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periode geen evenementen en activiteiten. 
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Sportcomplex tot nader orde gesloten 

Alle competities zijn per direct beëindigd en de 

gemeente is begonnen met het                    

zomeronderhoud van de velden.  

 

Daarom zijn het complex en de kantine tot 

nader order gesloten.  

 

Belangrijke mededeling: 

Op het voetbalcomplex van SVW'27 is gecon-

stateerd, dat er veel kinderen over de hekken 

klimmen of tijdens onderhoudswerkzaamhe-

den gewoon doorlopen en dan gaan voetbal-

len op ons complex. 

Wij willen een ieder er van doordringen dat dit 

ten strengste is verboden.  

 

Dus klim je over het hek of loop je door het 

hek als deze open staat, vanwege onder-

houdswerkzaamheden, dan ben je strafbaar. 

 

Als de politie hierop gaat handhaven dan is 

een boete als gevolg van deze overtreding niet 

uitgesloten.  

De uitbraak van het Coronavirus en de      

maatregelen van de overheid hebben grote 

gevolgen voor de hele maatschappij en ook 

SVW’27 ontkomt hier niet aan, Hierbij moet je 

denken aan: 

-Gevolgen voor wedstrijden en trainingen 

-Gevolgen voor acties en evenementen 

-Financiële gevolgen 

Meer informatie over de maatregelen en    

gevolgen vind je op de website, die continu            

ge-updatet wordt. 

Het belangrijkste is natuurlijk de gezondheid 

van onze leden, medewerkers, vrijwilligers en 

de supporters. 

 

Als de omstandigheden het toelaten wil het 

bestuur in juni de uitgestelde ledenvergade-

ring van april organiseren en hoopt het      

bestuur meer informatie te kunnen geven over 

de gevolgen van het Coronavirus. 

Gevolgen Coronavirus voor SVW’27 

WC rol challenge 

In deze bijzondere tijden moeten we creatief 

zijn om ons zelf te vermaken. Het team van 

SVW’27 O11-1 heeft hier een leuke oplossing 

voor gevonden, namelijk een wc rol challenge. 

Bekijk via deze link het filmpje wat zij hebben 

gemaakt. 

Heb jij ook leuke verhalen, ideeen, filmpjes 

en/of foto’s van jouw team en wil je dit delen 

met de rest van de SVW leden, dan mag je dit 

mailen naar horeca@svw27.nl en misschien 

komt jouw stukje dan ook wel in de nieuws-

brief te staan. 

 

 

 

https://www.svw27.nl/1/1214/de-gevolgen-van-het-coronavirus-voor-svw27/
https://www.svw27.nl/1/1219/ook-svw-ers-doen-mee-aan-de-wc-rol-challenge/
mailto:horeca@svw27.nl


Ook de Geranium– en Begonia actie 

kan vanwege het Coronavirus niet door 

gaan. 

 

De kweker had al wel alle planten  

opgekweekt en zijn kassen staan dan 

ook vol met mooie planten. Om toch 

nog wat geld binnen te krijgen heeft de 

kweker een mooie actie opgezet. 

Vanaf 6 april kunnen jullie de planten 

bij de kweker kopen voor € 1,--  per 

stuk en als je door geeft, dat je van 

SVW'27 bent,  dan krijgt de vereniging 

na afloop van de actie per verkochte 

plant € 0,25  teruggestort. 

Voor meer informatie kan je naar de 

website van de kweker gaan. 

Geranium– en Begonia actie 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

Online sale webshop SVW’27 

Wist je dat je met de SVW’27 clubkaart 

korting kan krijgen bij diverse lokale 

winkeliers? 

Onder ander Senza IJssalon, Bruna 

Heerhugowaard en Bakkerij de Rooij 

doen hier aan mee. Dus een extra  

reden om deze winkeliers te bezoeken. 

Meidenvoetbal bij SVW’27 

De webshop van SVW’27 verkoopt de 

laatste kleding van de ‘Striker’ lijn uit 

met hoge korting. 

 

Uiteraard geschiedt de verkoop volgens 

de RIVM richtlijnen. Bestellen kan per 

email of via een belletje naar Peter de 

Boer. Betalen via een tikkie en de   

spullen worden keurig thuis gebracht.  

Al deze kleding is beschikbaar in de 

kleuren van SVW’27 en bedrukking 

met naam en badge is mogelijk.  

 

Voor meer informatie of om een       

bestelling te plaatsen kan je contact 

opnemen met Peter de Boer.                  

-telefoon: 0641239131                          

-mail: peterdeboer54@ziggo.nl 

SVW’27 clubkaart 

Uit de bestuurskamer 

Voor vragen of meer informatie kan je 

mailen naar                                       

meidenvoetbalsvw27@gmail.com 

 

Het hoofdbestuur wenst, ondanks deze 

bijzondere tijd, alle leden, vrijwilligers, 

sponsoren, supporters en andere    

betrokkenen bij onze vereniging fijne 

Paasdagen toe. Verder danken we  

iedereen voor het begrip en de steun 

die we krijgen. 

We hopen dat jullie en jullie dierbaren 

nog in goede gezondheid verkeren en 

wensen degenen die getroffen zijn door 

het virus, veel sterkte toe. 

 

 

 

https://www.seedcare.eu/actie
mailto:peterdeboer54@ziggo.nl
mailto:meidenvoetbalsvw27@gmail.com

