
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Corona blijft ons dagelijks leven in de greep houden. De tweede golf is een 
feit. Het stelt onze vereniging voor lastige keuzes. Wat moet je beslissen met 
elkaar? Hoe handelen we in de geest van de maatregelen die zijn genomen? 
Blijven we open in het weekend of niet? Wat doen andere clubs? Welke 
signalen geven KNVB en NOC af en wat zegt onze veiligheidsregio van dit 
alles? Er moeten genoeg afwegingen gemaakt worden. 

De Corona werkgroep en het bestuur hebben na de laatste persconferentie 
ervoor gekozen om de eerste vier weken geen traffic tijdens de weekenden te 
willen op het terrein van Wippolder en hebben daarmee gehandeld in de geest 
van de genomen maatregelen van de overheid. Dit zal voor velen geen leuk 
besluit zijn en dat begrijpen wij. Na de persconferentie van Rutte op 3 november 
zullen we alle besluiten weer gaan heroverwegen. We hopen natuurlijk dat we 
op verantwoorde wijze de activiteiten kunnen uitbreiden naar de weekenden.

Naast Corona zijn we ook bezig om de Voetbalzaken door te laten lopen. 
We hebben onder andere een nieuw inkoopproces voor Wippolderkleding 
opgestart en hebben de eerste presentatie van een leverancier van twee 
voetbalmerken gehad. Toch heeft Corona ook hier voor vertraging gezorgd. 
De tweede afspraak met een andere leverancier hebben we helaas moeten 
uitstellen.

Andere zaken waar we mee bezig zijn lees je in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)
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Lars Keijzer en Janneke Rietbergen
Dit keer een dubbelinterview met moeder 

Janneke en haar zoon Lars.

DE VRIJWILLIGER IN BEELD 

Wat doe je bij SV wippolder?
    Janneke: Ik ben teamcoördinator van Lars zijn 
team de JO19-3, dat doe ik al vanaf dat hij bij de 
mini-f is begonnen met voetballen. Ik ben ook be-
trokken bij de scheidsrechterscommissie samen 
met Lars, Bianca, Lyda en Geert. Ik doe hiervoor 
veel communicatie-zaken en regel de scheidsrech-
ters voor de jeugd en de senioren die 11 tegen 11 
spelen en deel de jeugdteams in die als team een 
jeugdelftal moeten fluiten. Verder heb ik al zoveel 
ervaring binnen de club dat ik wel eens help met 
randzaken,  zoals bijv een draaiboek regelen voor 
het clubactiviteitenfeestje. Ik help waar kan.
   Lars: ik speel al zo’n 14 jaar bij Wippolder, nu in 
de JO19-3. Ik heb in het verleden ook een team 
gecoacht, samen met Roan. Ik fluit al 6 jaar wed-
strijden en ik ben Event Manager bij Wippolder. Dus 
ik kan mensen helpen met het organiseren van 
bijv. de Midweek, het Sinterklaas-feest en nog veel 
meer events.

Waarom doe je wat je doet?
   Janneke: Ik vind het belangrijk om te investeren in 
mijn kind, dat heb ik zo van huis uit meegekregen. 
Heb me dus altijd ingezet voor het team van Lars 
en dat werd in de loop van de jaren steeds meer. 
Ik heb ook in het jeugdbestuur gezeten, heel veel 
georganiseerd samen met Folkert, was echt een 
gouden tijd. 
   Lars: Ik vind het leuk om te helpen en net zoals 
mijn moeder, het plezier bij kinderen te zien. Ik vind 
het tof als ouders mij een compliment geven voor 
een goed gefloten wedstrijd. De rol van Event Ma-
nager sluit goed aan bij mijn opleiding Marketing & 
Business Events bij MBO Rijnland Leidschendam. 
Ik loop ook nog stage bij een bedrijf maar hier bij 
Wippolder moeten we eigenlijk alles doen met vrij-
willigers, dat is toch weer anders als bij een bedrijf. 

Wat zijn jouw ambities in deze rol?
   Janneke: zoveel ambities heb ik niet meer bij Wip-
polder, vind het ontzettend leuk dat Lars nu het stok-
je als het ware overneemt, dat maakt mij trots. 
   Lars: ik wil graag vanuit mijn rol als Event Mana-
ger weer zaken terugbrengen bij Wippolder zoals ik 
die vroeger heb meegemaakt, goed voorbeeld is de 
Midweek. Wil eigenlijk laten zien dat een Wippolder 
een hele leuke familieclub kan zijn.  

Wat is jouw leukste herinnering bij 
SV Wippolder?
Janneke & Lars : DE MIDWEEK!
 
Lars:  ik ging daar vanaf de mini-f al naar toe en 
het was iets waar je het hele jaar naar uitkeek. Er 
werden dan legertenten op veld 2 opgezet voor de 
oudere teams, de mini-fjes sliepen binnen bij Zon. 
Folkert was mijn jeugdheld en hij betrok mij overal 
bij. Iedereen hielp eigenlijk mee.  

Janneke: Ik zat natuurlijk in de organisatie samen 
met oa Folkert maar met heel veel leuke mensen. 
Het was zo leuk! 

Lars : het was 3 dagen lang feest, met spelletjes, 
wedstrijdjes, het was gewoon super gezellig. Op 1 
avond, ik was toen een jaar of 11,  werden we ge-
blinddoekt in een auto gezet en werden we  met 
zo’n 8 spelertjes gedropt bij DSVP in de buurt, in 
het bos en moesten we zelf de weg terugvinden. 
Mijn moeder was er als volwassene ook bij om ons 
te begeleiden maar ze was banger dan ons! Toen 
we terugkwamen bij de tenten gingen we Cham-
pions League kijken en moesten we daarna gaan 
slapen. Van slapen kwam niet veel! 
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GROTE CLUBACTIE 
2020

Afgelopen jaar hebben wij ons tijdens de 
vrijwilligersmiddag aangemeld om voor 2020 de 
Grote Club Actie te organiseren. Communicatie 
over het reilen en zeilen van de actie, boekjes 
personaliseren, verkopers en boekjes invoeren 
op de website van de landelijke Grote Club Actie, 
prijzen regelen, boekjes uitdelen en boekjes 
ophalen…….. met als einddoel een mooie bijdrage 
te leveren aan de club waar onze zoons spelen: onze 
club SV Wippolder. Daar draait de Grote Club Actie 
om, financieel jouw club een handje helpen om iets 
extra’s te doen.

Half september hebben alle 180 jeugdspelers 
van de JO-7 tot en met de JO-13 een persoonlijk 
verkoopboekje ontvangen voor de Grote Club Actie. 
Inmiddels hebben ruim 90 verkopers hun boekje 
weer ingeleverd. Een voorlopige tussenstand staat 
momenteel op 1530 verkochte loten. Nog een slag 
om de arm, want nu moeten we afwachten of alle 
incasso’s ook succesvol kunnen plaatsvinden en er 
moeten nog een aantal boekjes handmatig worden 
ingevoerd en gecontroleerd. Tussenstand hierdoor 
op €3.600 voor SV Wippolder. Van de opbrengst 
krijgen eerst alle verkoper hun welverdiende 
beloning:

De topverkoper van dit jaar heeft inmiddels 42 loten 
verkocht.

Blijft er onderaan de streep rond de €2.800 over 
en dat is een hele mooi start voor ons doel: Start 
aanleg van een speeltuin!!

We kunnen nu nog niet de winnaar van de teamprijs 
bekend maken, het is nog even spannend. Planning 
is om begin november het winnende team tijdens 
hun training te kunnen verrassen. Alle persoonlijke 
beloningen zullen ook in november tijdens de 
trainingen worden uitgereikt, want een bijeenkomst 
in de kantine zit er dit jaar niet in vanwege Corona.
Het doel van dit jaar is de start van de aanleg van 
een nieuwe speeltuin. Het doel van vorig jaar waren 
de picknicktafels die inmiddels aanwezig zijn op de 
club.

Heeft iemand die deze nieuwsbrief leest ideeën voor 
de speeltuin en/of heb je zin om bij de realisatie mee 
te helpen, laat het ons weten: 
groteclubactie@svwippolder.nl

Hou de website de aankomende maanden in de 
gaten voor updates over de definitieve opbrengst.

Groeten, €
De Grote Club Actie Commissie 2020 : Sipkje, 
Melissa en Hellen

mailto:groteclubactie%40svwippolder.nl%20?subject=
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ING-PLAN VROUWENVOETBAL

Begin september kregen wij eindelijk het 
sponsorcontract van de ING binnen! Samen met 
de KNVB en de ING-bank gaan wij het meiden- en 
vrouwenvoetbal bij SV Wippolder verder ontwikkelen. 
Het plan dat wij hebben geschreven, omvat vele 
zaken en is gebaseerd op inclusie. In dit stuk lichten 
wij het plan verder toe. 

Laten we beginnen met inclusie, wat is dat eigenlijk? 
Inclusie houdt in dat iedereen mee doet. Het 
staat voor gelijkwaardigheid, erbij horen en erbij 
betrekken. Er voetballen op dit moment nog niet 
genoeg meiden en vrouwen bij onze club. Wij willen 
dit veranderen door meer meiden en vrouwen aan 
het voetballen te krijgen op onze club. Uiteindelijk 
werken we toe naar onze slogan: ‘Wippolder een 
club waar je bij wilt horen.’ 

Manager Vrouwenvoetbal 
De eerste stap die wij hebben gezet om ons plan tot 
uitvoer te brengen, is een manager vrouwenvoetbal 
aan te stellen. De vrouw die deze kar gaat trekken 
is Wendela Kuper. We hebben haar al voorgesteld in 
onze nieuwsspecial en we zijn verheugd dat zij wil 
helpen het plan uit te voeren.  

Doelen 
Onze stip op de horizon ligt op 10 jaar van nu. We 
willen dan structureel vanaf de JO15 meiden en 
vrouwen selectieteams hebben. Met de hulp van 
de ING gaan wij de komende drie jaar de eerste 
stappen zetten om tot dit doel te komen. We gaan 
van onderaan af bouwen en doen dit met gemengd 
voetbal. We geloven dat het beste gaat door meiden 
te werven vanaf de jongste jeugd. We willen dat 
meiden zo jaren lid blijven bij de club en doorstromen 
richting de senioren. Daarnaast hebben we ook een 
reeds bestaand meidenteam, MO17, dat we de 
komende jaren verder willen versterken en laten 
doorgroeien naar de senioren. 

Een club waar je bij wilt horen!

Acties
De beeltenissen van Mike & Maddy hebben jullie vast 
al langs zien komen in verschillende afbeeldingen. 
Mike & Maddy zijn het hart van ons plan, we gaan de 
beeltenissen gebruiken om te tonen dat wij een club 
zijn waar je bij wilt horen, jongen, meisje, man en 
vrouw. We gebruiken de beeltenissen om verhalen 
te vertellen over zaken die belangrijk zijn binnen de 
club, we gebruiken ze voor de wervingscampagne 
voor het meiden voetbal op Wippolder. Maar ook voor 
een wervingstoernooi dat wij willen organiseren. Zo 
creëren we een cultuur van inclusie en werven we 
nieuwe meiden. 

Extra vrijwilligers nodig 
Buiten het werven van nieuwe meiden willen wij ook 
vrouwelijk kader werven en opleiden. Wij vinden 
goed opgeleid kader belangrijk omdat wij vinden 
dat iedereen op elk niveau zich moet kunnen blijven 
ontwikkelen. Je kan hierbij denken aan opgeleide 
trainers en scheidsrechters. Op deze manier brengen 
we de club SV Wippolder verder maar ontwikkelen 
we het vrouwenvoetbal ook verder.

Als laatste, willen wij een aantal tradities nieuw 
leven inblazen. Zodat we mooie herinneringen 
blijven bouwen, jong en oud op en buiten het 
veld. Vanwege corona hebben wij hier nog geen 
concreet stappen in kunnen zetten. Zodra het weer 
kan, willen we graag weer een Midweek en een 
familiedag gaan organiseren en de pupil van de 
Week herintroduceren. 

Wil jij graag de club verder brengen en helpen met 
bijvoorbeeld het tot uitvoer brengen van het meiden- 
en vrouwenvoetbalplan of helpen met het vinden 
van nieuwe sponsoren of oude tradities nieuw leven 
inblazen of iets anders willen betekenen voor de 
club? Meld je dan aan bij:
vrijwilliger@svwippolder.nl 
 

mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20?subject=
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STATIEGELD 
SUPERMARKTEN 

De afgelopen periode konden er bij de Albert Heijn 
statiegeld bonnetjes ingeleverd voor de stichting 
Vrienden van Wippolder. Dat was goed voor een 
opbrengst van maar liefst €400. Dit geld kan 
gebruikt worden voor dingen zoals Sinterklaas, pupil 
van de week en nog veel meer leuke activiteiten 
binnen Wippolder. De actie bij de Albert Heijn is 
nu afgelopen, maar bij de Coop Wippolder kunnen 
de flessen nog ingeleverd worden. Dus iedereen 
die heeft meegewerkt aan deze mooie opbrengst: 
bedankt!

Lever vooral nog je bonnetjes in bij Coop Wippolder, 
zodat we daar ook zo’n mooi bedrag kunnen ophalen!

Een club waar je bij wilt horen!

Zoals veel van jullie al wel zullen weten zijn we 
afgelopen zomer begonnen met het opzetten van 
een crowdfunding voor de verbouwing van de 
commissiekamer. Dit omdat de commissiekamer op 
dit moment niet de warme en welkome uitstraling 
heeft die bij de rest van de club hoort. Dit verbouwen 
is natuurlijk niet gratis. Er zijn al veel donaties 
binnengekomen en door deze donaties hebben we 
al een begin kunnen maken aan deze verbouwing. 

CROWDFUNDING UPDATE

Echter zijn wij nog lang niet klaar en om deze 
verbouwing af te maken hebben we jullie hulp nodig. 
Er kan hier nog gedoneerd worden via de website 
en je  kan je nog opgeven als vrijwilliger.

Kortom we hebben een mooie start gemaakt met 
dit project, maar we hebben jullie steun nodig als 
we het ook willen afmaken. Dus als je graag wilt 
meehelpen of meer informatie wilt neem dan een 
kijkje op onze website!

€ 6.488,00€ 1.806,00

https://www.svwippolder.nl/1170/crowdfunding/
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Helaas is het coronavirus nog niet weg en zijn er 
nog een aantal regels waar wij ons de komende tijd 
goed aan moeten houden. De regels zijn er om ons 
te beschermen tegen virus en om ervoor te zorgen 
dat we met plezier kunnen blijven voetballen en naar 
de club kunnen blijven komen. 

De huidige coronaregels van Wippolder zijn hier te 
vinden op de website.

Als de coronamaatregelen veranderen zullen we dit 
op de website plaatsen en communiceren via het 
coördinatorennetwerk. 

CORONAMAATREGELEN 
WIPPOLDER

Zonder vrijwilligers geen vereniging! Wij zijn altijd op zoek naar talenten. Hieronder staan de actuele 
vrijwilligers vacatures:

Vacatures
- Secretaris van het bestuur
- Hoofd sponsoring
- Juridische zaken
- Vrijwilligerscommissie
- Assistent penningmeester
- Scheidsrechters
- Assistent trainers
- Commissiekamer
- Materialencommissie
- Toernooicommissie
- Horecacommissie zaterdag 
- Beheerder ballenhok
- Commissie sport & respect  

Wil je weten wat de vacatures inhouden? Bekijk de 
vacaturepagina op de website.

Ben of ken jij iemand die een van deze functies zou 
kunnen en willen doen? 
Mail dan naar: vrijwilliger@svwippolder.nl

De meest recente klussen en functies kun je ook 
altijd vinden op de website in de vrijwilligerscorner.

OPENSTAANDE VACATURES 

Heb jij een verhaal of artikel voor de 
nieuwsbrief? Mail het uitgeschreven artikel   
dan naar: communicatie@svwippolder.nl 

Wij controleren wel of het artikel goed is 
geschreven en of het in de nieuwsbrief past.

Eigen initiatief is altijd welkom!

EIGEN ARTIKEL 
INSTUREN?

https://www.svwippolder.nl/1/442/corona-maatregelen-op-ons-sportpark--14-okt-2020/
https://www.svwippolder.nl/1/442/corona-maatregelen-op-ons-sportpark--14-okt-2020/
https://www.svwippolder.nl/902/vacature/
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