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Zoals jullie ook hebben kunnen vernemen, gaat de volwassen 
amateursport weer op slot helaas, voor nu voor een periode van 
2 tot 4 weken. We vonden dat we onze verantwoordelijkheid 
moesten nemen en daarom is de club ook vanavond helaas al 
gesloten. 
Hieronder een update van het bestuur over deze situatie, de 
impact op onze club en een blik op de toekomst. 
 

 
 
 

Beste SDV'ers en 7t7 teams, 
   
Vervelend nieuws 
We waren goed en met veel energie weer opgestart na een 
voortijdig einde van vorig seizoen. 2 nieuwe teams, volop nieuwe 
leden, een nieuw dames zaal team, weer een volwaardige 7 tegen 7 
competitie, nieuwe tenues, een opgeknapte kantine, een nieuw 
terras, financieel weer gezond. Zomaar een paar successen die we 
samen hebben geboekt. En niet te vergeten alle avonden en 
nachten dat we bardiensten voor AntiBarbari hebben gedraaid met 
het bestuur om onze clubkas te spekken. 
Alles lijkt nu even voor niets, maar dat is natuurlijk niet zo. Hoewel 
we zoals het er nu naar uit ziet in november weer een balletje 
kunnen trappen, is het wel duidelijk en nodig dat we achter elkaar en 
de club blijven staan. Zoals we elkaar thuis en op het werk nodig 
hebben, zo hebben we elkaar ook op de club nodig.  
  



 

Sterker Door Vrienden 
We willen nogmaals iedereen danken voor zijn/haar steun en begrip 
de afgelopen maanden. Net zoals in het voorjaar, zou het kunnen 
dat we ook aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen of dat er 
bepaalde lasten wegvallen. We zullen jullie dan zoals jullie van ons 
gewend zijn hierover infomeren want transparantie is de basis van 
vertrouwen. Tot op heden is dit natuurlijk nog allemaal onbekend, 
maar zoals gezegd staan we er nu goed voor en we verwachten dan 
ook dat we ons hier goed doorheen gaan slaan met elkaar! 
We gaan ook keihard door om binnenkort met nieuwe tenues en 
frisse moed de inhaalwedstrijden te gaan spelen en rekenen dan 
ook op jullie steun en bijdrage (in figuurlijke als ook materiele zin) 
voor dit seizoen. Zo zijn er op de valreep een aantal (shirt)sponsors 
(meestal werkgevers van leden) uit verschillende teams gekomen 
waar we heel blij mee zijn. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we 
ondanks deze domper in de komende twee weken voordat de shirts 
worden bedrukt nog meer partners toe kunnen voegen aan het lijstje 
die op onze nieuwe shirts prijken. Neem even contact op met 
Adriaan (0614550200) als je een (potentiële) kandidaat hebt. 
   
We zijn niet te stoppen, we blijven nu gaan, ja SDV staat… 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van de situatie, als we straks 
weer wel of later kunnen gaan voetballen, en wat de consequenties 
zijn in de breedste zin van het woord. Als je vragen hebt over de 
impact van de maatregelen voor onze vereniging (of jezelf) of je wilt 
iets voor de club doen, dan horen we dat graag. 
   
Alvast bedankt voor het begrip.  
   

Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

Het bestuur  
Adriaan, Chris, Edwin, Jeroen, Nigel, Remko en Simon 

  

 

  

  

 

  

  
 



  

 

 

   

  
 

  

 

 

 

 

   

  
 

  

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  
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