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“ De rust “

SSV Leden
nieuwsbrief

AGENDA

Oliebollentraining (jeugd)
WOE 28/12

Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: SSV

Dé Alleskunner van SSV 
(senioren)
VRIJ 30/12

Tijd: 20.30 uur 
(inloop vanaf 20.00 uur)

Locatie: SSV

Nieuwjaarswedstrijden 
en –receptie

ZO 08/01
Tijd: 12.00 uur

Locatie: SSV

Buurtvolleybaltoernooi
VRIJ 26/05 & 02/06

Tijd: 19.00 uur
Locatie: SSV

VASTSTELLING AANGEPAST HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT & STATUTEN
Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 29 
september heeft het bestuur de wijzigingen in de huishoudelijke 
regelementen en statuten toegelicht met als doel deze vast te 
stellen. Conform artikel 22 lid 3 behoeft een besluit tot wijziging 
van het huishoudelijk reglement tenminste 2/3 van de uitgebrachte 
geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van 
de leden aanwezig is. Dit quotum is tijdens de ledenvergadering 
niet gehaald waardoor er een tweede vergadering gehouden is op 
maandag 24 oktober. Het besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement is in die vergadering unaniem aangenomen.

Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op onze site: 
https://www.ssvstompetoren.nl/huishoudelijk-reglement/

NIEMAND BUITENSPEL:  
SSV & ING SLAAN HANDEN INEEN
Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even 
tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen in Nederland 
opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om 
de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te 
betalen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen voetballen, 
ook als er even geen geld is. Regelingen die soms onvoldoende 
bekend zijn bij ouders en verenigingen. SSV en ING zorgen er 
samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en 
de Nederlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kunnen 
voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt SSV over een financieel 
contactpersoon die gezinnen gaat helpen met het aanvragen van 
de juiste regelingen zodat meer kinderen kunnen voetballen.

Financieel contactpersoon SSV: Jurgen Schaap · 
penningmeester@ssvstompetoren.nl · 06-30207954

JE BENT JONG EN JE WILT WAT!
Wij als vereniging begrijpen dat maar al te goed en zien dan ook geregeld “dingen” door de vingers, maar hier 
zitten dan wel een paar “regels” aan vast. Om onze buren te vriend te houden vragen wij jullie vriendelijk om, 
buiten de openingstijden van de vereniging om, geen harde muziek te draaien. Daarnaast is het heel normaal 
dat iedereen, bij het verlaten van het terrein, ook zijn eigen rommel opruimt.

Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat het terrein van onze vereniging schoon is en blijft en dat er geen 
klachten van de omgeving binnenkomen.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

https://www.ssvstompetoren.nl/huishoudelijk-reglement/
mailto:penningmeester%40ssvstompetoren.nl?subject=
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EVEN VOORSTELLEN: C1 (HANDBAL)
Een team met redelijk wat leeftijdsverschil, maar 
wel een écht en hecht team. Wekelijks worden ze 
op hun conditie getraind door Robert-Jan Huijser/
Naomi Heinis en de technische kant neemt 
Dagmar Aafjes iedere week voor haar rekening. 
Yvonne de Lange verzorgt de keeperstraining. 
Aan het begin van het seizoen hebben de meiden, 
met dank aan sponsor De Goede, nieuwe tenues 
gekregen.

Waar de meiden als D1 vorig seizoen nog 
vliegend kampioen zijn geworden, hebben zij 
nu als eerstejaars C-jeugd wat meer tegenstand, 
maar ze worden iedere week beter en voor het 
buiten seizoen zullen er zeker meer winst partijen 
volgen.

Ik zou zeggen kom een keer kijken bij ze en 
moedig ze aan!

Sportieve groet,

Naomi Heinis

Bovenste rij (v.l.n.r.): Robert-Jan, Emma, Bo, Evie, 
Quinty en Naomi Onderste rij (v.l.n.r.): Nynke, Kirsten, 
Luna, Lonneke en Anne Sophie

STAGE LOPEN BIJ SSV
Mijn naam is Stijn Mol, ik ben 16 jaar 
oud en woon in het prachtige dorp 
Stompetoren. Vorig schooljaar ben 
ik geslaagd voor mijn VMBO-TL. Als 
vervolgopleiding heb ik getwijfeld tussen 
een horeca- en een sportopleiding. Na 
een open dag bij de opleiding Sport en 
Bewegen aan het Horizon College was 
ik heel enthousiast en was mijn keuze 
gemaakt.

In het eerste jaar van mijn opleiding 
moet ik naast mijn studie- en schooluren 
ook 120 uur stage lopen bij een erkend 
leerbedrijf. Het eerste waar ik aan 
dacht was uiteraard SSV alleen was 
er 1 probleempje. SSV was helemaal 
geen erkend leerbedrijf. Gelukkig is dit 
allemaal geregeld door het bestuur. 
Toen het nieuwe seizoen van start ging 
mocht ik aan de slag bij de JO-14 en 
JO-9 (bij mijn neefje). Ik geef training op 
maandagavond en dinsdagmiddag. Ik 
heb enorm naar mijn zijn en leer heel 
veel van de trainers die mij begeleiden. Ik 
hoop nog veel te mogen leren en er een 
mooie tijd van te maken.

Tot snel!

Een sportieve groet,

Stijn Mol

RABO CLUBSUPPORT & GROTE CLUB ACTIE BIJ SSV
SSV heeft ook dit jaar weer meegedaan aan Rabo Clubsupport. Door de vele stemmen heeft SSV een prachtig 
bedrag opgehaald. Het bedrag van €462,43 wordt besteed aan het aanschaffen van materiaal waaronder 
nieuwe hand- en voetballen.

Daarnaast zijn vele jeugdleden langs de deuren gegaan voor het verkopen van loten voor de Grote Club Actie. 
Dit jaar zijn er 800 loten verkocht met een opbrengst van zo’n €2.000,- voor onze club! Tip: vanaf 7 december 
kun je met jouw gekochte lot kijken of je in de prijzen bent gevallen.

SSV dankt al haar supporters voor het stemmen en het aankopen van loten.
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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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KAMPIOENEN!
De afgelopen periode zijn er 3 nieuwe 
kampioenen bij SSV bijgekomen. De JO11 is 
ongeslagen kampioen geworden en hebben zo 
hun sponsoren bedankt voor de nieuwe tenues. 
De JO12 moest er tot de laatste wedstrijd 
voor knokken, maar met een klinkende 7-0 
overwinning in de laatste wedstrijd werd het 
kampioenschap veiliggesteld. Ook de dames van 
de MO13 werden ongeslagen kampioen met een 
fantastisch doelsaldo van 57 voor en 5 tegen.

JO11 IN HET NIEUW
Afgelopen zomer zijn de mannen van de 
JO11 helemaal in het nieuw gestoken. Met 
deze prachtige tenues kunnen de mannen 
de aankomende jaren nog schitteren. Zegers 
Machineverhuur, Bouwbedrijf Nat en Asset+ 
willen wij dan ook hartelijk danken voor hun 
sponsoring!

TRAININGSTENUES VOOR DE JO9
Het Marmoleumhuis heeft de JO9 hele strakke 
trainingstenues gesponsord. De mannen én 
dame zijn er erg blij mee!

ENERGIEVERBRUIK EN DUURZAAMHEID
Het is natuurlijk niemand ontgaan: de prijs van gas rijst de pan uit. Daarom sluiten veel sportclubs de douches 
in een poging geld te besparen. Bij SSV gaan wij dit niet doen. Wij vinden het belangrijk dat onze leden, maar 
ook onze scheidsrechters én tegenstanders na het sporten kunnen douchen. Daarbij zijn wij in de gelukkige 
omstandigheid dat ons huidige energiecontract doorloopt tot medio 2023 waardoor wij nog niet geconfronteerd 
worden met prijsstijgingen. Natuurlijk vragen wij iedereen wel om zuinig om te gaan met het water en niet 
onnodig lang te douchen.

Naast gas is ook de veldverlichting een behoorlijke kostenpost. Ook SSV draagt haar steentje bij aan het 
verduurzamen van sportverenigingen. Onlangs heeft Oostendorp B.V. namelijk de verlichting op onze 3 velden 
vervangen voor LED-verlichting. Bijkomend voordeel is dat wij hiermee ook besparen op ons energieverbruik. 
Een aanzienlijk deel van deze vervanging hebben wij kunnen financieren uit subsidies van zowel de Gemeente 
Alkmaar als de Provincie Noord-Holland. Dank aan Onze Clubkracht B.V. en De Groene Club die ons in dit traject 
hebben ondersteund.

https://www.ssvstompetoren.nl
mailto:info%40ssvstompetoren.nl?subject=
https://www.ssvstompetoren.nl/algemeen/bestuur

