Nieuwsbrief vv SDV mei 2021

Voetbalzomer 2021 incoming!
Wat een feest dat de cijfers maar blijven verbeteren en de
versoepelingen niet op lijken te kunnen. Vanaf zaterdag is er weer
veel meer mogelijk en sluiten we het seizoen toch nog op een
mooie manier af!
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.
We zitten inmiddels in de laatste fase van de kampioenspoules en de laatste ronde
zal naar verwachting 19 juni worden gespeeld.
Op dit moment is het in de hoogste poule nog steeds heel spannend tussen het 1 e en
het 10e. Gaat Kenchi zijn eerste prijs als hoofdcoach van SDV binnen halen of pakt
Pritam de beker?
In de tweede poule staat het 4e bovenaan maar moet het 3e nog inhalen dus daar
kan het nog alle kanten op. Gaat Nigel zich na twee jaar bestuur alsnog
onderscheiden op het veld?

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 29 mei

Vervolg voetbalzomer
Nu de Veteranen, het 5e en 7e ook weer wedstrijden onderling mogen spelen
beginnen we zaterdag meteen met een potje tussen 7 en de Veteranen. Voor alle
elftallen geldt dat na afloop van de SDV cup je uiteraard op zaterdag
oefenwedstrijden kunt regelen onderling, laat ons dat dan tijdig de tijd weten en dan
helpen wij met het vinden van een scheidsrechter.
Verder zullen we vanaf 7 juni het originele trainingsschema weer oppakken met 7x7
op woensdag tot halverwege juli. Check even met Remko als daar vragen of
onduidelijkheden over zijn.

Versoepelingen vanaf 5 juni kantine en terras
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een
vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een
tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet
voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen
maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook
voor terrassen.
Dus vanaf as zaterdag kun je weer een biertje doen op en van de club maar neem
ajb bovenstaande regels wel in acht!

Oproep vrijwilligers en ondersteuning bestuur
Afgelopen 2 jaar heeft SDV als een trein kunnen lopen door een aantal enthousiaste
vrijwilligers. Om komend seizoen ook weer tot een succes te maken hebben we extra
nieuwe vrijwilligers nodig! We willen het graag goed regelen voor jullie, en het moet
ruim goed geregeld zijn.
Ben jij geïnteresseerd of ken jij iemand uit je omgeving die graag een handje wilt
helpen bij onze mooie club, laat het dan aan een van de bestuurders weten, en dan
kunnen we kijken wat jij of diegene die je kent kan betekenen voor ons.
Denk aan functies zoals: gastheer/vrouw of bar tijger, inkoop regelen; deze helden
krijgen een mooie vrijwilligers vergoeding!
Ook zoeken we enthousiastelingen om te helpen met onze leuke 7v7 competitie die
een belangrijke inkomstenbron is voor onze vereniging, als je je hier wekelijks voor in
wilt zetten staat daar een reductie van je contributie tegenover.

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.

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 ook de gehele maand juni 15%
korting op je bestelling van 10 of meer sets performance sweaters en performance
pants.
Voor meer informatie neem contact op via penningmeester@vvsdv.nl of Adriaan op
06-14550200

https://vvsdv.clubwereld.nl/

Onze partners

Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap!
Het bestuur
Chris, Adriaan, Cas, Jeroen, Remko en Simon

