
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2020. En wat een bijzonder voetbaljaar 
was dit. Wel voetbal, geen voetbal, dan weer wel voetbal, etc. En ook  tijdens 
de kerstvakantie zitten we met elkaar in een lock down. Dat allemaal dankzij 
Corona. En of het niet genoeg is hebben onze voorzitter Danny de Lee en 
penningmeester Berny Wind aangegeven tijdens de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) te zullen gaan stoppen na afloop van dit seizoen. Echt heel 
jammer voor Wippolder dat we deze vakmensen moeten gaan missen, dus 
mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie laat het mij weten.

Toch wil ik dit jaar niet afsluiten in mineur. We hebben met elkaar veel bereikt. 
Er zijn meer vrijwilligers dan een jaar geleden die zich graag inzetten voor 
onze mooi vereniging. Zo hebben we met elkaar een droom opgeschreven 
waarin we het heel belangrijk vinden dat er verbinding, plezier en respect 
is en dat we verantwoordelijk nemen voor onder andere een veilige sociale 
omgeving of voor onze materialen. En onder leiding van Kees van der Zweep 
en Bryan van Kampen eindigen we dit jaar met een workshop hoe we van 
genoemde waarden naar normen kunnen gaan, zodat er iets meer structuur in 
onze vereniging komt. Daar heb ik alleen maar van kunnen dromen toen ik in 
september 2019 begon als bestuurder.

En ook komend jaar zullen we voorwaarts blijven gaan in onze ontwikkeling. 
Zo heeft het MT Voetbalzaken doelen gezet en plannen gemaakt die daar 
voor moeten gaan zorgen. Een voorbeeld daarvan is dat we met een nieuwe 
kledingleverancier zullen gaan samenwerken.

Voor nu wens ik iedereen prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling. 
Hopelijk kunnen de competities voor zowel jeugd als senioren dit seizoen toch 
nog worden opgestart. Veel leesplezier met deze laatste nieuwsbrief van dit 
kalenderjaar.

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)
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Een club waar je bij wilt horen!
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SV Wippolder nieuwsbrief

We zoeken meer mensen zoals Laurence! 
We kunnen nog op heel veel plekken handen en talent gebruiken bij SV Wippolder. 

Meld je aan via vrijwilliger@svwippolder.nl 
John Körver – Vrijwilligerscoördinator 

18 december 2020Een club waar je bij wilt horen!

 Laurence van der Spek
De man die alles kan

DE VRIJWILLIGER IN BEELD 

Wat doe je bij SV wippolder?
Ik ben verzorger bij het 2e, met de waterzak lopen, 
iemand tapen tijdens de wedstrijd. Verder doe ik   
het openen en sluiten van Wippolder, doordeweeks 
en weekend, help ik mee in de commissiekamer en 
doe ik allerlei klusjes, hand- en spandiensten. 

Ik ben in 2008 bij Wippolder gekomen, door mijn 
neef Tim 15, die speelde toen in de C. Ik ben 
begonnen met vlaggen bij mijn neef, daarna leider 
geworden van dat team. Dat heb ik gedaan tot aan 
de A. Ik was de leider van de A2 tot vorig jaar. 
Ik heb zelf gevoetbald bij Bec, tot aan de A2, Henk 
Poortvliet was mijn trainer. Ik was middenvelder, 
een soort van bikkelaar.

Waarom doe je wat je doet?
Omdat ik het leuk vind. Het is leuk om op te club 
te zijn. Het is gewoon gezellig en iedereen roept 
Lautje tegen mij. 

Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en om 
te helpen. Ik werd ook wel eens Pitbull genoemd, 
omdat ik nogal fanatiek bij de A2 langs de kant 
stond. 

Wat zijn jouw ambities in deze rol?
Ik wil graag voorzitter van SV Wippolder worden! 
Geintje natuurlijk, ik vind het hartstikke leuk om 
bij Wippolder te zijn en mee te helpen. Ik zou het 
mooi vinden als we weer kunnen gaan ballen en dat 
Wippolder 1 kampioen wordt. We waren dit seizoen 
zo goed bezig. 

Wat is jouw leukste herinnering bij 
SV Wippolder?
Dat zijn er een paar. Het kampioenschap met 
Wippolder 2, een paar jaar geleden met Anton 
Rogierse. Een hele belevenis, een goed en leuk 
jaar. 

3 jaar terug met de A2 zaten we bij de laatste 6 in de 
bekercompetititie. Dit was het leukste team wat er 
was. Het waren goede gasten, iedereen stond goed 
en het liep op rolletjes. Ik was daar teammanager.  

En ik was erbij dat we kampioen werden met 
Wippolder 1 in de 3e klasse in 2015/2016 onder 
leiding van Marcel de Letter. We speelden bij DHL, 
concurrent Den Hoorn speelde op dat moment bij 
Concordia, wij wonnen met 3-0 van DHL, doldwaze 
taferelen, iedereen het veld op, 1 groot feest. 
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Een club waar je bij wilt horen!

KNVB WEBINAR 

Op 2 december zijn Ron Buijze (Manager 
voetbalzaken) en Arnoud Eekhof (Hoofd 
Jeugdopleiding) geïnterviewd tijdens een Webinar 
van de KNVB. Onderwerp van dit Webinar was het 
nut van de Hoofd Opleiding en wat deze functionaris 
kan toevoegen aan een vereniging. 

Heb je dit gemist, niet getreurd De Webinar is terug 
te vinden via deze link. Het gesprek met Ron en 
Arnoud begint vanaf minuut 15.

ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING

Op 8 december heeft de Algemene Leden 
Vergadering plaatsgevonden. In deze bijzondere 
tijd was hij online. Over specifieke zaken wordt 
later een  apart  nieuwsbericht geplaatst. Via deze 
weg wil het bestuur graag iedereen bedanken die 
virtueel aanwezig was bij deze Algemene Leden 
Vergadering. 

NIEUWJAARSBORREL

Traditiegetrouw zouden wij als club in de eerste week 
van het nieuwe jaar een nieuwjaarsborrel houden op 
de club. Vanwege de apart situatie waar wij nu in 
zitten als vereniging en als maatschappij hebben wij 
moeten besluiten om dit jaar geen nieuwjaarsborrel 
te organiseren. Hier is geen ruimte voor binnen de 
regels. 

In plaats daarvan hebben wij een alternatief bedacht. 
Op 1 januari komt er een leuk nieuwjaarsvideo aan. 
Deze zal te zien zijn via de website en op social 
media. 

HOOFDTRAINER 
WIPPOLDER 1

Hierbij een mededeling over de trainer van het 
eerste. Helaas gaat aan het einde van dit seizoen 
Ronald Hes stoppen als trainer van WIppolder 1. Dit 
is voor ons als club een groot gemis, omdat buiten 
dat hij oog heeft voor de jeugd, ook iemand is die 
bij de club en de ingeslagen weg past. Vanaf heden 
gaan we dus op zoek naar een nieuwe geschikte 
hoofdtrainer. Om dit te doen is er een werkgroep 
gevormd met Danny de Lee, Peter Rothfusz, Richard 
Hiep, Andre Friebel en Ron Buijze. 

Ronald Hes

https://knvb.webinargeek.com/watch/replay/737615/84957ec5278430cfb112162558991f44/
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MT Voetbalzaken (VZ) heeft stimuleringsbudget 
aangevraagd bij KNVB:

De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks 
de lastige periode van Corona, passende 
voetbalactiviteiten te blijven organiseren voor leden 
en niet leden. Doel is om te verbinden. Hiervoor 
stelt de KNVB een stimuleringsbudget van € 
400,- beschikbaar. Het MT VZ wil van dat budget 
onder andere een goalshot en snelheidsmeter 
aanschaffen om zo de zaterdagactiviteiten bij de 
jeugd te kunnen uitbreiden. Ook stimuleren wij de 
senioren om gebruik te maken van deze materialen. 
Uiteraard alles onder voorbehoud in afwachting van 
de goedkeuring van het  stimuleringsbudget door de 
KNVB. 

Een club waar je bij wilt horen!

STIMULERINGSBUDGET 

In het korte nieuwsbericht van 15 december heb 
je het al kunnen lezen, maar vanwege het aparte 
jaar hebben we als club besloten dat, tijdens de 
‘Winterstop’ wij facultatieve trainingen aanbieden. 

Op dinsdag 22 en woensdag 23 december hebben 
wij voor alle jeugd t/m 17 jaar een voetbalprogramma 
gemaakt. Het specifieke programma en tijden wordt 
gecommuniceerd via de groepscoördinatoren/
hoofdtrainers. 

Let op! Dit zijn geen reguliere trainingen. De 
reguliere trainingen eindigden deze week en gaan 
weer van start in de week van 4 januari. 

Traditiegetrouw zouden wij normaal gesproken 
in de Winterstop op 28 december ook het 
oliebollentoernooi houden. Helaas gaat dat dit jaar 
vanwege de lockdown en de corona maatregelen 
niet door.

TRAININGEN GEDURENDE 
DE LOCKDOWN 

Kent u onze Clubwinkel al? Nee? OnzeClubwinkel is 
een unieke manier om Wippolder te steunen zonder 
extra te betalen, terwijl jij online shopt! 

Aarzel niet en help onze club. Klik op deze link of kijk 
even op de website, zoek een aangesloten webshop 
op, klik op het icoontje van de webshop en koop die 
last-minute kerstcadeaus. 

Dit kost u niks extra’s en het levert Wippolder 
wat geld op!

ONZECLUBWINKEL  

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/1122/onzeclubwinkel/
mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=
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Zonder vrijwilligers geen vereniging! Door het aanstaande vertrek van de voorzitter en 
penningmeester zijn we meer dan ook op zoek naar bestuurders. Wil je de club verder helpen met 
jouw bestuurlijke kennis en kunde meld je aan bij de vrijwilligerscommissie. Hieronder staan de 
actuele vrijwilligersvacatures:

Vacatures
- Voorzitter (bestuur)
- Penningmeester (bestuur)
- Hoofd sponsoring (bestuur)
- Secretaris  (bestuur)
- Juridische zaken (bestuur)
- Vrijwilligerscommissie
- Scheidsrechters
- Assistent trainers (materiaal mensen)
- Coordinator Commissiekamer
- Materialencommissie
- Beheerder ballenhok 
- Sponsorcommissie 
- Midweekcommissie 
- Toernooicommissie
- Accommodatiecommissie 
- Coordinator barcommissie zaterdag

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 

€ 6.488,00€ 1.806,00

TUSSENSTAND CROWDFUNDING VERBOUWING COMMISSIE- EN BESTUURSKAMER
Er kan hier nog gedoneerd worden via de website 

https://www.svwippolder.nl/902/vacature/
mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%0D?subject=
https://www.svwippolder.nl/1170/crowdfunding/

