
SVV '56
Nieuwsbrief

Na anderhalf jaar met sociale beperkingen en
zonder voetbalwedstrijden zijn we blij dat we
jullie weer mogen ontvangen op sportpark 'De
Dubbeltreffer'. 

Samen hopen we er een seizoen vol voetbal,
sportiviteit en gezelligheid van te maken!

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit
seizoen, waarin we u graag bijpraten over de
ontwikkelingen binnen de club.

Accommodatie
Tijdens de lockdown hebben de werkzaamheden op de accommodatie niet stil gelegen. Zo is er in
samenwerking met Gemeente Hardenberg een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd in het
trainingsveld. Ook zal de omheining en bestrating rondom het hoofdveld in oktober 2021 vernieuwd
worden. Dit zal betekenen dat een aantal geplande thuiswedstrijden op het tweede veld zullen
plaatsvinden.

Daarnaast zijn de stoeltjes op de tribune vervangen door onderhoudsvrije banken en is de
verbouwing van de kantine afgerond. 

De club wil de Vuttersploeg en alle betrokken vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Nu het sportpark weer gebruikt wordt, worden alle gebruikers en bezoekers verzocht netjes om te 
 gaan met elkaar en andermans spullen. Samen zorgen we voor een fijne, gezellige sfeer op 'De
Dubbeltreffer'!

oktober 2021- december2021

Agenda
Rabobank ClubSupport - oktober 2021

Grote Clubactie - november 2021

Sinterklaas - november/december 2021

Kerstbingo - december 2021

Welkom terug!



Materialen
Naast onderhoud aan de accommodatie is er
ook aandacht geweest voor de materialen voor
de leden.

De club is trots dat alle leden dit seizoen met
nieuwe ballen kunnen trainen en voetballen!

Aanschaf van materialen is een investering. Van
leden en staf wordt verwacht dat zij zuinig
omgaan met de beschikbaar gestelde
materialen.

Sponsorcommissie
Zonder te veel terug te blikken op het
afgelopen anderhalf jaar, mag genoemd
worden dat de hoofdsponsor (Uitslag Metaal
B.V.) begin dit jaar verhuisd is naar een prachtig
pand in Almelo. Hier heeft Uitslag voldoende
mogelijkheden om verder te groeien in de
toekomst. De club wenst de hoofdsponsor
hierbij veel succes! 

Zoals vermeld, wordt in oktober gestart met
het plaatsen van een nieuwe omheining en
bestrating rond ons hoofdveld. Ongetwijfeld
zullen de reclameborden extra opvallen in deze
nieuwe setting! Ook geïnteresseerd in een bord
langs ons vernieuwde hoofdveld? Aarzel dan
niet en neem contact op met de
sponsorcommissie!

Voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal
heren, is de wedstrijdbal sponsoring weer van
start gegaan. Het spits is afgebeten door
Potgieter Metselwerken, hiervoor bedankt! Bal
sponsoren worden vermeld op sociale media,
omgeroepen op de wedstrijddag en
gepresenteerd op schermen in de kantine. Dit
allemaal voor slechts €75,-! Ook interesse om
een bal te sponsoren? Neem dan snel contact
op met de sponsorcommissie.  

Binnenkort gaat Rabobank ClubSupport weer
van start. Net als ieder jaar kan er weer
gestemd worden op SVV '56. Dit jaar is de
opbrengst bestemd voor de aanschaf van een
nieuwe omroepinstallatie. SVV '56 rekent op
jullie stem! Stemmen kan via rabobank.nl of via
de RabobankApp, van 4 tot 25 oktober, alvast
dank.

Dames 1 mag het seizoen starten met nieuwe
tassen gesponsord door Aannemers bedrijf
Kuipers uit Langeveen. Door deze prachtige
tassen straalt het team nog meer eenheid uit!
Kuipers bedankt hiervoor!

Sponsorcommissie contactpersonen:
Jan Lotterman (0612161275)
Anno Vos (0640536951)
Tom Ormel (0630300371

OPROEP!
SVV '56 is al jaren een club vol sfeer en
gezelligheid. Door de inzet van vrijwilligers kan
iedere speler en bezoeker wekelijks genieten
van een potje voetbal en een hapje en drankje
in de kantine.

Echter kampt SVV '56 met een te kort aan
vrijwilligers, met name voor de taken in de
kantine en de functie als senioren
scheidsrechter. Dit is een probleem dat de hele
club, zijn leden en supporters raakt. Zonder
vrijwilligers voor de kantine en keuken zullen
deze genoodzaakt gesloten blijven. Zonder
scheidsrechters voor senioren teams zal er op
zaterdagmiddag geen voetbal zijn!

Lijkt het u leuk om de leden en bezoekers van
een hapje en drankje te voorzien of wilt u meer
informatie? Neem contact op met Sjoerd
Koopman (0613952589)

Lijkt het u leuk om als (senioren) scheidsrechter
op het veld te staan of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Jeroen Protsman
(0613429679)


