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“ De rust “

SSV Leden
nieuwsbrief

Waar wij begin september vol 
goede moed aan het nieuwe 

seizoen zijn begonnen, 
werden de competities in 
oktober alweer stil gelegd. 

Er mag gelukkig nog wel 
getraind worden en wij 

prijzen ons gelukkig met 
trainers die (uiteraard binnen 

de geldende maatregelen) 
naar mogelijkheden zoeken 

om onze leden te laten 
trainen. Wij hopen dat ook 
de competities begin 2021 

weer hervat mogen worden. 
Zodra daar meer over bekend 

is horen jullie dat 
uiteraard van ons. 
Houdt hiervoor 
onze site en 

Facebook-pagina 
in de gaten.

UITSTEL 75-JARIG JUBILEUM
In verband met de coronacrisis hebben 
wij besloten om ons 75-jarig jubileum 
uit te stellen. Dat vinden wij jammer, 
maar het is niet anders. Wij vinden het 
belangrijker om de vereniging in deze 
onzekere en uitdagende tijd draaiende 
te houden. De organisatie van zo’n jubileum vraagt 
veel en omdat het op dit moment te onzeker is over wat er 
tegen die tijd qua festiviteiten kan en mag, is dit besluit nu 
genomen. Wij beloven dat uitstel zeker geen afstel is en zullen 
in juni sowieso stil staan bij ons jubileum.

‘VUT-CLUB’: STILLE KRACHTEN ACHTER DE 
SCHERMEN
Om te zorgen dat het SSV-complex verzorgd en onderhouden 
wordt, is de ‘Vut-club’ iedere woensdagochtend op het terrein 
te vinden. Een enthousiaste groep van 8 mannen die allerlei 
klussen uitvoeren: van het schoonmaken van de kleedkamers, 
onkruid verwijderen tot bestraten. Niks is te gek, als er 
tussendoor maar tijd is voor koffie. Bij deze dank aan: Ben, 
Cor, Dirk, Jan, Jan, Klaas, Lieuwe en Ted.

OLIEBOLLENTRAINING – WOENSDAG 30 
DECEMBER
Een van de activiteiten die wij (zij het in aangepaste vorm) wél 
door willen laten gaan, is de traditionele oliebollentraining 
voor onze jongste jeugd. Deze training zal plaatsvinden op 
woensdag 30 december. Waar er normaal gesproken na de 
training met zijn allen oliebollen worden gegeten in de kantine 
zullen de leden nu een paar oliebollen mee naar huis krijgen 
om daar op te eten.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEF NIEUWJAAR
Door de huidige maatregelen kunnen de traditionele 
nieuwjaarswedstrijden en -receptie niet door gaan.  
Wij wensen iedereen bij deze hele fijne feestdagen en een 
sportief nieuwjaar. Wij hopen u in 2021 weer op ons complex 
te kunnen verwelkomen.
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Is het jouw doel om: gezonder te 
gaan eten, meer energie te krijgen, 
af te vallen of juist aan te komen? 
Dan ben je bij Enjoya bij het juiste 
adres! 

 Wat is de juiste voeding om het beste te presteren tij-
dens de voetbal of handbal? Als SSV lid (en hun ouders) 
ontvang je altijd 10% korting op alle diensten van Enjoya 
voeding. Kijk voor meer informatie op 
www.enjoyavoeding.nl

Als nieuwe sponsor van SSV wil Eco-Cycle graag haar producten introduceren voor iedereen die naast 
een blauw-geel hart ook een groen hart heeft. Verwerk je eigen organische (keuken- en tuin)afval tot 
compost en maak de groene kliko overbodig. 

Bestel een composter en krijg als SSV lid nu een korting van € 44,- op de JK125 of € 57,- op de JK270. 
Deze korting kun je zelf pakken of schenken aan SSV. 

Plaats de bestelling via de website www.eco-cycle.nl 
Vermeld bij de opmerkingen: bonus SSV 
Eco-cylce bevestigt de bestelling en vraagt naar de gewenste 
bestemming van de bonus. 

Verkoop uw woning via Vindbaar Vastgoed en doneer hiermee € 150,- 
aan SSV.  

Wij kunnen uw woning verkopen tegen een vast all-inn tarief van 
€ 2.950,- 

Wilt u zelf de bezichtigingen doen maar alles eromheen geregeld heb-
ben? Dan kunt u uw woning verkopen tegen een vast tarief van € 1.800,- 
https://vindbaarvastgoed.nl/woningen

Het Marmoleumhuis heeft zich gespecialiseerd in de ver-
koop, vakkkundige installatie en onderhoud van marmo-
leum, tapijt en PVC vloeren. Kijk vooral eens op de web-
site www.marmoleumhuis.nl

Bij een bestelling in 
januari krijgen SSV 
leden elke 10e m2 
tapijt, marmoleum 
of PVC vloer gratis.

WIST JE DAT…

...op vrijdag 16 oktober de 
online jaarvergadering heeft 
plaatsgevonden?

...dat Robert Jan Nat tijdens deze 
vergadering tot Lid van Verdienste is 
benoemd?

...de Grote Clubactie onze vereniging 
€ 2.673,40 heeft opgeleverd?

...eredivisie-speler Bret Koning van 
HV Volendam onlangs een handbal-
clinic heeft verzorgd voor de B1 en 
C1?

...hoofdtrainer Milton van Sporting 
S iedere zaterdag in december een 
extra training voor de voetbaljeugd 
organiseert?

http://www.enjoyavoeding.nl
https://www.eco-cycle.nl
https://vindbaarvastgoed.nl/woningen
http://www.marmoleumhuis.nl

