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Voorwoord
Afgelopen seizoen heeft vooral in het teken gestaan van de viering van ons 75-jarig jubileum. Zoals
beloofd werd het uitstel geen afstel, dus in het Pinksterweekend was het dan éindelijk zover: het
jubileumweekend van onze mooie vereniging!
Op sportief vlak hebben wij gelukkig een nagenoeg volledig seizoen kunnen draaien. In verband met
de maatregelen werd er in de maanden november t/m januari wel weer een beroep gedaan op de
creativiteit van onze trainers, mochten er geen wedstrijden in de avond worden gespeeld en was er
geen publiek welkom op ons complex. Ook de Klaverjas-avonden konden hierdoor niet doorgaan.
Vanaf eind januari was er gelukkig goed nieuws en mocht alles, onder bepaalde voorwaarden, weer
open.
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 29
september ter inzage in de kantine liggen.
Voor nu wil ik alle vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid
bij SSV met in bijzonder diegene die hebben bijgedragen aan de organisatie van ons 75-jarig jubileum.
Wat kunnen wij een feestje vieren. Op naar de volgende 75 jaar!
Met sportieve groet, mede namens de bestuursleden: Ben Vergers, Bjorn Roselaar, Ilse Danhoff,
Janfred Dosker, Jeroen Klooster (secretaris), Jurgen Schaap (penningmeester), Mervyn Heinis, en
Roland Leurs,
Mariska Offeringa-Klooster (voorzitter)
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1. 75 jarig jubileum
Het kan niet anders dan dit jaarverslag te openen met een terugblik op alle festiviteiten rondom ons
75-jarig jubileum.
• SSV Winterfestival omgedoopt tot Lentefair
De voorbereidingen voor het SSV Winterfestival met eetkraampjes, DJ, veiling met spetterende kavels,
loterij met mooie prijzen en Schnaps waren in volle gang toen er wederom een lockdown werd
afgekondigd. En ondanks dat het uiteindelijk nét had gemogen, is eind vorig jaar besloten om het
Winterfestival om te dopen tot Lentefair. Deze werd uiteindelijk georganiseerd op 2 april 2022 en werd
een daverend succes met een recordopbrengst van ca. € 20.000,-. Dit bedrag is deels besteed aan de
financiering van de festiviteiten in ons jubileumweekend zoals de huur van een XXL-stormbaan,
Bumpervoetbal en de DIS Band Live.
• Buurtvolleybaltoernooi
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’.
• Klaverjassen & Keezen
Tijdens een 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.
• Jeugdweekend XXL
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. 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.
• Zeskamp
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.
• Receptie
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.
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• 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 met de DIS Band Live
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 Band Live was de feestavond vanaf begin tot eind een
groot feest. Het werd een heerlijk warme, oergezellige avond en het dak ging eraf!
2. Afdeling handbal
Het afgelopen seizoen waren er 10 handbalteams in competitie, namelijk:
• senioren: DS 1, DS 2, DS 3, DMW 1 en DMW 2
• jeugd: F1, F2, D1, C1 en A1
• kabouters
Door de herstart van kabouterhandbal twee seizoenen geleden, hadden wij afgelopen seizoen twee Fteams in competitie. Zij hebben om de paar weken een F-toernooi gespeeld waarbij zij op een ochtend
3 à 4 wedstrijdjes hebben gespeeld. Rond Sinterklaas werd er voor deze teams een Pieten-training
georganiseerd in de gymzaal in Stompetoren waarna iedereen met een heus Pieten-diploma en wat
lekkers naar huis is gegaan.
De D1 en de A1 zijn kampioen geworden op het veld en de Dames Midweek 1 heeft zelfs de dubbel
binnengehaald door zowel in de zaal als op het veld kampioen te worden. Nogmaals van harte
gefeliciteerd!
3. Afdeling voetbal
Het afgelopen seizoen waren de volgende voetbalteams actief, namelijk:
• senioren: 1e, 2e (helaas vroegtijdig terug moeten trekken) 3e en veteranen
• jeugd: JO8, JO9, JO10, JO11, JO13, MO13, JO15 en de JO19
• kabouters
Seizoen 2021/2022 is voor het eerste een bijzonder seizoen geworden. Tegen het einde van het
seizoen is afscheid genomen van hoofdtrainer Arnold de Block en hebben Henk v/d Streek en Hans
Schoon de training en begeleiding van het eerste overgenomen om zo het seizoen af te kunnen ronden.
Voor de komende twee seizoenen zal Maurice van Dienst als hoofdtrainer de selectie trainen en
coachen. Zijn contract is medio juni ondertekend. Maurice: van harte welkom en veel succes!
In april hebben onze jeugdtrainers een clinic ‘Train de Trainer’ van Yuri Cornelisse gehad. Op die
manier kregen zij handvatten voor andere oefenstof en vooral nieuwe inzichten om onze jeugd nog
beter en leuker te kunnen trainen.
De JO8 en JO11 zijn afgelopen seizoen kampioen geworden. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
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4. Afdeling zaalvoetbal
Het afgelopen seizoen waren er 8 zaalvoetbalteams in competitie, namelijk:
• seniorenteams
o Heren 1 t/m 6
o Dames 1 en 2
De zaalvoetbalteams zijn ook afgelopen seizoen het hardst geraakt door de maatregelen. In de periode
november t/m januari konden er geen wedstrijden gespeeld worden.
Vanaf dit seizoen is er een tweede dames team bij gekomen die naast de wedstrijden ook een keer per
week met elkaar traint.
5. Complex
• Opening Dorpshart
Ruim 6 jaar na het slaan van de eerste paal van ons huidige complex was de officiële opening van het
Dorpshart in Stompetoren. Ter ere van deze opening is er door de Gemeente Alkmaar een korte video
gemaakt over de totstandkoming van het dorpshart. Door de verplaatsing van ons complex is ruimte
gemaakt voor de realisatie van dit dorpshart.
•

Verlichting

Omdat het onderhoud en beheer aan ons complex nooit stil staat, hebben wij vorig jaar een
verkennend onderzoek laten doen door De Groene Club. Naast wat kleine aandachtspunten zagen zij
vooral kansen in energiebesparing door het vervangen van onze lichtarmaturen voor LED. Voor ons
aanleiding om te kijken naar de financieringsmogelijkheden hiervan. Mede door subsidies van zowel
de Gemeente Alkmaar als de landelijke overheid hebben wij Oostendorp de opdracht gegeven om de
verlichting te vervangen. In het kader van de stijgende energiekosten zijn wij blij dat wij dit vorig jaar
al in gang hebben gezet zodat wij vanaf komende herfst/winter kunnen besparen op de kosten voor
het verlichten van de velden.
6. Sponsorcommissie
Ook afgelopen seizoen hebben wij weer een heel aantal nieuwe sponsoren bij de vereniging 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.
De volgende nieuwe sponsoren zijn met een bord langs de lijn terug te vinden: Bas Cornelissen
kraanbediening, Block Liquid Solutions, Bos Beschoeiingen, Gebroeders Boon Steigerbouw,
Hypotheken & Finance Noord-Holland, De Lange B.V. Ursem, Plugboer Sanitair BV en Stompehoeve.
Sponsoren Poldermuts (JO8) en E-tec (F1 & F2) hebben drie van onze jeugdteams in nieuwe tenues
gestoken.
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7. Communicatie
• Jubileumboekje
Net als bij onze eerdere jubilea leek het ons leuk om ook rondom ons 75-jarig jubileum weer een
speciaal boekje te maken met daarin een terugblik op 75 jaar SSV zoals de vele verhuizingen van ons
complex, het jeugdweekend en buurtvolleybaltoernooi en diverse bijdragen van een aantal
(ere-)leden, scheidsrechters en vrijwilligers. Het boekje is huis-aan-huis verspreid in Stompetoren en
uiteraard hebben ook onze leden, vrijwilligers en sponsoren daarbuiten hem in de bus gehad.
•

Ledennieuwsbrief

Afgelopen seizoen is deze twee keer verschenen met de toepasselijke titels ‘De eerste helft’ en ‘De
zomerstop’. 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.
8. Acties
Afgelopen seizoen zijn er diverse acties geweest waarmee SSV extra inkomsten heeft weten te
genereren.
• Grote Clubactie
Ook de grote clubactie is het afgelopen seizoen weer een succes gebleken. Door de enthousiaste inzet
van onze jeugdleden hebben wij € 2435,- aan loten verkocht. Goed werk jongens en meiden! De
meiden van de MO-11 en de D1 (voor 2e jaar op rij) hadden de meeste loten verkocht en kregen budget
voor een teamuitje. De MO11 is gaan (voet)volleybalen bij Indoor Beach Alkmaar en de D1 is gaan
handbal-golfen.
• Rabo ClubSupport
In plaats van de traditionele Rabo-fietstocht was er afgelopen seizoen de Rabo ClubSupport-actie
waarmee leden van de Rabobank op verenigingen uit de buurt kunnen stemmen. Afgelopen jaar heeft
dit ons € 526,93 opgeleverd.
• SponsorKliks
Met Sponsorkliks hebben wij afgelopen seizoen niets opgehaald. Dat is zonde want er valt op deze
manier nog veel meer gratis sponsorinkomsten te halen als we het allemaal gaan gebruiken. Hier
nogmaals de link : SponsorKliks
• Statiegeld op plastic flesjes
Op plastic flesjes met minder dan 1 liter inhoud zit vanaf 1 juli 2021 €0,15 statiegeld. In de kantine
staat daarom een grote oranje rolcontainer waar deze flesjes in kunnen worden gegooid. Deze leveren
wij dan vervolgens in bij onze leverancier waarna het statiegeld naar de vereniging gaat. Ondanks dat
de container soms voor vuilnisbak wordt aangezien, heeft dit het afgelopen seizoen € 200,- opgeleverd.
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9. Fysiotherapie
Dit is alweer het 4e 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).
10. SMP Sportscare
Wij gaan alweer het 6e seizoen in met onze kledingleverancier SMP Sportscare. Bijna alle teams spelen
nu in de Hummel-kledinglijn. 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.
11. Contact
Schermer Sport Vereniging | Noordervaart 63b 1841 JB Stompetoren | info@ssvstompetoren.nl
www.ssvstompetoren.nl

