SSV Leden
nieuwsbrief

AGENDA 1E HELFT
SEIZOEN 2019 - 2020

DO
29/8

Kom er weer in-toernooi
(handbal-senioren en DMW)
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: SSV

DO
26/9

Jaarvergadering
Tijd: 21.00 – 22.00 uur
Locatie: SSV

ZAT
7/12

Zaalvoetbaltoernooi (zaalvoetbal)
Tijd: volgt
Locatie: De Mijse, Schermerhorn

ZAT

28/12

Oliebollentraining
(handbal- en voetbaljeugd)
Tijd: volgt
Locatie: SSV

ZO
05/1

Nieuwsjaarswedstrijden en
receptie
Tijd: vanaf 12.30 uur
Locatie: SSV

DO
9/1

“Hoge hoed”-toernooi (handbal)
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: De Mijse, Schermerhorn

“ De aftrap “

De vakantie zit er weer
op, de scholen zijn weer
begonnen, dus hoog
tijd om het seizoen af te
trappen. Daarom deze leden
nieuwsbrief “de aftrap”,
waarop “de rust” (november)
en “de derde helft” (maart)
nog volgen om volledig op
de hoogte te blijven.

#ALLEENGAJESNELLERSAMENKOMJEVERDER
Bij SSV hebben wij altijd behoefte
aan vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de schoonmaak, het fluiten
van wedstrijden, organiseren van
activiteiten of juist iets achter de
schermen, denk aan het beheer van
de website/Facebook etc. Dit alles
onder het mom #velehandenmakenlichtwerk. Wil je graag je steentje bijdragen? Neem dan contact
op met een van de coördinatoren:
www.ssvstompetoren.nl/algemeen/
vrijwilligers!

#HOEMEERZIELENHOEMEERVREUGD
Heb jij een vriendje en/of vriendinnetje die het leuk lijkt om te voetballen/handballen bij SSV? Neem ze
dan gerust mee naar de training om
te kijken of zij het net zo leuk vinden
als jij! Tip: laat dit dan even weten
aan de trainer.

WIST JE DAT…

KANTINEDIENST

…SSV een eigen webshop heeft
waar je trainingspakken, ballen, tassen etc. kunt bestellen?
Kijk in de flyer voor de actuele
aanbiedingen! Ook leuk voor
verjaardagscadeaus. https://
ssv-stompetoren.gratisclubshop.nl

Leden <16 jaar: dan draaien ouder(s)/verzorger(s) 1 à 2
keer per seizoen op zaterdag kantinedienst.
Leden ≥16 jaar: dan draai jij 3 à 4 keer per seizoen op
zondag kantinedienst.

… je via onze Facebook pagina op de hoogte kunt blijven
van de actuele nieuwtjes? Like
dan onze Facebookpagina; SSV
Stompetoren (https://www.facebook.com/Schermersportvereniging). Heb je geen Facebook?
kijk dan op onze website (www.
ssvstompetoren.nl)!

Ben je verhinderd op de datum dat je bent ingedeeld,
kijk dan of je kunt ruilen met iemand uit jouw groepje.
Kom je niet opdagen?! Dan krijg je een boete van €25,-

… de trainingstijden van alle
teams op de website staan?
• handbal: www.ssvstompetoren.nl/handbal/trainingstijden
• voetbal: www.ssvstompetoren.
nl/voetbal/trainingen
… je als zaalvoetbalteam bij
geen ingeplande scheidsrechter
zelf een vervanger moet regelen?
… je met jouw online aankopen
SSV kunt sponsoren? Dit kan via
de Sponsorkliks-knop op onze
website of rechtstreeks via https://bit.ly/2Z4WY03. Neem eens
een kijkje welke aangesloten
bedrijven er mee doen!
… je via de apps HandbalApp
en VoetbalNL alle actuele informatie over het programma,
de uitslagen en de stand kunt
raadplegen?

De indeling voor het hele seizoen is vinden op de website:
www.ssvstompetoren.nl/programma/kantinediensten

Coördinatie kantinedienst:
Zaterdag: Lianne de Jong
(lianne.dejong@quicknet.nl / 06-31562902)
Zondag: Mervyn Heinis
(mervynheinis@quicknet.nl / 06-52454317)

HUISREGELS
•
•
•
•

Veeg de kleedkamers aan als jullie klaar zijn
Geen 18, geen alcohol
Buiten roken op de aangegeven plek
Ga respectvol om met alle vrijwilligers, zij zijn er voor
de leden

BLESSURETIJD
Vanaf donderdag 29 augustus starten we weer met de
blessuretijd. Een inloopspreekuur waar spelers (en medewerkers) van SSV terecht kunnen voor vragen, advies
of een korte behandeling. Blessuretijd is er elke donderdagavond tussen 19:00 en 19:30, een afspraak maken is
niet nodig en het is geheel kosteloos. Na het bezoek kan,
op verzoek, contact worden opgenomen met de trainer.
Zo weet ook de trainer wat er aan de hand is, wat de
speler wel en niet mag doen en wanneer de speler weer
wedstrijdfit zal zijn.
Toch liever op afspraak? Bellen kan naar 072 53 455 25
of mail naar hallo@welkomindepraktijk.nl

CONTACTGEGEVENS
Website: www.ssvstompetoren.nl
Mail: info@ssvstompetoren.nl
Adres: Noordervaart 63B 1841 JB Stompetoren
Bestuur: Heb je een specifieke vraag voor een van onze bestuursleden? Op onze website
staan alle contactgegevens: www.ssvstompetoren.nl/algemeen/bestuur.

