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WE GAAN WEER VOETBALLEN 

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 

Wij zouden SDV niet zijn als we niet meteen nadat bekend werd dat we tot 27 jaar 

weer mogen voetballen vol gas zijn gegaan om jullie z.s.m. weer wedstrijden aan te 

kunnen bieden. Remko en Nigel zijn inmiddels druk doende met opzetten van de 

SDV-cup 2021 waarin het 1e / 2e / 3e / 4e/ 6e / 8e / 9e / 10e vanaf zaterdag 6 maart 

wekelijks tegen elkaar uit zullen komen. Voor de mannen van het 5e/ 7e/ Veteranen is 

het nog even wachten maar hopen we ook snel voetbal aan te mogen kunnen 

bieden. 

We zijn daarnaast met de aanvoerders in gesprek om ook een trainingsschema op te 

zetten met in achtneming van de avondklok. We rekenen erop dat jullie je aan de 

geldende maatregelen houden bij zowel de clubcompetitie en het trainen in 

groepsverband. 

Maar wat een feest dat we de wei weer in mogen! 

 

 

 

 

  



 

 

SDV – mooie toekomst met rijke historie 

We hebben onze vriend en oud-voorzitter Cor 

Speelpenning bereid gevonden om zich te 

ontfermen over de sectie Historie op onze nieuwe 

website. Daarnaast zal hij ook in de kantine de 

wand te maken met alle historische (elftal)foto’s 

waar menig speler van ons huidige Veteranen team 

met een beker op staat vereeuwigd. We zijn heel 

dankbaar voor zijn inzet en gezien de vele jaren dat 

Cor onze vereniging heeft geleid zal dit ongetwijfeld 

tot een mooi resultaat leiden. 

 

 

SDV – een warm bad 

Het is al weer even geleden dat we in een 

kleedkamer zijn geweest en de modder van 

ons af hebben gespoeld met een goede warme 

douche na de wedstrijd. Maar dat gaat er snel 

weer van komen als alles weer een beetje 

normaal is. De laatste grote investering die we 

nog moesten doen was de vernieuwing van de 

oude cv-ketels voor de verwarming en douches 

van de kleedkamers. Deze moesten gezien 

leeftijd, gebreken en niet economische 

energieverbruik nodig worden vervangen en 

dat hebben we dan ook gedaan. Het resultaat 

is een veel zuinigere installatie met een slimme 

thermostaat waardoor de energiekosten 

omlaag moeten gaan.  

Daarnaast heeft Remko deze investering 

meegenomen in de aanvraag voor de BOSA-

regeling waarmee we verwachten een flink 

deel van de investering terug te krijgen van het ministerie van VWS! 

 

 

 



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. De mannen van SDV10 hebben een 
set aangeschaft voor het hele team en die zijn 
inmiddels binnen zo te zien. 
 
Met een aankoop in onze webshop steun je de 
vereniging en als dank daarvoor bieden we een 
interessante korting aan als je een bestelling 
(voor je team) wil plaatsen van 10 artikelen of 
meer.  

Voor meer informatie neem contact op via penningmeester@vvsdv.nl  
 
 

 

https://vvsdv.nl/webshop/ 
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Onze partners 
 

             

 

 
 

        

 
 
 
 
 

   

Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

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

  


