
 

 

 

Nieuwsbrief vv SDV juni 2021 
  

  

  

  

  

ZOMERSTOP 

We hebben een mooie eindsprint gemaakt na de tweede corona 

golf en al met al een mooi seizoen neergezet met veel voetbal. 

De zomervakantie ligt voor ons daarom een terugblik naar vorig 

en een preview naar komend seizoen. 

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! 

 

                                                                                                             

             

 

Terugblik seizoen 20/21 

Het seizoen 20/21 werd vroeg stil gelegd door een tweede corona 

golf die duurde tot ver in 2021. Daarna zijn we vol gas doorgegaan 

vanaf het moment dat het weer kon met trainen en onze eigen SDV-



cup met SDV 10 als afgetekende winnaar en Mauro als topscorer. 

We zijn heel blij met de steun van iedereen dit seizoen en kijken 

terug op een raar seizoen waar we samen toch iets moois van 

hebben gemaakt en de meeste teams nog volop wedstrijden hebben 

kunnen spelen. Ondanks dat veel vaste kosten gewoon doorliepen 

en de inkomsten uit de kantine wegvielen zijn we ook financieel dit 

jaar goed doorgekomen dankzij jullie steun en niet onbelangrijk de 

groei die we hadden bewerkstelligd in leden. Daardoor hebben we 

zelfs een aantal noodzakelijke investeringen (zoals vernieuwing CV-

ketels) kunnen doen waardoor we ook met onze accommodatie 

stappen hebben kunnen maken.  

Dit alles geeft ons veel vertrouwen in een nog mooier seizoen 21/22 

waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. 

 

 

                                                                                                             

             

Vooruitblik seizoen 21/22 

Wij zouden SDV niet zijn als we niet vol gas en enthousiasme door 

zouden zijn gegaan onder het motto ‘never waste a good crisis’. En 



dat is niet onopgemerkt gebleven bij de buitenwacht waardoor we 

jullie met trots kunnen melden dat we komend seizoen weer verder 

groeien met twee extra teams! Hiermee versterken we onze basis 

als vereniging en vergroten we onze impact op de stad. Luuk en 

Nicholas, welkom met jullie team bij de mooiste club van Rotterdam! 

Maar ook de nieuwe leden die zich aansluiten bij bestaande SDV-

teams willen we uiteraard van harte welkom heten. In totaal 65 

nieuwe voetballende leden bij onze club!  

Uiteraard betekent dat wel meer puzzelen in de wedstrijdplanning en 

doen we een beroep op jullie flexibiliteit qua speeltijd op zaterdag tot 

het moment dat we een extra kunstgrasveld hebben waar we al een 

tijdje over in gesprek zijn met de gemeente. 

 

 

Zomerstop 

Omdat zelfs bestuursleden af en toe uit moeten rusten zal vanaf 
volgende week woensdag er tijdens de zomerstop alleen nog op 
woensdag worden getraind door de teams die zich daarvoor op 
hebben gegeven. Op zaterdag zijn we gesloten na as zaterdag en 



zullen we weer open gaan op zaterdag vanaf 21 augustus voor 
oefenwedstrijden etc.  
De eerste bekerwedstrijden staan gepland voor begin september, 
iets later dan gebruikelijk. 

 

 

Contributie seizoen 21/22  

De zomervakantie staat voor de deur en we 
kijken met z’n allen uit naar het volgende 
seizoen. De voorbereidingen door het bestuur 
zijn in volle gang, en ook de financiële zaken 
worden gereed gemaakt om het nieuwe seizoen 
in te gaan. 
  
Hier hoort natuurlijk ook de jaarlijkse contributie bij. Deze zal voor 
het volgende seizoen, zoals afgesproken, gewoon weer 210 euro 
bedragen. Geen coronabijdrage, verhoging of wat dan ook zoals 
afgesproken. Ook dit jaar zal de contributie weer geïnd gaan worden 
door middel van ClubCollect. Binnen een week zullen jullie de mails 
en sms-berichten ontvangen van ClubCollect om de contributie te 
voldoen. 
  
Dit kan in 1x d.m.v. Ideal of een automatische incasso, of in 2, 3 of 4 
termijnen. Dit kunnen jullie aangeven als jullie inloggen in 
ClubCollect. 
  
Als er vragen zijn dan horen we het graag, graag naar Remko van 
de Watering, 06-14110509, penningmeester@vvsdv.nl 
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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. 
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ALV 

De tijd vliegt en door corona hebben we dit jaar geen ALV kunnen 
houden maar dat zullen we eind dit jaar wel weer doen. Daar zullen 
we jullie verder bijpraten over ontwikkelingen en hoe we er financieel 
voor staan en horen we uiteraard graag jullie feedback. Uitnodiging 
daarvoor zal na de start van het nieuwe seizoen beginnen 

 

 
 
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 
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Sterk Door Voetbal, Sterker door Vriendschap! 

  

Het bestuur  
Adriaan, Chris, Cas, Jeroen, Remko en Simon 

  

  

  

  

 

  

  
 

  

 

 

   

  
 

  



 

 

 

 

   

  
 

  

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  
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