
 

Nieuwsbrief vv SDV december 2020 
  

  

  

  

 

 

We zitten midden in de lockdown en hopelijk hebben jullie een 

goede Kerst achter de rug. Er valt op dit moment nog niet veel te 

zeggen over wanneer we weer met elkaar op het veld staan maar wij 

blijven doorgaan zoals jullie van ons gewend zijn. In deze 

nieuwsbrief weer alles wat je moet weten als lid, 7-tegen-7 speler, 

partner of anderszins bij SDV betrokkene.  

Blijf gezond, een hele fijne jaarwisseling gewenst en we spreken 

elkaar hopelijk snel weer in het nieuwe jaar! 

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

  

Terras verbouwing 

Hoewel het nu verder weg lijkt dan 

ooit komt de dag dat we samen een 

biertje drinken na de wedstrijd steeds 

dichterbij. Ons nieuwe terras (oude 

rookhok) is er in ieder geval klaar 

voor. Afsluitbaar in herfst en winter en 

open als het zonnetje schijnt. 

 

 



Kerstkaart 

Aan alle leden en relaties van SDV is 

dit jaar een kerstkaart verstuurd die 

mogelijk is gemaakt door Platform P 

waar natuurlijk heel 

dankbaar voor zijn. 

Heb je deze echter niet 

in je brievenbus gehad 

dan graag even reply 

op de nieuwsbrief met 

je adres want wellicht 

hebben wij niet het 

juiste adres van je in de ledenadministratie! 

 

 

Eerste nieuwe tenues uitgereikt 

We zijn heel blij met de reacties op de nieuwe tenues die de 

meeste jongens die de afgelopen weken getraind hebben in 

ontvangst hebben genomen. 

Je persoonlijke pakket met thuisshirt, short en 

wedstrijdsokken ligt voor je klaar op de club en op 

woensdagavond en zaterdagmiddag ben je van harte 

welkom om die op te komen halen. 

In januari komt er nog een actie aan rond de nieuwe tenues 

dus houd onze Instagram in de gaten! 

 

 



 Oliebollentoernooi 2021 (Playstation) 

Vanwege het daverende succes van het 

oliebollentoernooi vorig jaar wilde wij als 

bestuur hier een traditie van maken. 

Helaas kunnen we dit in de huidige opzet 

dit jaar niet organiseren. Vandaar dat we 

creatief hebben moeten nadenken om dit 

toch te kunnen realiseren. Dit jaar word het 

dus een FIFA oliebollen toernooi. Op 16 

januari gaan we een FIFA toernooi houden 

om te ontdekken wie de enige echte FIFA-koning is van SDV. De kosten 

voor de inschrijving zullen 5 euro zijn. Tijdens dit toernooi brengen wij 

een zak oliebollen en je tenue langs om het toch nog een echt 

oliebollentoernooi van te maken. Er zullen mooie prijzen te winnen zijn 

met onder meer voor de winnaar een SDV shirt met achterop “FIFA 

Koning” zodat iedereen weet wat een legend jij bent. Binnenkort kan je 

een bericht verwachten met een inschrijfformulier.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daar is ie dan: SDV en Feyenoord, samen sterk door voetbal, sterker door strijd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SDV en Rotterdam Sportsupport 
 

 

Zoals jullie weten werken wij 
heel actief samen met Rotterdam 
Sportsupport en zijn dankzij deze 
samenwerking ook meerdere 
initiatieven mogelijk gemaakt het 
afgelopen jaar. Hieronder vinden 

jullie een artikel wat we samen met Sportsupport hebben gemaakt over 
de manier waarop wij proberen onze vereniging door de crisis heen te 
loodsen. 
 

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/zo-houdt-vv-sdv-zich-staande-
in-de-coronacrisis 
 

 

Koop nu je SDV-gear in de webshop 

 

 

https://vvsdv.nl/webshop/ 

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/zo-houdt-vv-sdv-zich-staande-in-de-coronacrisis
https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/zo-houdt-vv-sdv-zich-staande-in-de-coronacrisis
https://vvsdv.nl/webshop/


Trainen corona stijl 

We kunnen na het aflopen van de verzwaarde maatregelen weer trainen 

in tweetallen op de woensdagavond en zaterdagmiddag. Uiteraard met 

inachtneming van de corona regels dus op 1.5 meter, aangekleed 

arriveren vijf minuten vooraf en na afloop meteen vertrekken enz. Op de 

onderstaande drive vind je de sheet waar je je met je viertal in kunt 

schrijven voor de resterende weken van dit kalenderjaar: 

https://1drv.ms/x/s!Amli6oOuZe_jeoDP-d0-YUIbjDQ 

 

Onze partners 
 

             

 

 
 

        

 
 
 

   

Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

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