
NIEUWSBRIEF
UPDATE

Beste leden,

Het is alweer even geleden dat je onze laatste Nieuwsbrief hebt ontvangen. 
Hoogste tijd dus om je weer eens bij te praten over wat er binnen SV Wippolder 
gaande is.

Waar het voetbalseizoen nog hoopvol van start ging zitten we inmiddels weer 
in een lockdown, waarvan nog onzeker is hoe lang die daadwerkelijk zal duren. 
We moeten dus wederom flexibel zijn in hoe we toch kunnen blijven bewegen 
binnen de bestaande mogelijkheden.

Maar niet kunnen voetballen zoals we graag zouden willen betekent niet dat er 
niets gebeurt. Integendeel. In deze nieuwsbrief volgen kort wat zaken die we 
afgelopen maanden hebben opgepakt.

Ton Maas
(Voorzitter)
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HORECA

Allereerst was daar de nieuwe uitbater van onze 
keuken begin oktober, die gelukkig bijzonder goed 
is ontvangen. We zijn de samenwerking aangegaan 
met “Chillings Bij de Buren”. Zij runnen ook het 
sportcafe in de zaal van Emerald.
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GEBOUW/VELDEN

We zijn eindelijk zover dat het douche-systeem 
wordt vervangen, waardoor we naar verwachting 
vanaf medio januari weer ongestoord van alle 
douches gebruik kunnen maken.

Van de gemeente hebben we definitief akkoord 
ontvangen op een tweede kunstgrasveld, dat eind 
van het lopende seizoen wordt aangelegd op de 
plaats waar nu het Wetraveld ligt (veld 3).

Op de (kleine) parkeerplaats voor de ingang van 
het gebouw gaan we een aparte parkeerplaats 
voor scooters creëren. Hiermee voorkomen we 
gevaarlijke situaties en creëren we rust en overzicht.

GEBOUW/VELDEN

VOETBALZAKEN

Van zondag naar zaterdag 
Bij de KNVB hebben we aangegeven dat we met 
het 1e elftal vanaf volgend seizoen horizontaal 
overstappen van de zondag naar de zaterdag. Dit 
is een beweging die we in Nederland en ook in 
ons district West II al veel zien en waarin we graag 
meegaan. Of deze mogelijkheid er ook voor het 2e
elftal komt is nog onduidelijk. Er is hiervoor een 
lobby gaande richting de KNVB. 

Walking Football
Vanaf oktober is de pilot Walking Football 
(Wippolder Wandelvoetbal) gestart. Een initiatief 
om ook 60-plussers op een verantwoorde manier 
te kunnen laten bewegen. We zoeken hier ook de 
samenwerking met andere verenigingen als DHL 
en Full Speed. De eerste 10 leden hebben we al
mogen begroeten!
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Hoofd jeugdopleding 
Binnen de Jeugdafdeling hebben we afscheid 
genomen van het Hoofd Jeugdopleiding. We 
zien gelukkig dat de zittende hoofdtrainers dit 
gat zeer energiek met elkaar dichten. Natuurlijk 
levert dit ook uitdagingen op, maar stap voor stap 
worden alle issues opgepakt. Zaken als kleding en 
materiaalbeheer verdienen de nodige aandacht en 
gaan die nu ook meer krijgen. Er ligt inmiddels een 
beheerplan voor alle (trainings)materialen, dat ook 
moet zorgen voor een betere start voor
het nieuwe seizoen. 

JAKO kleding 
De wedstrijdshirts van JAKO zijn geleverd voor 
de overige senioren, een aantal teams hebben er 
nog net een wedstrijd in kunnen spelen voordat 
de beperkingen mbt COVID ons het voetbal weer 
onmogelijk maakte.

De wedstrijdshirts voor de jeugd zijn gedeeltelijk 
binnen en we verwachten zonder tegenslag de 
laatste partij in januari, zodat we de 2e helft van 
het seizoen in de nieuwe wedstrijdshirts kunnen 
spelen.

Voor de JAKO-kleding trainingspakken en 
training shirts etc. is het nog behelpen. Er komt 
mondjesmaat wat binnen in bepaalde maten. Er 
zijn nog steeds problemen in de keten m.b.t. tot 
productie en transsport.

Dat bemoeilijkt de uitgifte aan team bestellingen en 
aanschaf van kleding in de winkel.

We hopen snel met goede berichten te komen en 
houden jullie op de hoogte.
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Verlenging hoofdtrainer Mark Moen
Het contract met onze huidige hoofdtrainer, Mark 
Moen, is met twee seizoenen verlengd. Daar zijn 
we zeer blij mee. Over het assistent-trainerschap 
zijn we op dit moment in gesprek met een
kandidaat. Dit omdat de huidige assistent-trainer, 
Sandro Tarantino, helaas volgend seizoen moet 
stoppen vanwege andere verplichtingen.

Delftse Sportweek 
In oktober hebben we meegedaan met de Delftse 
Sportweek, waarbij Delvenaren van alle leeftijden 
en pluimage de mogelijkheid werd geboden 
om kennis te maken met een sport. Wij hebben 
hieraan bijgedragen door een paar workshops 
meidenvoetbal te organiseren en het wandelvoetbal 
te promoten.

Vrouwenvoetbal 
Het opzetten van een gedegen vrouwenvoetbal-tak 
binnen SV Wippolder loopt helaas door Corona wat 
vertraging op, maar is zeker nog in scope.
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OVERIG

Alleen nog pinnen
Vanaf 1 januari stoppen we met cash betalen en 
kan er alleen nog met pin betaald worden. Een 
in november gehouden inspraakronde leverde op 
dat onze leden hier absoluut begrip voor kunnen 
opbrengen: met cash geld betalen is niet meer van 
deze tijd en brengt ook kas-technische issues
met zich. 
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Spaaracties
We hebben de afgelopen maanden een drietal 
bijzonder profijtelijke spaaracties gehad, waarvoor 
een grote dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt op zijn plaats is:

1) De Grote Clubactie, die ruim EUR 6.000,-  
heeft opgeleverd (idee: besteden aan een panna-
kooi);

2) De Plus-spaaractie: deze heeft ruim EUR 2.100,- 
opgebracht (idee: besteden aan een video-analyse-
systeem);

3) De AH-Passie-actie, die ook ruim EUR 2.000,- 
heeft opgebracht.Protocol Social Veilig sporten

Tot slot werken we aan een Protocol Sociaal 
Veilig sporten, waarin we de contouren aangeven 
waarbinnen we al onze leden een veilig klimaat 
willen bieden om in te sporten. 

En we hebben aan een grote groep vaste vrijwilligers 
een training Levensreddend Handelen gegeven, 
zodat we meer mensen op ons complex aanwezig 
hebben die weten wat te doen als zich onverhoopt 
een levensbedreigend incident voordoet. 
Vervolgstap is om hieraan meer bekendheid te 
geven binnen de club.

Sponsorplan 
We hebben ook stappen gezet in het opstellen van 
een geheel nieuw sponsorplan, waarbij ook veel 
meer aandacht is voor de relationele kant. Een 
sponsor binnenhalen is één, maar hem behouden 
en iets kunnen bieden is een tweede. Met dit plan 
kunnen we ook aan dit laatste meer
invulling geven.
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Uiteglicht: belijner veld 2 en 3  
Begin januari werden we opgeschrikt door het bericht 
van het plotselinge overlijden van Fred van der Valk. 
Fred was erg actief op de club, naast de wekelijkse 
schoonmaak van de kleedkamers deed hij ook de 
belijning van veld 2 en 3. Een secuur klusje, hij deed  
het met verve. Om deze treurige reden zijn we nu 
op zoek naar een nieuwe belijner. Heb je interesse 
stuur een bericht naar: bestuur@svwippolder.nl 

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

Zonder vrijwilligers geen club! Hieronder de meest 
actuele vrijwilligersvacatures: 

 - SELECTIETRAINER voor de J017-1

 - SELECTIETRAINER voor de J014-1

 - BELIJNER VOOR VELD 2 en VELD 3 

 - GRENSRECHTER ZONDAG 2

 - LEDEN VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

 - PENNINGMEESTER

 - LEDEN COMMISSIEKAMER

 - VERSTERKING BESTUUR

 - LEDEN SPONSORCOMMISSIE

 - SCHEIDSRECHTER ZAALTEAM

 - SCHEIDSRECHTERS VELD 

 - MANAGER VOETBAL    
              ONDERSTEUNENDE ZAKEN
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OPENSTAANDE 
VACATURES 

KLIK HIER VOOR 
DE VACATURES 
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AFSLUITER

Zoals jullie kunnen zien gebeurt er het nodige binnen de club, en dat is mooi. De club staat er prima 
voor qua aantal leden en ook financieel zijn we ondanks de pandemie gezond. Ook de verbinding 
tussen alle geledingen krijgt langzaam maar zeker steeds meer vorm, zelfs ondanks Corona.

Gaat daarmee dan alles goed? Nee, zeker niet. Met name de seizoens-start was niet op alle fronten 
goed op orde: onvoldoende/slechte ballen, te weinig trainingsmaterialen, niet voor elk team een trainer, 
niet altijd voldoende aandacht voor deze goedwillende trainers, alsook moeite om scheidsrechters te 
regelen. Dat is natuurlijk niet wat we willen en we hebben hier ook echt veel aandacht voor, zodat we 
komend seizoen hier niet weer tegenaan lopen.

Voor een deel vloeit dit helaas nog wel voort uit het relatief beperkt beschikbare aantal vrijwilligers. 
Dat zou nog steeds best wat meer mogen: samen zaken oppakken maakt het werk voor iedereen nu 
eenmaal leuker en lichter. Dus als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren (en dat kan samen met 
een vriend/vriendin, teamgenoot, ouder, buurman/-vrouw enz.), laat het ons weten. Het hoeft echt 
zoveel tijd niet te kosten, zeker niet als we met velen zijn. Je merkt aan de bestaande vrijwilligers dat zij 
hun taken écht leuk vinden. Wij kijken uit naar een 2e seizoenshelft die het hopelijk mogelijk maakt om 
weer als vanouds te voetballen. Voor nu wensen wij iedereen een heel goed, gezond en sportief 2022!
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