
 

 

        Feanwâlden, 21 december 2015 

 

Beste sponsoren van SC Veenwouden, 

Op de valreep richting 2016 ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2015.  

 

Kerstgroet van het hoofdbestuur SC 

Veenwouden 

Nog even en het jaar 2015 is al weer voorbij. 

Kerstmis en Oud- en Nieuw is een periode die 

wordt gekenmerkt door gezelligheid maar ook 

door een moment van bezinning, terugkijken 

en vooruitblikken. 

Het is goed om even stil te staan bij de 

families die het afgelopen jaar een dierbare 

hebben verloren of die de zorg dragen voor 

een dierbare die ernstig ziek is. 

Sportief gezien was het een topjaar voor onze 

vereniging. De historische promotie naar de 

eerste klasse staat bij velen nog vers in het 

geheugen. Wat een feest !!!! 

Het vlaggenschip begon uitstekend aan hert 

nieuwe seizoen maar de laatste drie duels 

gingen verloren waardoor men toch met een 

lichte kater de winterstop in gaat. SCV is 

halverwege het seizoen terug te vinden op de 

negende plaats en zal na de winterstop nog 

flink aan de bak moeten om zich te kunnen 

handhaven. 

Bij de jeugd ging de vlag in top voor de A-

junioren en de D1-pupillen.  

 

 

Het jaar 2015 was voor SC Veenwouden op 

bestuurlijk gebied wederom een druk jaar. 

Door een permanente onderbezetting moeten 

te weinig bestuursleden te veel doen, 

waardoor zaken blijven liggen. Dit blijft een 

punt van grote zorg, te meer daar onze 

penningmeester door ziekte is gedwongen zijn 

functie op te geven. Johannes Postma is van 

grote waarde geweest voor onze vereniging 

en we zullen zeker nog gaan stilstaan bij zijn 

vertrek. Gelukkig is Henk Elzinga bereid 

gevonden de ledenadministratie over te 

nemen en neemt ondergetekende tijdelijk het 

penningmeesterschap waar zolang nog niet in 

de vacature is voorzien. We zullen in 2016 

proberen het vrijwilligersbeleid vorm te 

geven.  

We zijn een gezonde en gezellige vereniging 

met een mooie accommodatie. De 

energielasten zijn echter vrij hoog en de 

vergoeding van de Ecotaks wordt in 2016 

afgeschaft. We zullen met zijn allen zuiniger 

met energie moeten omgaan en we moeten 

kritisch gaan kijken waarop we kunnen 

besparen. We zijn van plan te gaan investeren 

in duurzame energie. Er komt in 2016 subsidie 

beschikbaar en we zijn druk bezig om te kijken 

hoe we dit vorm kunnen geven. 



We gaan op het veld de winterstop in maar in 

de zaal zijn er volop activiteiten voor jong en 

oud. De zaalcompetitie en de kersttoernooien 

zijn er voor de jeugd en de Sake Store 

Dantumadiel-Cup is er voor de hoofmacht op 

30 december in Damwâld. 

Op zaterdag 2 januari beginnen we het nieuwe 

jaar zoals gebruikelijk met een mixtoernooi in 

de zaal waarna om half negen s’ avonds de 

Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden. U 

bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Namens het bestuur van SC Veenwouden 

wens ik u allen 

Gezellige kerstdagen en een gelukkig, gezond 

en sportief 2016 

Anne Machiela, voorzitter 

-------------------------------------------------------------- 

SC Veenwouden 1 Sportploeg van het Jaar 

Op vrijdagavond 11 december is SC 

Veenwouden 1 tijdens een live-uitzending van 

RTVNOF uitgeroepen tot Sportploeg van het 

Jaar 2015 in Noordoost Fryslân.  Naast de eer 

mag SC Veenwouden voor € 250 besteden bij 

Leffel Sportswear in Drachten. 

SC Veenwouden bedankt iedereen voor de 

steun en het stemmen. Een geweldige 

ervaring! De vereniging en het team zijn 

enorm trots op de uitverkiezing. 

Klik hier voor de live registratie van de 

bekendmaking van Sportploeg van het Jaar 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 2 januari organiseert het 

hoofdbestuur van SC Veenwouden ’s avonds 

om 20.30 uur de traditionele 

Nieuwjaarsreceptie. Alle sponsoren zijn door 

het bestuur uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn om samen met bestuur, de leden en 

donateurs een proost uit te brengen op een 

gezond en sportief 2016. 

 

Sponsoractie PLUS Visser 

Met ingang van het nieuwe jaar start onze 

hoofdsponsor PLUS Visser een nieuwe 

sponsoractie voor verenigingen en clubs in 

Feanwâlden en Noardburgum. Uiteraard doet 

SC Veenwouden mee aan deze sponsoractie. 

Ons spaardoel is een pannakooi voor onze 

jeugdleden. Meer info treft u aan op: 

http://www.scveenwouden.nl/1/333/sc-

veenwouden-doet-mee-met-plus-visser-

sponsoractie/ 

Van de Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie bedankt alle sponsoren 

voor de betrokkenheid bij en steun aan onze 

prachtige voetbalvereniging. We hopen dat 

we dit in 2016 in gezondheid met elkaar weer 

mogen voortzetten. 
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