Nieuwsbrief vv SDV december 2021

Doorbijten
De eerste seizoenshelft ligt achter ons met veel successen en
veelbelovende klasseringen van onze teams.
We zitten inmiddels ook weer in een full lockdown dus deze
winter is er eentje van doorbijten en we kijken allemaal
reikhalzend uit naar januari als we hopelijk weer de wei in
mogen.
Dit en meer en alles wat er speelt rond onze vereniging in deze
nieuwsbrief.
Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar (ex)leden en andere
geïnteresseerden!

Update resultaten SDV-teams eerste seizoenshelft
2021/2022
Na een goede start met veel nieuwe spelers en twee nieuwe teams
kunnen we constateren dat we succesvolle eerste seizoenshelft
achter de rug hebben. De meeste teams draaien bovenin mee en
ook de nieuwe teams beginnen steeds beter te draaien.
Het nieuwe SDV3 (het Corps) staat met 40 goals eerste in de 5e
klasse, worden jullie meteen in je eerste seizoen kampioen Luuk?
SDV10 (los Ganadores) hebben zich met een ware korfbaluitslag
van 4-15 uit bij DRL ook genomineerd voor eremetaal.
Tot slot SDV12 (Hermanos) van Cas die met 5 punten voorsprong
en nog een wedstrijd tegoed op de nummer 2 eigenlijk maar voor 1
doel mogen gaan dit seizoen. De eerste corona kampioen van SDV!

Sport Awards Rotterdam: stem nu op SDV!

Ook dit jaar worden de Rotterdam Sport Awards weer uitgereikt en
hoe gaaf zou het zijn als SDV daar bij zit! We jullie daarom allemaal
vragen te stemmen via onderstaande link en we zijn ook zeker niet
vies van een beetje polletje kapen dus vraag vooral je familie,
vrienden en collega’s dat ook te doen ;-)
Stemmen kan t/m 24 december (eerste week van januari volgt
vervolgens de online stemronde) en zet er een korte maar krachtige
motivatie bij om de jury te overtuigen dat wij de gekste van
Rotterdam zijn! We rekenen op jullie.
https://mailing.rotterdamsportsupport.nl/ct/m1/k1/AOo13pPAKhYYvpQ_w
660eTRZuadneiNrrPDbXZiuv5K-0UMa_BFEyoVkPfZgFhV/Y6wGT6ScMedAGYt

SVD: een energieke EN groene club

Jullie hebben ongetwijfeld ook
gemerkt dat de energieprijzen
door het dak gaan. Dat heeft
helaas ook een flinke financiële
impact op onze club. Gelukkig zijn
we gezond en kunnen we tegen
een stootje maar natuurlijk
hebben we er alles aan gedaan
om onze energierekening en
daarmee de contributie zo laag
mogelijk te houden. In dat licht is
de investering van begin dit jaar in
nieuwe CV-ketels mede mogelijk
gemaakt door de BOSA-subsidie
een hele verstandige keuze
geweest. Maar ook door TLverlichting te vervangen door LED
en in de toiletten en kleedkamers
de schakelaars te vervangen door
bewegingsensoren hebben we
onze accommodatie klaar gemaakt voor 2022.

Online FIFA (club)toernooi 5 januari: meld je nu aan!

Op woensdagavond 5 januari van 18:00 tot 22:00 (in de
kerstvakantie) worden de Rotterdamse FIFA Club
kampioenschappen georganiseerd. Niet zomaar een FIFA toernooi,
maar in de gamemodus profclubs. Dit toernooi is speciaal bedoeld
voor alle Rotterdamse sportverenigingen. Daarnaast hebben
Feyenoord, Excelsior en ook Sparta bevestigd mee te doen met dit
toernooi. Zij strijden hierbij allemaal om een unieke prijs, namelijk
een game case van GeeGee Gaming (t.w.v. €1.000,-).
Lijkt je dit nou leuk? Bekijk dan de volgende link en meld je aan!
https://rotterdamgategames.nl/online-11v11-toernooi/

Hoge ledenkorting bij Bob van der Heijden Sport (Bergselaan
332C)

Al jaren een gewaardeerde sponsor van SDV en als lid van SDV
krijg je 18% korting dus maak hier gebruik van en steun zeker in
deze tijden deze topzaak als je bijvoorbeeld nieuwe
voetbalschoenen nodig hebt!

https://www.bobvanderheijdensport.nl/

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 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
Adriaan, Chris, Cas, Jeroen, Remko en Max

Kralingse Zoom 100
3063 NC Rotterdam

Telefoon: 010-242 9000
E-mail: info@vvsdv.nl

