
maart 2022 - mei 2022

AgendaWe mogen weer!

In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen op welke wijze we dat willen gaan doen en wat daarvoor nodig is. 
In elk geval hebben we jullie allemaal nodig. De spelers, want zonder jullie hebben we geen club. De 
supporters om de sfeer te verhogen, aan de lijn en in de kantine. De vrijwilligers om alles mogelijk te 
maken, rond de velden, in de kantine, leiders, trainers, bestuurders, bouwers en iedereen die zich 
steeds inzet om onze club draaiende te houden. De sponsoren om te voorzien in de benodigde 
materiële middelen.

Daarbij willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die zich betrokken voelt bij de club op 
te roepen om zich als vrijwilliger te melden. We hebben jullie hard nodig, allemaal!
Op naar een mooie lente!

Het bestuur van SVV'56

SVV '56
Nieuwsbrief

Beste spelers, supporters, vrijwilligers en 
sponsoren van SVV '56, we mogen weer! Alles 
is weer volop open en we kunnen met elkaar 
weer genieten van het spel en de gezelligheid 
er omheen. Het waren voor de meesten van 
ons geen plezierige jaren met alle vrijheid 
beperkende maatregelen maar het lijkt erop 
dat het leven langzaamaan weer kan worden 
opgepakt.

Opnieuw zijn er onzekere tijden met de oorlog 
ten oosten van ons. Gelukkig kunnen we niet 
te ver in de toekomst kijken en gaan we voor 
nu ons best doen om er een mooi resterend 
seizoen van te maken.

26 maart - Dubbel darttoernooi

april - Paasactiviteit jeugd

6 mei - Bloemenactie

25 maart - Single darttoernooi

secretaris.svv56@gmail.com @sibculosevoetbalvereniging1956 

SVV '56
Gemeenteweg 8a
7693 PM Sibculo

0523 - 24 15 02 https://www.svv56.nl/



Sponsorcommissie
Na een lange winterstop spelen Dames 1, het 
1e, 2e, 3e en 4e heren elftal in nieuwe 
wedstrijd tenues. We zijn over gegaan naar 
Jako-kleding en spelen nu in prachtige oranje- 
zwarte tenues, ontworpen en gedrukt door 
Prins Sport! SVV '56 bedankt haar sponsoren 
voor het mogelijk maken van deze nieuwe 
tenues!

SVV '56 3, gesponsord door Noaber Notarissen & Uitslag Metaal Almelo

SVV '56 Dames 1, gesponsord door Café Cafetaria Boszicht & Dijkstra

SVV '56 4, gesponsord door Stefan Wind & Herald Evers

De laatste tijd is er hard gewerkt op het sportpark en zijn de bestrating en omheining rondom het 
hoofdveld vernieuwd. Deze werkzaamheden worden binnenkort afgerond. Een aantal sponsoren 
heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om hun reclamebord te updaten, zodat deze straks 
extra opvalt in de nieuwe setting van het hoofdveld! 

Wilt u uw reclamebord ook vernieuwen of sponsor worden van SVV '56? Neem dan contact op met 
de sponsorcommissie.

Jan Lotterman (06-12161275)                      Anno Vos (06-40536951)
Tom Ormel (06-30300371)                           Jan Schutte (06-54216949)



Scheidsrechters
Sinds enkele weken kan er eindelijk weer wekelijks een volledig competitieprogramma worden 
gespeeld. Nu covid-19 gelukkig geen spelbederver meer is bij de wedstrijden, is het tekort aan 
clubscheidsrechters dat wel. Wedstrijden kunnen mogelijk niet doorgaan, omdat er geen 
scheidsrechter beschikbaar is. Dat geldt zeker voor wedstrijden van seniorenteams en in 
mindere mate voor de (oudere) jeugdwedstrijden. Toch is het gelukkig nog niet gebeurd dat er 
een wedstrijd afgelast moest worden omdat die geen scheidsrechter had. Dit is vooral een 
compliment aan enkele mensen die SVV ’56 een warm hart toedragen, als leider of ouder bij het 
team van hun kind en daarnaast de dankbare hulp van scheidsrechters van buiten de club. 

Wat moeten we nu doen?
 SVV ’56 moet zijn eigen scheidsrechters gaan opleiden voor de komende jaren. Daar zijn we 
gelukkig ook al mee begonnen sinds een paar jaar. We hebben een jeugdscheidsrechterspoule 
opgezet waarin de oudere jeugdspelers uit JO17, JO19 en MO19 deelnemen. Deze jongens en 
meiden worden volgens een schema om de beurt ingeroosterd als spelbegeleider en kunnen zo 
ervaren hoe het is om een keertje een pupillenwedstrijdje te fluiten (onder begeleiding!). 
 Al zouden er per jaar misschien maar één of twee jongens of meiden bij zijn die het leuk lijkt om 
wel vaker een wedstrijdje te fluiten dan heeft de jeugdscheidsrechterspoule zijn waarde al 
bewezen. 

 Als bestuur zouden wij het daarom op prijs stellen dat u als ouder(s) uw kind stimuleert om het 
fluiten van een pupillenwedstrijdje in ieder geval een keertje te proberen. 
Een volgende stap zou dan het volgen van een pupillen- of jeugdscheidsrechterscursus kunnen 
zijn. 

 SVV ‘56 krijgt jaarlijks wel verzoeken binnen met de vraag of er mensen bij de club zijn die willen 
deelnemen aan een scheidsrechterscursus van de KNVB. Om de cursus door te laten gaan wordt 
namelijk een minimum aantal deelnemers gevraagd. Deze cursussen worden ook georganiseerd 
binnen de gemeente Hardenberg. Heb je interesse? Meld je aan via Jeroen Protsman 
(0613429679)

Positief scheidsrechtersnieuws!
Bij de spelregel uitleg die in september bij SVV ’56 werd georganiseerd, waarbij een ervaren KNVB 
scheidsrechter uitleg kwam geven, hebben enkele mensen aangegeven wel eens een 
jeugdwedstrijd te willen fluiten. Een van hen is Leo Wessels. Inmiddels heeft Leo al een aantal 
jeugdwedstrijden van verschillende jeugdteams bij SVV ’56 gefloten. Praat eens met Leo over zijn 
ervaringen als beginnend clubscheidsrechter wanneer je ’s middags samen langs het veld staat 
bij het eerste elftal. Misschien is het ook wat voor jou!
Daarnaast waarderen we de scheidsrechters enorm die al bij een andere vereniging actief zijn, 
maar daarnaast ook bij SVV ’56 op vrijwillige basis wedstrijden willen fluiten. Respect daarvoor! 
Als speler/speelster van SVV ’56 zou je daarvoor na de wedstrijd best even de scheidsrechter 
mogen bedanken!  



 

Jeugdcommissie
Op 1 december 2021 is de 
vriendjes/vriendinnetjesmiddag 
georganiseerd bij SVV’56. Er werd door veel 
jeugd gehoor gegeven aan de uitnodiging 
waardoor het een leuke, gezellige middag is 
geworden. Er werd op een leuke manier 
kennis gemaakt de met de voetbalsport, 
mede dankzij de hulp van vrijwilligers. 
Waarvoor hartelijk dank!
We kijken alweer uit naar de volgende 
vriendjes/vriendinnetjesmiddag die dit 
seizoen ook georganiseerd zal worden. 

De jeugd heeft de toekomst, als voetballer én 
als vrijwilliger. We stimuleren onze jeugd om 
naast zelf een balletje te trappen onze jongste 
jeugd te trainen en te begeleiden. Daarvoor 
bieden we de vaste trainers een KNVB 
trainerscursus aan.

Het afgelopen jaar heeft Hielke Soeten deze 
cursus doorlopen en is geslaagd. Als 
jeugdcommissie zijn we trots dat eigen jeugd 
zich op deze manier in wil zetten en we 
hopen dat we de komende jaren op deze 
manier eigen jeugd kunnen laten ontwikkelen. 
We vragen onze oudere jeugd ook om de 
jongere jeugd te fluiten. Het is fijn dat er een 
grote groep gehoor geeft aan deze vraag. 
Want ook voor de jeugd geldt: met elkaar zijn 
we SVV ’56!

 

2022 is wat betreft de werkzaamheden op het 
sportpark, goed begonnen!! Het straat- en 
hekwerk rondom het hoofdveld is vernieuwd en 
binnenkort worden de bankjes teruggeplaatst. 

Daarnaast is het veld voorzien van nieuwe 
doelen en mooie, strakke zwart-oranje gekleurde 
doelnetten. Er volgen nog nieuwe dug-outs. 
Deze zijn helaas tijdens de storm beschadigd 
geraakt. Ook zijn de wedstrijddoelen van de 
pupillen op het kunstgras vervangen door 
nieuwe pupillendoelen.

Aan het eind van dit seizoen (mei-juni) wordt ook 
het gras op het hoofdveld verbeterd. Er zal een 
extra sproei-installatie geplaatst worden en de 
toplaag van het veld wordt vernieuwd.

De Activiteitencommissie heeft een nieuwe 
geluidinstallatie aangeschaft met daarbij extra 
speakers zodat we ons sportpark van muziek 
kunnen voorzien én informatie kunnen 
omroepen rondom de wedstrijden van SVV '56 1. 
Onze dank gaat nogmaals uit naar de donatie
van de Activiteitencommisie en de inzet van alle 
vrijwilligers die wederom hebben geholpen om 
het sportpark te laten stralen! 

Accommodatie



Vanwege sterk gestegen inkoopprijzen zijn we 
helaas genoodzaakt de prijzen van een flink 
aantal producten uit het assortiment van de 
kantine te verhogen. De nieuwe prijzen zullen 
binnenkort ingevoerd worden. We rekenen op 
uw begrip.

Op de flesjes Sportwater en AA-drink zit 
tegenwoordig €0,15 statiegeld. Lege flesjes 
kunnen niet ingeleverd worden bij de bar, 
maar kunnen wel aan de voetbal worden 
gedoneerd door deze in de daarvoor 
bestemde bakken in de kantine te deponeren. 
Hiermee steun je SVV '56!

Kantine

Op 5 maart is het laatste deel van de competitie 
gestart en SVV '56 is daar vol energie aan 
begonnen! Het speelprogramma is druk, met 
weinig vrije zaterdagen. SVV '56 vraagt haar 
spelende leden om hier rekening mee te houden, 
zodat er zo min mogelijk wedstrijden uitvallen.

Vacatures
Voor het nieuwe seizoen zoekt SVV '56 nog 
geschikte deelnemers voor de volgende functies:

Keeperstrainer
Keeperstrainer (m/v) voor senioren selectie en/of 
jeugd, minimaal een avond per week beschikbaar.

Leider / Leidster SVV '56 1
Leider (m/v) voor SVV '56 1. Beschikbaar op 
zaterdagen. Functioneert als aanspreekpunt voor 
spelers en organisatorische zaken. 

Trainer ST: SVV '56/vv Kloosterhaar VR1
Trainer (m/v) voor een jonge groep dames. 
Minimaal twee avonden per week en op zaterdag 
beschikbaar.

Kijk voor uitgebreide vacatures op site van 
SVV '56. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact 
op met de TC of mail naar 
secretaris.svv56@gmail.com

Technische zaken Wij zoeken nog steeds 

enthousiaste vrijwilligers die het 

leuk vinden om de bezoekers van 

'De Dubbeltreffer' van een hapje 

of drankje te voorzien in de 
kantine!

Tussenstand

SVV '56 2          9e na 12 wedstrijden
SVV '56 1        13e na 10 wedstrijden

SVV '56 3           2e na 9 wedstrijden

SVV '56 4          8e na 10 wedstrijden

SVV '56 VR1    gedeeltelijk 1e na 10 wedstrijden

SVV '56 VR 25+ 1 (7 tal)      6e na 4 wedstrijden


