SSV Leden
nieuwsbrief

JAARVERGADERING 2021
Op donderdag 30 september was de jaarvergadering in de kantine
van SSV. Tijdens de vergadering hebben wij moeten constateren
dat er met het versturen van de uitnodiging via de mail iets mis is
gegaan waardoor niet iedereen op de hoogte was van de datum en
het tijdstip van de jaarvergadering. Namens het voltallige bestuur
onze excuses aan diegene die hierdoor de vergadering hebben
gemist.
Weten wat er gezegd is? Lees de notulen op onze site:
www.ssvstompetoren.nl.
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SSV ZOEKT JOU!

Ook altijd al als middelpunt van de wedstrijd willen staan? Dan
is dit je kans. SSV is namelijk op zoek naar scheidsrechters, voor
zowel de handbal- als de voetbalwedstrijden. Je kunt gerust een
wedstrijd meedraaien om te bekijken of het iets voor jou is. Wil jij je
opgeven als scheidsrechter? Mail dan naar: info@ssvstompetoren.
nl. Zonder scheidsrechters namelijk geen wedstrijden. Daarom
heeft SSV alle scheidsrechters onlangs tijdens de Week van de
Scheidsrechter bedankt door het geven van een doosje merci.
#velehandenmakenlichtwerk
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Het seizoen is inmiddels
alweer zo’n twee maanden
onderweg en wat zijn wij
blij om jullie weer op ons
complex te mogen begroeten!
Langs de lijn is publiek weer
welkom om onze toppers
aan te moedigen en ook de
kantine is weer geopend. In
deze nieuwsbrief stellen wij
graag onze jongste teams van
de handbal en voetbal aan
u voor. En wij hebben twee
mooie acties met dank aan
onze sponsoren.

“ De eerste helft “

EXCLUSIEVE LEDENKORTING BIJ GRAND CAFÉ
STOMPEHOEVE

Binnenkort hangt er een mooi bord van de Stompehoeve langs het
voetbalveld, daarnaast is er een exclusieve actie voor de SSV leden.
In de maanden november en december kun je saté of spareribs
bestellen voor maar € 17,50!

EVEN VOORSTELLEN: JO8 (VOETBAL)
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#jonggeleerdoudgedaan
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v.l.n.r.:
Boven Joost – Rick – Beau – Dominic – Job
Onder Dave – Zoey – Mike – Gijs

Vorig jaar zijn ze door Lisette bij de kabouters klaargestoomd voor
het echte werk en mogen ze zichzelf JO8 noemen. Deze stoere
jongens en meid hebben het goed voor elkaar. Ze worden getraind
door Job de Boer en die heeft het voor elkaar gekregen ze direct
kampioen te maken met o.a. 19-0 en 13-0 overwinningen, wij
hebben begrepen dat de jongens van het eerste zich al zorgen
beginnen te maken ;) . Poldermuts en Welkom in de praktijk
hebben ervoor gezorgd dat ze er ook nog eens strak bijlopen door
compleet nieuwe tenues te sponsoren.

EVEN VOORSTELLEN: F-JEUGD
(HANDBAL)
Ook bij de handbaljeugd is een groot deel van
de kabouters van vorig jaar klaar voor het échte
werk. Zij zijn doorgestroomd naar de F-jeugd
en trainen nu iedere woensdagmiddag onder
de bezielende leiding van Ben Klooster. Ook
hebben zij de eerste toernooitjes achter de rug
waarbij per keer een paar wedstrijdjes worden
gespeeld.

SAVE THE DATE!
Op zaterdag 29 januari zullen wij bij SSV
een Winterfestival organiseren.
– eetkraampjes – veiling met spetterende
items – DJ – schnaps – volledig in de
wintersfeer!
Houd je mail of Facebook in de gaten
voor de verkoop van de tickets!
#winterwonderland #veiling #75jaarSSV

#dejeugdheeftdetoekomst

NU TE KOOP: DE ENIGE ÉCHTE
SSV POLDERMUTS
Hebben jullie onze JO8 al met de nieuwe
SSV Poldermutsen zien lopen? Met de
herfst in aantocht lopen ze er stoer en
warm bij. Wil je deze limited edition ook?
Je kunt ze bestellen via de webshop
www.poldermuts.nl. Met de koop steun
je ook nog eens SSV doordat wij een deel
van de opbrengst krijgen. Hoe gaaf!
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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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v.l.n.r.: Sara, Fay, Sara, Tonya, Tess, Madée en Senna
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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.
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v.l.n.r.: Charlotte, Sofie, Stella, Eva, Lotte, Fay en Fleur

