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1. Voorwoord  
 
Waar wij na de zomer vol goede moed aan het nieuwe seizoen waren begonnen, werden zowel de 
trainingen als de competities eind september alweer stil gelegd. Na een paar weken in lockdown werden 
de maatregelen gelukkig versoepeld en mocht de jongste jeugd weer (buiten!) trainen. Voor de 
handbaljeugd was dat wel even wennen, want normaal gesproken trainen zij in de winterperiode in 
sporthal. Maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken! Uiteindelijk mochten de leden tot 27 jaar vanaf 
maart weer trainen en vanaf april waren ook de leden van 27 jaar en ouder weer welkom. Op de valreep 
van het seizoen gingen ook de alternatieve competities voor de jeugd nog van start waardoor er toch 
nog een paar wedstrijden gespeeld konden worden. Helaas viel onze zaalvoetbaltak door alle 
maatregelen compleet stil, want zij spelen alleen competitie en trainen niet. En ook het klaverjassen kon 
niet door gaan.  
 
Maar ondanks alle maatregelen zijn er, zeker voor onze jeugdleden, gedurende het seizoen meerdere 
activiteiten georganiseerd. Zo zijn in samenwerking met Alkmaar Sport de Wintergames, speelpauze 
en diverse handbal- en voetbalclinics georganiseerd. Ook de traditionele Oliebollentraining ging door 
waarbij de jeugd dit keer geen oliebollen in de kantine mocht eten, maar kregen zij een zakje oliebollen 
mee naar huis. Begin juni werd er een jeugdsportdag georganiseerd waarbij voor leden en niet-leden 
van 4 t/m 12 jaar allerlei handbal- en voetbalspellen klaar stonden. Met een opkomst van zo’n … 
kinderen een groot succes en voor herhaling vatbaar!  
 
Op 22 juni 2021 bestond SSV 75 jaar en wat hadden we daar graag een groot feest van gemaakt. Maar 
helaas hebben wij eind vorig jaar al moeten besluiten om ons jubileumweekend uit te stellen. Achteraf 
blijkt dat een goede keuze te zijn geweest. Omdat eerder beloofd is dat uitstel zeker geen afstel 
betekent, kunt u het Pinksterweekend van 2022 in uw agenda’s vrijhouden! Er wordt achter de schermer 
alweer hard gewerkt aan alle plannen, daarover snel meer.  
 
In dit jaarverslag is weer een beknopte samenvatting terug te vinden van alle activiteiten voor én achter 
de schermen bij onze vereniging. Het financieel jaarverslag kunnen wij pas delen na goedkeuring door 
de kascommissie. Deze stukken zullen tijdens de jaarvergadering op donderdag 30 september ter 
inzage liggen.  
 
Voor nu wil ik iedereen, in het bijzonder alle trainers die iedere keer weer naar mogelijkheden keken 
binnen de dan geldende maatregelen om trainingen te verzorgen, 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 dan toch écht samen met iedereen ons 75-jarig jubileum te 
vieren. Verder hoop ik dat we dit seizoen weer gewoon lekker kunnen ballen en weer publiek langs de 
lijn mogen begroeten.  
 
Met sportieve groet,  
 
mede namens de bestuursleden: Ben Vergers, Bjorn Roselaar, Cees van Zwanenburg, Ilse Danhoff, 
Jeroen Klooster (secretaris), Jurgen Schaap (penningmeester), Mervyn Heinis, en Roland Leurs,  
 
Mariska Offeringa-Klooster  
Voorzitter SSV  
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2. Handbal en (zaal-)voetbal  

Ook dit jaar geen uitgebreid jaarverslag per tak van sport, want op een paar wedstrijden na heeft dit 
nagenoeg volledig stil gelezen. Hieronder laten wij u wel graag zien hoeveel teams er actief zijn binnen 
onze vereniging.  
 

Tak van sport Jeugd Senioren 
Handbal 5 teams + kabouters 4 teams 
Voetbal 8 teams + kabouters 3 teams 
Zaalvoetbal  5 teams 

 
3. Sponsorcommissie 

Vanuit de sponsoring zijn afgelopen seizoen, ondanks Corona, toch een paar mooie stappen gezet. 
 

 SponsorKliks  
Met Sponsorkliks hebben wij afgelopen seizoen 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 EcoCycle, Enjoya Voeding, Bar de Borrel, Centrum Oosterwal en Jeffrey Dolk Hoveniers mogen 
verwelkomen. 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 € 2.673 aan inkomsten opgeleverd. Goed werk jongens en 
meiden!  
 
Leden sponsorcommissie: Luke Vergers, Robert Jan Nat en Roland Leurs  
 

4. Communicatiecommissie  
Als SSV vinden wij het belangrijk om in contact te blijven met onze leden en vrijwilligers. Daarom hebben 
wij afgelopen seizoen ook weer de nieuwsbrief verstuurd en daarnaast een up-to-date website en 
Facebook-pagina. Ter gelegenheid van het 75-jarig zijn de voorzitter en secretaris geïnterviewd door 
het Noord-Hollands Dagblad. Een mooi artikel waarin een goed beeld is geschetst van onze vereniging!  
 

 Ledennieuwsbrief  
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.  
 
Leden communicatiecommissie: Frank Stam, Madalon Hassefras, Mariska Offeringa-Klooster, Kim 
Poland, Roland Leurs en Yvonne de Lange  
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5. Fysiotherapie  
Dit is alweer het 3e 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 5e 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. Tijdens de trainingen zie je de Hummel-lijn 
zowel bij onze leden als bij de trainers ook steeds meer terug. Al deze kleding is makkelijk te bestellen 
via de speciale SSV-webshop. SMP verzorgt nog veel meer voor SSV zoals ballen, bidons en alle 
trainingsmaterialen. Wij hopen namens SSV dat wij nog vele jaren kunnen samen werken met SMP.  
 
Contactpersoon: Mervyn Heinis 
  

7. Contact  
 
Schermer Sport Vereniging  
Noordervaart 63b  
1841 JB Stompetoren  
info@ssvstompetoren.nl  
www.ssvstompetoren.nl 


