
 
 
 

   “LEUKE NAAM” 
 
 
 
 

Beste leden, sponsors en vrijwilligers, 
 
Hier is dan onze eerste algemene nieuwsbrief. We willen alle 
mensen die bij Stompwijk '92 betrokken zijn hiermee beter 
informeren over wat er binnen onze vereniging speelt. Heb je 
geen behoefte aan deze nieuwsbrief, meld je dan af via de 
button onderaan. Ken je iemand die de nieuwsbrief ook wil 
ontvangen? Hij of zij kan zichzelf dan aanmelden het 
inschrijfformulier op onze website. 

 
We zijn nog op zoek naar een leuke naam voor de nieuwsbrief. 
Heb je een goed idee, stuur die dan voor 1 mei 2017 op naar 
nieuwsbrief@stompwijk92.nl. Het hoofdbestuur beoordeelt de 
inzendingen en de winnaar ontvangt een leuke prijs. 
 
(Afhankelijk van je e-mailprogramma kan de lay-out van de nieuwsbrief afwijken) 

 
Veel leesplezier namens het Hoofdbestuur!

 
Voor niets gaat de zon op... 

Er wordt tegenwoordig veel gekocht via websites als bol.com 
en wehkamp.nl. Je kunt onze vereniging steunen door 
bestellingen bij dit soort websites te doen via SponsorKliks. 

Voor de besteller kost het niets, voor Stompwijk '92 gaat de 
zon op. Prominent op de homepage van Stompwijk '92 vind je 
verdere uitleg en kun je via "aangesloten winkels" jouw 
bestelling doen. 
 

 

Vrijwilligers 

Onze vereniging heeft een flink aantal vacatures die maar niet ingevuld raken. Dit legt veel druk op 
de bestuurs- en commissieleden en andere vrijwilligers. Het hoofdbestuur gaat hiermee aan de 
slag, in eerste instantie via daarop gerichte ‘spiegelsessies’ van de KNVB. We overwegen ook om 
de functie van "vrijwilliger coördinator" in het leven te roepen. Ook die vacature moet dan nog 
ingevuld worden.... 

 

 
 
Binnensport in de aanbieding! 

Voor de rest van het lopende seizoen is een lidmaatschap van 
de afdeling Binnensport gratis voor nieuwe leden. Wil je 
volleybal, badminton, judo, aerobics of gym eens proberen? 
Pak dan nu de kans en wordt lid! 

 
Nieuwe mode? 

Uiteraard hebben we een kledingcontract met Wout Bergers 
waardoor je via onze website mooie nieuwe sportkleding kan 
bestellen met 20% korting. Wat we echter willen vertellen is dat 
je binnenkort ook oude kleding kwijt kan bij onze vereniging. 
De opbrengst komt weer ten goede aan Stompwijk '92. 
Zo kunnen we die lage contributies laag hóuden. 
 
Oud papier en gebruikt frituurvet blijven natuurlijk ook welkom. 
Het resultaat van het oud papier is in de eerste drie maanden 
van 2017 voor het eerst in dit seizoen weer wat hoger dan in 
dezelfde periode vorig seizoen. Vooral afgelopen maart stak er 
bovenuit met een opbrengst van 11.440 kilo. 

 
 

 

 

https://www.stompwijk92.nl/542/inschrijfformulier-nieuwsbrieven/
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Een kwart eeuw 

Ja, zolang bestaat onze vereniging dit jaar. Daarom is de 
Evenementencommissie druk bezig met het organiseren van 
allerlei jubileumactiviteiten. Verschillende activiteiten hebben 
de revue al gepasseerd. Zo waren daar al de sponsorloop met 
ballonnenwedstrijd, de libdup en de gezellige pub-quiz. En er 
volgt nog meer! De afdelingen zijn ook bezig met de 
organisatie van verschillende klinics. Het slotfeest vindt plaats 
op zaterdag 28 oktober. Noteer dat alvast in jouw agenda en 
kijk regelmatig op onze website voor de overige activiteiten. 

 
Jubileumboek 
Er wordt hard gewerkt aan een jubileumboek, betreffende de afgelopen 25 jaar. Een boek met 
verhalen van clubmensen en foto’s van memorabele gebeurtenissen. Je kunt nu al bij de Coöp een 
boekenbon kopen en die in november van dit jaar inruilen voor het jubileumboek. Op het slotfeest 
wordt het boek officieel gepresenteerd. We kijken er naar uit…
 
Meerhorst in de verbouwing 

De gemeente gaat aan het eind van dit seizoen het kunstgras 
van het hoofdveld vervangen. Het wordt, het RIVM volgend, 
wederom een rubber ingestrooid veld, maar wel met zwaardere 
eisen aan het rubber. Ook komen er nieuwe doelen en wordt 
de ballenvanger nabij de kantine aangepast voor een beter 
zicht op het veld. De uitvoeringsplanning is aangepast aan de 
clubactiviteiten en aan Summerland, maar het judokamp van 
Shi Han moet helaas komen te vervallen. De vereniging pakt 
zelf het buitenschilderwerk van de kantine nog op. 

 

 
Leuk, maar niet de bedoeling 
Er worden regelmatig kinderen aangetroffen op de Meerhorst, maar buiten openingstijden. 
De gemeente heeft het bestuur daarop aangesproken, omdat er zelfs een kind met een sleutel van 
het complex rondliep! Dat is zeker niet de bedoeling. Ook via de brandgang bij Luiten Food wordt 
er door kinderen illegaal toegang verkregen tot het complex en soms zelfs tot de sporthal. We 
begrijpen dat kinderen het leuk vinden om op ons complex te spelen, maar om veiligheids- en 
verzekeringstechnische redenen is het verre van gewenst. Spreek (uw) kinderen daarop aan! 
 

 

"Sport is voor Iedereen!" 

De boodschap van deze campagne, vanuit Sport en Welzijn, is: 
"Binnen de sport in Leidschendam-Voorburg is iedereen 
welkom, ongeacht huidskleur, religie en seksuele geaardheid". 
Om aandacht te vragen voor deze campagne worden dit 
weekend bij Stompwijk ’92 zoveel mogelijk voetbalwedstrijden 
gespeeld met een regenboogbal. Ook bij andere verenigingen 
binnen de gemeente vindt deze actie plaats. 

 
 
Overige weetjes: 

- FIFA game-voetbal toernooi uitgesteld naar eind van het jaar. 
- Eerstvolgende jubileumactiviteit is bubble-voetbal op 21 mei as. 
- Er wordt gekeken naar goedkopere energiecontracten voor de vereniging. 
- Realisatie van het pannaveld nog niet nabij, maar de voorbereiding vordert. 


