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Licht aan het einde van de tunnel 

Deze week de eerste trainingsavond zonder avondklok en alle 

teams die geen wedstrijden spelen op de zaterdag zijn inmiddels 

ook in training! We maken stappen naar hopelijk weer een ’normaal’ 

seizoen 2021-2022. 

Dit en meer over alles wat er speelt rond onze vereniging in deze 

nieuwsbrief. 

Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar (ex)leden en andere geïnteresseerden! 

  

 



 

Sloop-Dat-Virus Cup 2021 - vervolg 

Sinds de leden tot 27 jaar weer mogen voetballen in groepsverband hebben we 
meteen de SDV-cup 2021 gelanceerd waarin het 1e / 2e / 3e / 4e/ 6e / 8e / 9e / 10e 
actief zijn.  
I.v.m. wat verschillende onzekerheden over wanneer 27+ evt zou mogen instromen, 
of dat er toch nog een Regiocup start als het voetballen tussen clubs wordt 
vrijgegeven, gaan we de huidige competitie opknippen in 2 poules voor het vervolg. 
Het is zonde om nog eens 7 weken te plannen voor een terugwedstrijd in de SDV 
CUP, als die tussentijds afgebroken moet of kan worden (respectievelijk Regiocup of 
27+ SDV teams ook instromen). 
 
Tevens hebben jullie slechts 1x tegen elkaar gespeeld, en lijkt het wel duidelijk welke 
teams het wat beter doen dan de andere (stand na afgelopen zaterdag vindt je 
hieronder). Daarom gaan we een soort Belgisch play-offs systeem spelen, 2 poules 
van 4, een kampioenenpoule, en een B-poule. 
 
Vooralsnog plannen we 3 wedstrijden per team. Mocht blijken dat we over 3 weken 
nog steeds dezelfde maatregelen hebben, dan plannen we nog eens 3 weken. Ons 
10e elftal en tevens de afgetekende nr. 1 van de SDV CUP so far krijgt nog wel een 
presentje, maar echt kampioen worden doen jullie pas in de kampioenenpoule! 
 
De wedstrijden zijn gepland op 1, 8 en 15 mei. Het vervolg van de SDV CUP staat 
online op de site. Op de website staat een apart menu-item onder het hoofdmenu: 
SDV CUP. 
Hieronder 3 pagina's: 
- SDV CUP = de huidige competitie, met a.s. zaterdag nog 2 wedstrijden en 3 in te 
halen wedstrijden waarvan morgenavond er één gepland is 
- SDV CUP Playoffs = de nieuwe competitie die begint op zaterdag 1 mei en voor nu 
3 speelrondes heeft, dus ook op 8 en 15 mei 



- SDV CUP Regels = wie er mee doen en wat de regels zijn ten tijde van de SDV 
CUP 
 

Let dus op: de wedstrijden die je voor de Playoffs gaat spelen, staan dus niet onder 

dezelfde widget als dat jullie eerder de wedstrijden opzochten. 

https://vvsdv.nl/programma/sdv-cup-po/   

 

Stand na speelronde 2 april 

 

 

  

Personele wijzigingen bestuur 

Nigel en Edwin zwaaien af als wedstrijdsecretaris en gelukkig hebben we met Simon 

en Cas al twee aanwinsten bij het bestuur gekregen. Voor jullie verandert er weinig 

behalve dat als je vragen hebt die betrekking hebben op de SDV cup dat je vanaf nu 

Remko moet benaderen (zijn nummer staat in de aanvoerdersapp) en voor voor 

spelerszaken ajb mailen naar secretaris@vvsdv.nl  

  

Oproep vrijwilligers  

Ben jij of ken jij die enthousiaste persoon die het leuk vind om op woensdagavond 

en/of zaterdag een biertje te tappen dan wel gastheer te zijn op zaterdag bij de 

leukste club van Rotterdam (voor een bescheiden vrijwilligersvergoeding) dan zien 

wij graag je reactie tegemoet op penningmeester@vvsdv.nl  

https://vvsdv.nl/programma/sdv-cup-po/
mailto:secretaris@vvsdv.nl
mailto:penningmeester@vvsdv.nl


 

SDV een club met historie 

We hebben hem eerder aangekondigd, de geschiedenis van SDV in onze kantine. 

Cor verraste ons deze maand met een prachtige uitwerking van onze historie die te 

bewonderen is in de nis van onze kantine. We zijn Cor maar ook de andere oud-

voorzitters Ger, Rijk en Aad heel dankbaar voor het mogelijk maken van dit prachtige 

bord. 

 

 

 

 



Sponsoring Doet Veel 

Naast de vele uren die we als bestuur belangeloos en met alle liefde in de club 

stoppen waardoor we samen met jullie enorme stappen hebben gemaakt de 

afgelopen twee jaar heeft ook onze vereniging een stabiele onderstroom nodig van 

inkomsten uit sponsoring. Nieuwe sponsoren zijn tot nu toe uit het netwerk van 

bestuursleden en de technische staf gekomen en daarom doen we bij deze een 

beroep op jullie om bv je werkgever of je eigen onderneming aan te laten sluiten bij 

de partners van SDV. Dat kan al beginnen met incidentele sponsoring van de 

wedstrijdbal voor een bescheiden bedrag maar uiteraard zien we graag nieuwe 

borden rond het veld verschijnen! Adriaan en Simon hebben de mogelijkheden 

uitgewerkt in sponsorpakketten en gaan hierover graag in gesprek met potentiële 

sponsoren. 

Voor een kleinere vorm van steun starten we met ingang van komend seizoen de 

club van 75 (ons jubileum volgend jaar) op en kun je al voor 75 euro per seizoen 

onze vereniging steunen. Uiteraard krijgen de leden van de club van 75 een eervolle 

vermelding in de kantine. 

We zien jullie leads graag verschijnen via mail op penningmeester@vvsdv.nl of 

contact Adriaan op 06-14550200. 

 

 

 

 

BOSA subsidie is (weer) binnen! 

mailto:penningmeester@vvsdv.nl


Het opknappen en verbeteren van het gebouw doen we zoveel mogelijk zelf om 

kosten te besparen. Voorzieningen zoals de nieuwe CV-installatie voor de 

kleedkamers die we recent hebben geplaatst blijven echter kostbare investeringen. 

Om dit mogelijk te maken proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van 

beschikbare subsidiepotjes. Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan en succesvol 

de BOSA-subsidie aangevraagd waarmee een substantieel deel van de investering 

voor deze energiebesparende vernieuwing wordt gedekt. 

Hulde aan Remko die hier vele uren werk in heeft gestopt met een prachtig resultaat! 

 

 

 

 

 

Renovatie 2021 



We zijn nog steeds hard bezig om ons onderkomen op te knappen en na o.a. het 

zomerterras voor en de CV-installatie achter is nu de keuken weer aan de beurt. 

Door een fixe lekkage wordt in de keuken de achterwand en het keukenblok 

vervangen, de ‘nieuwe’ keuken is inmiddels binnen. 

Ook de branding is zo goed als af met binnen en buiten ons nieuwe logo. Maaike 

heeft er een flinke kluif aan gehad maar op de bar staat nu ook een strak nieuw logo! 

Tot slot is de buitenkant helemaal klaar als we de kapotte ruiten in de deuren hebben 

vervangen en kunnen we ook in de koudere maanden straks gebruik maken van ons 

zomerterras. 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Koop nu je SDV-gear in de webshop 

 
 
Sinds de start van onze samenwerking met Robey hebben we zoals jullie weten een 
kledinglijn met exclusieve SDV-artikelen. Onder andere trainingskleding maar ook 
mooie polo’s die je kunt customizen met je nummer en initialen. Omdat we weer 
volop in de trainings- en wedstrijdmodus zitten krijg je de gehele maand mei 15% 
korting op je bestelling van 10 of meer performance sweaters en/of performance 
pants. 
 
Voor meer informatie neem contact op via penningmeester@vvsdv.nl of Adriaan op 
06-14550200 
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https://vvsdv.clubwereld.nl/  

 

 

Onze partners 
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Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

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

  


