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“ De derde helft “

SSV Leden
nieuwsbrief

Op de valreep van dit seizoen 
is het vanaf begin juni voor 
de jeugd weer toegestaan 
om competitiewedstrijden 
te spelen. Voor senioren 
is dat helaas nog steeds 
niet toegestaan, maar zij 
mogen gelukkig wel weer 
in teamverband, zonder 

1,5 meter afstand, trainen! 
Wij zijn blij dat het seizoen 
op deze manier afgesloten 

kon worden. Met de 
zomervakantie voor de deur 
wensen wij jullie een mooie 

zomer en hopen wij jullie 
na die tijd weer te mogen 

begroeten op ons complex.

JEUGDSPORTDAG 2021
Eindelijk mogen we weer en dat hebben we geweten ook! Op 
zaterdag 12 juni hebben wij samen met Sporting S voor 170 
jongens en meisjes een mooie sportdag georganiseerd. Dit 
was niet alleen voor de leden, maar ook voor kinderen die 
kennis wilden maken met de handbal of voetbal. Alle kinderen 
hebben diverse oefeningen gedaan zoals een clinic met een 
oud profvoetballer, op een levensgroot dartbord gooien/
schieten en uiteraard een handbal- en voetbalwedstrijdje. 
Voor het meidenvoetbalteam hadden we ook 2 voetbalsters 
van VV Alkmaar die een training kwamen geven. Door de 
vele vrijwilligers liep de sportdag soepel en hebben de 
enthousiaste kinderen een hele mooie dag gehad met als 
souvenir een SSV/Sporting S goodiebag. Met dank aan www.
monisfotografie.nl is er een mooi fotoverslag te vinden op 
onze Facebook pagina.

GEZOCHT: BESTUURSLID SSV
Het bestuur van SSV bestaat op dit moment uit 9 
bestuursleden. In verband met het vertrek van een van 
onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Ben jij die bestuurder in spé met hart voor het 
verenigingsleven en liefhebber van handbal en/of (zaal-)
voetbal? Neem dan contact op met een van de bestuursleden 
(https://www.ssvstompetoren.nl/algemeen/bestuur). 
Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken naar jouw 
kwaliteiten en de werkzaamheden die er liggen.

Wij zoeken:
· geen 09.00 tot 17.00 uur mentaliteit
· ervaring niet vereist, enthousiasme wel
· beschikbaar vanaf september 2021

Tijdsinvestering (tijdens het seizoen):
· 1x per maand bestuursvergadering
· 1x per 2 maanden bestuursdienst

Wij bieden:
· een actief en betrokken bestuur
· geen salaris, wel gratis consumpties tijdens de vergaderingen
· geen auto van de zaak, wel een altijd gezellig bestuursuitje

SSV ZET VRIJWILLIGERS IN HET 
ZONNETJE

Eind mei hebben Ilse en 
Mariska namens het bestuur 
deze prachtige boeketten van 
Bloemenhuis Monique uit De 
Rijp uitgedeeld aan vrijwilligers 
die stoppen (of al even gestopt 
zijn ;)) met hun taken bij SSV. Dit 
om ze te bedanken voor hun 
inzet voor onze vereniging. Dat 
is natuurlijk helemaal niet nodig 
(was dan ook hun reactie), maar 
als bestuur vinden wij van wel. 
Wij kunnen namelijk niet zonder 
vrijwilligers die terreindienst 
draaien, wedstrijden fluiten, teams 
coachen/trainen of de kantine 
schoonmaken! Zonder vrijwilligers 
geen SSV. 
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SSV BESTAAT 75 JAAR!

Dinsdag 22 juni was het exact 75 jaar geleden dat de Schermer Sport Vereniging is opgericht. 
Reden voor het Noord-Hollands Dagblad om een mooi artikel over onze vereniging te schrijven 
(https://www.ssvstompetoren.nl/geen-categorie/al-75-jaar-een-grote-familie). Inmiddels zitten 
wij alweer een paar jaar op ons prachtige complex, dus was het hoog tijd om daar een mooie 
luchtfoto van te maken. En zoals beloofd, betekent het eerdere uitstel van ons jubileumweekend 
geen afstel en is er een nieuwe datum geprikt om ons jubileum te vieren. Dit zal plaatsvinden in 
het pinksterweekend 2022, dus houd dat weekend alvast vrij in jullie agenda’s. Meer informatie 
over de exacte invulling van de festiviteiten horen jullie in de loop van volgend 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
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