SSV Leden
nieuwsbrief

AGENDA 2E HELFT
SEIZOEN 2019 - 2020

ZAT

Zaalvoetbaltoernooi
(zaalvoetbal)
Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: De Mijse (Schermerhorn)

ZAT

Oliebollentraining
(handbal- en voetbaljeugd)
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: SSV

21/12
28/12

ZO

Nieuwjaarswedstrijden
en -receptie
Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: SSV

DO

Hoge Hoed Toernooi
(handbal)
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: De Mijse (Schermerhorn)

ZAT

Dé derby van het seizoen:
SSV 1 – Sporting S 1 (voetbal)
Tijd: 19.30 uur
(met aansluitend DJ Jerone!)
Locatie: SSV

05/01
09/01
14/03

“ De rust “

Nadat we in september het
seizoen hebben afgetrapt,
zit het eerste gedeelte van
het seizoen er alweer op! Tijd
om ‘de rust’ te nemen om te
bekijken wat er allemaal bij
SSV speelt. Rond maart komt
‘de derde helft’ uit waar
het einde van het seizoen
wordt besproken en wordt
teruggeblikt op hopelijk weer
een mooi seizoen!

SSV WORDT CASHLESS
Tijdens de algemene
ledenvergadering van 26
september is besloten dat SSV
vanaf januari 2020 een cashless
vereniging wordt. Belangrijkste
redenen hiertoe zijn de veiligheid
en de vele handelingen die nodig
zijn voor de verwerking van het
contant geld. Om ons hier goed
op voor te bereiden, gaan wij hier
de gehele maand november alvast
mee proefdraaien.
Dit betekent dat je in deze maand
alleen met pin kunt betalen. Er
komen ook speciale ‘knipkaarten’
waarmee kinderen alsnog
gemakkelijk een zakje snoep
van € 0,50 kunnen kopen. Deze
knipkaarten zijn te koop in de
kantine. Wij hopen op jullie begrip!
#veiligbetalen

Oliebollen-training:
zaterdag 28 december
Om het jaar goed af te sluiten, organiseren wij van 17.00 – 19.00 uur voor de
jongste jeugd van de handbal en voetbal
weer de traditionele oliebollen-training.
Dit betekent dat er eerst een uurtje wordt
getraind en dat er daarna (zelfgebakken!)
oliebollen worden gegeten in de kantine!
#trainenmagbeloondworden

Nieuwsjaarswedstrijden:
zondag 5 januari 2020
Nóg zo’n goede traditie bij SSV: de nieuwjaarswedstrijden! Om 12.00 uur wordt er
eerst een wedstrijd gespeeld met teams
uit ‘de hoge hoed’ (lees: mix van SSV
senioren, veteranen en de JO19) waarna
om 13.30 uur het huidige SSV 1 het op
mag nemen tegen het gelegenheidsteam
van oud SSV 1-spelers. Benieuwd wie er
wint? Kom gezellig langs! Na aﬂoop van
de wedstrijd is de nieuwjaarsreceptie in
de kantine.
#gelukkignieuwjaar #jijkomttochook?

Klaverjassen bij SSV
Ook dit seizoen wordt er eens per maand
op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur geklaverjast bij SSV. Zin om een kaartje te
leggen? Zoek een maatje en kom gezellig langs! De kosten bedragen € 5,- per
koppel. Inschrijven kan op de avond zelf
vanaf 19.45 uur. Ook als je geen lid bent
van SSV ben je van harte welkom!
#22november/20december

SponsorKliks:
al bijna € 150,- opgehaald
Met jouw online aankopen kun je SSV
sponsoren. Dit kan via de Sponsorkliks-knop op onze website of rechtstreeks
via https://bit.ly/2Z4WY03. Van iedere
aankoop die gedaan wordt, gaat een
bepaald percentage naar SSV. Neem eens
een kijkje welke aangesloten bedrijven er
mee doen!
#kostniksextralevertwelwatop

SSV: EEN VEILIGE PLEK
Iedereen is welkom bij SSV en voor iedereen moet
SSV een veilige plek zijn. Op de website https://
www.ssvstompetoren.nl/algemeen/een-veilige-plek/ kun je er alles over lezen. In deze nieuwsbrief lichten wij twee zaken uit:
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Iedereen die omgang heeft met minderjarigen
moet een VOG overhandigen aan SSV. Vorig seizoen zijn we daarmee begonnen. Helaas heeft niet
iedereen deze VOG aangevraagd terwijl dat écht
heel gemakkelijk is. Binnenkort gaan de VOG-aanvragen de deur weer uit. Ontvang je hier een mail
over? Vul de aanvraag dan in en stuur de VOG naar
ons toe (info@ssvstompetoren.nl).
#samenvooreenveiligeplek
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
Een veilige plek betekent ook veilig omgaan met
jullie gegevens. Wij hebben na de invoering van
de AVG even de kat uit de boom gekeken, maar
nu hebben ook wij een verklaring. Omdat iedereen vrijwilliger is of kan zijn is het belangrijk om te
weten wat dat inhoud. Vrijwilligers krijgen soms
gegevens als e-mailadressen of telefoonnummers.
Gooi dat weg als je het niet meer nodig hebt. Ben
je nu vrijwilliger? Dan krijg je een mail waarin je
gevraagd wordt om te bevestigen dat je dit gelezen
hebt en begrepen.
#privacy

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!
De poule aan scheidsrechters die onze thuiswedstrijden ﬂuit, wordt steeds kleiner. Dit betekent dat
wij steeds vaker een beroep op dezelfde mensen
moeten doen óf dat we op het laatste moment de
coach of iemand langs de lijn moeten vragen de
wedstrijd te ﬂuiten. Graag willen wij daarom een
beroep op je doen. Ben of ken jij iemand die het
leuk lijkt om scheidsrechter te worden? Meld je
dan bij een van de bestuursleden en vraag naar de
mogelijkheden!
#zonderscheidszijnwenergens

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.

