SSV Leden
nieuwsbrief
In september is er een
nieuw seizoen ‘afgetrapt’
waarna wij in november ‘de
rust’ hebben genomen om
een winterstop te nemen.
Helaas is het seizoen door
alle coronamaatregelen
nu abrupt beëindigd en
hebben we dus geen
‘derde helft’. Via deze
nieuwsbrief willen wij jullie
graag informeren over de
consequenties hiervan voor
SSV.

“ De derde helft “
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CORONAVIRUS - COVID 19
In verband met de maatregelen vanuit de Overheid hebben de KNVB en het NHV besloten om de
amateurcompetitie 2019-2020 voortijdig te beëindigen. Concreet betekent dit dat er dit seizoen dus
geen kampioenen, promoties en degradaties zijn.
De komende maanden zijn er dus geen wedstrijden op het SSV-complex en wordt er tot de zomer
niet getraind. Uiteraard hopen wij dat na de zomer
het nieuwe seizoen weer mag starten en dat wij
iedereen weer in goede gezondheid bij SSV mogen
begroeten!

CONTRIBUTIE
WIN EEN BAL!
De afgelopen
maanden hebben wij
weer enkele nieuwe
bordsponsors langs
het veld mogen
verwelkomen bij SSV
(bedankt Asjes, Schildersbedrijf de
Schermer en SMP!).
Van deze sponsorinkomsten kunnen
wij weer leuke dingen organiseren,
maar ook het onderhouden van ons
mooie complex.
En jij kunt ons ook helpen! Weet jij
iemand die volgend seizoen ook een
reclamebord wil sponsoren (voor
€200,- per jaar) dan krijg jij van ons
een hand- of voetbal cadeau.
Je kunt altijd even contact opnemen
met Roland Leurs via 06-14590150 of
leursroland@hotmail.com.

SSV wordt, net als alle sportverenigingen, geconfronteerd met doorlopende (vaste) kosten en terugvallende inkomsten. De contributie van onze leden
is van belang om deze kosten te dekken. Wij hopen dan ook dat jullie onze vereniging ook in deze
crisistijd blijven steunen en jullie contributie voor
dit seizoen gewoon betalen. Als vereniging zijn wij
in gesprek met de Gemeente Alkmaar en proberen
wij aanspraak te maken op het Noodfonds van de
Overheid.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Traditiegetrouw worden in de maanden april, mei
en juni veel activiteiten bij SSV georganiseerd. Denk
bijvoorbeeld aan de vrijwilligersavond, het volleybaltoernooi en het jeugdtoernooi. Allemaal activiteiten
waar enorm naar uitgekeken wordt, maar die door
de huidige maatregelen helaas niet door kunnen
gaan. Er is besloten dat het volleybaltoernooi wordt
verplaatst naar een ander moment; de nieuwe data
volgen zo spoedig mogelijk. Houd hiervoor ook onze
website en Facebook-pagina in de gaten!

75 - jarig jubileum
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SSV is een vereniging
die op 22 juni 1946 is
opgericht.
Dit betekent dat wij volgend
seizoen ons 75-jarig jubileum vieren!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die graag mee willen
denken hoe wij dit jubileum kunnen
vieren.
Interesse? Neem dan contact op met
Mariska Offeringa (06-30051519 /
mariska_klooster@hotmail.com).

Verzorger 1e elftal gezocht
Voor ons 1e elftal van de voetbal zijn
wij op zoek naar een verzorger die de
selectie tijdens wedstrijden bij staat.
Denk hierbij aan het verzorgen van de
warming-up, het preventief tapen en
het behandelen van eventuele blessures tijdens de wedstrijden. Interesse?
Neem dan contact op met Mervyn
Heinis (06-52454317 /
mervynheinis@quicknet.nl).

Bestuurslid sectie
zaalvoetbal gezocht
Alweer bijna 2 jaar geleden is de
Oterleker Zaalvoetbal Vereniging (OZV)
samen gegaan met SSV. Hierdoor
liggen er mooie kansen voor zowel de
veld- als de zaalvoetbal. Wat denk jij
bijvoorbeeld van jeugdleden die in de
winter gaan zaalvoetballen in plaats
van trainen op het veld? De spelers
komen veel aan de bal en werken aan
hun technische vaardigheden. Vanuit
het bestuur zijn wij op zoek naar
enthousiaste mensen die ons graag
willen helpen met de kansen die er
liggen bij de combivereniging die wij nu
zijn. Wil jij in het bestuur, wil je liever
een andere rol of wil je gewoon wat
meer informatie? Neem dan contact op
met Roland Leurs (06-14590150).

KLUSSERS GEZOCHT!
Ben jij (een beetje…) handig en wil je graag helpen
om ons mooie complex zo mooi te houden?
Meld je dan aan voor onze klusclub!
Neem hiervoor contact op met Mervyn Heinis:
(06-52454317 / mervynheinis@quicknet.nl).

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN?
DOE DIT VÓÓR 1 MEI
Wil je lidmaatschap voor volgend seizoen
opzeggen? Doe dit dan vóór 1 mei door een mail te
sturen naar:
Sectie Handbal: ssv@handbal.nl
Sectie Voetbal: secretaris@ssvstompetoren.nl

SPONSORKLIKS
Inmiddels hebben wij als vereniging € 150,opgehaald via Sponsorkliks. Aangezien je dit niets
kost behalve een extra klik via onze website moet
dit bedrag natuurlijk hoger worden.
Bestel jij weleens via Bol.com, booking.com,
coolblue of thuisbezorgd? Doe dit voortaan via
Sponsorkliks en steun SSV!!
Op de homepagina van SSV vind je onderaan de
Sponsorkliks button, klik daarop om naar een
enorme lijst met bedrijven te gaan, klik op het
bedrijf waar je wat wilt bestellen en vervolgens is
alles zoals je gewend bent.
Kost je niets en levert SSV een leuk bedrag op.

BLIJF FIT IN CORONA-TIJD
Als je straks het nieuwe seizoen weer fit wilt
starten, is het raadzaam om de routine van het
trainen en wedstrijden spelen aan te houden.
Ga bijvoorbeeld hardlopen op de dagen dat je
normaal met (zaal)voetbal of handbal bezig was.
Vind je hardlopen niet leuk? Je kan het vervangen
door mountainbiken of wielrennen, maar gewoon
fietsen kan natuurlijk ook. Je kan er ook voor
kiezen om online een sportprogramma te gaan
volgen: zowel op de site van de KNVB (www.knvb.
nl) als op de Facebook-pagina @Handbal_NL wordt
regelmatig een online training gegeven. Op deze
manier begin jij straks weer fit
aan het nieuwe seizoen!

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.

