
Nieuwsbrief januari 2023 Afdeling veldvoetbal SV Koedijk  
 

Beste Allemaal, 
 

Allereerst wensen wij alle leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij SV Koedijk natuurlijk 

een mooi en sportief nieuwjaar toe! Een jaar waarin we allemaal weer kunnen genieten van het 

voetbal.  

Er staat weer van alles te gebeuren rondom de vereniging. Hieronder geven we daar een toelichting 

op.  

 

Algemene Leden Vergadering 
Op maandag 9 januari a.s. zal de algemene 

ledenvergadering plaatsvinden om 20.00 uur. Op 

deze avond zal het OMNI (het overkoepelend 

bestuur) een toelichting geven op verschillende 

zaken rondom de vereniging. Een interessante 

avond voor u als u mee wilt denken en wilt horen 

wat er op verenigingsniveau speelt. Met name de hoge energierekening, die wij als vereniging in het 

nieuwe jaar zullen ontvangen, maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden op financieel gebied. 

Dit is een worsteling en stelt het bestuur voor lastige dillema's. U bent van harte welkom om 

hierover mee te praten op deze avond. We hopen dat we op veel betrokkenheid kunnen rekenen. 

De koffie staat klaar! 

Hierbij de link naar de agenda; https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/algehele-leden-

vergadering 

 

 

Bestuur veldvoetbal 
Het bestuur van het veldvoetbal vergadert iedere twee weken 

en houdt zich bezig met allerhande zaken. We beseffen ons 

dat niet altijd duidelijk is wat wij nou precies doen. Daarom 

hieronder een toelichting van zaken die besproken worden in 

zo'n vergadering; 

• VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 

jeugdtrainers.  Een VOG staat voor Verklaring Omtrent 

Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van 

die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, 

bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel 

bekend als een bewijs van goed gedrag. Om de trainingen zo veilig mogelijk te laten 

verlopen wordt er aan alle jeugdtrainers verzocht om een VOG aan te vragen. Van bijna alle 

jeugdtrainers zijn de VOG's inmiddels binnen. We streven uiteraard naar 100%! 

• Primair beleid. Al enige tijd is het bestuur van de afdeling veldvoetbal bezig om het primair 

beleid op te stellen, waarop verdere afspraken, besluiten etc. genomen kunnen worden. 

Inmiddels is dit Primair beleid opgesteld en gedeeld via de website. Hieronder vindt u de link 

naar dit bestand: https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/beleid 

• Sponsorcommissie leiden. Met de huidige energieprijzen en het beoogde tekort aan 

financiën hierdoor is het nog belangrijker om via de sponsorcommissie sponsors te vinden 

https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/algehele-leden-vergadering
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voor allerhande zaken. De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit Cindy Schrama, 

Joost Schaub en de net toegetreden Erick Sovan. Zij buigen zich over het werven van nieuwe 

sponsors. 

• Het vinden van nieuwe vrijwilligers. Een struikelblok blijft het vinden van nieuwe 

vrijwilligers voor allerlei verschillende taken en activiteiten binnen de club. We zijn een 

vereniging en geen commercieel bedrijf. Dit betekent dat we het met elkaar moeten doen 

binnen de vereniging, op basis van vrijwilligheid. In de huidige tijd, waarin iedereen een 

drukke agenda heeft, is dit lastig. Als bestuur blijven we zoeken naar mogelijkheden en 

handjes. 

 

Voorstellen leden bestuur afdeling voetbal 
Hierboven heeft u kunnen lezen wat het bestuur zoal doet. Maar wie zitten er nou precies in het 

bestuur en hoe bereik je een bestuurslid? In de komende nieuwsbrieven zullen de bestuursleden van 

de afdeling veldvoetbal zich kort aan u voorstellen. We beginnen met onze voorzitter Joost Schaub 

die zich in onderstaande stukje aan u voor zal stellen; 

 

Beste allemaal,  

 

Ik heet Joost Schaub en samen met mijn vrouw, trotse ouders van 

een zoon en dochter. Werkzaam in de gehandicaptenzorg en al 

enige jaren actief als vrijwilliger bij SV Koedijk.  Sinds mijn zoon is 

gaan sporten ben ik meegegaan en heb verschillende rollen als 

vrijwilliger gehad bij SV Koedijk. Met vallen en opstaan heb ik veel 

geleerd wat het betekend om vrijwilliger te zijn. Dat samenwerken 

met andere vrijwilligers en/of leden energie geeft en dat het 

werken aan een mooie vereniging mij voldoening geeft. Ontken 

niet dat het ook wel eens wat te veel kan zijn, maar juist hierdoor leer ik mijn grenzen kennen. In 

mijn huidige rol leer ik vanuit een ander perspectief naar SV Koedijk te kijken en haal daar plezier en 

kennis uit op.   

 

Een resultaat is het ontwikkelen en delen van bijvoorbeeld het primair beleid. Leer dat die mij juist 

inzicht en overzicht geeft en kijk uit naar de volgende stappen die wij gaan maken. 

 

Ik ervaar SV Koedijk als een mooie vereniging waar vele leden en vrijwilligers de afgelopen 90 jaar 

een bijdrage aan hebben geleverd. Heb als voorzitter veel verschillende mensen mogen ontmoeten 

en spreken. Die hebben mijn beeld over SV Koedijk mede gevormd. Een vereniging waar ik graag 

onderdeel van ben.  

 

U kunt Joost en de andere bestuursleden van de afdeling veldvoetbal bereiken via het volgende e-

mailadres; voetbalbestuur@svkoedijk.nl 
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Voortgang Doneeractie Jeremiah 
In de vorige nieuwsbrief van december hebben wij al 

met u gedeeld dat er een doneeractie is gestart voor 

één van onze oud-jeugdspelers Jeremiah, nadat hij een 

dwarslaesie heeft opgelopen door een verkeerde sprong 

in het water. Er is inmiddels €10.000,- opgehaald. Dit is 

helaas nog niet genoeg voor de rolstoelbus die nodig is 

om Jeremiah weer iets van vrijheid terug te geven. 

Mocht u nog een donatie willen doen dan kan dat via 

onderstaande link  https://www.doneeractie.nl/help-

jeremiah-aan-een-rolstoelbus/-68089 

Wij hopen van harte dat het benodigde bedrag via donaties bereikt zal worden. 

Nieuwe sponsor JO17-1 

 
Voor de JO17-1 is een nieuwe sponsor gevonden. Spruit 

Aandrijftechniek B.V. te Alkmaar. De sponsorcommissie is 

blij om deze nieuwe sponsor te verwelkomen bij SV 

Koedijk.  

 

De sponsorcommissie kijkt uit naar een mooie 

samenwerking de aankomende jaren.  

 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Op 7 Januari houdt SV Koedijk een gezellige nieuwjaarsborrel, daaraan 

vooraf is er een toernooi voor onze jongste jeugd (JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO10-

1, JO10-2, JO10-3, JO11-1, JO11-2, JO113 JO11-4, JO12-1 en JO12-2 van 

15.00 tot 16.30 uur). Daarna krijgen de kids patat en limo geserveerd in de 

kantine. Vanaf 17.00 tot 18.00 gaan de senioren (Heren 1, 2, 3 en 5) tegen 

elkaar nog een balletje trappen. Voor hen is er een lekkere soep na afloop 

van de wedstrijd. 

De kantine is geopend vanaf 14:00 uur en er is een DJ aanwezig om de boel muzikaal op te vrolijken. 

Kom gezellig langs en geniet van voetbal, en vooral ook van elkaars gezelschap om het nieuwe jaar 

goed te beginnen! 
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Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft weer het een en ander op het programma staan voor de komende 

periode. De eerste activiteit zal zijn voor 18+ leden van de gehele vereniging; een heus Après-Ski 

feest in onze eigen kantine!  

 
Verder staan nog op de agenda voor de komende periode; 

• 18 maart Feestavond voor de jeugd van 14 t/m 18 jaar 

• 6 mei Kinderbingo 

• 27 en 28 mei Jeugdkamp 

De activiteitencommissie is op zoek naar mensen die incidenteel willen komen helpen bij de diverse 

activiteiten. Hiervoor hebben zij een app-groep gemaakt, waardoor op een laagdrempelige manier 

hulp gezocht en aangeboden kan worden. Ben u bereidt om ons af en toe eens te helpen? Mail dan 

naar activiteitencommissie@svkoedijk.nl  

 

Met een sportieve groet,  

Joost Schaub 

Voorzitter afdeling veldvoetbal SV Koedijk 
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