
NIEUWSBRIEF
UPDATE

Beste leden,

Het was alweer met de Pasen dat onze laatste Nieuwsbrief verscheen. Hoogste 
tijd dus voor een update.

Veel leesplezier!

Ton Maas
(Voorzitter)
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Een club waar je bij wilt horen!

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


2

SV Wippolder nieuwsbrief

SPORTPARK

Verfwerk
Het verven van de kleedkamers vordert gestaag. 
Nog maar drie te gaan! De douchegedeeltes 
moeten nog wel in alle 10 de kleedkamers. De 
bedoeling was om dit 14 november aan te pakken, 
maar vanwege enkele afzeggingen moet hiervoor 
een nieuwe datum worden geprikt. Ook hebben we 
op de stoep voor de entree met blauwe en witte 
kleuren en de letters NP duidelijk gemaakt dat daar 
NIET geparkeerd mag worden en er GEEN fietsen /
scooters geplaatst mogen worden. Dan houden we 
die ruimte netjes vrij voor ambulances (want er zal 
zich maar een situatie voordoen dat elke seconde 
telt). 

Fotowand entree
Op 7 november zijn foto’s gemaakt van families 
met een lange traditie binnen de club. Zij komen 
met een mooie print op de glaswand boven de 
trap. Voor de fotowand rechts in de entreehal is 
inmiddels alle fotomateriaal binnen en hiervoor is 
op 9 november een eerste opzet gemaakt samen 
met Fastgood Reclame.

Bruggetje 
Helaas raken we nog met regelmaat ballen 
kwijt die over de ballenvanger op veld 1 worden 
geschoten en in het prachtige natuurreservaat 
erachter terechtkomen. De gemeente heeft eerder 
een offerte gevraagd voor een bruggetje, maar dat 
werd een hele dure grap. Daarom gaan we er nu 
zelf eentje maken, waarbij de gemeente gelukkig 
bereid is om de kosten te vergoeden. Wel met als 
eis dat er via die brug geen toegang mogelijk is 
naar ons sportpark. We zijn bezig om een ladder 
om te bouwen die als brug dient. De ladder wordt 
opgehangen aan het hek met beugels met een slot. 
Het gebruik en opbergen vraagt discipline, maar het 
zal makkelijker worden om de sloot over te steken 
om de bal te zoeken. 

Zonnepanelen
Onze energielevenancier Innova gaat zonnepanelen 
op het dak van het hoofdgebouw leggen. Daarvoor 
dient eerst het dak nagekeken en gerepareerd te 
worden, wat niet meer kan als de panelen erop 
liggen. Hier hebben we een partij voor gevonden. 
Dit gehele traject - reparatie en aanleg - dient 1 
maart afgerond te zijn.
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Kunstgras
We zijn nog steeds positief gestemd over de aanleg 
van een nieuw kunstgrasveld op veld 3 komende 
zomer. Daar komt dan ook meteen nieuwe LED-
verlichting. Er is inmiddels aanvullend bodem- en 
wateronderzoek verricht en op basis daarvan wordt 
een Plan van Aanpak met bijbehorende planning 
gemaakt. Wordt vervolgd.

Koelcel
Aan vervanging van de huidige koelcel in de 
bijkeuken zitten wat haken en ogen, omdat 
in de leidingen vloeistof zit die alleen door 
gespecialiseerde bedrijven mag worden verwijderd. 
Er zijn inmiddels offertes opgevraagd voor sloop en/
of plaatsing van een kleinere koelcel. Het is lastig 
aan te geven wanneer we hiermee daadwerkelijk 
aan de slag kunnen.

Rode bosje
We zijn ook in gesprek met een partij gespecialiseerd 
in beveiliging om voor het ballenhok met een 
andere druppel te gaan werken, zodat we meer 
zicht en grip krijgen op wie er allemaal in (moeten) 
kunnen. Ook kijken we naar een sleutelkluis aan 
de buitenkant van het hoofdgebouw waarin we de 
belangrijkste sleutels kunnen achterlaten. Met een 
aparte druppel kunnen mensen dan die sleutels 
pakken en de belangrijkste deuren openen. Het 
rode bosje kan dan binnen blijven en hoeft niet 
meer elke avond naar Mike gebracht te worden. 

Sporthal
De wens vanuit de Gemeente is om in het 
midden van de sporthal een scheidingswand aan 
te brengen, zodat er meerdere schoolklassen 
tegelijkertijd les kunnen krijgen. Helaas hangt 
de grote heater aan het plafond wat in de weg. 
Om die te vervangen en meteen van het gas af 
te gaan vergt forse investeringen, en de vraag 
is wie die kan/gaat betalen. De gemeente loopt 
ook bij andere sporthallen tegen het energie/
verduurzamingsvraagstuk aan, en dus moet er 
eerst breder beleid op gemaakt worden.
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WIST JE DAT...

...het niet aan te 
bevelen is om een 
doelpaal met je blote 
handen doormidden 
te slaan.

...we voor het wekelijks 
belijnen van veld 2 en 
3 een bevlogen team 
van belijners hebben.

...dat het daarbij dan 
wel handig is als de 
losse doelen na de 
training van het veld 
zijn gehaald.

dat ze er anders gewoon 
omheen belijnen... ...er een ‘vloek’ lijkt 

te rusten op keepen 
in Wippolder 1.

...ons vlaggenschip 
(Wipp. 1 en 2) zeer 
energiebewust is, en 
daarom overal waar 
ze komen het licht 
uit doen.
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Hoofd jeugdopleding 
Een kleine 2,5 maand geleden is Michael Simons als 
Hoofd Jeugdopleiding gestart. Er lag een heleboel 
werk op hem te wachten, maar hij is voortvarend 
aan de slag gegaan en zit inmiddels midden in de 
materie en praat veel met onze mensen. Michael 
was al een bekend gezicht op de club, maar brengt 
in zijn nieuwe functie ook een hele goede energie 
in de club. 

Scheidsrechters 
Het vinden van scheidsrechters blijft een uitdaging. 
We hopen uiteraard dat mensen bereid zijn af en toe 
een wedstrijd te fluiten, want zonder scheidsrechter 
geen wedstrijd. Daarin zit intussen wel een goede 
beweging, maar toch een oproep: als je er wat 
voor voelt om af en toe te fluiten of je wilt er meer 
over weten omdat je nog twijfelt, mail gerust naar: 
scheidsrechters@svwippolder.nl.   

Om het voor iedereen een stuk gemakkelijk te 
maken is er door Erwin Bothof een app ontwikkeld 
waarin je je heel eenvoudig kunt inschrijven voor 
een wedstrijd van jouw voorkeur. Deze ziet er zo 
uit:
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JAKO-kleding 
Wat leuk is om te zien dat diverse teams (J013-
1, JO18-1 (bijna) MO20, en Senioren 6 dit seizoen 
er weer netjes bijlopen in JAKO-kleding. De JAKO 
zip-top blijkt een favoriet kleding stuk te zijn bij 
Wippolder. De voorraden bij JAKO komen gelukkig 
weer wat beter onder controle.

Ballen
Dan goed nieuws over het beheer van de ballen 
bij de jeugdteams. Dat gaat dit seizoen door de 
nieuwe opzet echt stukken beter. Ieder team heeft 
de verantwoordelijkheid over een eigen set ballen 
en is daar zuiniger op. We hebben minder verlies 
en irritatie door het ontbreken van ballen bij een 
training of wedstrijd. Zijn er vragen of opmerkingen 
wacht daar niet mee. Via de coördinatoren of 
hoofdcoördinator kun je doorgeven als er vragen of 
problemen zijn.

Doelen opruimen 
Het gaat al wat beter, maar graag aandacht dat 
de doelen netjes lang het veld worden neergezet 
en niet op de belijning. Graag de doelen optillen 
met genoeg spelers en niet duwen of slepen over 
het veld. De doelen mogen zeker niet over het 
hekwerk bij de sporthal neergezet worden.* Doelen 
beschadigen en steken uit over het hekwerk. Ook 
staan ze gevaarlijk in de weg voor toeschouwers.

VOETBALZAKEN MATERIALEN EN KLEDING

WIPPOLDER M20-1

*NIET ZO NEERZETTEN

https://www.svwippolder.nl/1/616/michael-simons-nieuwe-hoofd-jeugdopleiding-hjo/
https://www.svwippolder.nl/1/616/michael-simons-nieuwe-hoofd-jeugdopleiding-hjo/
mailto:scheidsrechters%40svwippolder.nl?subject=
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Heb je of ken je nog een leuke onderneming waar 
wij een vrijblijvend creatief voorstel voor mogen 
doen? Laat het ons hier weten.

Daarnaast roepen we jullie op om onze lokale 
ondernemers en vooral onze sponsors te steunen. 

En als je iets bestelt bij een landelijk bedrijf, vergeet 
niet gebruik te maken van onze sponsorclicks: 
OnzeClubWinkel - Sv Wippolder. Hierdoor kun je 
met 1 klik naar het bedrijf worden geleid om je 
bestelling te doen en uit elke aankoop ontvangt 
Wippolder een bedrag. Kleine moeite, groot 
plezier!

Sponsorcommissie verwelkomt enthousiaste 
nieuwe sponsors. Begin dit jaar is de 
Sponsorcommissie in een uitgebreide 
samenstelling enthousiast aan de slag gegaan 
om nieuwe sponsors te werven. Vol energie en 
met nieuwe creatieve input heeft de commissie 
de bedrijven hieronder weten te overtuigen om 
sponsor te worden:
• STADSBAKKERIJ DE DIAMANTEN RING
• ZEEUW & ZEEUW
• PURA VIDA HAIR & CARE
• GLASHANDEL ZANTMAN
• HUBO DELFGAUW
• SNS DELFT
• TIMMERBEDRIJF J.LANDSWEERS
• VHC KREKO
• OBS TECHNIEK
• TOPDESK
• DIJKSMAN & KRUIPER
• J. KAMPHUIS STUCADOORS
• UITVAARTCENTRUM “DE SCHAKEL”
• AANNEMINGSBEDRIJF VAN DER MEER

Een club waar je bij wilt horen!

KLIK HIER VOOR 
SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORING

mailto:sponsorcommissie%40svwippolder.nl?subject=
https://www.svwippolder.nl/1180/onzeclubwinkel/
https://www.svwippolder.nl/194/sponsoren-iets-voor-u/
https://www.svwippolder.nl/194/sponsoren-iets-voor-u/
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We hebben afgelopen week met de Koplopers een 
principeakkoord bereikt om ook de komende drie 
jaar weer met elkaar door te gaan. Dat is heel mooi 
nieuws. Zij voelen zich erg thuis bij ons en vinden 
onze accommodatie erg prettig. 

Hiernaast een oproep van De Koplopers die ook op 
onze schermen in de kantine zal worden getoond.

VRIJWILLIGER VAN HET KWARTAAL

KOPLOPERS

En we introduceren een nieuwe rubriek: de 
‘Vrijwilliger van het kwartaal’.

Een Vereniging drijft op vrijwilligers. Daar hebben 
we er gelukkig veel van, maar niet genoeg. Het 
belang van vrijwilligers kunnen we niet genoeg 
benadrukken. Om deze reden gaan we in elke 
Nieuwsbrief een vrijwilliger in het zonnetje zetten. 
Deze keer starten we niet met één maar meteen 
met twee vrijwilligers, en ze vormen toevallig ook 
nog eens een love couple: Ester en Erwin Bothof.

Waarom dan? 
Welnu, ze lopen samen over van ADHD en 
pakken werkelijk alles op c.q. aan wat los en vast 
zit: bardiensten, schoonmaak, feesten helpen 
organiseren, een mooie scheidsrechters-app 
ontwikkelen, ondersteuning van Voetbalzaken, 
verfwerk, en nog heel véél meer. Fantastisch om te 
zien. Ze brengen ontzettend veel positieve energie 
in de club. 

Daarom een zeer welgemeend bedankt aan 
Ester en Erwin!
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SOCIAAL VEILIG SPORTEN

November 2022Een club waar je bij wilt horen!

Graag praten we jullie bij over de activiteiten van 
de commissie sociale veiligheid en respect. Om te 
beginnen zijn we bij de start van het (jeugd)seizoen 
aanwezig geweest bij de informatie avonden voor 
ouders. We hebben de Wippolder regels met de 
ouders besproken, waaronder “we behandelen 
elkaar met respect en respecteren elkaars (fysieke) 
grenzen”, en “we behandelen iedereen gelijk, 
iedereen mag zijn wie hij is”. De bijeenkomsten 
leverden mooie gesprekken op.
 
Met ingang van 1 januari hebben we een 
vertrouwenscontactpersoon gevonden die zich wil 
inzetten voor onze vereniging, Floor van Daalen. In 
een volgende Nieuwsbrief stelt zij zich uitgebreider 
aan jullie voor. Tot die tijd bereidt ze zich voor middels 
trainingen en gesprekken met vertegenwoordigers 
van de club. We zijn blij dat Floor deze belangrijke 
vacature wil invullen! Ook zijn we gestart met het 
opvragen van verklaringen omtrent gedrag voor 
de vrijwilligers die met kinderen werken (trainers, 
coaches). Zo’n verklaring geeft aan dat er geen 
(justitieel) bezwaar is voor het vervullen van deze 
functie bij onze vereniging. Ook daarmee dragen 
we bij aan sociaal veilig sportklimaat!

 
Tot slot willen we jullie aandacht vragen voor alles 
wat er rondom het veld geroepen wordt naar spelers 
en scheidsrechters. In meerdere gesprekken die 
we de afgelopen tijd hebben gevoerd, blijkt dat er 
te vaak vervelende opmerkingen worden gemaakt. 
Geef zelf het goede voorbeeld: toon respect voor 
de scheidsrechter en de tegenstander en spreek 
anderen aan op respectloos gedrag. We zijn van 
plan om hier de komende tijd meer aandacht aan te 
besteden als vereniging, daar kunnen we jullie hulp 
goed bij gebruiken.

OVERIG

Vrijwilligersevenement 
Vrijwilligers vormen het hart en de motor van elke 
vereniging. Met alle dagelijkse drukke bezigheden 
blijft het aantrekken van nieuwe, frisse en 
gemotiveerde vrijwilligers een constante uitdaging. 
Om hierin een boost te creëren gaan we zaterdag 
21 januari een mooie middag organiseren waarin 
we met leuke activiteiten hopen weer een aantal 
nieuwe vrijwilligers te kunnen toevoegen aan onze 
trouwe schare vrijwilligers. Er volgt nog nadere 
informatie over deze middag, maar het hebben 
van voldoende vrijwilligers is simpelweg van 
levensbelang voor de club.

Tafeltennistafel 
De tafeltennistafel is kapot en kan niet gerepareerd 
worden. De behoefte is wel groot voor een andere 
tafel, dus we gaan kijken of en hoe we dit kunnen 
realiseren. 

Jeugdraad  
De oproep voor de Jeugdraad is pas geleden 
geplaatst op de website. Er heeft zich al één 
kandidaat gemeld, maar we willen er graag zes. 
Dus schroom niet, ben je tussen de 14 en 21 jaar 
en wil je meepraten over wat er in de club leeft, 
schroom niet en meld je aan!  

Pietengym  
Op woensdag 30 november organiseren we voor 
onze jongste leden (JO7. JO8 en JO10) een leuke 
Pietengym + disco. 

https://www.svwippolder.nl/1152/636/whaaattt-een-jeugdraad-bij-wippolder/
https://www.svwippolder.nl/1152/637/sinterklaas-komt/
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Rook- en alcoholbeleid
Anderhalve maand geleden hebben we ons 
aangepaste rook- en alcoholbeleid gepubliceerd. 
Natuurlijk is zo’n verandering even wennen, maar 
we kunnen gelukkig constateren dat op een enkele 
moment na vrijwel iedereen zich hierop al vrij snel 
heeft aangepast en dat de nieuwe regels ook al 
aardig zijn ingeburgerd. Echt mooi om te zien. 
Dank jullie wel! 

WK-poule  
Doe mee met de Wippolder WK-poule en win mooie 
prijzen voor jou en jouw team! In samenwerking met 
Scorito.com hebben wij een WK-poule ontwikkeld. 
Meld je hier gratis aan!

Komende week start het WK daadwerkelijk. 
Het leek ons gezellig om de wedstrijden van het 
Nederlands elftal met alle jeugdleden te (kunnen) 
kijken. Daarom is onze kantine geopend en zijn ook 
de bar en de keuken open. Dus trek wat oranje’s 
aan kom op maandag 21 november 17.00u en 
dinsdag 29 november 16.00u de wedstrijd beleven 
in onze kantine! Lees het hier op de website.

Contributie 
Wat iets minder goed gaat is de contributie-
betaling: best een aantal leden heeft de contributie 
nog niet betaald. Dat gaat in totaal om EUR 5.000,-
. Een fors bedrag dus. We moeten er helaas veel 
energie in steken om de bedragen alsnog te innen, 
energie die we veel liever in andere zaken steken. 
Er is inmiddels een bericht uitgegaan dat er tot 1 
december betaald kan worden c.q. een regeling 
getroffen kan worden. Anders moeten we overgaan 
tot uitsluiting van trainingen en wedstrijden. Laten 
we ervan uitgaan dat het zover niet hoeft te komen. 

Darten 
De dartborden hangen, maar we missen nog 
een achterwand die bescherming biedt tegen uit 
koers geraakte pijltjes. Die zijn geleverd, worden 
nog blauw geverfd en vervolgens tegen de witte 
achterwand geplaatst. Daarop komen dan de 
dartborden. Daarmee is de wand dan helemaal 
klaar voor het darttoernooi op 2 december. 

Opbrengst Grote Clubactie  
De opbrengst van de Grote Clubactie was in 
eerste instantie bedacht voor een pannakooi of 
speeltoestellen voor de kleinste jeugd. We hebben 
echter helaas geen goede plek om die te plaatsen. 
Daarom gaan we de opbrengst besteden aan 
activiteiten voor de verschillende jeugdafdelingen.

https://www.svwippolder.nl/1/617/rook--en-alcoholbeleid-seizoen-2022-2023/
https://www.svwippolder.nl/1152/633/-reminder--doe-mee-met-de-wippolder-wk-poule/
https://www.svwippolder.nl/1/641/jeugdleden-kijk-het-wk-in-onze-kantine/
https://www.svwippolder.nl/1152/632/darttoernooi-wippolder-2-december-2022/
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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: 
 - VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR
 - BESTUURSLID
 - SCHEIDSRECHTERS
 - HOOFDTRAINER JO18-19
 - SPONSORCOMMISSIE
 - SCHEIDSRECHTER COÖRDINATOR

Een club waar je bij wilt horen!

KLIK HIER VOOR 
DE VACATURES 

OPENSTAANDE VACATURES

mailto:vrijwilliger%40svwippolder.nl%20%20?subject=
https://www.svwippolder.nl/1244/vacatures/
https://www.svwippolder.nl/1244/vacatures/
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SPORTIEVE PRESTATIES EN SFEER

Eerder gaven we al aan dat Wippolder op veel fronten lekker meedraait en dat we in veel Jeugd-
categorieën Herfstkampioen zijn geworden. Ook de beide selectie-elftallen, Wippolder 1 en 2, presteren 
prima, ondanks het feit dat zij al vroeg in het seizoen te kampen kregen met een blessuregolf. Het is 
dan ook regelmatig puzzelen voor de Technische Staf om een zo sterk mogelijk elftal bij elkaar te 
brengen, maar zelfs ondanks deze pech presteren we echt goed. 

Wippolder 1 wil in het linkerrijtje uitkomen en het liefst in de top 5. Wippolder 2 wil bij de bovenste vier 
komen om volgend seizoen Promotievoetbal te kunnen gaan spelen.Op dit moment staat Wipp 1 op 
de 4e plek en Wipp 2 op de 5e plek met evenveel punten als de nummer 4. Het zit allemaal dicht op 
elkaar, maar beide teams liggen dus mooi op koers. 

Wat daarbij bovendien echt heel mooi is om te zien, is dat er een steeds grotere vaste supportersschare 
ontstaat, óók bij uitwedstrijden. Steeds meer Jeugdleden/-teams komen kijken en aanmoedigen. Maar 
andersom ook. En binnen de senioren-elftallen zien we dat veel spelers bereid zijn bij elkaar in te 
vallen om tekorten te dichten. Er ontstaat op die manier over de gehele breedte een steeds leukere 
en hechtere onderlinge sfeer, waarbij er gewoon ontzettend veel lol is. En dat is toch waar ‘verenigen’ 
om draait!

https://www.svwippolder.nl/1/628/wippolder-in-veel-categorien-herfstkampioen/
https://www.svwippolder.nl/1/628/wippolder-in-veel-categorien-herfstkampioen/

