
SDV sterk door voetbal, nog sterker na corona 
 
Zoals jullie in het filmpje hebben kunnen zien dat jullie deze week hebben gekregen zijn we keihard 
bezig geweest om de club zo goed mogelijk door deze periode heen te loodsen. We hebben al een 
aantal successen geboekt door subsidies (zoals TOGS regeling en gemeentelijke subsidies voor onze 
innovatieve projecten waarover hieronder meer) maar ook besparingen te realiseren (zoals 
maandelijkse veldhuur), maar we hebben ook jullie hulp nodig. Voor degenen die het gemist 
hebben: hieronder nog een keer het filmpje. 
De belangrijkste zaken die in het filmpje worden aangestipt hebben we in deze nieuwsbrief ook nog 
even op een rijtje gezet. 
 

https://youtu.be/DZDf4A1ebmA 
 

 

  

Contributie seizoen 2019/2020 

 
• Ivm corona moeten we 50 euro eenmalig extra vragen aan ieder lid om de gemiste omzet van 

de corona-maanden te kunnen compenseren. Daarmee beginnen we volgend seizoen met 
een positieve balans die sluitend/ kostendekkend is. Er ligt dus een gezonde basis voor de 
toekomst.  

• Als je als team voor EUR 1.000 aan sponsorgeld weet te regelen voor de club krijgt ieder 
teamlid de extra EUR 50 in januari teruggestort. Het sponsorplan met daarin de verschillende 
pakketten die we als SDV aanbieden delen we graag met je als je een potentiele sponsor hebt 
gevonden. 

• De incasso van de contributie via Clubcollect begint dit jaar ivm corona ook iets eerder 
namelijk begin juni , de extra 50 euro corona-contributie loopt ook gewoon mee met die 
incasso 

• Omdat het een hoger bedrag is dan normaal bestaat de mogelijkheid om in meer termijnen 
dan normaal (6) te betalen 

 

 

  

Nieuwe tenues van Robey 

 
Jullie hadden al gehoord dat we bezig zijn met nieuwe 
tenues waarop je oa via Insta hebt kunnen stemmen. Deze 
zijn deels door Robey gesponsord en verder door een 
gemeentelijke subsidie mogelijk gemaakt. De shirts zijn 
speciaal voor ons ontworpen en worden prachtig. 
Binnenkort kun je op de club komen passen om ervoor te 
zorgen dat je niet een iets te slim fit maatje hebt in 
september als we weer mogen. 
Een belangrijke reden ook voor de gemeente om dit initiatief 
te ondersteunen is dat deze sponsordeal met Robey een 
extra inkomstenbron betekent voor SDV. Omdat wij met Robey in ruil voor de sponsoring hebben 
afgesproken dat wij alleen maar Robey dragen moet een shirt, broekje of sokken de komende drie jaar 
bij Robey worden bij gekocht. Er komt een speciale webshop voor SDV op de nieuwe website waar 
ook ons iconische jubileumshirt en andere clubartikelen te bestellen zullen zijn. 
 

 

  

 

https://youtu.be/DZDf4A1ebmA


 

Nieuw logo en website 
 
Omdat we voor een periode van drie jaar het logo op alle shirts 
laten printen was dit een ideaal moment om na te denken over een 
update van het logo. Ook hierover hebben jullie kunnen 
meebeslissen en op basis van jullie voorkeur is het nieuwe SDV-
logo tot stand gekomen wat anders maar wel herkenbaar is 
gebleven. We hebben er bewust voor gekozen om de vv in vv SDV 
ook terug te laten komen vanuit historisch oogpunt maar ook omdat 
dit in lijn is met onze website. Leuk weetje: het ‘oude’ logo dat we 
allemaal kennen is trouwens zo’n 40 jaar geleden alweer in de tijd 
van mannen als Cor en Ger geïntroduceerd. 
Uit respect voor onze historie en de inzet van alle mensen voor ons 
zullen we dan ook alle logo's die SDV heeft gedragen in onze bijna 
75 jaar oude historie terug laten komen in het nieuwe tenue! 
 
Verder was onze website al een tijd aan vernieuwing toe en daarom hebben we deze periode 
aangegrepen om ook een nieuwe website neer te zetten. Op deze nieuwe website (zelfde URL) zullen 
de nieuwe sponsors die we hebben gerealiseerd, het nieuwe logo en alle leuke dingen die we van 
plan zijn komend seizoen een plaatsje krijgen. 
Om onze identiteit nog duidelijker neer te zetten hebben we aan onze slogan een nieuwe toegevoegd: 
SDV: Sterk door Voetbal - Sterker door Vriendschap  

 

 

 

Trainen 

 
We mogen weer de wei in! Op maandag en woensdag kun je trainen op vaste tijdslots die bij de 
aanvoerders bekend zijn, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. 
 

 
 

 

  

OPROEP extra (dames)elftal 
 
Omdat er hoogstwaarschijnlijk een bestaand elftal zal stoppen zijn we op zoek naar een nieuw team 
ter vervanging. Dus vraag rond in je eigen vriendenkring, op de vereniging of mocht je vriendin met 
een damesteam bij de leukste club van het Toepad willen gaan voetballen dan zouden we dat ook 
heel leuk vinden. Er ligt een prachtig (gratis) nieuw tenue voor dit team klaar! 



 

 

 

 

Tot slot 
 
We hebben afgelopen jaar de basis gelegd voor een mooie toekomst van onze club, maar ondanks 
alles wat ons nu overkomt pakken we juist door en willen we met jullie en ondersteuning van de 
gemeente en andere mogelijke subsidies zorgen voor een nog betere basis om verder te gaan. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we met de genomen maatregelen nog sterker uit deze periode gaan komen 
dan we al waren en we rekenen op jullie steun en loyaliteit. Wij staan midden in de club en tussen 
jullie als leden, en doen al veel om jullie zo plezierig mogelijk te maken en zorgeloos te kunnen laten 
voetballen. Wij zullen blijven kijken waar we het komende seizoen met verschillende initiatieven jullie 
het nog plezieriger kunnen maken, denk aan BBQ’s, leuke clubavonden e.d. 
  
Als je vragen hebt weet je ons te bereiken, bij vragen over de financiën kan je specifiek terecht bij 
Remko of Aad. 

  
  
Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 
  
Het Bestuur 
 


