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Na een te lange periode van afwezigheid presenteren we jullie graag 
een nieuwe nieuwsbrief! Hierin brengen we jullie  op de hoogte van 
alle ontwikkelingen binnen onze club. In deze editie wordt onder 
andere verteld over:

Nieuws van de bestuurstafel
Uitvoering vrijwilligersplicht 
Uitleg Scheidsrechtersplan pupillen voetbal
Verslag van de bouwcommissie
Nieuw 25+ Dames 7-tal
Rabobank Clubkas Campagne
Activiteiten commissie
Jeugd verslag

Wij wensen jullie allemaal veel leesplezier!

Uitslag Metaal en Quality Coating al jaren de vertrouwde hoofdsponsoren van SVV´56
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Van de Bestuurstafel

Leden van SVV’56 vrijwilligers, supporters, sponsoren en iedereen die zich verbonden 
voelt met onze club. Vanuit de verschillende geledingen binnen onze vereniging 
hebben we mensen gevraagd om bij te dragen aan deze nieuwsbrief en dat is gelukt. 
Voor u ligt dat ook een mooie weergave van waar SVV’56 mee bezig is. Dank aan allen
die hebben geholpen aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief.

Binnen het bestuur hebben in de afgelopen tijd de nodige veranderingen 
plaatsgevonden. De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:

Gertie Botter, voorzitter
Veronique Rink, secretaris
Tino Harzevoort, penningmeester
Jeroen Protsman, wedstrijdzaken
René Bergmeester en Klaas Harzevoort, technische commissie
Tom Ormel, sponsorzaken
Gerwin Nijman, materialen
Christoph Ormel, jeugdzaken.

Enige tijd geleden hebben we via Facebook en website kenbaar gemaakt dat ieder die 
dat wil voorafgaand aan een bestuursvergadering, tussen 19.30 en 20.00 zich kan 
melden om iets te bespreken dat de vereniging betreft. Diegenen die daar gebruik van
willen maken kunnen dat voorafgaand aan de vergadering melden bij voorzitter of 
secretaris.

Vrijwilligersplicht
Zowel de bestuurlijke als vele andere taken binnen de club worden uitgevoerd door 
vrijwilligers. Dat is mooi, we zijn daar als vereniging altijd goed in geweest. De laatste 
tijd gebeurt het echter weleens dat taken niet meer kunnen worden uitgevoerd omdat 
er geen vrijwilligers voor zijn. Zo is de keuken al enkele malen gesloten vanwege het 
ontbreken van personeel. Om de nodige taken naar behoren te kunnen vervullen 
hebben we besloten tot de invoering van een vrijwilligersplicht. Dat houdt in dat we in 
de komende tijd zoveel mogelijk alle leden, en daar waar het jeugdleden betreft de 
ouders, zullen benaderen om ingezet te worden bij de uitvoering van de verschillende 
taken binnen de club. Bij de jeugdleden is er al een inventarisatie gemaakt door 
ouders een enquête te doen toekomen. De komende tijd zal deze vrijwilligersplicht 
steeds meer vorm krijgen en u kunt dus verwachten dat we contact gaan opnemen om
te vragen wanneer we u op de door u gewenste plek kunnen inzetten. 

Nieuwe trainer 1e elftal heren
Aan het einde van dit seizoen gaat Jorden Abel ons verlaten. Hij is dan 3 jaar 
hoofdtrainer geweest bij SVV’56. We hebben een opvolger gevonden in Henri 
Vogelzang. Henri zal na de vakantie beginnen. 

Ik wens u allen veel plezier toe met het lezen van de nieuwsbrief.

Gertie Botter
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Verslag van de Bouwcommissie

Na een lange voorbereiding en goedkeuring op de 
algemene ledenvergadering, was het afgelopen 
december eindelijk zover dat we zijn begonnen met 
de verbouwing van de kantine!

Het eerste gedeelte van de verbouwing is het 
plaatsen van kozijnen  in de kantine aan de 
hoofdveldzijde inclusief het vervangen van de 
radiatoren en het aftimmeren van het gedeelte waar
de kozijnen zijn geplaatst. 

Op het moment van schrijven is het dak verstevigd, 
de ramen geplaatst, de radiatoren vervangen en de 
muur gestuct en beginnen we binnenkort met het 
aftimmeren.

Doel van deze fase is het creëren van meer licht in 
de kantine en de mogelijkheid om een wedstrijdje 
vanuit de kantine te kunnen bekijken i.v.m. slecht 
weer of als je zin hebt om iets lekkers te drinken 
tijdens de wedstrijd.

Na deze fase staan er nog 3 fases in de planning, namelijk:

- Koelcel vervangen.
- Ontvangstkamer bij de kantine aantrekken.
- Vervangen bar + opknappen rest van de kantine.

Waarbij we waarschijnlijk de koelcel als eerste gaan vervangen omdat dit de meeste 
prioriteit heeft.
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Als bouwcommissie viel het ons op dat er veel animo is om te helpen. Als iemand 
gevraagd wordt krijgen we eigenlijk altijd ja als antwoord. Hier zijn we erg blij mee en 
we zijn erg blij met alle hulp die we tot nu toe hebben gekregen en hopelijk nog 
krijgen. Zonder de hulp van de vele vrijwilligers kunnen we de verbouwing niet 
realiseren. 

Een extra dankwoord voor de schoonmaaksters, die er altijd weer voor zorgen dat de 
kantine netjes is als wij er weer een troep van hebben gemaakt.
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Dames 1e elftal
Hallo sportvrienden,
Vorig seizoen heeft ons dameselftal  in de
vijfde klasse gespeeld en zijn kampioen
geworden! Tijdens dit seizoen was er het
initiatief; doelpuntensponsoring. Men
heeft een vast bedrag kunnen sponsoren
of een bedrag per gemaakt doelpunt. 
Hierdoor is er een mooi bedrag opgehaald
waarvan een groot deel  is geschonken
aan Kans voor kind. 

Door het kampioenschap wordt er nu gespeeld in
de vierde klasse. Helaas hebben we eind vorig
seizoen afscheid moeten nemen van enkele
spelers  maar gelukkig komen ze ons nog vaak
aanmoedigen bij een thuiswedstrijd!
Ook hebben we versterking gekregen van vier
dames die zijn doorgeschoven vanuit  MO17.
Momenteel bemannen we de achtste plek met
twaalf gespeelde wedstrijden. 

Na twee jaar gaat onze huidige trainer er helaas
mee stoppen en zijn we opzoek naar een andere
trainer. Wij zoeken iemand die:

- ouder is dan dertig jaar
- aantoonbare ervaring heeft in het begeleiden en trainen van senioren
- inzicht heeft in het helpen ontwikkelen van spelers
- affiniteit heeft met het damesvoetbal
- prestatie gericht is maar ook de sfeer binnen het team kan behouden en belangrijk 
vindt. 

Dus…. is er iemand die in dit profiel past of weet u iemand, laat het dan 
weten bij het bestuur van SVV of stuur een bericht via de website (www.svv56.nl).

Wij gaan dit laatste deel van het seizoen vol enthousiasme, gezelligheid, fanatisme en 
goed voorbereid tegemoet zodat we in de middenmoot van de vierde klasse eindigen! 

Sportieve groet, 

SVV/Kloosterhaar Dames 1
(Ook zijn wij te volgen via Facebook, SVV dames Sibculo.)
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SVV´56 Dames 25+ 
Voetbalmoeders? Nee, voetballende moeders!! Van langs de lijn, naar in het veld!

De oproep werd gedaan op de SVV  site en bracht menig voetbalmoederhart sneller 
doen kloppen. Er bleken veel moeders en oudere meiden  te zijn die al jaren op zo'n 
initiatief gewacht hadden!

De inschrijving verliep sneller dan verwacht. Na de jaarwisseling was het nieuwe 7-tal 
al uitgegroeid na 16 leden!

Op vrijdag 8 februari zou de eerste oefenpot tegen DKB plaatsvinden en stonden daar 
enthousiaste 25+ dames klaar  voor de eerste wedstrijd. De één nog wat onwennig 
met een bal, de ander geroutineerd haar oude sport weer oppakkend.

Lekker een uur in de weer met een bal aan de voet, bal aannemen, vrije vrouw 
zoeken, doorpassen, vrij lopen, op doel schieten etc. In de regen en de kou tegen een 
stel jonge meiden van DKB konden we niet winnen maar we hadden toch even weer 
aan een wedstrijd geroken.

Iedere voetbalmoeder kwam na een uur met een voldaan gevoel het veld af. Zelfs over
het weer werd niet geklaagd (dat bewaren we weer voor langs de lijn!)
De eerste competitie wedstrijd hebben we inmiddels ook achter de rug en met veel 
enthousiasme gewonnen! Uit tegen Gramsbergen met winst weer huiswaarts. Komt 
vast door het nieuwe wedstrijdtenue dankzij onze twee sponsors (Meijerink 
schildersbedrijf en Kinderopvang Blije-Voetjes).
 
Vrijdag 29 maart staat  onze eerste thuiswedstrijd tegen Bruchterveld. 

Word je al nu ook enthousiast? Doe je mee?
Ervaring mag maar hoeft niet, enthousiasme is een must!
We trainen op maandagavond en/of woensdagavond van 20.00 - 21.00 uur op veld 2.
Kleedkamer 2 staat tot onze beschikking.
Kom eens kijken of meld je aan bij lidmaatschap.svv56@gmail.com

mailto:lidmaatschap.svv56@gmail.com
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Activiteiten commissie
Natuurlijk mag in de eerste nieuwsbrief sinds tijden een stukje over de georganiseerde
activiteiten door SVV'56 niet ontbreken! We zijn volop in voorbereiding op de 
activiteiten in het tweede deel van het seizoen. We hebben al veel mooie activiteiten 
gehad (zoals de sinterklaasmiddag voor onze jeugd, de Winterbreak Party voor onze 
senioren en het jaarlijkse dart toernooi). Ook in het 2e deel van de competitie komen 
daar nog mooie activiteiten bij. Om maar eens wat te noemen:

- 10 MEI bloemenactie
- 8 JUNI familiedag
- 22 JUNI beachvolleybal

Dan de andere activiteit die gepland staat in maart. Van helpen met de verbouwing tot
in de keuken staan op zaterdag, van het deelnemen in één van de besturen tot een 
wedstrijd fluiten op zaterdag. Alle vrijwilligers zijn natuurlijk welkom op de 
vrijwilligersavond op 23 MAART 2019! Kom je ook? LOS JIJ DE MOORD OP??? Wij hopen 
dat we jullie allemaal zien tijdens één van onze activiteiten. Ook zou het natuurlijk 
kunnen dat we jou een keer vragen om te helpen. 

Heel graag tot ziens op Sportpark de Dubbeltreffer!

Namens Activiteitencommissie SVV'56
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Jeugdverslag

Het seizoen is al weer ruim over de helft en dankzij de combinatie met Kloosterhaar 
zijn er in alle leeftijdscategorieën weer elftallen vertegenwoordigd. 
Veel teams zijn voortvarend van start gegaan en kunnen wij met trots melden dat in 
de najaarscompetitie vier(!) teams zich kampioen mochten noemen te weten: JO11, 
JO13 ,JO17 en de MO13 (meisjes).

Ook in het jeugdbestuur is er het één en ander veranderd doordat Elma Soeten, na 6 
jaar de jeugdcommissie succesvol te hebben voorgezeten, besloten heeft het stokje 
door te geven. Ook via deze weg: Elma bedankt!
Daarnaast zijn er een aantal mensen toegetreden tot het bestuur, namelijk; Clemens 
Gerrits, Thorben Jasper, Gernand Bakhuis , Henri Gerrits en Christoph Ormel. Hendrie 
Klos maakt dit het team compleet.

In de voorjaarscompetitie is een nieuwe opzet gekomen qua scheidsrechters bij de 
pupillen en junioren, zo is er een schema opgezet om de jeugd van JO15-1, JO17, JO19 
en MO17 wedstrijden te laten fluiten van de jongste jeugd. Dit verloopt tot op heden 
erg succesvol! Iedereen bedankt voor de inzet die jullie altijd weer leveren!

Achter de schermen zijn wij druk bezig met het nieuwe seizoen waarin wij afscheid 
nemen van een aantal trainers en leiders, daarom zijn we dringend op zoek naar 
mensen die komend seizoen een team willen trainen/(bege)leiden. Of wil je in een 
andere vorm de club steunen, neem dan contact op met het jeugdbestuur!
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Scheidsrechterspoule pupillenwedstrijdjes
Wie op zaterdagochtend al vroeg langs de lijn staat bij de pupillen is het misschien al 
opgevallen dat jeugdspelers deze wedstrijdjes fluiten. Het is een proef die vorige 
maand is gestart bij het begin van de voorjaarscompetitie. Het idee hiervoor is 
geboren vanuit de noodzaak om iets te doen aan de scheidsrechtersproblematiek bij 
SVV’56. Vaak worden de wedstrijden gefloten door steeds dezelfde personen en 
vormen zij een (te) klein groepje vrijwilligers. Ook is er vaak niemand anders 
beschikbaar om op terug te vallen. Dit is een verenigingsbreed probleem.
Om een begin te maken is een scheidsrechterspoule opgezet met jeugd uit de JO15, 
MO17, JO17 en JO19. De gedachte is dat spelers en speelsters die op jongere leeftijd al
de ervaring hebben opgedaan hoe het is om scheidsrechter te zijn, in de jaren daarna 
ook minder opzien tegen het fluiten van een wedstrijd. Daarnaast is het gewoon een 
noodzaak dat door de vereniging zelf nieuwe scheidsrechters worden opgeleid voor de
toekomst.

Met de jongens en meiden uit deze jeugdteams is vooraf over dit plan gesproken. 
Zoals gezegd is er een poule opgezet. Ook is er een schema gemaakt, waarbij 
iedereen is ingedeeld en een keer aan de beurt komt. Bij het schema is rekening 
gehouden met de aanvangstijden van de eigen wedstrijden van de jeugd. De jongens 
en meiden ruilen onderling van wedstrijd wanneer het bijvoorbeeld niet uitkomt. 
Hiervoor is een app opgericht en commissieleden zien er op toe dat alles in goede 
banen loopt.

Bij ieder wedstrijdje waar een jeugdspeler fluit staat altijd een commissielid langs het 
veld om waar nodig bij te springen. Voorafgaand aan de wedstrijdjes worden de leiders
van beide teams door het commissielid duidelijk geïnformeerd dat er een onervaren 
scheidsrechter staat. Dit zorgt voor begrip. 

De afgelopen weken zijn al de eerste pupillenwedstrijden door jeugd gefloten. Dat is 
iets om trots op te zijn! Natuurlijk is het voor de meeste jongens en meiden best 
spannend om voor de eerste keer scheidsrechter te zijn, maar gelukkig doen de 
meesten gewoon mee! Klasse!   
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De Sponsorcommissie
Bordsponsoring 2e veld

Het laatste jaar loopt het lekker met de bordsporen, met name het 2e veld begint al 
redelijk gevuld te raken wat absoluut een meerwaarde is voor het veld en SVV. Voor 
slechts 65 euro  per jaar kan hier ook een bord van uw bedrijf of onderneming komen 
te hangen. Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Jan Lotterman of Tom 
Ormel van de sponscommissie (of email sponsorcommissie@svv56.nl).

Nieuwe tenues JO9-1

De JO9-1 spelen in prachtige nieuwe tenues 
gesponsord door Schröder IT!
Wij willen Kevin Schröder hartelijk danken voor 
deze sponsoring! De JO9 waren super blij met 
deze nieuwe kleding waar ze nog jaren plezier 
van gaan hebben.
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Nieuwe coach Jassen leiders combiteams

Eindelijk is het ons geluk! De nieuwe coachjassen voor alle leiders en trainers van de combinatie 
jeugd teams zijn uitgedeeld! Deze prachtige jassen zijn mogelijk gemaakt door een sponsoren mix 
van SVV en Kloosterhaar. Sponsoren namens SVV´56 en vv Kloosterhaar, nogmaals hartelijk dank!

Maatschappelijke stage bij SVV´56
Zit je op de middelbare school en zoek je een maatschappelijke stage? Dan ben je bij 
SVV'56 van harte welkom. 

Wie kan stage lopen?

Zit je op het VMBO, de HAVE of het VWO? Dan kan je bij SVV'56 stage lopen.

Wat ga je doen tijdens je stage?

Allereerst bespreken we met je wat je leuk vindt en welke kennis je in kunt zetten. Dan
bekijken we wat je gaat doen. Je wordt begeleid door een vrijwilliger van de voetbal. 

Aanmelden voor je stage:

Lijkt het je wat om je maatschappelijke stage bij SVV'56 te doen? Bespreek dit dan op 
school en laat het ons weten! 

Mocht je nog meer vragen hebben of wil jij je aanmelden, dan kun je contact opnemen
met Sjoerd Koopman via kantine.svv56@gmail.com
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Update seniorenteams SVV’56

Dit seizoen is SVV’56 weer met vier herenteams en een vrouwenteam aan de 
competitie begonnen. Dat is knap als je bekijkt dat club als Voorwaarts uit een groter 
dorp ook met vier herenteams speelt en de heren in Mariënberg en Kloosterhaar met 
een team minder competitie spelen. Wel kost het dit seizoen behoorlijk meer moeite 
om de elftallen in de been te houden. Qua spelersaantallen op papier was het al geen 
nieuws dat dit seizoen wel krap zou worden. Tel daar wekelijkse afmeldingen en de 
geblesseerde spelers nog bij en dan weet je dat het elke week weer ‘puzzelen’ is om 
de teams in competitie te houden.

Voor aankomend seizoen geeft dit wel te denken of SVV’56 op eigen kracht met vier 
herenteams verder kan. Er zijn gelukkig positieve tekens aan de wand met de 
doorstroming van een aantal JO19-spelers. Ook zijn er geruchten dat enkele oud SVV-
spelers de voetbalschoenen weer wil aantrekken om wekelijks te spelen. Nieuwe 
spelers zijn altijd van harte welkom en kunnen vrijblijvend een training meedoen.
Een andere optie is opnieuw een gecombineerd seniorenteam met vv Kloosterhaar 
beginnen. Op dit moment is deze optie echter niet concreet. Eerst zal worden bekeken 
of SVV’56 volgend seizoen op eigen kracht weer met vier herenteams aan de 
competitie kan beginnen. 
 
Positief nieuws is dat het vrouwen- en meidenvoetbal bij SVV’56 het goed doet! Voor 
het zoveelste jaar op rij heeft SVV’56 een vrouwenteam in competitie en zit er 
continuïteit in het elftal. Vrouwen 1 speelt verdienstelijk mee in de 4e klasse, een 
niveau waarvan ze zelf eerder weleens gezegd hebben dat ze dit niet zouden 
aankunnen. Wel zoekt het bestuur voor volgend seizoen nog een nieuwe trainer voor 
Vrouwen 1. 

Verder heeft SVV’56 een primeur met de oprichting van een Vrouwen 25+ zevental. In 
no-time hadden zich 13 enthousiaste dames aangemeld. Een mooi initiatief! Het team 
neemt deel aan de voorjaarscompetitie en heeft haar eerste competitiewedstrijd tegen
Gramsbergen VR25+ al meteen gewonnen met 1-2!

Ook het meidenvoetbal zit de afgelopen jaren sterk in de lift! Bij de samenwerkende 
jeugdteams met vv Kloosterhaar zitten maar liefst 3 volledige meidenteams: de MO11,
MO13 en MO17. Dit is een geweldige ontwikkeling!
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Rabobank Clubkas Campagne

Lid van de Rabobank Noord en West Twente? 

Steun dan SVV’56 tijdens de Clubkas Campagne!

Stem van 19 maart tot 7 april op SVV’56 &
Stichting Voetbal Sibculo  

De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor:

- Aanschaf nieuwe wedstrijd kleding
- Nieuwe ballen voor onze jeugdteams

Rabobank Noord en West Twente stelt € 200.000 beschikbaar, welke via
stemmen van alle leden verdeeld wordt onder deelnemende verenigingen!

Laat deze kans niet onbenut om SVV’56 te steunen!
Stemmen op SVV’56 en Stichting Voetbal Sibculo kan tussen  19 maart tot en 
met 7 april 2019 (noteer 19 maart anders alvast in uw kalender).

Houd uw post en e-mail goed in de gaten voor het verkrijgen van de Rabobank
stemcodes en neem contact op met uw bank als u deze niet ontvangt.

Namens SVV’56, bij voorbaat onze hartelijke dank!
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