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Inschrijven Soccer Event kan nog 

 

Het Soccer Event is een 3 daags voetbal   

spektakel dat al een 8 jaar in de                 

zomervakantie plaats vindt bij SVW’27. 

Ook dit jaar gaan we het weer organiseren en 

de inschrijvingen lopen al aardig vol, maar er 

zijn nog enkele plaatsen over.  

 

Het event wordt gehouden van dinsdag 4  

augustus tot en met donderdag 6 augustus en 

het betreft de kinderen van het geboortejaar 

2007 tot en met 20212. 

Voor meer informatie en/of om je in te     

schrijven ga je naar onze website. 

Fiona Dolman, keeper van SVW O11-2 gaat 

over naar VV Alkmaar M O14. Fiona is begon-

nen bij SVW’27 bij de kabouters en haar    

prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. 

Nadat de KNVB )12 haar uitnodigde om mee 

te trainen werd ze ook opgemerkt door VV 

Alkmaar. VV Alkmaar speelt in de Eredivisie 

van de vrouwen en heeft inmiddels ook een 

mooie jeugdafdeling. 

Fiona haar droom is om profkeepster te     

worden en ze heeft zich erg goed doorontwik-

keld bij SVW’27 en bij de keepersschool in 

Hoorn. 

Fiona is voor SVW’27 een voorbeeld dat het 

vrouwenvoetbal een goede ontwikkeling door-

maakt en hopelijk doen veel SVW-meiden haar 

volgen. 

Haar teammaatjes van SVW O11-2 zullen haar 

gaan missen. Als dank hebben wij op 23 juni 

afscheid genomen door een gesigneerde bal 

aan te bieden namens het team. 

Ook het bestuur wenst Fiona veel succes! 

Fiona Dolman naar VV Alkmaar 

Vanuit het Jeugdbestuur 

Het Jeugdbestuur heeft de afgelopen tijd niet 

stil gezeten en kan het volgende melden: 

 

-Het Jeugdbestuur is versterkt met 2 nieuwe 

coördinatoren. Pieter-Jan Bot wordt             

coördinator voor de O16 tot en met de O19 en 

Rita Madia wordt coördinator voor de O8.  

-Het Jeugdbestuur zoekt nog een coördinator 

voor de kabouters. Mocht je interesse hebben 

voor deze functie of wil je meer informatie, 

dan kan je een mail sturen naar het        

Jeugdbestuur. Voordat je zal starten in de 

functie, zal je volledig ingewerkt worden en 

ondersteuning krijgen van de overige        

jeugdbestuursleden. 

-Het Jeugdbestuur is druk bezig met het     

trainingsschema voor het nieuwe seizoen en is 

in de afrondende fase hiervan. Zodra er meer 

bekend is, zal dit op de site van SVW’27     

geplaatst worden. 

Het Jeugdbestuur wenst verder iedereen een 

fijne zomervakantie toe. 

 

https://www.svw27.nl/1/1251/het-soccer-event-bij-svw27-gaat-door/
mailto:jeugdbestuur@svw27.nl
https://www.svw27.nl/


Het 7 X 7 voetbal gaat weer beginnen. 

Het 7 X 7 voetbal is een concept dat al 

heel wat jaren in de regio                 

Heerhugowaard en omstreken         

gespeeld wordt op de vrijdagavond. Je 

speelt als team op een half veld tegen 

andere teams uit de regio en na afloop 

van de wedstrijden is er altijd een   

gezellig samenzijn in de kantine. 

Het is de bedoeling dat het in de 

maand september weer van start gaat. 

De data dat er gespeeld gaat worden 

zijn 4 september, 18 september, 2 

oktober, 23 oktober en 6 november. 

Wanneer er veranderingen in komen 

door het Covid 19 virus zal dit bekend 

gemaakt worden en er zal gespeeld 

worden volgens de richtlijnen die het 

RIVM geeft. 

Er zijn nog mogelijkheden om teams in 

te schrijven. Voor info kan er contact 

opgenomen worden met Peter de Boer 

via het telefoonnummer 06-41239131 

of via de mail. 

Het 7 X 7 voetbal begint weer 
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Barca voetbalkamp 

Onlangs zijn de nieuwe trainingsballen 

gearriveerd bij SVW’27. 

De nieuwe ballen liggen op de plank en 

zijn reeds opgepompt en kunnen niet 

wachten totdat ze kunne worden    

gebruikt. 

Ook de lijnrechtervlaggen zijn weer 

gewassen en gestreken en kunnen 

weer gebruikt worden. 

Actie statiegeldflessen 
Het Barca voetbalkamp zal verschoven 

worden naar het voorjaar van 2021.   

De precieze datum is nog niet bekend, 

maar het zal naar alle waarschijnlijk-

heid plaats vinden in de voorjaarsva-

kantie in mei. Zodra er meer bekend is 

zal dit gemeld worden. 

Klaar voor de start ! 

In de gehele maand juli staat de    

SVW’27 flessenactiepop ook nog in de 

AH-XL in Middenwaard. Daar staat een 

ton waarin de klanten van de AH-XL de 

lege flessenbonnetjes kunnen depone-

ren. Deze lege flessenbonnetjes komen 

ten goede van de jeugd van de               

voetbalvereniging SVW'27.  

 

Na de succesvolle lege flessenactie 

van afgelopen keer heeft SVW'27 van 

de Albert Heijn Middenwaard opnieuw 

een uitnodiging ontvangen om de pop 

in de SVW'27 kleding met het logo van 

AH  wederom te plaatsen bij de        

fustautomaat (lege flessen en kisten 

bier). 

 

De vereniging bedankt alvast een ieder 

die deze actie wil steunen. 

 

Donderdag 18 juni jl. is het            

Sportakkoord van Heerhugowaard                

ondertekend. Deze gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden op het complex van 

KSV-voetbal en KSV-handbal. Veel van 

de Heerhugowaardse verenigingen 

hebben dit Sportakkoord ondertekend. 

Dit gebeurde onder toezicht van de 

wethoudster en de directeur van     

Heerhugowaard Sport N.V. Ook onze 

vereniging heeft haar handtekening 

gezet. 

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. 

Een aantal maatschappelijk             

organisaties en sportverenigingen   

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 func-

tie in heeft. 

 

SVW'27 wil als vereniging graag      

betrokken zijn en heeft bijgedragen 

aan het opstellen van het               

sportakkoord. 

Voor onze vereniging tekende onze 

voorzitter Hilko Kramer het akkoord. 

Lian Joseph-Romer heeft namens   

vereniging SVW'27 meegewerkt in de 

klankbordgroep.  

Ondertekening sportakkoord 

Fijne vakantie 

Het bestuur van SVW’27 wenst ieder-

een een fijne vakantie toe en kijkt er 

weer reikhalzend naar uit om iedereen 

na de vakantie weer te ontmoeten bij 

onze prachtige vereniging. 

 

 

mailto:peterdeboer54@ziggo.nl

