SSV Leden
nieuwsbrief

TERUGBLIK 75-JARIG JUBILEUM
Wat een fantastisch 75-jarig jubileum hebben wij achter de rug:
Buurtvolleybaltoernooi, klaverjassen & keezen, jeugdweekend,
zeskamp kabouters en 13+, receptie, bedanken van de betrokken
vrijwilligers en een spetterende feestavond.
BUURTVOLLEYBAL

Het seizoen zit er op en
ook ons 75-jarig jubileum is
gevierd. Hoog tijd om tijdens
deze laatste nieuwsbrief van
het seizoen terug te blikken,
maar ook alvast vooruit te
blikken op volgend seizoen.
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Wij wensen jullie allemaal een
hele fijne zomervakantie en
zien jullie graag weer aan het
begin van volgend seizoen.
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Tijdens de gezellige avond
van het Klaverjassen &
Keezen gingen de winnende
paren allemaal naar huis
met een mooi pakketje die
mede mogelijk gemaakt
was door ‘Vinoci’ en de
opbrengst van de veiling
tijden de Lentefair.
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KLAVERJASSEN & KEEZEN

Als bestuur hebben wij
het seizoen zaterdag 9
juli afgesloten met een
‘ouderwets’ bestuursuitje. Met
zijn allen op de fiets richting
Driehuizen om daar onder
begeleiding van Sup Schermer
een rondje te suppen door
de prachtige Eilandspolder.
Na afloop kon er bij De
Vriendschap aangeschoven
worden voor een borrel en
een heerlijk diner.
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Twee avonden buurtvolleybaltoernooi met 22 enthousiaste teams. Zowel jong
als oud deed z’n uiterste
best om tijdens de finale als
eerste te eindigen, zodat
die felbegeerde wisselbeker
mee naar huis genomen
kon worden. Die eer ging
uiteindelijk naar het team
‘VC Bal op het dak’. DJ Bart (1e avond) en DJ P (2e avond) verzorgden afsluitend de muziek voor jong en oud.
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“ Zomerstop “

JEUGDWEEKEND 2022
Op vrijdag 3 juni was het eindelijk weer zover. Na twee
jaar geen jeugdweekend te hebben kunnen organiseren,
kon er dit jaar gelukkig weer een leuk feest gehouden
worden voor de jongste jeugd.
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Nadat ze vrijdagmiddag de spullen hadden gebracht
voor in de tent, werden de 80 aanwezige kinderen in 10
groepen verdeeld met allemaal een fanatieke coach en
gingen ze het dorp in voor diverse spelletjes om munten
te verdienen. Bij terugkomst kregen ze een heerlijk
ijsje van Bar de Borrel en konden de avondspelletjes
beginnen, Ren-je-Rot en het nachtspel.
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Als afsluiting hebben ze heerlijk een patatje gegeten in
de kantine en gingen alle kinderen met een tasje met
goodies naar huis.
ZESKAMP VOOR KABOUTERS EN 13+
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De volgende ochtend hebben de kinderen lekker
ontbeten na wel een heel kort nachtje slapen, om
vervolgens aan de warming-up te beginnen. Na het
afronden hiervan hebben de kinderen de spelletjes
vervolgd waaronder de supergave XXL stormbaan en
het bumpervoetballen. Team 1 met als coaches Dex
Alles en Paul van Baar werden bekroond als de echte
winnaar van de spelletjes.

RECEPTIE
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Op zondagochtend was het de beurt aan de allerjongste
leden (onze kabouters) om het zeskamp te doen. Met
iets aangepaste spellen beleefden ook zij de grootste
lol. Tenslotte mochten de teams van 13 jaar en ouder
aan de bak. Na een spannende strijd, ging Vet 1 – the
legends er met de eerste prijs vandoor.
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Aan het einde van de middag was het formele gedeelte van het jubileum met een receptie voor onze ereleden,
leden van verdienste, sponsoren en verenigingen uit Stompetoren en omgeving. SSV ontving mooie cadeaus en
kaarten van de aanwezigen. Onder het genot van een hapje en drankje, verzorgd door Bar de Borrel, werd er
gezellig bijgepraat.

GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Na de receptie is er aandacht besteed aan de
vrijwilligers van de redactie van het jubileumboekje,
het kantinebeheer én natuurlijk het jubileumcomité. Er
is met elkaar heerlijk gegeten van een buffet verzorgd
door Bar de Borrel, waarbij ook de vrijwilligers van het
veiling-comité en het versier-comité voor uitgenodigd
waren.
FEESTAVOND
Na de heerlijke maaltijd was het tijd voor de afsluiting
van ons 75-jarig jubileum. De ontvangst bij Grand Café
Stompehoeve was in handen van Bertje Doperwtje die
iedereen op geheel eigen wijze toe zong. Met ouderwets
gezellige livemuziek van de DIS Live Band was de
feestavond vanaf begin tot eind een groot feest. Het
werd een heerlijk warme, oergezellige avond en het dak
ging eraf!
VIP-GASTEN
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Kiek Kaandorp en Ruben Kiemel hadden tijdens de
Lentefair het meest geboden op het VIP-arrangement
en werden op de feestavond geheel in stijl in een
ouderwetse Porsche van huis opgehaald en kregen
vervolgens een VIP-plekje aan de bar.
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EVEN VOORSTELLEN… MAURICE VAN DIENST

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Maurice van Dienst, 50 jaar jong en komend seizoen hoofdtrainer
van SSV. Samen met mijn vrouw en twee dochters woon ik in De Rijp. Ik ben sportief aangelegd, fiets op de
racefiets naar mijn werk in Heerhugowaard, loop hard en zwem het hele jaar door in het kanaal.

Tot op het veld of langs de lijn.
Sportieve groet,
Maurice van Dienst
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Mijn voorkeur heeft de 1-4-3-3 organisatie met
een goed verzorgde opbouw vanaf de keeper. Met
mijn kernwaarden: aanvallend voetbal, interactie,
samenwerken, ontwikkeling en vooral plezier hoop ik er
een mooi seizoen van te maken. Ik heb er in ieder geval
ontzettend veel zin in.
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Door mijn jongste dochter ben ik destijds begonnen met het trainen en coachen van voetbalteams. Na 3 jaar de
MO10 en MO13 in De Rijp te hebben getraind ging ze bij de jongens voetballen en ging ik automatisch mee met
de JO15 en JO17. Daarna ben ik bij de meiden van Reigerboys MO15, 17 en 19 terecht gekomen en hebben daar
mooie momenten gekend. Diverse kampioenschappen in hoofdklasse, Nederlands kampioen en 3 bekerfinales
met 2 bekers. Het seizoen 2019-2020 heb ik samen met Junior Pourier de herenselectie en de JO19 van sv
Beemster onder hoede gehad. Afgelopen twee seizoenen hebben we samen de damesselectie van Reigerboys
in de hoofdklasse getraind en gecoacht. Tot deze mooie
uitdaging bij SSV op mijn pad kwam.

LED-VERLICHTING
Tijdens de jaarvergadering in 2021 is besloten om alle
veldverlichting te gaan vervangen voor LED-verlichting. Niet
alleen is dit type verlichting prettiger, maar verbruikt het ook
een stuk minder energie. Inmiddels zijn er diverse subsidies
toegezegd en hebben wij Oostendorp opdracht gegeven om de
werkzaamheden op te starten. Zoals het er nu voor staat gaan we
de werkzaamheden eind augustus / begin september uitvoeren.
Mooi op tijd om te gaan besparen tijdens de donkere dagen!

KANTINEDIENSTEN KOMEND SEIZOEN
Alle (ouders/verzorgers) van onze leden worden ook komend
seizoen een paar keer 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.

Afgelopen seizoen hebben wij met
enige regelmaat klachten ontvangen van geluidsoverlast. Als bestuur zijnde zien wij de ontwikkeling dat er tijdens de warming-up
van de diverse wedstrijden grote
luidsprekers mee de kleedkamer
in en/of het veld op gaan en dat
men de volumeknop weet te
vinden. Jullie zullen begrijpen dat
het niet de bedoeling is dat ook de
buurt meegeniet van de opzwepende muziek.
Het is prima dat er muziek mee
gaat om jullie op te zwepen voor
de wedstrijd, maar wij willen jullie
ook nadrukkelijk vragen rekening
te houden met de buurt. Het hoeft
geen discotheek te worden op het
veld.
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Datum: donderdag 29 september
Tijd: 21.00 uur
Locatie: kantine SSV

De vergaderstukken zullen uiterlijk 2 weken voor de vergadering
worden gepubliceerd op de site en
rondgestuurd per mail.

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)

Wij nodigen u graag uit voor de
jaarvergadering van SSV.
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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,-.

UITNODIGING
JAARVERGADERING
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Indeling:
De indeling voor volgend seizoen is binnenkort al terug te vinden
op de website:
www.ssvstompetoren.nl/programma/ kantinediensten

Namens omwonenden en het
bestuur alvast bedankt voor de
medewerking.
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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
binnenkort al te vinden op de website. De exacte tijden volgen in
de betreffende week dat je kantinedienst draait.
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MUZIEK BIJ WARMING-UP:
DENK OM ONZE BUREN
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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.

