
 

 

 

 

Nieuwsbrief vv SDV september 2021 
   

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

  

  

 

 

Uit de startblokken 

We zijn weer een maand onderweg in seizoen 21/22 en wat een 

genot om weer vol aan de bak te kunnen met al die nieuwe leden.  

De seizoensstart en meer over alles wat er speelt rond onze 

vereniging in deze nieuwsbrief. 

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



  

 

 

Seizoenstart SDV teams 2021/2022 

Onze selectie onder leiding van onze nieuwe trainer Kenchi Orcadio is gestart met 

een pittige wedstrijd tegen Excelsior die helaas met 1-3 werd verloren maar qua spel 

aanknopingspunten biedt voor de komende wedstrijden. 

De eerste drie weken van dit seizoen hebben de overige teams het gebruikelijke 

bekerprogramma afgewerkt en SDV 2, 5, 7 en 9 zijn door. Het 3e had eigenlijk ook 

doorgebekerd maar waren genoodzaakt hun laatste wedstrijd af te zeggen waardoor 

ze zich volledig op de competitie kunnen gaan richten. 

In de competitie was er wisselend succes en af en toe een onvervalste 

handbaluitslag. De grootste succes waren voor het (nieuwe team) 9e (7-3) en het 12e 

(8-1) 

 

 

 

 

 



 

Nieuwe teams 

 

Zoals voor de zomer aangekondigd hebben we twee nieuwe teams aangesloten 

waardoor dit seizoen starten met 12 seniorenteams plus natuurlijk de Veteranen. De 

teamnummers zijn door de KNVB gewijzigd obv de klasse waarin we spelen dus dat 

is even wennen, daarover verderop in deze nieuwsbrief meer 

Even kort voorstellen: 

Het nieuwe SDV 9 wordt geleidt door Nicholas en Thijs, die laatste kennen we al 

langer want is tot vorig seizoen ook lid geweest van SDV en we zijn dan ook heel blij 

dat hij weer terug is op het oude nest. 

Het nieuwe SDV 3 wordt aangevoerd door Luuk en is een vriendenteam van leden 

van studentenvereniging Laurentius die overkomen van onze buren van Antibarbari. 

Mannen, veel succes met het hoog houden van de eer van de mooiste club van 

Rotterdam en vooral veel plezier! 

 

 

 

 



 

Teamnamen 

Zoals gezegd heeft de KNVB met ingang van dit 

seizoen de nummers van de teams aangepast op 

basis van de indeling in de klasse, daarom 

onderstaande oproep van onze voorzitter. 

Beste aanvoerders,  
 
Een aantal weken geleden kwam ik met het 
verzoek om een originele teamnaam te verzinnen 
voor je team. De reden hierachter is omdat je 
teamnummer elk jaar kan veranderen vanwege de 
klasse waarin je gaat spelen. Op die manier is het 
altijd duidelijk welk team je bent voor ons en kan je 

onder je nieuwe originele teamnaam een regelrechte legacy starten. De deadline 
hiervoor is woensdag 6 oktober. Heb je dan geen naam? Verzinnen wij er eentje. 
Maar geloof me, dat moet je niet willen. We zijn benieuwd naar de resultaten. 
Succes! 

Chris 

 
PS: hou het enigszins beschaafd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contributie seizoen 21/22  

We zijn heel blij dat het overgrote deel van de leden zijn/ 
haar contributie al heeft voldaan waardoor we door kunnen 
met het verbeteren van onze club en de investeringen die 
daarvoor nodig zijn. 
  
Voor de enkeling die nog niet aan zijn verplichting heeft 
voldaan: betaling 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 waar je allemaal een e-mail van hebt 
ontvangen. Kun je die niet vinden, neem dan even contact op met de 
penningmeester: Remko van de Watering, 06-14110509, penningmeester@vvsdv.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. 
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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. 

 

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 
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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  
Chris, Adriaan, Cas, Jeroen, Remko en Simon 

  


