het be-

drijvenvoetbal, ga dan naar de site. 

 

Het hoofdbestuur en de technische staf 

zijn al weer druk bezig met het aanstel-

len van de trainers voor het volgende 

seizoen.  

We kunnen mededelen dat de hoofd-

trainer van SVW zondag 1 iis aange-

steld. De nieuwe hoofdtrainer wordt 

Martin van Leuven. 

Verder keert Robin Ernest weer terug 

bij de club. Hij wordt hoofdtrainer van 

de O19-1 en zal de functie van coördi-

nator ‘bovenbouw’ gaan vervullen. 

Daarnaast zijn we bijzonder blij dat 

Miquel Tjong-a-Hung heeft besloten om 

de Zaterdag 1 weer onder zijn hoede te 

nemen. 

https://www.svw27.nl/372/algemene-informatie/
https://www.svw27.nl/1/1193/inschrijven-bedrijvenvoetbal/

