SSV Leden
nieuwsbrief

Na het abrupte einde van het
afgelopen seizoen door de
uitbraak van het Coronavirus
lijkt het erop dat het nieuwe
seizoen in september gewoon
van start kan gaan! Nou ja,
gewoon… ook bij SSV moeten
wij ons uiteraard houden aan
de geldende richtlijnen en wij
hebben ons complex daarom
1,5 meter-proof ingericht.
In deze eerste nieuwsbrief
van het nieuwe seizoen
informeren wij u hier graag
over.

SAVE THE DATE: 75 JARIG JUBILEUM
IN PINKSTERWEEKEND 2021
SSV is een vereniging die op 22 juni 1946 is opgericht. Dat
betekent dat wij dit seizoen ons 75-jarig jubileum vieren!
Inmiddels hebben wij een aantal vrijwilligers bereid gevonden
om met ons mee te denken over de invulling van het
jubileumweekend. Daar horen jullie later meer over, maar
jullie kunnen wel alvast het pinksterweekend vrijhouden in
jullie agenda’s.
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Datum: vrijdag 4 september 2020
Tijd: 20.30 uur
Locatie: kantine SSV

De vergaderstukken zijn terug te vinden op onze website:
www.ssvstompetoren.nl
NB: in verband met de huidige maatregelen is het
noodzakelijk dat iedereen zich per mail aanmeldt (secretaris@
ssvstompetoren.nl) om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Er kan maar een beperkt aantal personen in de kantine.

… 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!

… de trainingstijden van alle teams op de website staan?
· handbal: www.ssvstompetoren.nl/handbal/trainingstijden
· voetbal: www.ssvstompetoren.nl/voetbal/trainingen
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…SSV een eigen webshop heeft
waar je trainingspakken, ballen,
tassen etc. kunt bestellen? Kijk
verderop in deze nieuwsbrief voor
de actuele aanbiedingen! Ook
leuk voor verjaardagscadeaus.
www.ssv-stompetoren.
gratisclubshop.nl

Wij nodigen u graag uit voor de jaarvergadering van SSV.

… je via de apps HandbalApp en VoetbalNL alle actuele
informatie over het programma, de uitslagen en de stand
kunt raadplegen?
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WIST JE DAT…

UITNODIGING JAARVERGADERING
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Naast deze nieuwsbrief
“de aftrap”, volgen “de rust”
in november en “de derde
helft” in maart om jullie op de
hoogte te houden.
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“ De aftrap “

#hoemeerzielenhoemeervreugd

BLESSURETIJD

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.

Donderdag 20 augustus zijn we weer
gestart 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,
wegens Corona werken wij het liefst zo
veel mogelijk op afspraak, maar je kunt
altijd even aankloppen. Een afspraak 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.

Kantinedienst
Alle (ouders/verzorgers) van onze leden worden
een paar keer per seizoen ingedeeld voor de
kantinedienst.
Voor leden jonger dan 16 jaar geldt dat hun
ouder(s)/verzorger(s) 1 à 2 keer per seizoen
op zaterdag voor de kantinedienst worden
ingedeeld. Zij moeten zich 45 minuten voor
aanvang van de eerste wedstrijd melden in
de kantine. Check de website voor het actuele
programma om te kijken hoe laat de eerste
thuiswedstrijd start.
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Zo zijn Bar de Borrel, Centrum Oosterwal
en Jeffrey Dolk Hoveniers binnenkort
met een reclamebord langs de lijn terug
te vinden. Enjoya Voeding en Eco Cycle
zijn nieuwe shirtssponsors voor de
voetbaljeugd.
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Website: www.ssvstompetoren.nl
Mail: info@ssvstompetoren.nl
Adres: Noordervaart 63B 1841 JB Stompetoren
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CONTACTGEGEVENS
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Coördinatie kantinedienst:
- zaterdag: Jeroen Klooster
(secretaris@ssvstompetoren.nl / 06-48931816)
- zondag: Mervyn Heinis
(mervynheinis@quicknet.nl / 06-52454317
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Verhinderd:
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,-.

Wij zijn blij dat wij bij aanvang van dit
seizoen weer verschillende sponsoren
mogen verwelkomen bij SSV.
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Indeling
De indeling voor het hele seizoen is vinden op de
website: www.ssvstompetoren.nl/programma/
kantinediensten

SPONSORING
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Alle leden vanaf 16 jaar (ook diegene die
gedurende het seizoen 16 jaar worden) worden
3 à 4 keer per seizoen op zondag ingedeeld voor
de kantinedienst. De indeling voor het gehele
seizoen is terug te vinden op de website. De
exacte tijden volgen in de betreffende week dat
je kantinedienst draait.
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Voor het maken van een afspraak kan
worden gebeld naar 072 53 455 25 of
mail naar Chris@welkomindepraktijk.nl
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Bestuur: Heb je een specifieke vraag voor een van onze bestuursleden?
Op onze website staan alle contactgegevens: www.ssvstompetoren.nl/algemeen/bestuur.

HUISREGELS SSV COMPLEX
· Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben ons complex zo ingericht
dat dit mogelijk is.
· Was bij binnenkomst eerst je handen met water en zeep op het toilet of gebruik
het desinfectiemiddel bij de ingang.
· Geef elkaar geen hand.
· Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
· Kom niet bij milde verkoudheidklachten of als één van je huisgenoten koorts en/
of benauwdheidsklachten heeft.
· Kom je elkaar tegen bij de tussen-of buitendeur? Uitgaande mensen hebben
voorrang op de ingaande mensen.
· Volg de aanwijzingen van de organisatie (bar- en bestuursdienst) ten alle tijden
op. ORGANISATIE HEEFT ALTIJD GELIJK!!
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· Volg zo veel mogelijk de routing als aangegeven op de vloer

· Maximaal één persoon heeft toegang tot de toiletruimte, Is het toilet bezet?
Wacht buiten op de gang
· Aan één tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Staan is niet toegestaan!!
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· Blijf zo veel mogelijk op één plek en neem plaats op een stoel. Het is niet
toegestaan om bij de bar of elders in de kantine te ‘hangen’.
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· Bij het bestellen aan de bar graag op de aangegeven wachtplekken wachten

· Om iedereen toegang te kunnen verlenen tot de kantine wordt er een tijdslot
van 1,5 uur ingesteld. Dit betekent dat jullie maximaal 1,5 uur na afloop van jullie
wedstrijd de kantine dienen te verlaten.
Het kan zijn dat er per activiteit of gebeurtenis aanvullende regels zijn. Deze
regels worden dan separaat aan het begin uitgelegd of toegezonden.

We snappen allemaal dat dit een vervelende en voor SSV ongebruikelijke manier
is om jullie welkom te heten op ons complex maar alleen op deze manier kunnen
we het samen mogelijk maken om weer te sporten op ons complex en bezoekers
te ontvangen.

MER S
ER
H

RE N IGI

N

VE

G

N

G

RT
PO

V

SC

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking in deze bijzondere tijden!

SSV

WE MOGEN WEER!

START SEIZOEN 20/21

€

9
35.1

VANAF

Maatboog: XS, S, M, L, XL.

TRAININGSJACK
DAMES

108605-5800

DIT IS DE NIEUWE KLEDINGLIJN VAN SSV!
108013-5800

TRAININGSJACK
Maatboog: Junior: 116,
128, 140, 152, 164. Senior: S,
M, L, XL, XXL, 3XL.

SENIOR VANAF € 26.39
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ANAF
JUNIOR V

23.7

€

1930-5000

EURO SHORT

108008-5800

SWEATER

Maatboog: Junior: 92-104,
116-128, 140-152, 164-S, M, L,
XL, XXL.

€

10.5

5

ANAF
JUNIOR V

Maatboog: Junior: 116,
128, 140, 152, 164. Senior: S,
M, L, XL, XXL, 3XL.

SENIOR VANAF € 32.12
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ANAF
JUNIOR V

29.4

€

440106-5400

COMBI SOCK
WEDSTRIJDKOUSEN
In de maten: 25-29,
30-35, 36-40, 41-44
en 45-48.

VO O R

8.79

€
132002-8000

160005, 120002, 440001

TRAININGSSET
Shirt Authentic, Short Aarhus
en Kous Uni II.

SENIOR VANAF €42.66
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ANAF
JUNIOR V

38.6

€

133602-8000

VOOR HANDBALSETJES,
KIJK OP DE WEBSHOP!

132001-8000

DAMES

Maatboog: Junior: 116,
128, 140, 152, 164. Senior:
S, M, L, XL, XXL.

FITTED

€

21.99

ANAF
JUNIOR V

SENIOR VANAF €24.63

Maatboog: XS, S, M,
L, XL, XXL.

ANAF
JUNIOR V

€

26.3

9

TRAININGSBROEK TRAININGSBROEK TRAININGSBROEK
Maatboog: Junior: 116,
128, 140, 152, 164. Senior: S,
M, L, XL, XXL, 3XL.

SENIOR VANAF €21.99

3

ANAF
JUNIOR V

20.2

€

SHEFFIELD BAG
Afmetingen sporttas:

MILFORD BAG

184834-5000

Afmetingen sporttas:

52 cm x 32 cm x 31 cm

184833-5000

48 cm x 25 cm x 25 cm
(LxBxH)

VA N A F

(LxBxH)

VA N A F

Telefonisch bereikbaar:

SMP SportsCare:

Openingstijden showroom

24.63
€

Adres SMP SportsCare:

ma t/m vr 8:30 - 17:00 uur

Maandag:

22.87

€

Zeppelinstraat 4

+31 (0)72 - 72 10 980

bestellingen@smpsportscare.nl

Gesloten

WIJ ONTZORGEN!

Zaterdag & zondag:

Dinsdag t/m vrijdag: 9:00 - 17:00

Gesloten

1704 SH Heerhugowaard

Websites:

Teambestellingen:

Nederland

smpsportscare.nl

kramer@smpsportscare.nl

Clubshop bestellingen:

ssv-stompetoren.gratisclubshop.nl
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