
 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie SDV 4 januari 

  

  

  

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur maar goede oude tradities die we in ere houden. 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Bij deze nodigen we jou (en je familie) van harte uit om zaterdag 4 januari vanaf 15.00u samen 

met ons het glas te heffen op het jaar 2020 wat ongetwijfeld weer een mooi, sportief en gezellig 

jaar wordt aan het Toepad. 

Uiteraard ligt er in de kantine (die we een kleine facelift hebben gegeven) een oliebol voor je 

klaar. 

 

 

Oliebollentoernooi 4 januari 

Zoals beloofd willen we als nieuw bestuur de clubtradities in ere 

houden, het Oliebollentoernooi is er zo eentje dat trouwens ook op 

zaterdag 4 januari vanaf 11.00u wordt afgewerkt waarna we dus 

gezamenlijk het glas heffen op het nieuwe jaar.  

We gaan op een half veld potjes afwerken 7 tegen 7 man (per team 3 

wisselspelers is geen overbodige luxe). Op dit momenten zijn er 10 teams ingeschreven uit 

onze eigen elftallen aangevuld met teams/ spelers van buiten. 

Er zijn nog enkele plaatsen over dus als je je nog met een team wilt inschrijven, neem dan 

contact met de wedstrijdsecretarissen Nigel Jansen of Edwin Chevalier. 

 

 

Reminder: Mosselavond 15 februari met je Valentijn 



Een traditie waar we als SDV om bekend staan is de jaarlijkse Mosselavond waar we als 

(oud)leden met onze families samen mosselen (of sate) eten en vooral veel lol hebben met 

elkaar. Dit jaar de dag na Valentijn dus een extra reden om met je partner en/of familie naar de 

club te komen! 

Laat bij je aanvoerder weten met hoeveel mensen je komt, de prijs per persoon zal rond de 15 

euro liggen en communiceren we nog naar de aanvoerders. 

Zet 15 februari dus alvast in je agenda! 

 

 

PS. Stuur deze nieuwsbrief vooral naar andere oud-leden mochten die deze niet hebben 

ontvangen. 

 

met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

vv SDV 

   



 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  

  

 

 

 

mailto:info@vvsdv.nl
https://vvsdv.nl/

