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1. Voorwoord 
Mijn eerste jaar als voorzitter van SSV zit er op. En wat een jaar! Tot afgelopen maart liep het seizoen 
op rolletjes. Natuurlijk waren er vanaf december al wel wat signalen over een virusuitbraak in China, 
maar wie had toen kunnen vermoeden dat de consequenties daarvan zo groot zouden zijn? 
Vanzelfsprekend staat de volksgezondheid bovenaan en konden wij als SSV dan ook niets anders dan 
per 16 maart al onze activiteiten stil leggen. Daardoor lag het complex er midden in het seizoen maar 
verlaten bij...  
 
Hoe fijn dat er na weken van binnen zitten vanaf begin mei weer buiten getraind mocht worden door 
de jeugd en dat de senioren in juni ook weer het veld op mochten! Om dat voor elkaar te krijgen, heeft 
er veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Gemeente Alkmaar en moest er een heus Corona-
protocol ingediend worden waarin wij aan moesten gegeven hoe wij de coronamaatregels op ons 
complex volgen. Gelukkig heeft dit niet tot problemen geleid en heeft iedereen de regels keurig 
opgevolgd. Compliment daarvoor aan al onze leden en vrijwilligers! Verder hebben wij ons complex 
ook beschikbaar gesteld aan basisschool De Wiekslag en gymvereniging Voorwaarts zodat zij hun 
sportactiviteiten ook daar konden laten gaan. Mooi hoe dat in een dorp als Stompetoren kan.  
 
In dit jaarverslag vindt u niet zoals andere jaren een samenvatting per tak van sport terug. De 
competitie is immers niet afgerond en hoewel sommige teams er goed voor stonden, zijn er geen 
kampioenen. Wel vindt u in dit jaarverslag een overzicht van onze ‘aanpalende’ activiteiten. Het 
financieel jaarverslag kunnen wij pas delen na goedkeuring door de kascommissie. Deze stukken zullen 
tijdens de jaarvergadering op vrijdag 4 september ter inzage liggen.  
 
Voor nu wil ik iedereen en in het bijzonder de bestuursleden heel hartelijk bedanken voor hun inzet 
en betrokkenheid bij SSV. Ik vind het mooi om te zien hoe wij met elkaar onze vereniging draaiende 
houden. Ik kijk er naar uit om volgend jaar samen met iedereen ons 75-jarig jubileum te vieren. Houdt 
u het Pinksterweekend alvast vrij? Hopelijk blijft het virus onder controle en kan het nieuwe seizoen 
daadwerkelijk vanaf september van start gaan. 
 
Met sportieve groet, mede namens de bestuursleden: Ben Vergers, Bjorn Roselaar, Cees van 
Zwanenburg, Ilse Danhoff, Jeroen Klooster (secretaris), Jurgen Schaap (penningmeester), Mervyn 
Heinis, Robert Jan Nat en Roland Leurs, 
 
Mariska Offeringa-Klooster 
Voorzitter SSV 
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2. Handbal en (zaal)voetbal 
Zoals gezegd geen uitgebreid jaarverslag per tak van sport, maar hieronder laten wij u wel graag zien 
hoeveel teams wij in competitie hebben.  
 

Tak van sport Jeugd Senioren 
Handbal 5 teams + kabouters 5 teams 
Voetbal 8 teams + kabouters 3 teams 
Zaalvoetbal - 5 teams 

 
Sinds dit seizoen is er, in navolging van de voetbal, ook bij de handbal gestart met de kabouters. 
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen dus al spelenderwijze kennis maken met handbal of voetbal. Verder is 
bij zowel de handbal als de jeugdvoetbal is de samenwerking met Sporting S voortgezet. Bijna alle 
teams bestaan dan ook uit een combinatie van SSV- en Sporting S leden.  

3. Sponsor-cie 
 
Vanuit de sponsoring hebben wij het afgelopen seizoen een paar mooie stappen gezet.  
 
 SponsorKliks 
Met Sponsorkliks hebben wij bijna €200,- opgehaald. Een mooi begin, maar er valt op deze manier nog 
veel meer gratis sponsorinkomsten te halen als we het allemaal gaan gebruiken.  
Neem  eens een kijkje >>  
 
 Sponsoren 
Ook hebben wij een heel aantal nieuwe sponsoren bij de club mogen verwelkomen, wij zijn deze en 
onze bestaande sponsoren uiteraard zeer dankbaar! Dit zorgt ervoor dat onze leden in mooie tenues 
kunnen lopen en wij goed materiaal voor de trainingen kunnen kopen. Het afgelopen seizoen hebben 
wij VBEX, De Goede, Asjes, SMP, Schilder Schermer, Scholten Reclame, Zeegers Machine verhuur en 
Vindbaar Vastgoed al mogen verwelkomen. Voor het aankomend jaar komen daar in ieder geval Eco-
Cycle, Enjoya Voeding, Bar de Borrel, Centrum Oosterwal en Jeffrey Dolk Hoveniers bij. Benieuwd naar 
de sponsormogelijkheden? Benader ons en wij leggen het graag uit. 
 
 Grote Clubactie 
Ook de grote clubactie is het afgelopen seizoen weer een succes gebleken. De inzet van onze jeugd die 
de deuren langs gegaan is, heeft ons € 1488,90 aan inkomsten opgeleverd. Goed werk jongens en 
meiden! 
 
Leden sponsor-cie: Luke Vergers, Robert Jan Nat en Roland Leurs 
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4. Communicatie-cie 
Ook op het gebied van communicatie blijft SSV in ontwikkeling.  
 
 Ledennieuwsbrief 
Na een tijdje afwezigheid hebben wij er als communicatie-cie voor gekozen om weer een 
ledennieuwsbrief te gaan verspreiden. Afgelopen seizoen is deze drie keer verschenen met de 
toepasselijke titels ‘De aftrap’, ‘De rust’ en ‘De derde helft’. Deze nieuwsbrief is zowel fysiek als digitaal 
verspreid. Doel is om hiermee onze leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij SSV.  
 
 Website en Facebook-pagina 
Zowel op onze website als via Facebook houden wij jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes over 
onze vereniging. Op de website zijn onder andere de uitslagen en standen terug te vinden, maar ook 
de indeling van de kantinediensten. Op Facebook zijn de meer actuele nieuwsberichten terug te 
vinden.  
 
 Verenigingsboekje 2020 
Op initiatief van SSV is er een verenigingsboekje opgesteld waarin verenigingen uit Stompetoren zich 
kunnen voorstellen. Dit boekje is in juli verschenen en huis-aan-huis verspreid in Stompetoren.  
 
Leden communicatie-cie: Frank Stam, Madalon Hassefras, Mariska Offeringa-Klooster, Kim Poland, 
Roland Leurs en Yvonne de Lange 
 

5. Fysiotherapie 
Dit is het 2e seizoen dat Fysio in de Praktijk ‘Blessuretijd’ organiseert bij SSV. Er is iedere 
donderdagavond een inloopspreekuur van 19.00 – 19.30 uur en daarna is er tijd gereserveerd voor de 
spelers van de selectie. Door deze samenwerking hopen wij onze leden én vrijwilligers fit te houden 
en blessures optimaal te behandelen (of nog liever te voorkomen).  
 
Contactpersoon: Chris Entius (chris@welkomindepraktijk.nl / 06-40999625) 
 

6. SMP Sportscare 
Wij gaan alweer het 4e seizoen in met onze kledingleverancier SMP Sportscare. Steeds meer teams 
spelen nu in de Hummel-kledinglijn. Ook dit jaar zullen diverse teams bij de voetbal, handbal en 
zaalvoetbal weer in een nieuw Hummel-tenue gaan spelen. Ook tijdens de trainingen zie je de 
Hummel-lijn steeds meer terug. Al deze kleding is makkelijk te bestellen via de SSV webshop: 
https://ssv-stompetoren.gratisclubshop.nl/. Bij de nieuwsbrief De Aftrap zit ook de SMP folder start 
van het seizoen 2020/2021 met allerlei leuke aanbiedingen. SMP verzorgt nog veel meer voor SSV zoals 
ballen, bidons en alle trainingsmaterialen. Doordat de samenwerking zo goed is, heeft ook SMP vorig 
jaar besloten om een bord te sponseren. Wij hopen namens SSV dat wij nog vele jaren kunnen samen 
werken met SMP.  
 
Contactpersoon: Mervyn Heinis 
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7. Contact 
 
Schermer Sport Vereniging 
Noordervaart 63b 
1841 JB Stompetoren 
 
info@ssvstompetoren.nl 
www.ssvstompetoren.nl 


