
Vanwege het Corona virus zijn er de komende 

periode geen evenementen en activiteiten. 

 

Evenementen en activiteiten 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

In dit nummer: 

 Evenementen 

 SVW’27 tekent 

sportakkoord 

 Inschrijving Soccer 

Event gestart 

 Nieuwe grasmaaier 

voor SVW’27 

 Vacature voorzitter 

Jeugdbestuur 

 Nieuwe hoofdtrai-

ner Zondag 1 

 Enquête leden 

SVW’27 

 Kledingshop weer 

open 

 Willem Schuit naar 

AZ 

 Verdien € 50,00 

 Uit de                

bestuurskamer 

 Inname kleding en 

materialen 

Samen leveren we meer dan voetbal! 09-06-2020 Jaargang 1, nr. 3 

SVW’27 tekent sportakkoord 

In juni 2018 hebben een groot aantal        

organisaties van binnen en buiten de sport het 

Nationaal Sportakkoord Sport Verenigt      

Nederland ondertekend. Met het sportakkoord 

wil men bereiken dat iedereen plezier in sport 

kan hebben. Nu en in de toekomst.            

Ongehinderd, in een veilige en gezonde      

omgeving. Een leven lang. Als sporter,        

vrijwilliger of toeschouwer. 

Lokaal sportakkoord  

Een aantal maatschappelijke organisaties en 

sportverenigingen, waaronder SVW ’27       

hebben binnen een klankbordgroep hun     

uitdagingen, wensen en ambities besproken. 

Hieruit is een lokaal akkoord ontstaan welke 

ondersteund wordt door de lokale              

sportformateur en de adviseur lokale sport. 

Wanneer een gemeente een sportakkoord 

heeft bereikt, heeft zij recht op een eenmalig 

uitvoeringsbudget, waar de klankbordgroep 

een adviserende functie in heeft.  

Op 18 juni zal onder toezicht van de           

wethouder het sportakkoord formeel en in 

besloten kring ondertekend gaan worden en 

ook SVW is hierbij aanwezig! 

Goed nieuws…. 

Soccer Event heeft goedkeuring gekregen voor 

het ingediende coronaprotocol om deze zomer 

weer 3 trainingsdagen te organiseren bij SVW. 

Dit wordt de 8ste editie van dit voetbalfeest. 

Het wordt gehouden van dinsdag 4 augustus 

tot en met donderdag 6 augustus.  

Kinderen kunnen zich alvast aanmelden via 

https://soccerevent.nl/events/svw/  en het 

betreft kinderen van het geboortejaar 2007 

tot en met 2012. 

Er is plaats voor 60 spelers (inclusief keepers), 

dus wees er snel bij, want VOL=VOL. 

Voor meer informatie of een impressie ga je 

naar de volgende website: https://

photos.app.goo.gl/WK89B4RrMAv5HDxP7  of 

kan je contact op nemen met Gerard Louwen 

(06-45955789 of info@scoccerevent.nl) 

 

Inschrijving Soccer Event gestart 

Nieuwe grasmaaier voor SVW’27 

Henk maait regelmatig de kanten van de voet-

balvelden, waar de grote maaimachine van de 

gemeente niet kan komen. SVW’27 heeft 1.5 

jaar geleden mee gedaan met een actie van 

de HUBO in Heerhugowaard en met de op-

brengst kon Henk zijn grote wens in vervulling 

laten gaan: een nieuwe grasmaaier. 

Nu maar hopen dat Henk de kantjes er niet 

van af loopt. 

 

https://soccerevent.nl/events/svw/
https://photos.app.goo.gl/WK89B4RrMAv5HDxP7
https://photos.app.goo.gl/WK89B4RrMAv5HDxP7


SVW’27 is op zoek naar een voorzitter 

voor het Jeugdbestuur.  

Als voorzitter van het Jeugdbestuur ben 

je verantwoordelijk voor de coördinatie 

van alle voetbalzaken binnen de    

jeugdafdeling van SVW’27 en          

vertegenwoordig je de jeugd binnen het 

Hoofdbestuur. Dit doe je samen met de 

overige leden van het Jeugdbestuur. 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer 

informatie willen, ga dan naar de    

website of stuur een mail naar het 

Jeugdbestuur. 

Openstaande vacature 

NIEUWSBRIEF SVW’27 

Nieuwe hoofdtrainer Zondag 1 

Ook binnen SVW zijn wij altijd op zoek 

naar verbetering. Met deze reden   

hebben wij een enquête opgesteld 

waar we jou als lid graag om jouw  

mening vragen over onze                 

communicatie naar de leden. Naast 

onze enorme waardering, kunnen jullie 

ook ons nieuwe “Liefde is Heerhugo-

waard” shirt winnen.  

Klik om de enquête in te vullen: 

https://www.survio.com/survey/d/

M3L5L9I8I8G4I2M9F  

Kledingshop weer open 

Het heeft vanwege de Coronacrisis wat 

langer geduurd dan de bedoeling was, 

maar Martin van Leuven heeft na   

afloop van de 1ste training van Zondag 

1 een 1-jarig contract getekend met 

SVW’27.  

De training werd druk bezocht. In    

vergelijking met vorig seizoen is de 

zondagselectie versterkt met Tim    

Kramer (terug van LSVV), Mika van 

Oord, Jasper Verheul, Lex Duijs, Tim 

Kuipers, Chant Ter-Moeradian (allen uit 

eigen jeugd), Tom Farenhorst (Alcmaria 

Victrix), Amine El Alaoui en Addy      

Barandagiye (Alkmaarsche Boys). 

Daarentegen zijn Frederico Paloni en 

Koen Schouten overgestapt naar de 

zaterdag-selectie. 

Ook de zaterdagselectie is onder lei-

ding van Miquel Tjong A Hung al      

begonnen aan de trainingen. Ook hier 

zien we een aantal nieuwe gezichten. 

Naast Koen Schouten en Frederico 

Paloni zijn dat de jeugdspelers  Roy 

Dekker en Coen Kuipers (uit de JO19-

1), Michael vd Zande (zaterdag 2) en 

Jarno Hink (Apollo). Ook zijn Jesse  

Bellekom (Alkmaarsche Boys) en Sahin 

Yilderin (SSV) weer teruggekeerd op het 

oude nest. 

Enquête leden SVW’27 

Uit de bestuurskamer 

De vrijwilligers van de kledingshop zijn 

er klaar voor om de leden weer te    

kunnen en mogen ontvangen. Op de 

zaterdagen vanaf 9.00 uur tot 12.00 

uur en op de dinsdagavond vanaf 

19.00 uur tot 21.00 uur.  

De nieuwe kledinglijn wordt geintrodu-

ceerd en de oude collectie mag weg 

met korting. Ook kan het ‘Liefde is 

Heerhugowaard’ shirt gekocht worden 

voor € 10,00 waarvan € 4,00 naar de 

club gaat. 

 

De ingang is de grote trap aan de kant 

van het C-veld en de uitgang de trap bij 

het wedstrijdsecretariaat en er kan 

alleen met PIN betaald worden. 

Voor meer info, bel (06 41239131) of 

mail Peter de Boer of  of bezoek je de 

website. 

 De trainingen verlopen voorspoedig 

en het Coranaprotocol wordt goed 

gevolgd. 

 De contributie zal niet worden   

gewijzigd voor het seizoen2020-

2021. 

 De Algemene ledenvergadering zal 

plaats vinden op donderdag            

1 oktober. 

 De voorlopige teamindelingen zijn 

zo goed als rond. Zodra er meer 

info is zal dit geplaatst worden op 

de website. 

Met trots kunnen we mededelen dat 

SVW’27 jeugdspeler Willem Schuit is 

aangenomen bij AZ. Willem speelt   

samen met zijn tweelingbroer Henk in 

SVW JO11-1 en mag dus volgend     

seizoen aan de slag bij AZ U11. 

Willem en Henk zijn begonnen bij de 

kabouters en spelen nu al enkele jaren 

in een team met talentvolle spelers 

SVW’27 wenst Willem een hele       

plezierig en leerzame tijd toe bij AZ. 

Willem Schuit aangenomen bij AZ  

Kledinginname 

Het inleveren van de wedstrijdkleding 

start vanaf maandag 8 juni tot en met 

donderdag 11 juni. Voor meer          

informatie en voor venstertijden voor 

de teams bezoek kan je de website 

bezoeken. 

Verdien € 50,00 met bordsponsor 

Wil jij ook € 50,00 verdienen en tegelij-

kertijd SVW’27 helpen? Dat kan… 

Wanneer je een sponsor aanbrengt 

voor een reclamebord op het hoofdveld 

of kunstgrasveld krijg jij € 50,00. 

Voor meer informatie bel je met Peter 

de Boer (06 41239131) 

 

 

https://www.svw27.nl/1/1245/vacature-voorzitter-jeugdbestuur/
mailto:jeugdbestuur@svw27.nl
https://www.survio.com/survey/d/M3L5L9I8I8G4I2M9F
https://www.survio.com/survey/d/M3L5L9I8I8G4I2M9F
mailto:peterdeboer54@ziggo.nl
https://www.svw27.nl/1/1237/kledingshop-in-de-kantine-gaat-weer-open/
https://www.svw27.nl/1/1238/inleveren-kleding-en-materialen/

