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Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Dit is de informatiegids van S.V.V.N., vaak ook de Volharding genoemd, voor het seizoen 20162017.
Alle interessante en relevante informatie over de vereniging S.V.V.N. en belangrijke informatie
voor dit seizoen, staan in deze gids. Het is belangrijk dat onze leden en ouders/verzorgers van
jeugdleden weten wat zij van S.V.V.N. mogen verwachten en wat S.V.V.N. van hen verwacht.
De inhoud van deze informatiegids is met zorg samengesteld. Maar laat het ons weten als er toch
fouten in staan of zaken ontbreken.
Het is handig om dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen als er vragen zijn.
Mocht u na het lezen van deze informatiegids nog vragen hebben, neem dan gerust contact op
met één van de leden van het bestuur. Hun contactgegevens staan achterin deze informatiegids
vermeld.
Bij S.V.V.N. gaan prestatie, plezier en ontwikkeling hand in hand.
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Met zijn allen zorgen wij er voor dat het een fijn en
sportief seizoen wordt. Uw aanmoedigingen langs de lijn zijn van harte welkom en worden zeer
op prijs gesteld. Laten wij er voor zorgen dat deze aanmoedigingen positief zijn en ga met respect
om met de tegenstander.
Samen zijn wij TOV (Trots Op Volharding) en zullen wij er voor zorgen dat wij dat ook kunnen
blijven!!
Wij wensen jullie allemaal: voetballers, voetbalsters, supporters, sponsors en alle andere
betrokkenen een fijn voetbalseizoen bij S.V.V.N.
Namens het bestuur
Peter van der Linde
Vice voorzitter
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ALGEMENE INFORMATIE
De voetbal vereniging S.V.V.N. is op 4 oktober 1928 opgericht. De letters S.V.V.N. staan voor Sport
Vereniging Volharding Nijverdal. S.V.V.N. is een zaterdag amateurvereniging, dat wil zeggen dat in
principe alle wedstrijden op zaterdag worden gespeeld en eventueel door de week. Op zondagen
zijn er geen evenementen van de vereniging.
Per september 2016 telt S.V.V.N. ca.600 leden. Het eerste elftal speelt in de 3e klasse van het
zaterdagvoetbal. De junioren en pupillen spelen eveneens op een redelijk (regionaal) niveau.

Teams
In het seizoen 2016-2017 start de vereniging met 28 teams in de competitie. Deze zijn als volgt
verdeeld:
Senioren
Heren veld
5 elftallen
Dames veld
1 elftal
Heren zaal
3 teams
Junioren
JO19
2 elftallen
JO17
2 elftallen
JO15
3 elftallen
MO15
1 team
Pupillen
JO13
4 elftallen
JO11
4 teams
JO9
3 teams
F-league
voor kinderen in de leeftijdsklasse 4 t/m 7 jaar.
Deze veelheid aan teams vraagt om een gedegen organisatie. Een organisatie die vrijwel volledig
op vrijwilligers draait.

Organisatie
S.V.V.N. streeft ernaar om een zeer gewaardeerde voetbalvereniging te zijn, die zowel prestatief
als recreatief hoog scoort. Ieder spelend lid moet trots zijn om bij ”De Volharding” te kunnen
voetballen. Het belang van prestatie en recreatie voetbal is gelijkwaardig en krijgt evenveel
aandacht.
S.V.V.N. wil dat er op een positieve en constructieve wijze wordt omgegaan met mensen, en
kinderen in het bijzonder. Dat betekent dat S.V.V.N., als voetbalclub, aandacht heeft voor de
jeugdspelers waarbij plezier en ontplooiing boven prestatie staat.
Het allerbelangrijkste is dat de begeleiding steeds weer het goede voorbeeld geeft. De
begeleiding dient positief, stimulerend en vormend te zijn.
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Missie
Onze amateur voetbalvereniging.

Visie
Een duurzame amateurvoetbalvereniging in Nijverdal zuid waarin volharding, plezier,
samenwerking en respect centraal staan en waar voor de jeugd ontplooiing boven prestatie gaat.

Doelstellingen
S.V.V.N. streeft ernaar in de hoogst haalbare competitie te spelen met het eerste elftal en de
andere selectieteams. S.V.V.N. zorgt voor een goede begeleiding van al haar teams en streeft
naar een kwalitatief goede voetbalopleiding, waarbij spelvreugde voorop staat.
S.V.V.N. wil zich ook onderscheiden op gebied van waarden en normen. Samen moeten we er
voor zorgen dat we bekend staan als een vereniging waar we elkaar aanspreken op zowel
negatieve als positieve gedragingen, zowel op als buiten het veld.
S.V.V.N. streeft ernaar actieve en passieve leden te betrekken bij verenigingstaken waarbij ze hun
eigen verantwoordelijkheden hebben en kennen.

Sportieve ambities
Senioren
Het bereiken van een zo hoog mogelijk prestatieniveau d.m.v. verzorgd aanvallend voetbal met
alle selectieteams. Voor de overige teams geldt, de wedstrijd ingaan om te winnen, maar het
plezier staat voorop.
Jeugd
Met name bij de selectieteams (A t/m F) wordt er gestreefd naar presteren op zo hoog
mogelijk niveau. Daarbij mag nooit het plezier en ontspanning van de spelers uit het oog
worden verloren.
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Lidmaatschap S.V.V.N.
In dit hoofdstuk staat alle relevante informatie voor toekomstige leden en leden die onze club
willen verlaten. Mochten er zaken niet duidelijk zijn, neem dan contact op met een van de leden
van het bestuur.

Aanmelden
Voor het aanmelden als lid van onze vereniging is het noodzakelijk dat een aantal vragen worden
beantwoord. Hiervoor hebben we een speciaal "aanmeldformulier" gemaakt. U kunt dit formulier
opvragen bij de secretaris of downloaden van de website. Met het aanmeldformulier wordt
tevens een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Op de website, op dezelfde locatie
als het aanmeldformulier, staan ook de Algemene Voorwaarden die gelden na het aanmelden als
lid.
Ingevulde en ondertekende formulieren kunnen ingeleverd worden bij de ledenadministratie:
Jan Hoogenkamp, Boomcateweg 31, 7442 BD Nijverdal e‐mail: jan.hoogenkamp@live.nl
Als vereniging raden wij aan om eerst een aantal keren mee te trainen met leeftijdsgenoten zodat
er kennis gemaakt kan worden met toekomstige teamgenoten. Het mee trainen is geheel
vrijblijvend en zorgt voor een goede kennismaking. De nieuwe leden zullen worden ingedeeld
volgens de leeftijdscategorieën zoals de KNVB deze heeft vastgesteld.

Contributie
Als men zich aanmeldt als lid van onze voetbalvereniging, ontstaat vanaf dat moment de plicht tot
contributiebetaling. De contributie wordt per kwartaal geïnd.
Omdat een zo groot aantal vrijwilligers binnen de vereniging actief is, kunnen we het
contributiebedrag in vergelijking met andere sport/voetbalverenigingen laag houden. Hieronder
staat een overzicht van de contributiebedragen die nu gelden (01-11-2015).










Senioren (alleen veld)
Senioren (alleen zaal)
Senioren (veld en zaal)
Senioren (35+)
Jeugd 15 t/m 18 jaar
Jeugd 12 t/m 14 jaar
Overige jeugd
F-League
Rustend lid

€ 19,25 per maand
€ 16,25 per maand
€ 27,25 per maand
€ 9,25 per maand
€ 12,75 per maand
€ 10,25 per maand
€ 8,75 per maand
€ 6,50 per maand
€ 6,50 per maand
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Omdat alle actieve leden van de vereniging ook direct lid zijn van de KNVB (F-League
uitgezonderd), dient de vereniging een deel van de contributie af te dragen aan de voetbalbond.
Het contributiebedrag dient tijdig betaald te worden. Is na verloop van tijd geen betaling
ontvangen, dan wordt een aanmaning gezonden. Als ook de aanmaning niet tijdig wordt betaald,
wordt door het bestuur een speelverbod opgelegd totdat alles betaald is, wat een vervelende
situatie is voor jezelf, maar ook voor het team waar je in speelt.

Opzeggen lidmaatschap
Wanneer je om welke reden dan ook geen lid meer wil of kan zijn van S.V.V.N., dan kun je het
lidmaatschap opzeggen. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk d.m.v. een brief
aan de ledenadministratie (t.a.v. Jan Hoogenkamp, Boomcateweg 31, 7442 BD Nijverdal, e‐mail:
jan.hoogenkamp@live.nl). Aan de coördinator of trainer of leider melden dat je stopt is dus niet
voldoende.
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen en overschrijven moet vóór 31
mei, omdat een opzegtermijn van een maand wordt gehanteerd. Indien de beëindiging in de loop
van het verenigingsjaar plaatsvindt, is men toch verplicht om tot het einde van het seizoen de
contributie te betalen. S.V.V.N. dient namelijk de verzekeringspremie, bondscontributie,
inschrijfgelden, spelerspaskosten enz. voor het gehele jaar vooruit te betalen aan de KNVB.
In gevallen waarin de contributie niet volledig betaald is kan door het bestuur geen medewerking
worden verleend aan een eventuele overschrijving naar een andere voetbalvereniging.

Kleding S.V.V.N.
S.V.V.N. heeft een eigen kledinglijn. Iedere veldspeler krijgt de beschikking over:
1. een groen shirt met clublogo,
2. een witte broek en
3. groene kousen
Keepers hebben andere tenues, inclusief handschoenen van de club. Trainingspakken en tassen
worden in principe niet door de club verstrekt. Voor een uniforme uitstraling zijn via de webshop
clubtrainingspakken en -tassen te bestellen. Dit kan door ouders gezamenlijk of door sponsoring.
Hiervoor dient voorafgaand aan de aanschaf contact op te worden genomen met de
sponsorcommissie.
De shirts, broeken en kousen zijn teamgebonden en blijven eigendom van S.V.V.N. De shirts
worden eens in de vier jaar vervangen, de broeken en kousen na ca 1½ jaar. Wanneer kleding
eerder kapot gaat of zoek raakt, dient dit door het team zelf vervangen en bekostigd te worden.
Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de contactpersoon voor materiaal beheer. In
uitzonderlijke gevallen kan hier in overleg met de contactpersoon voor materiaal beheer een
andere regeling getroffen worden
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De teamkleding wordt per toerbeurt door ouders/spelers gewassen. Wedstrijdkleding mag niet
worden gedragen tijdens trainingen. Dat geldt ook voor eventueel door sponsoren beschikbaar
gestelde trainingspakken.
Scheenbeschermers zijn voor alle wedstrijden door de KNVB verplicht. Geen scheenbeschermers
betekent volgens de KNVB richtlijnen, niet spelen! Ook voor de F-League en op de training is het
wenselijk dat de scheenbeschermers gedragen worden.

Verzekering
Elk actief lid is via de KNVB verzekerd. Het gaat om een aanvullende ongevallenverzekering en
een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat schade die krachtens enige
andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, in eerste instantie op die andere
verzekering dient te worden geclaimd.
Deze verzekeringen gelden tijdens clubactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden, het bijwonen
van wedstrijden als toeschouwer of leider en het bezoeken van vergaderingen. Ook gelden de
verzekeringen tijdens reizen van en naar de genoemde verenigingsactiviteiten.
De aanvullende aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade toegebracht aan derden. Uitgesloten is schade die met opzet is veroorzaakt of schade
door diefstal.
Geconstateerde of veroorzaakte schade moet binnen 24 uur gemeld worden bij het bestuur.

Boetes KNVB
Wanneer door de KNVB een boete wordt opgelegd voor een gele of rode kaart dan is men
verplicht deze boete te betalen. De KNVB verrekent deze boete met onze vereniging.
De penningmeester int de boetes gelijktijdig met de kwartaalcontributie inning, op basis
van de hiervoor afgegeven automatische incassomachtiging.
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Voetbal
Wedstrijden
Hieronder staan puntsgewijs een aantal belangrijke zaken beschreven over de werkwijze rondom
wedstrijden. We gaan er vanuit dat een ieder zich aan deze afspraken houdt.

Scheidsrechters
De wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter van de thuisclub of van de KNVB. In veel
gevallen dient de vereniging zelf voor scheidsrechters te zorgen. S.V.V.N. ziet graag dat elk team
een (vaste) scheidsrechter levert. Vaders en moeders kunnen zich hiervoor bij de teamleiding
aanmelden bij wedstrijdzakenjeugd@svvn.nl of Andre van der Linde (06-50297858).
S.V.V.N. biedt de mogelijkheid om een scheidsrechterscursus te volgen.

Afmelden
Wanneer een speler is verhinderd, wordt de teamleiding daarvan op de hoogte gesteld. Dit dient
tijdig te gebeuren, zodat de leiding de mogelijkheid heeft om voor vervanging te zorgen.
Wanneer je zo maar wegblijft voor een wedstrijd betekent dat automatisch dat je de
eerstvolgende wedstrijd een extra reservebeurt hebt.
Aangezien de vakanties tegenwoordig meer verspreid over het jaar voorkomen, is het steeds
lastiger om in deze perioden de teams compleet te krijgen. De KNVB geeft in een aantal gevallen
de mogelijkheid om uitstel of verplaatsing aan te vragen. Hiervoor is het wel nodig dat we tijdig
op de hoogte zijn wie wanneer met vakantie is. Informeer de teamleiding hierover. Hoe eerder
hoe beter.

Afgelastingen
Voetbal is een buitensport, dat betekent dat we afhankelijk zijn van het weer. Zeker in de herfst
en de winter kan het voorkomen dat wedstrijden worden afgelast, omdat de conditie van de
velden het spelen van wedstrijden niet toelaat.
Als je niet zeker weet of je wedstrijd doorgaat, kun je altijd naar het clubgebouw bellen
(0548-612591). Op zaterdag vanaf 8.30uur staan de afgelastingen aangegeven op
www.svvn.nl.

9

Informatiegids 2016-2017

Oefenwedstrijden
In de aanloop naar het nieuwe seizoen, maar ook bij afgelastingen worden, indien mogelijk,
oefenwedstrijden gespeeld. De bedoeling van de oefenwedstrijden voor aanvang van het nieuwe
seizoen is het weer samen voetballen in teamverband. In de vakantie gaat immers een gedeelte
van de discipline verloren en dat kunnen we tijdens deze oefenwedstrijden weer opbouwen. De
bedoeling van oefenwedstrijden bij afgelastingen is om het ritme dat is opgedaan te behouden.
Daarnaast zijn oefenwedstrijden bij afgelastingen belangrijk om de binding met de vereniging en
teamgenoten te onderhouden.

Toernooien
De maanden mei en juni zijn traditioneel de toernooimaanden. In deze maanden zullen in
principe alle jeugdteams deelnemen aan toernooien. Het aantal toernooien is niet voor alle teams
gelijk. Het spelen van een toernooi is ook afhankelijk van het al dan niet ontvangen van een
uitnodiging van de organiserende vereniging (hieraan kan een steentje worden bijdragen door als
team tijdens toernooien en wedstrijden altijd zo sportief mogelijk gedrag te tonen).
S.V.V.N. kent ook thuistoernooien. Er wordt geprobeerd om voor alle teams een thuistoernooi te
organiseren. De leden van de toernooicommissie verzetten hiervoor erg veel werk en kunnen dus
alle hulp gebruiken.

F-League
De F-League van S.V.V.N. traint elke week. Plezier staat hier voor prestatie. Er wordt veel in
spelvorm getraind om spelende wijs de voetbalbeginsel aan te leren.
Ben je geïnteresseerd kom dan gerust een keer kijken. Als je voetbalkleding meeneemt mag je
ook gelijk even mee doen als je dat wilt. Je hoeft je hiervoor niet eerst aan te melden. Op het veld
kan je bij de leiding melden dat je nieuw bent en eens een keer mee wil doen.

Ouders
Van ouders van S.V.V.N. jeugdspelers worden een aantal zaken verwacht:

Een positieve belangstelling en ondersteuning van uw kind. Ondersteun uw kind met
aanmoedigingen. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken. Help uw kinderen
vertrouwen te krijgen.

Leer ze dat groepsinzet en -inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.

Een sportieve houding ten opzichte van de eigen spelers en begeleiding, almede de
spelers, ouders en begeleiders van de tegenstanders.

Applaudisseer voor goed spel zowel van uw kinderen als die van de tegenstander

Respecteer beslissingen van de leiding van uw team. Kritiek geven mag, echter wel op
een gepaste manier en op het juiste moment.

Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
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Laat het coachen over aan de trainers en leiders.
Voor ouders houdt dit niet in dat er geen commentaar mag worden gegeven. Maak er een
gewoonte van om als er iets mis gaat dit onder vier ogen met de leider, trainer of coördinator te
bespreken of maak een afspraak met één van de leden van het bestuur. We leren graag van
fouten om het voetbal bij de S.V.V.N. verder te verbeteren!
Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders om (per toerbeurt) te rijden. Eventueel
wordt hiervoor door de leider(s) en/of trainer een rijschema opgesteld.

Richtlijnen voor (jeugd)spelers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Toon respect voor anderen!
Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast.
Voorkom grof of beledigend taalgebruik, zowel van jezelf als ook van je medespelers,
treed waar nodig corrigerend op.
Heb respect voor andermans bezittingen, verniel of beschadig deze niet. Eventueel
aangebrachte schade komt voor rekening van de veroorzaker.
Zet je fiets in de fietsenstalling en je voetbaltas in het daarvoor bestemde tassenrek.
Zorg dat je vijf minuten voor het begin van de training klaar staat in je trainingskleren.
Meld je af bij de trainer, zodra je weet dat je niet kunt trainen.
Vraag of je de trainer kan helpen bij het sjouwen van trainingsmateriaal naar het veld
of na afloop van de training om het materiaal weer mee terug te nemen.
Zorg dat je voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd bij de kantine bent.
Meld je af bij je trainer, zodra je weet dat je niet mee kunt doen aan een wedstrijd.
Volg de aanwijzingen van de leiders en trainers op.
Houd de kleedkamers netjes en help mee opruimen.
Gedraag je netjes tegen medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, ouders, enz.
Draag scheenbeschermers in de wedstrijd en op de training.
Speel bij voorkeur met je shirt in de broek en niet met afgezakte kousen.
Accepteer beslissingen van de scheidsrechter en benader deze met respect.
Zorg bij iedere wedstrijd voor een goede warming up: Eén speler schiet de keeper in,
de andere spelers zijn goed in beweging (met bal).
Bij de E en F jeugd vragen we aan ouders en leiders om niet direct naast het doel te
gaan staan (en de keeper zeggen/coachen wat hij moet doen). Voor de ontwikkeling
van de keeper is het goed om zelf te leren keuzes te maken.
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Toeschouwers
Het is voor zowel jeugdleden, als ook voor de seniorenteams leuk als er toeschouwers komen
kijken naar de voetbalprestaties. Aanmoedigen mag uiteraard. Toon hierbij respect voor de
tegenstander, leiders, scheidsrechter en andere toeschouwers.
Dan volgt hier nog een ‘ordemaatregel’ van de KNVB:
- Toeschouwers mogen tijdens een wedstrijd niet binnen de speelveldafzetting komen!
- Er mag geen alcohol genuttigd worden langs de kant van het veld.
De club krijgt hiervoor bij overtreding een flinke boete opgelegd!

Vrijwilligers
Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig! Daarom doen ook wij een dringend beroep op alle
leden en ouders/verzorgers van jeugdleden om een taak op u te nemen binnen onze vereniging.
Vrijwilligers zijn altijd welkom!
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

bar/keukenmedewerkers;

diverse commissies;

trainer of leider;

assistentie bij kleine karweitjes op en rond de accommodatie.
(Oud-)spelers, vrouwen, vriendinnen, vaders, moeders opa’s en oma’s van spelers van
voetbalvereniging S.V.V.N., meld je aan bij één van de bestuursleden! Vele handen maken immers
licht werk!

Sponsorcommissie
Wilt u S.V.V.N. sponsoren? Graag! Ons sponsorbeleid is erop gericht om alle bedrijven de
mogelijkheid te geven onze vereniging te ondersteunen. Heeft u een mogelijke potentiële
sponsor, of heeft u goede ideeën, op- en/of aanmerkingen, schroom dan niet dit bij de
sponsorcommissie kenbaar te maken.
S.V.V.N. biedt voor bedrijven vele mogelijkheden. U kunt kiezen uit een van de voor gedefinieerde
pakketten of een op maat gemaakte overeenkomst.
Voorbeelden van sponsoring zijn:
 Hoofsponsoring → Sport & Business Groot Lochter, team sponsor, jeugdplan donatiebord,
toernooi- en/of evenementen sponsor, bordsponsor, kleedkamersponsor, balsponsor,
clubbladsponsor ect.
Kortom iedereen die op één of andere manier financieel wil bijdragen aan ‘De Volharding’ is
vanzelfsprekend welkom. De inhoud van het pakket is afhankelijk van de keuze die uw bedrijf
maakt en kan waar mogelijk, als een maatpakket voor u aangemeten worden. Voor vrijblijvende
informatie en/of sponsorgids kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via de website
of sponsor@svvn.nl.
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TOV Supporter
De TOV Supporter is een samenvoeging van de Jeugdactiviteitencommissie en de
Supportersvereniging.
De TOV Supporter organiseert voor alle jeugdleden en senioren gedurende het seizoen
verscheidene activiteiten. De contactpersoon voor deze commissie is Richard Hegeman.
S.V.V.N. weet zich gesteund door een geweldige supportersvereniging. De supportersvereniging is
zo’n 17 jaar geleden opgericht en heeft momenteel ongeveer 370 leden. De supportersvereniging
ondersteunt de voetbalvereniging zowel financieel als met woorden en daden.
De supportersvereniging organiseert en ondersteunt jaarlijks velerlei activiteiten voor jong en oud
zoals de kerstbingo, fietspuzzeltocht, darttoernooi, muziekquiz e.d.
Aanmelden als lid van de supportersvereniging kan bij Richard de Weert (0548-611315). Een email sturen naar supporter@svvn.nl. kan ook.
De contributie bedraagt slechts € 5,50 per kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Dus als je S.V.V.N. een warm hart toe draagt, wordt dan ook lid van de supportersvereniging.

Website: www.svvn.nl
Op de website staat algemene informatie over de vereniging S.V.V.N. Op deze website kunnen
onder andere wedstrijdprogramma’s en -uitslagen van gespeelde wedstrijden worden gevonden
evenals de standen van de diverse teams en wat verder van belang is.

S.V.V.N Reglement
Het Reglement is gemaakt en goedgekeurd door de Algemene Vergadering en staat als PDF
op de website van S.V.V.N.: www.svvn.nl. Elk nieuw lid, leider, trainer, vrijwilligers of
bezoeker bij S.V.V.N. dient kennis hebben genomen van dit reglement. SVVN heeft een 10-tal
gedragsregels waar men zich aan wil conformeren. De 10 gedragsregels:
1. Toon respect voor anderen;
2. Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een
goede gast;
3. Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte
schade;
4. Afgekeurd wordt: discriminatie, pesten, intimidatie, zinloos geweld en
ongewenste intimidatie;
5. Gedraag je conform de regels, ook als het gaat om drank- en rookbeleid;
6. Distantieer je van ongewenste intimidatie tegenover anderen;
7. Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag;
8. Communiceer open met elkaar ;
9. Respecteer de gezagsverhoudingen binnen SVVN ;
10. Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit.
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FUNCTIES EN PERSONEN
Bestuur
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Seniorenzaken
Beheerszaken
Gebouw en Exploitatie
Commerciële zaken
PR, Communicatie en
Activiteiten
Personeelszaken

vacant
Peter van der Linde
Leonie Jansen
Niek Schuurman
Remko Schuitert
Rein Mondeel
Arjan Wijnen
René Otten
Erik Vliek
Heidi de Jong
Martin Wijnen
Peter van der Linde
Richard de Weert

06-39115580
06-10345628
06-41776090
06-40540940
06-53357961
06-54957789
06-12473087
06-51209966
06-47024856
06-13479728
06-39115580
06-24701688

p.vanderlinde@home.nl
leonie.nijverdal@gmail.com
nschuurman1984@hotmail.com
r.schuitert@home.nl
r.mondeel@ziggo.nl
a.wijnen@sanger-ibct.nl
svvnbeheer@ziggo.nl
vliek@planet.nl
heidi@heididejong.nl
wijnenmj@gmail.com
p.vanderlinde@home.nl
rdeweert09@gmail.com

Technische commissie jeugd en jeugdcoördinatoren
Hoofd Technische
commissie jeugd
Adviseur Jeugdopleiding
Technische
commissie
JO19/JO17/JO15
Technische
commissie
JO13/JO11/JO9
Coördinator JO19
Coördinator JO17
Coördinator JO15
Coördinator JO13
Coördinator JO11
Coördinator JO9
Coördinator F-League

Remko Schuitert

06-40540940 tcjeugd@svvn.nl

Pascal Jannink
Edwin Wijnen
Henri op den Dries

06-24298702 pascaljannink@hotmail.com
06-14689552 edwin.wijnen@ziggo.nl
06-10201777 famopdendries@hotmail.com

Frank van der Wilk
Martijn
Schulenburg
Henk-Jan Tijink
Arno Koudstaal
Marien
Landeweerd
Vacant
Vacant
Vincent Greevink
Wouter
Schellekens

06-34326194 frankvdwilk@hotmail.com
06-13527030 martijnschulenburg@hotmail.com
06-18811792 tijink@ziggo.nl
06-42297074 kkoudstaal@gmail.com
06-54247127 mhmcp@planet.nl

06-10322241 vincentgreevink@hotmail.com
06-11739173 woutschellekens@gmail.com
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Technische commissie senioren
Bestuurslid Technische Rein Mondeel
06-53357961
commissie senioren
Leden
Jan Ramerman
06-52484727 jan.ramerman@norma-mpm.nl
Technische commissie
Leden
Arjan de Groot
06-53587015 Arjan&renate@online.nl
Technische commissie
Leden
Albert Schuurman
06-43402067 albert.schuurman@planet.nl
Technische commissie
Leden
Herrald Wijnen
06-14679008 h.wijnen@keulen.com
Technische commissie
Coördinator Medische Vacant
zorg
De namen en gegevens van de elftalleiders en – trainers zijn op de website van S.V.V.N. te vinden.

Commissies
Website
Clubbladredactie
TOV Supporter
Kantinecommissie

Lief en Leed

Vertrouwenscommissie

Ledenadministratie

Symen Bouwma
Jean-Pierre Bonet
Jan Greevink
Richard Hegeman
Johan Hallink
Joop Zweers
Erik Knol
Jolanda ter Stege
Cor Kolthof
Rinie Schuurman
Jan Nieuwenhuis
Jan Imhof
Charlotte van Doorn
Peter ten Kleij
Jan Hoogenkamp

info@svvn.nl
jangreevink@planet.nl
reahegeman@hotmail.com
kantinecommissie@svvn.nl

liefenleed@svvn.nl

Via formulier op de website

jan.hoogenkamp@live.nl / 0548-614668
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