
We staan weer op het veld, en alle seinen staan nog steeds op groen om vanaf 

1 september weer wedstrijden te gaan spelen. We hebben deze zomer als club 

ook een aantal mooie mijlpalen bereikt die we goed konden gebruiken gezien 

de omstandigheden. De toekomst ziet er daardoor een stuk positiever uit dan 

twee maanden geleden. In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Bestuur weer 

een update van wat er allemaal is gebeurt en wat er de komende tijd nog gaat 

gebeuren. 

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

  

Contributie 2020-2021  

We starten dit weekend met de incasso van de contributie voor 

komend seizoen. Dat zal batchgewijs plaats vinden, dus niet alle 

teams ontvangen tegelijk de mail van Clubcollect. Dat heeft te 

maken met de nieuwe werkwijze die Remko heeft neergezet door 

een koppeling te maken met ons boekhoudpakket waarmee we ons 

proces weer een stapje verder hebben geprofessionaliseerd. 

Over de hoogte van de contributie en de reden daarvan is in de vorige nieuwsbrief 

voldoende gezegd gezien de positieve reacties en de weinige vragen die we hebben 

ontvangen. We waarderen jullie steun voor ons als bestuur in deze lastige tijd enorm! 

Wat betreft het betaalschema/ spreiding is het mogelijk om via Clubcollect in 1x 

(automatische incasso of iDeal) of gespreid in 4 termijnen (automatische incasso) te 

betalen. Voor 1 januari moet de contributie volledig zijn voldaan. 

Mocht er sprake zijn van betaalproblemen door persoonlijke omstandigheden: neem 

dan contact op met de penningmeester verantwoordelijk voor de contributie: Remko 

(penningmeester@vvsdv.nl, 06-14110509) en dan vinden we samen wel een 

oplossing. Verder willen we de ‘handmatige’ afspraken die voor sommige leden dit 

jaar afgesproken waren niet automatisch doorzetten, maar weer zoveel mogelijk via 

Clubcollect laten verlopen. Neem even contact op met Remko als dit voor jou gold.  

  

Nieuwe tenues 

Het nieuwe seizoen gaan we starten met een prachtig 

nieuw tenue van Robey, wat heel vet wordt en samen 

met ons nieuwe logo de doorstart van onze club 

symboliseert. Er komt binnenkort ook een webshop waar 

je bv club trainingspakken en ons iconische jubileum-

uitshirt kunt bestellen. De exacte datum dat de webshop 

live gaat horen jullie eind deze maand dus nog even 

geduld. 
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Het tenue zelf blijft twee seizoenen eigendom van de club, na twee seizoenen is het 

dus van jou. Na het derde seizoen wordt er vanuit de club gezorgd voor een nieuw 

tenue voor alle teams/ leden. Voor vervanging of bijkopen van wedstrijdkleding door 

leden, als je bijvoorbeeld iets kwijt raakt of iets stuk gaat, moeten conform de 

sponsorafspraken met Robey, zelf via de SDV-webshop vervangende artikelen bij 

Robey worden aangeschaft. 

Binnenkort ontvangen jullie via je aanvoerder een uitnodiging om te komen passen. 

Uiteraard zorgen we voor een corona proof proces met voldoende exemplaren om 

veilig de juiste maat voor iedereen te kunnen bepalen. 

  

(Shirt)Sponsoring 

We zijn heel blij dat we twee (nieuwe) sponsoren kunnen aankondigen:  

• Timmerfabriek Huizinga maakt de tassen van het eerste elftal mogelijk  
• BASAMRO Logistics Group sponsort het shirt van de Veteranen 

  

Het nieuwe tenue is natuurlijk een mooie 

aanleiding om nog meer nieuwe 

(shirt)sponsoren aan te trekken om de 

basis van onze club verder te verstevigen. 

Het bedrukken van het shirt is een mooie 

manier om SDV te sponsoren en dient te 

gebeuren conform het sponsorplan waarin 

verschillende sponsorpakketten zijn  

opgenomen.  

Voor een shirtsponsor geldt een 

sponsorbedrag van EUR 750 voor het eerste seizoen (incl de bedrukkingskosten) en 

in het tweede en derde seizoen is dat EUR 500 per seizoen. Het tenue gaat namelijk 

3 seizoenen mee en de sponsoring van de shirtsponsor dus idealiter ook. Voor een 

rug- of mouwsponsor bieden we maatwerk en daarvoor kun je contact opnemen met 

Chris of Adriaan die je ook meer kunnen vertellen over het sponsorplan. 

  

 



Nieuwe teams 

Zoals we al eerder gemeld hebben stopt het 9e na dit seizoen bij SDV. We hebben 

echter goed nieuws, want we hebben twee nieuwe teams gevonden waardoor we 

zelfs groeien ten opzichte van dit seizoen!  

Vanuit VVOR is een team overgestapt wat is aangevuld met andere jongens die 

graag bij SDV willen komen voetballen, zij zullen starten als SDV10 in de 7e klasse. 

Dit seizoen speelden ze met VVOR trouwens in dezelfde competitie als SDV5. Igor, 

veel succes met jullie team komend seizoen! 

Verder heeft Ferry Biesheuvel zich met een vriendenteam aangesloten bij onze club, 

zij zijn ingeschreven als SDV9 in de 6e klasse. Ferry, ook jullie veel succes en vooral 

plezier bij de leukste club van Rotterdam! 

  

Kantine en corona 

Tot slot het belangrijkste na voetbal: bier! Vanaf 1 juli mag 

namelijk de kantine weer open onder strikte voorwaarden. 

We zijn druk bezig om die corona proof te maken en als dat 

is gelukt willen we vanaf 2 juli op woensdagavond met de 

training de kantine weer openen, maar dat hangt wel af van 

de animo die er is. We moeten dan namelijk weer onze voorraad aanvullen en 

bezetting achter de bar regelen. Graag dus bij je aanvoerder aangeven of jullie daar 

als team gebruik van denken te gaan maken. 

Verder willen we nogmaals de (corona) regels onder de aandacht brengen: 

• Na de training niet blijven hangen op het veld en geen alcohol gebruiken 
buiten de kantine. Als het laatste bestuurslid vertrekt dient ook het laatste lid 
het complex te verlaten. 

• Openen en sluiten van hekken en accommodatie gebeurt alleen door 
bestuursleden, dat geldt ook voor het parkeren op het parkeerterrein op ons 
complex. 

 


