
 
  

 

De allereerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen!  

  

  

  

Vorig week is de competitie begonnen en 9 van de 10 teams hebben de eerste punten al 

binnen. Wat een start! Met het begin van de competitie versturen we ook de eerste 

nieuwsbrief van dit seizoen. 

Zoals velen van jullie wellicht al weten, is er met ingang van aankomend seizoen een 

geheel nieuw bestuur. We willen graag bij deze het voormalig bestuur bedanken (Martin, 

Guus, Aad en Sjouke) voor hun inzet de afgelopen jaren en het nieuwe bestuur kort aan 

jullie voorstellen! Daarnaast geven we jullie een korte update met waar het bestuur zoal 

mee bezig is geweest.. 
 

 

Even voorstellen!... 

Voorzitters: Nam Phung en Chris Claase  

Hoi allemaal! Sommige heb ik al leren kennen. Ik ben Nam en ik 

voetbal sinds medio seizoen 2018-2019 bij SDV 8. In het dagelijks leven ben ik 

werkzaam als Consultant bij Capgemini. Vanuit mijn studieachtergrond in 

Economic and Consumer Psychology en mijn verleden als vluchteling vind ik 

het belangrijk om anderen te helpen, immers wie goed doet, goed 

ontmoet! Samen met Chris Claase nemen wij voorlopig de rol van 

voorzitterschap waar. Met het nieuwe bestuur, bestaande uit jonge 

enthousiastelingen, willen we weer vooruit kunnen kijken. Maar dat kunnen we 

niet alleen, Samen Doet Versterken! Laten we samen ervoor zorgen dat SDV 



weer onze vereniging wordt, 

 

Ik, Chris,  voetbal sinds vorig jaar bij SDV nadat Hermandad 

helaas opgehouden is met bestaan. In het dagelijks leven ben ik een student 

bezig met zijn scriptie. Om er te voor zorgen dat mijn team, SDV 8, en de rest 

door kunnen blijven voetballen kozen ik en Nam ervoor om de functie voorzitter 

op ons te nemen. Het is immers niet even gemakkelijk om een gezellige club te 

vinden. We zijn erg gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. 

 

Wij hopen daarbij, door middel van goede communicatie en transparantie van 

en naar de leden toe, als club te blijven te ontwikkelen en het clubgevoel terug 

te brengen bij onze leden. Dat kunnen we echter niet alleen. We zullen af en toe 

jullie hulp nodig hebben. Maar ik weet zeker dat we, als club zijnde, dit kunnen. 

 

 

Penningmeesters: Adriaan Liefaard en Remko van de Watering 

 

Ik ben Adriaan (Aad) Liefaard en ik speel sinds twee jaar bij de 

Veteranen. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor een Service 

Center (meldkamer) bij Siemens. Omdat ik SDV een warm hart toe draag en op 

zaterdag een balletje wil kunnen blijven trappen neem ik samen met Remko de 

penningmeester taken over van Guus. 

 

Ik ben trots op de groep die deze zomer zijn verantwoordelijk heeft genomen, 

allemaal top gasten ook om mee samen te werken. Ik hoop dat we met het 



nieuwe bestuur bestaande uit alleen maar spelende leden nog meer 

betrokkenheid en hulp van onze leden gaan krijgen! 

Remko van de Watering, 35 jaar, woonachtig in Capelle aan den 

IJssel. Sinds seizoen 2018-2019 voetballend bij de Veteranen1 van SDV na een 

jaar gevoetbald te hebben bij Hermandad 4. 

In het dagelijks leven werkzaam bij Xsarus als team- / projectmanager van 

Developers van m.n. de ontwikkeling voor webshops. 

 

Ik vind het belangrijk om mensen te helpen waar nodig, en bij deze ook bij SDV. 

Daarom heb ik me samen met Aad Liefaard aangemeld als bestuurslid voor de 

functie van Penningmeester. Ik hoop dat we als nieuw bestuur weer een frisse 

wind door de club kunnen laten waaien waarin ook ieder ander lid zijn bijdrage 

levert, gevraagd of ongevraagd 

 

 

Wedstrijdsecretarissen: Edwin Chevalier en Nigel Jansen 

Mijn naam is Edwin Chevalier, 23 jaar en zit in mijn laatste jaar 

van de opleiding Logistics Management aan de hogeschool Rotterdam. Dit is 

mijn derde jaar als lid van SDV en speel in het 4e. Verder fitness ik en probeer 

in het weekend mijn alcohol niveau op peil te houden. Voor mij is dit de eerste 

keer dat ik als secretaris aan de slag ga, dus zal nog het een en ander moeten 

leren. Ik hoop dat dit een mooi seizoen gaat worden! 

 



Mijn naam is Nigel Jansen, ik ben 22 jaar oud en student aan de 

TU Delft en het Erasmus MC. Daarbij ben ik ook transport mederwerker bij het 

Erasmus MC. Ik neem dit jaar samen met Edwin Chevalier de rol van 

wedstrijdsecretaris over. Je kan ons twee dus zien als een nieuwe Aad Combo. 

Als voetballer ga ik nu mijn derde seizoen in bij SDV 4. Daarvoor voetbalde ik 

vanaf mijn vijfde levensjaar bij VV Capelle. Bij deze voetbalclub heeft mijn vader 

een tijdje in het bestuur gezeten, waardoor ik al van kleins af aan vele 

zaterdagen de hele dag op de voetbalclub te vinden ben. Wellicht dat dit 

onbewust een rol heeft gespeeld in mijn beslissing om het wedstrijdsecretariaat 

over te nemen bij SDV. Daarbij heb ik de afgelopen 2 seizoenen bij SDV heb ik 

als erg gezellig ervaren en op sportief gebied waren deze ook redelijk 

succesvol. Toen afgelopen seizoen bekend werd dat het bestuur zou opstappen 

hoopte ik dan ook dat de club voort zou blijven bestaan. Nadat bleek dat enkel 

nog de rol van wedstrijdsecretaris ingevuld moest worden, heb ik samen met 

Edwin besloten om dit samen op te pakken. Ik wil hiermee iets terug doen voor 

de vele vrijwilligers die er altijd voor gezorgd hebben dat ik zelf gewoon kan 

voetballen, en ik zie het als een uitdaging om er voor te zorgen dat de club zo 

goed mogelijk draait. Ik hoop dat wij als bestuur er voor kunnen zorgen dat de 

komende seizoenen soepel verlopen bij onze voetbalclub. 

  

 

Tot slot! 

Afgelopen week heeft er ook een aanvoerdersoverleg plaatsgevonden. Het idee 

was om de koppen bij elkaar te steken betreft praktische en inhoudelijke dingen 

maar ook om ideeen uit te wisselen om vooruit te kijken. Vraag gerust naar je 

aanvoerders voor meer details. In de loop van tijd zullen we op diverse 

manieren proberen jullie meer informatie te geven over de plannen van het 

bestuur, waar we mee bezig zijn, maar ook waar we jullie bij nodig hebben. De 

intentie is immers dat SDV weer onze vereniging moet worden! 



 

 

Danny en Wouter (SDV 7) hebben zich aangeboden dit seizoen het 7vs7 

toernooi te willen organiseren en faciliteren, bedankt jongens! 

 

Voor nu houden we het hierbij, maar niet getreurd, de volgende nieuwsbrief 

komt eraan. Tot dan! 

 

met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

   

  

 

  

 

   

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  

  

 

 
 
 
 
 

This email was sent to ntphung@live.com  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

*|LIST:ADDRESSLINE|*  

 

 
 

 
 

mailto:info@vvsdv.nl
mailto:ntphung@live.com
*|ABOUT_LIST|*
*|UNSUB|*
*|UPDATE_PROFILE|*
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mailchimp.com%2Fmonkey-rewards%2F%3Futm_source%3Dfreemium_newsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dmonkey_rewards%26aid%3D0ea0c6dcc71abad10ae0e6a06%26afl%3D1&data=02%7C01%7C%7C323e9fcb39334bb41ba208d744c4051a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637053480998967379&sdata=2371quEVqyp1OG%2BDWhJxrSZzIdgKiGtffa1%2F577aoew%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvvsdv.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C323e9fcb39334bb41ba208d744c4051a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637053480998957368&sdata=pGDkjbjebV4J23tnOG316r2g7vXw6V4qGt%2FmLztC9L0%3D&reserved=0

