
NIEUWSBRIEF
UPDATE

Beste Wippoldernaren,

Het is alweer even geleden dat je onze laatste Nieuwsbrief hebt ontvangen. 
Met Corona grotendeels achter ons is het tijd voor een frisse, nieuwe Paas-
Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief gaan we weer eens bijpraten over wat er 
binnen SV Wippolder gaande is. 

Ton Maas
(Voorzitter)
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HORECA

We mogen alweer een aantal maanden genieten 
van de nieuwe uitbater van onze keuken: Chillings 
bij de Buren. Het blijkt een geweldige klik. Chillings 
denkt ontzettend goed mee en is vaak bereid om 
extra open te zijn en lekkere dingen klaar te maken 
voor bijzondere gelegenheden. We zijn daarom erg 
blij met deze samenwerking. Een schot in de roos!
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We zijn erg blij dat we, na het plotseling wegvallen 
van Fred van der Valk, een aantal enthousiaste 
mensen bereid hebben gevonden om de belijning 
van veld 2 en 3 op zich te nemen. Joop Zandbergen, 
Dirk van den Bos en Albert Uythof belijnen in 
weer en wind en ondanks diverse obstakels elke 
twee weken deze velden. Een klus waar wij ze zeer 
dankbaar voor zijn!

Zoals vorige keer aangegeven zouden we deze 
zomer een 2e kunstgrasveld krijgen. De aanleg 
daarvan zou 30 mei starten en ca. 2 maanden 
duren. Echter ontvingen wij op woensdag 13 
april van de gemeente helaas bericht dat er 
bodemverontreiniging is geconstateerd en dat 
brengt een geheel nieuwe situatie met zich, 
waardoor aanleg naar alle waarschijnlijkheid 
(flinke) vertraging op gaat lopen. We bespreken 
deze situatie volgende week met de gemeente en 
B.A.S.

GEBOUW/VELDEN

Op veld 1 krijgt de ballenvanger aan de flat-kant 
over de gehele breedte dezelfde hoogte en we zijn 
met de gemeentes Delft en Pijnacker-Nootdorp 
aan het kijken of we iets van een loopbruggetje 
kunnen laten maken om verdwaalde ballen uit dat 
stuk terug te kunnen halen.
 
Met de gemeente Delft zijn we ook in gesprek 
over een scheidingswand in de sporthal, zodat er 
overdag aan meerdere klassen tegelijk sportles 
gegeven kan worden. 

De scooterparkeerplaatsen aan de voorkant zijn 
gereed (met dank aan Walter Hoogervorst) en 
worden goed en netjes gebruikt. Dat is echt fijn om 
te zien en daar zijn we iedereen heel dankbaar voor! 
Een punt van aandacht is nog wel de stalling van de 
fietsen. Die staan regelmatig ook in de doorgang, 
en dat geeft problemen als er een ambulance door 
moet. Daar dus nog wel het vriendelijke verzoek om 
de fietsen echt in de daarvoor bestemde plekken te 
zetten. Bij grotere evenementen is echter gebleken 
dat daarvoor dan te weinig plaats is. Daarom zullen 
we in die situaties enkele autoparkeerplaatsen 
‘opofferen’ om zodoende extra ruimte te creëren 
voor fietsen en scooters. 

Voor ZON! is er een houten stalling gebouwd 
waarin zij haar vier bakfietsen kwijt kan, zodat die 
niet binnen in het gangpad hoeven te staan. Dat 
betekent wel dat er wat minder ruimte beschikbaar 
is gekomen voor fietsen, reden waarom we het 
witte verkoophok zullen gaan verwijderen.  

Tot slot is het douchesysteem vervangen. Dat werkt 
fantastisch en daar is iedereen erg blij mee, ook 
onze huurders zoals de Koplopers. 

Komende jaren zal er nog veel aan onderhoud 
moeten gebeuren. Op 7 mei staat er weer een 
klusdag in de planning, dus als we daar weer met 
veel mensen de handjes uit de mouwen kunnen 
steken komt dan ons complex uiteraard weer ten 
goede. Leuk om te doen, en ook hartstikke gezellig 
om andere mensen te leren kennen. Hier volgt nog 
berichtgeving over.
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Overgang naar zaterdag 
Met ingang van komend seizoen gaat het 1e elftal 
van de zondag naar de zaterdag. Die beweging is 
ingezet en wij gaan daarin mee. De KNVB heeft 
een geheel nieuwe structuur neergezet voor het 
seizoen 2022-2023. Lees deze structuur hier. 
Voor het 2e zondag-selectie elftal wordt nog 
bekeken hoe we dit het beste kunnen inpassen.

JAKO kleding 
Qua kleding lopen alle teams er dit seizoen weer 
netjes bij in de nieuwe JAKO-wedstrijdshirts, 
-kousen en -broekjes. Ieder team heeft hierbij wel 
de verantwoordelijkheid om netjes om te gaan met 
de shirts. Zie hiervoor ook het kledingreglement op 
de Wippolder-website.

De Jeugdtrainers hebben een JAKO-trainingspak in 
bruikleen ontvangen en lopen er ook weer keurig en 
herkenbaar bij op de trainingen en wedstrijddagen.

De JAKO-kleding kan via de Wippolder-website 
bekeken of besteld worden via svwippolder.
clubwereld.nl/. Ook kan er in de winkel van Wijtman 
gepast worden. De levertijden hebben helaas 
invloed op de beschikbaarheid in de winkel.

De teambestellingen komen gelukkig ook op gang, 
maar leverancier JAKO heeft helaas ook nog steeds 
last van vertragingen op de leveringen vanuit de 
fabrieken. Maar ze doen hun uiterste beste om dat 
voor elkaar te krijgen en zeker voor het seizoen 
2022-2023.

Verder zijn we meer dan tevreden over de JAKO-
kleding qua uitstraling en pasvorm en zien we 
steeds meer leden in de nieuwe Wippolder-
kledinglijn lopen. Daar zijn we meer dan trots op! 
Heel veel dank is op dit vlak verschuldigd aan Hans 
Albersen en Dick de Wal.
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Meidenvoetbal 
Het Meidenvoetbal binnen Wippolder timmert aan 
de weg. We willen steeds meer meiden bereiken en 
zo snel mogelijk een extra meidenteam en eerste 
vrouwenteam realiseren. Voor de jongere meiden 
tussen 10-13 jaar organiseren we elke woensdag 
open trainingen, waarbij zowel leden als niet-leden 
welkom zijn. 

Wandelvoetbal
Ook het wandelvoetbal (55+) op de 
woensdagmiddag begint echt een vlucht te nemen. 
Begonnen we met ca. 5-6 mensen, inmiddels zijn 
we verdubbeld naar 12 deelnemers. Ontzettend 
leuk om te zien. Ook de samenwerking met Full 
Speed en DHL loopt prima. Veel dank aan John 
Körver en Kees de Visser, die dit initiatief zo goed 
hebben neergezet. 

Technische Staf
Ten aanzien van de Technische Staf is al eerder 
meegedeeld dat die voor komend seizoen rond is. 
Ook binnen de Jeugdafdeling zijn inmiddels met de 
Hoofdtrainers, Selectietrainers en overige trainers 
gesprekken gevoerd en ook daar zien we dat zo 
goed als iedereen ook volgend jaar door wil. Dat 
is ontzettend fijn, want daarmee kunnen we het 
nieuwe seizoen veel beter voorbereid starten! 

VOETBALZAKEN

https://haaglandenvoetbal.nl/2022/04/06/knvb-wijzigingen-competitie-reserve-teams-mannen-seizoen-2022-2023/
https://www.svwippolder.nl/1321/wedstrijd-kleding/
https://www.svwippolder.nl/1321/wedstrijd-kleding/
http://svwippolder.clubwereld.nl/
http://svwippolder.clubwereld.nl/


Spaaracties
In totaal hebben met de 3 spaaracties ruim 10.000 
opgehaald. Het blijkt helaas toch nog best een 
lastige keuze wat we met dit geld het beste kunnen 
aanschaffen en waarmee we de jeugd het grootste 
plezier doen. Iets van een voetbal-/panna-kooi zal 
het waarschijnlijk wel gaan worden, die dan op het 
puntje moet komen omdat er verder eigenlijk geen 
geschikte plek is.

Sponsoring
Met enkele nieuwe leden toegevoegd aan 
Sponsorcommissie hebben we inmiddels een 
professionele presentatie voorhanden die we 
kunnen inzetten bij het benaderen/aantrekken 
van potentiële sponsors en het behouden van 
bestaande sponsoren. Dit is een belangrijke 
inkomstenbron, en hier kunnen we nu meer gas op 
gaan geven. In een volgende editie zullen we de 
leden van deze commissie en hun activiteiten nader 
aan jullie voorstellen. Speciale dank aan Stephan 
Schneider voor zijn commerciële  denkwerk en het 
maken van een geheel nieuw commercieel plan!

Protocol Sociaal Veilig sporten
Dit traject is enkele maanden geleden opgezet 
om ervoor te zorgen dat iedereen binnen S.V. 
Wippolder een veilig voetbal-/sportklimaat ervaart.

Jullie hebben op de site al enkele berichten 
hierover kunnen lezen, waaronder de procedure 
om grensoverschrijdend gedrag te melden. Onze 
dank gaat uit naar Linda Beeksma en Barbara 
Callenbach, die hier veel energie in hebben 
gestoken en dit echt heel goed hebben neergezet. 
Het is nog niet volledig gereed, maar in korte tijd 
zijn er echt flinke stappen gezet.

Zij hebben ook interviews afgenomen bij leden en 
ouders langs de velden, waaruit veel waardevolle 
informatie is gekomen. Aandachtspunten die o.a. 
werden genoemd is aantal en kwaliteit van (jeugd)
trainers, voldoende en kwalitatief goede materialen, 
vergroten van het clubgevoel (zoals meer 
wisselwerking oudere en jongere jeugd), een betere 
ontvangst van uit-teams, een betere uitstraling van 
het clubgebouw en betere communicatie. Zaken 
die wij ons absoluut ter harte nemen, maar die 
ook worden beïnvloed door de handjes die ervoor 
nodig zijn om dit allemaal aan te pakken en goed 
te organiseren. Zonder voldoende handjes is het 
simpelweg niet allemaal te besturen zoals we dat 
graag zouden zien… 
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OVERIG
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SUPER VRIJWILLIGERS  
Dirk en Joop maken wekelijks een ronde over het 
terrein waarbij ze al het zwerfvuil oprapen en onze 
club weer helemaal netjes maken!

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:  
 - GRENSRECHTER ZONDAG 2
 - LEDEN VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
 - LEDEN COMMISSIEKAMER
 - VERSTERKING BESTUUR
 - LEDEN SPONSORCOMMISSIE
 - SCHEIDSRECHTER ZAALTEAM
 - SCHEIDSRECHTERS VELD 
 - MANAGER VOETBAL    
              ONDERSTEUNENDE ZAKEN
 - BARCOMMISSIE ZATERDAG
 - VRIJWILLIGERS ORGANISATIE   
   FAMILIEVOETBALDAG 2 EN 3 JULI

Een club waar je bij wilt horen!

OPENSTAANDE 
VACATURES 

KLIK HIER VOOR 
DE VACATURES 

mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20%20?subject=
https://www.svwippolder.nl/1244/vacatures/
https://www.svwippolder.nl/1244/vacatures/
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TOEKOMST

We zien inmiddels leuke initiatieven vanuit de 
oudere Jeugd-/Selectiespelers ontstaan om 
zaken voor de club op te pakken: het geven van 
clinics en trainingen aan jeugdteams, het helpen 
schoonmaken van kleedkamers, het fluiten 
van jeugdwedstrijden en het draaien van Bar-/ 
Commissiekamerdiensten. Gaaf om te zien. Zo 
maken we er echt een club van! De Pupil van de 
Week slaat ook erg goed aan.
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Komend seizoen zal deze interactie nog groter 
worden als het 1e (en mogelijk 2e) elftal) naar de 
Zaterdag verhuist inclusief alle supporters. Dat 
brengt wel andere aandachtspunten met zich, nu 
de zaterdag van oudsher een Jeugd-dag is. Waar 
de zaterdag nu rookvrij is zullen we hier serieus 
naar moeten kijken, evenals naar de aanvangstijd 
van het schenken van alcohol. Maar ook de wijze 
van supporteren vanaf het balkon, waar er dan 
ook veel kinderen aanwezig zullen zijn. We willen 
hierin voor iedereen een goede middenweg zien te 
vinden.

Voor ons is heel erg belangrijk dat iedereen 
zich thuisvoelt bij SV Wippolder. Daarom zijn 
we ook gestart met een campagne op de TV-
schermen om alle mensen die zich inzetten voor 
de club aandacht te geven: van scheidsrechters tot 
belijners, van barpersoneel tot schoonmakers, en 
van jeugdtrainers tot commissieleden. Jullie zullen 
dus vaker vertrouwde gezichten op de schermen 
voorbij zien komen, gewoon omdat we niet zonder 
hen kunnen en zij het verdienen om op deze manier 
in net zonnetje gezet te worden!
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Wat we binnen onze vereniging nog missen is een 
Jeugdraad. We hebben wel een Spelersraad - die 
de (belangen van de) Selectie vertegenwoordigt 
- maar we missen nog een Jeugdraad die de 
belangen van de jeugd(teams) vertegenwoordigt. 
Dit orgaan kan als sparringpartner voor het bestuur 
fungeren ten aanzien van Jeugd-gerelateerde 
zaken. We willen graag nog meer de verbinding met 
de Jeugd en wat hun bezighoudt leggen. Maarten 
van Limburg is bezig om hier een notitie over te 
maken zodat we hier concreet handen en voeten 
aan kunnen gaan geven.
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In dat kader vinden we het ook erg belangrijk 
om jaarlijks voor elke groepering iets leuks te 
organiseren, waarmee we herinneringen kunnen 
bouwen. Want dat is toch wat je als club wilt: dat 
iedereen die hier voetbalt later niet alleen op een 
leuke voetbaltijd terug kan kijken, maar ook op 
activiteiten daaromheen zoals een Midweek, die 
voor altijd in hun herinnering zullen blijven.

We zijn tot slot ook al voorzichtig gestart met de 
voorbereidingen voor een Familiedag (waarschijnlijk 
medio juli), dus als er mensen zijn die hierin willen 
meedenken of helpen: laat het ons vooral weten.
Hiermee blijven we bouwen aan een club waar 
iedereen bij wil horen! 

Fijne Paasdagen!


