
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2021. We leven nog steeds met z’n allen met 
Corona en we spelen nog steeds geen competitie. Toch gaan we nog steeds 
voorwaarts met onze mooie vereniging. Zo hebben we voor komend seizoen 
een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor ons vlaggenschip in de persoon van 
Mark Moen en zijn we bijna rond met de totale staf. Tevens zijn we in de eindfase 
beland met de keuze voor een nieuwe kledingleverancier en hebben we een 
goede start gemaakt met het updaten van ons Voetbaltechnisch Beleidsplan. 
En het leuke is dat bij al deze projecten veel vrijwilligers betrokken zijn. Daarom 
besteden we in deze nieuwsbrief, naast nog een paar andere onderwerpen, 
aandacht aan deze projecten.

Tenslotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat we 
op zoek zijn naar vrijwilligers voor diverse taken en rollen. Heb je bijvoorbeeld 
bestuurservaring of vind je het leuk om aan relatiebeheer te doen meld je 
dan aan. Wil je weten waar je je kan aanmelden, lees dan onze vaste 
vrijwilligersrubriek met vacatures.

Veel leesplezier en hopelijk treffen we elkaar snel weer op de Pauwmolen!

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)

1

IN DEZE NIEUWSBRIEF

DE VRIJWLIGGER IN BEELD..................................................2

WAT MAAKT SCHEIDSRECHTER ZIJN ZO LEUK?...............3

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN...................................4

VAN WAARDEN NAAR NORMEN SESSIE ............................4

ZATERDAG OPEN OM TE VOETBALLEN...............................5

OVERGANG VAN JEUGD NAAR SENIOREN.........................5

ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE KLEDINGLEVERANCIER.......6

GEVONDEN VOORWERPEN..................................................7

ONZECLUBWINKEL................................................................7

SUPER VRIJWILLIGERS ........................................................7

OPENSTAANDE VACATURES.................................................8

COLOFON

Redactie
Ron Buijze

Bryan van Kampen
John Körver

Bianca van Zwieten
Lars Keijzer

Steven Ravenshorst

Vormgeving & video
Roan Brinkhof

Tim Lötters 

communicatie@
svwippolder.nl

5 februari 2021

5 februari 2021

Een club waar je bij wilt horen!

mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=
mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=


2

SV Wippolder nieuwsbrief

5 februari 2021Een club waar je bij wilt horen!

Danny de Lee
Voorzitter

DE VRIJWILLIGER IN BEELD 

Wat doe je bij SV wippolder?
Ik ben voorzitter van SV Wippolder en ben dus 
onderdeel van het dagelijks bestuur.
Begin 2000 ben ik al 7 jaar voorzitter van de 
club geweest en daarna, vanaf 2015, weer. Als 
voorzitter is het belangrijk om de meningen om 
je heen te verzamelen en die te gebruiken in de 
besluitvorming.  Je bent een soort cement tussen 
de stenen en zorgt voor rust en stabiliteit. Sommige 
keuzes pakken niet voor iedereen goed uit en zijn 
daardoor lastig te nemen. Daarom moet dat altijd 
subtiel en zonder oordelen. Het komt ook weleens 
voor dat we iets besluiten dat niet mijn persoonlijke 
voorkeur heeft, maar wel die van de groep, dan 
moet ik dat wel vertegenwoordigen. 
Uiteindelijk is mijn doel om mensen samen te 
brengen en de club te vertegenwoordigen.

Tijdens de ALV heb je aangegeven dat dit je 
laatste seizoen is als voorzitter.
Ja, dat klopt, ik doe even een stap terug. Dat komt 
omdat ik ook heel veel energie in mijn bedrijf moet 
steken. Mijn vrouw Janneke en ik hebben met ons 
bedrijf “kinderopvang ZON!” inmiddels 14 locaties 
en 160 werknemers. Daardoor houd ik te weinig tijd 
over om ook mijn energie in Wippolder te steken 
en dat is niet eerlijk voor de vele vrijwilligers en 
enthousiastelingen die dat wel doen. Ik ga een stap 
terug doen en wil andere mensen de ruimte geven 
dit in te vullen. 
Voor nu zoeken we een nieuwe voorzitter met 
frisse energie, iemand die communicatief vaardig 
is, helpt bij de besluitvorming en de club kan 
vertegenwoordigen.
Graag zou ik ook meer dames in diverse functies bij 
de club willen zien. Een gemengde samenwerking 
werkt gewoon het beste, dat is ook waar ik in mijn 
bedrijf naar streef. Vrouwen hebben een andere kijk 
op zaken en in een gemengde groep ontstaat meer 
balans in onderwerpen. Dat zien we ook op het veld 
waar t/m de JO15 jongens en meisjes gemengd 
spelen; het geeft een leuke energie en meer balans 
in de teams.

Vertel iets over je tijd bij SV Wippolder.
Al toen ik 3-4 jaar was voetbalde mijn vader bij SV 
Wippolder, toen nog in de Schoenmakerstraat. Hij 
zat ook in het Jeugdbestuur en heeft dat 12 jaar 
gedaan. Zelf ben ik vanaf de C (JO14-15) bij SV 
Wippolder gaan voetballen, waar ik tot mijn 40ste 
heb gespeeld, zowel in vriendenteams als in 
selectieteams. 

Mijn vrije tijd bracht ik door bij SV Wippolder. 
Het was mijn thuishaven, daar zaten (en zitten) 
heel veel vrienden van mij. Samen met veel 
vrijwilligers en hulp van firma Kunz bouwden we 
de kantine en toen deze helaas in brand vloog, 
zetten de vrijwilligers weer de schouders eronder 
en bouwden we een nieuwe kantine. Het was een 
enorme teamprestatie.

Toen ik 38 jaar was ben ik voorzitter geworden. Dat 
was voor mij best spannend, want ik was jong en 
onervaren als bestuurslid. De club verhuisde toen 
ook van de Schoenmakerstraat naar de huidige plek. 
We investeerden toen voor een half miljoen gulden 
in een sporthal; dat was een enorme investering 
en erg spannend. Inmiddels is de Sporthal een 
belangrijke bron van inkomsten voor de club en een 
financiële redding in de soms moeilijke tijden.

Met de komst van de wijk Emerald, groeide 
Wippolder explosief. Het aantal F teams (JO7-8) 
nam toe van 1 team naar 14 teams! Als voorzitter 
waren dat hele drukke tijden. Ook mijn zoon 
ging voetballen bij Wippolder, dus ik was naast 
bestuurslid en speler ook langs de lijn te vinden. 
Ik was 24/7 bij Wippolder en het werd tijd om een 
stapje terug te doen; Hans Prade en later Ton Maas 
nam het stokje over. In 2015 ben ik weer voorzitter 
geworden. 

VERDER OP VOLGENDE PAGINA 
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Wat is jouw beste herinnering bij 
SV Wippolder?
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik heb 
15 jaar geleden bij Wippolder mijn vrouw Janneke 
ontmoet! Zij werkte toen bij kinderopvang “ZON!”, 
waar we nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
voor hebben.

Wat heb je zien veranderen in al die jaren?
Dat is duidelijk de komst van mobiele telefoons 
en social media. Het “echt” spreken met elkaar is 
veranderd. Bijvoorbeeld, toen er nog geen social 
media of internet was, kwam je ter plekke kijken 
of de wedstrijd wel doorging en als de wedstrijd 
niet doorging bleef je hangen in kantine of ging je 
een balletje trappen. Daardoor ontstond veel meer 
sociale binding met de club. Die verandering zag je 
overigens in alle clubs en verenigingen plaatsvinden.
Nu, tijdens Corona, verandert de sociale binding 
met de club ook; je ziet wat dat met kinderen doet en 
hoe belangrijk dat is. Kinderen moeten hun energie 
kwijt en willen lekker naar buiten en samen spelen.

Er zijn veel goede redenen om scheidsrechter 
te worden. Hier zijn een paar van mijn (Lars van 
den Berg) favorieten:

Liefde voor het spel.
Voor mij begint het hier. Je moet echt van het 
spel houden en de unieke reeks vaardigheden en 
talenten waarderen die een voetballer nodig heeft 
om uit te blinken. De meeste scheidsrechters 
zullen ook begonnen zijn door zelf te voetballen en 
sommige doen dit nog steeds. Als scheidsrechter 
blijf je zo betrokken bij het spelletje dat je zo leuk 
vindt. Misschien zelfs wel op een hoger niveau dan 
waar je zelf voetbalde.

Respect voor de spelers
Het spel is voor de spelers. Ze halen het meeste 
uit een spel dat eerlijk en binnen de regels wordt 
uitgevoerd. Als elke speler een gelijke kans heeft 
om te concurreren en beloond te worden voor zijn 
inspanningen, heeft de scheidsrechter zijn werk goed 
gedaan. We zijn het aan de spelers verschuldigd 
om bij elke wedstrijd ons best te doen. Daarom is 
het soms zo dat als na een wedstrijd niemand het 
over de scheidsrechter heeft, de scheidsrechter het 
eigenlijk best goed gedaan heeft. 

Lijkt het je ook een leuke uitdaging om te 
fluiten, laat het ons weten via:
scheidsrechters@svwippolder.nl

WAT MAAKT SCHEIDSRECHTER ZIJN ZO LEUK?

Wat zou je nog willen bereiken voor de club?
Hoewel ik uit het bestuur ga, hebben Berny Wind 
(de Penningmeester) en ik beloofd om te helpen bij 
het realiseren van de volgende 3 stappen, namelijk: 
- het aanleggen van een tweede kunstgrasveld
- het vervangen van de douches
- het plaatsen van zonnepanelen

Uitdaging
Scheidsrechter is een uitdaging. Van slagen voor het 
examen ... tot doorstromen naar hogere niveaus ... 
tot het krijgen van de beste wedstrijden ... tot goed 
werk leveren onder druk in een groot spel. Dit zijn 
allemaal uitdagingen voor elke scheidsrechter. En 
als deze doelen worden behaald, schept dat veel 
voldoening. Geen enkele wedstrijd is hetzelfde. 
Sommige wedstrijden zul je niet veel hoeven te 
doen of vrij gemakkelijk doorheen wandelen. Andere 
wedstrijden zul je echt je beste beentje voor moeten 
zetten en overal scherp op blijven. Voorafgaand weet 
je nooit 100 procent zeker wat je kunt verwachten en 
dat maakt het zo leuk als je na afloop over jezelf 
kunt zeggen dat je het goed gedaan hebt. 

Te veel uitdaging?
Als scheidsrechter zul je ook sterk in je schoenen 
moeten staan. Niet elk team is even makkelijk of 
aardig naar de scheidsrechters toe. Om hier goed 
mee om te kunnen gaan is voor sommige mensen 
ook al een uitdaging op zich. Tegenwoordig is 
het bijna normaal geworden dat bij een simpele 
beslissing van de scheidsrechter het hele team 
begint te schreeuwen en schelden. Een goede 
‘olifantshuid’ creëren of hebben is dan ook wel een 
fijne eigenschap voor een scheidsrechter. Maar dit 
leer je vanzelf ook naarmate je het vaker doet. De 
kunst is dan ook wat er ook in zo’n wedstrijd gebeurd 
altijd eerlijk en neutraal te blijven fluiten. 

mailto:scheidsrechters%40svwippolder.nl%20?subject=
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VOETBALTECHNISCH
BELEIDSPLAN 

Wat als een speler tijdens de wedstrijd in situaties 
komt waarvan hij of zij geen idee heeft hoe die dit 
moet oplossen? Wat doet dit met het spelplezier en 
de verantwoordelijkheid die de spelers binnen het 
veld nemen? Al dit soort vragen en de antwoorden 
daarop hebben geleid tot de aanzet van een nieuw 
voetbaltechnisch beleidsplan onder leiding van HJO 
Arnoud Eekhof. 

Het doel van dit voetbaltechnisch beleidsplan is het 
bieden van structuur en duidelijkheid voor zowel 
spelers als trainers. Dit zodat het voor iedereen 
duidelijk is hoe de trainingen worden ingezet en 
waaraan gewerkt gaat worden. 

In het verleden hebben we ook gewerkt met een 
voetbaltechnisch beleidsplan maar inmiddels was 
het tijd voor een update.

Het uitgangspunt bij het opstellen van dit 
voetbaltechnisch beleidsplan waren de vragen: 
Wat voor club willen we zijn?  Welke voetbalvisie 
hebben wij en hoe willen we die uitdragen binnen 
de club? En welke uitgangspunten hanteren we 
als randvoorwaarden en welke ideeën zijn er die 
het beste passen bij Wippolder zodat de club 
herkenbaar is voor de buitenwereld?  Kortom wat is 
onze voetbalidentiteit! 

Zoals we als club willen zijn, onze droom met 
kernwaarden, moet in lijn zijn met hoe we 
voetballen. Het is gek als we buiten het veld wel 
verantwoordelijkheid nemen of respect tonen maar 
binnen het veld niet. Dit dragen we als leden en 
vrijwilligers met elkaar uit. Een ander belangrijk doel 
is het versoepelen van de overgang van de jeugd 
naar de senioren. 

Als hoofdlijn van het voetbaltechnisch beleidsplan 
zijn 5 spelprincipes vastgesteld die de Wippolder 
speelstijl moeten vormgeven, dit zijn:

Spelprincipes verdedigend 
1.  We verdedigen om zo weinig mogelijk   
     kansen toe te staan. 
2.  We houden de as van het veld dicht.
3.  We willen het initiatief houden door de   
     tegenstander te dwingen bepaalde keuzes  
     te maken. 
4.   We proberen in de buurt van de bal een   
      overtal te hebben.
5.   We gaan jagen op de bal bij een foute         
      of moeilijke pass of aanname van de   
      tegenstander.

Spelprincipes aanvallend 
1.   We willen combinatievoetbal spelen met een                 
      snelle balcirculatie.
2.    We willen een speler een linie laten doorschuiven.
3.   De bal moet altijd teruggespeeld kunnen worden.
4.   In de buurt van het doel van de tegenstander      
      moet elke actie gericht zijn op scoren. 
5.   Er is altijd variatie in manier van vrijlopen en     
      spelers zijn altijd aanspeelbaar.

Voor de winterstop is er een online sessie, onder 
leiding van Kees van der Zweep en Bryan van 
Kampen, over waarden en normen geweest. Samen 
met diverse zeer betrokken personen binnen de 
club zijn zij op zoek gegaan naar het antwoord op 
de vraag:

‘Wat voor club willen wij zijn als Wippolder?’

Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor het 
beleidsplan wat wij aan het schrijven zijn. Tijdens het 
schrijven van dit plan is de behoefte om de cultuur van 
de club precies op te schrijven naar voren gekomen. 
Met deze sessie zullen wij een aanzet maken. De 
eerste sessie was uiterst productief en binnenkort 
staat er een nieuwe sessie op de planning. 

Op naar weer een stap voorwaarts voor onze 
mooie club. 

VAN WAARDEN NAAR 
NORMEN SESSIE
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ZATERDAG OPEN OM
TE VOETBALLEN

Zoals je hopelijk al weet is SV Wippolder op zaterdag 
een aantal uren open om zo oefenwedstrijden of 
extra trainingen mogelijk te maken. Eerder in de 
lockdown was dat nog niet mogelijk, onder andere 
omdat we zo goed en veilig mogelijk om willen gaan 
met de Corona regels, in het belang van de kinderen, 
maar ook in het belang van de vrijwilligers.

Hoe werkt het?
Gedurende de week kunnen oefenwedstrijden 
worden opgegeven bij de hoofdtrainers, zodat de 
beperkte capaciteit van de velden zo goed mogelijk 
benut kan worden, en gezorgd kan worden dat 
iedereen een eerlijke kans krijgt op het spelen van 
een oefenwedstrijd of hebben van een training. Op 
basis van de inschrijvingen wordt vervolgens door 
het wedstrijdsecretariaat een spelrooster gemaakt, 
wat donderdag op de website wordt gezet. Hierbij 
wordt ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk achter 
elkaar wordt gespeeld, met een kleine pauze, zodat 
het sportpark altijd bemand is. Op zaterdagochtend 
wordt het sportpark geopend en worden de 
handhavers geïnstrueerd; de coaches en trainers 
zetten de velden uit en de kids kunnen arriveren 
om te ballen. Na afloop van de laatste wedstrijd 
moet het veld natuurlijk weer worden opgeruimd 
en het sportpark natuurlijk ook weer netjes worden 
afgesloten. Al met al zit je al gauw aan 5-10 
vrijwilligers en vele appjes.

Dus vind je het leuk om met je team op Zaterdag te 
spelen of te trainen, geef je via je trainer op bij de 
hoofdtrainer van je lichting! Mocht je het leuk vinden 
om te helpen bij het organiseren, laat het ook weten!   

Als vereniging vinden wij het zeer belangrijk dat de 
oudere jeugd een goede overgang heeft naar de 
senioren. Daarbij vinden wij dat iedere senior een 
goede plek moet hebben in een fijn elftal, zowel 
prestatiegericht als recreatief. Ervaring leert ons, als 
je hier geen aandacht aan geeft en niet tijdig mee 
begint, spelers buiten de boot kunnen vallen.

De seniorencommissie, bestaande uit Folkert 
Schrok , Bianca van Zwieten, Janneke Rietbergen 
en André Friebel zijn sinds eind 2020 al begonnen 
met de voorbereidingen voor seizoen 2021-2022.

Waarom al zo vroeg beginnen? 
Om duidelijkheid en rust te creëren voor de leden 
en Wippolder en te zorgen dat alles klaarstaat voor 
het volgende seizoen. Denk hierbij aan voldoende 
wedstrijdshirts, trainingsmateriaal en indeling van 
velden, trainings- en wedstrijdtijden.

De huidige verwachting is dat we gaan groeien van 
ca. 3 seniorenteams op het veld naar 10 teams.
Naast veldvoetbal hebben we de 7x7 competitie (nu 
45 spelers) en zaalvoetbal (3 teams). 
Ook hierin zijn mogelijkheden voor jeugdspelers. 

Op dit moment zijn we in gesprek met de Onder 19 
teams om aan te geven wat de (on)mogelijkheden 
zijn en te luisteren naar wat er leeft bij deze 
groepering.

OVERGANG VAN JEUGD 
NAAR SENIOREN 

VAN WAARDEN NAAR 
NORMEN SESSIE
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Dan kom je ‘s morgens om te handhaven bij de 
wedstrijden onderling op zaterdag en dan ga je 
ook schoonmaken. Op eigen initiatief. Met een 
ijzige poolwind. Joline en Marije deden het met een 
prachtig resultaat. 

Wil je ook jouw steentje bijdragen en sta je open 
voor leuke klussen of functies bij Sv Wippolder. 
Meld je aan bij vrijwilliger@svwippolder.nl 

Een club waar je bij wilt horen!

SUPER VRIJWILLIGERS

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  

Bij Wippolder blijven er na de training of wedstrijd 
vaak kledingstukken of andere voetbalspullen 
achter op het veld of in de kleedkamer. De weg van 
de kledingstukken was uiteindelijk belanden in de 
verzamelbak in de commissiekamer.

Daar bleven ze lang, veel te lang, liggen zonder 
eigenaar. We willen dat vanaf nu anders gaan doen. 
We brengen de kledingstukken per stuk naar de 
website met zoveel mogelijk kenmerken. Herken je 
een item laat dat dan weten en maak een afspraak 
om het op te halen.

De gevonden voorwerpen en de procedure staan 
uitgelegd op de website.

GEVONDEN VOORWERPEN 

Pagina te vinden op de website:

Voorbeeld van gevonden item:

mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20?subject=
https://www.svwippolder.nl/1122/onzeclubwinkel/
https://www.svwippolder.nl/1295/469/procedure-gevonden-voorwerpen/
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Wippolder is al een tijd zoek naar een nieuwe 
kledingleverancier voor de komende jaren. Door 
het bizarre jaar met de Corona beperkingen is het 
voor ons moeilijk geweest om met leveranciers en 
veel mensen om tafel te zitten tijdens een kleding 
presentatie van een leverancier. We hebben dit zo 
goed als mogelijk gedaan (in kleine sessies) met de 
mogelijkheden die we hadden.

We zijn gestart met een lange lijst van mogelijke 
leveranciers die bij onze club zouden kunnen 
passen. Veel uitzoekwerk , catalogussen 
doorpluizen, websites vergelijken, kleding pakketten 
samenstellen, kledingmerken vergelijken met elkaar 
en vele overleggen zijn er al veel uren in gaan zitten.

Uiteindelijk heeft de kleding commissie van de lange 
lijst met leveranciers een selectie gemaakt waar de 
club verder mee kan. Een leverancier moet in onze 
ogen voldoen aan een aantal aspecten:

De leverancier moet een complete clublijn voor 
een langere termijn kunnen leveren inclusief 
onze Wippolder wedstrijdshirts. Ook moet de 
leverancier tegen een goede prijs, kwaliteit en 
met de juiste service voetbalkleding en voetbal 
gerelateerde artikelen kunnen leveren. Denk ook 
aan voetbaltassen, goede kousen, keeperskleding 
en kledingpakketten voor teams.

Een club waar je bij wilt horen!

ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE KLEDINGLEVERANCIER

De leveranciers die nu nog over zijn voldoen alle 3 
aan die aspecten. We hebben in een coronaproof 
setting een look & feel sessie gehouden met een 
aantal leden (2 senioren, 2 junioren en 2 dames) 
getoetst of de merken bij Wippolder zouden kunnen 
passen. Was een positieve en heel leuke sessie, met 
goede feedback van onze leden. Helaas hadden we 
niet de gehele clublijn tot onze beschikking, maar 
was het zeker meer dan nuttig.

Hoe nu verder, met de overgebleven leveranciers 
gaan we nu verder om te onderhandelen over 
voorwaarden, prijzen en hoe ze ons als club kunnen 
ontzorgen. Daarbij hoort een goede webshop met 
transparante prijzen, levertijden en een winkel 
waar je naartoe kan om de kleding te passen. We 
moeten ook teams als geheel kunnen aankleden 
met aantrekkelijke kortingen en een goede levertijd.

We kijken er naar uit om jullie in de volgende 
nieuwsbrief weer meer te kunnen vertellen waar we 
staan in het proces.

Kledingcommissie Wippolder
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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/

