
Nieuwsbrief november 2022 afdeling veldvoetbal SV Koedijk 

 

Beste allemaal,  

Het seizoen is weer in volle gang. Graag deel ik vanuit bestuur 

veldvoetbal een aantal onderwerpen die wij met jullie willen 

delen.   

 

Nieuwe hoofdsponsor: Indri Vloersystemen B.V.  

 

 

We zijn erg blij dat we een nieuwe hoofdsponsor, Indri 

vloersystemen b.v., bij de afdeling veldvoetbal hebben. Ons 

eerste herenelftal speelt inmiddels in een nieuw tenue waarop 

de sponsornaam goed op uit komt. We bedanken de heer Indri 

voor zijn sponsorschap en gaan de aankomende jaren voor een 

mooie samenwerking.   

Indri vloersystemen  

 

 

https://www.indri.nl/


Kantinediensten 

Ook dit seizoen kunnen we gelukkig weer 

rekenen op de steun van ouders en 

spelers bij het draaien van de 

kantinediensten. Op twee teams na, 

hebben we van alle teams hulp 

aangeboden gekregen. We horen veel enthousiaste verhalen 

van de ouders/spelers die geholpen hebben.  

Na de winterstop gaan we, net als vorig seizoen, ook de 

seniorenteams weer vragen. Zij komen er dan voor terug op 

hun vrije zaterdag. 

Aan allen ouders en spelers die geholpen hebben; heel veel 

dank voor jullie inzet. Fijn dat we de club zo samendraaiende 

houden! 

 

Activiteitencommissie 

Dit jaar worden er weer mooie activiteiten georganiseerd door 

de Activiteitencommissie. De inzet van deze vrijwilligers wordt 

zeer gewaardeerd. Een leuk weetje is dat de 

activiteitencommissie bestaat uit ouders/leden van zowel de 

voetbal- als de handbaltak. Deze samenwerking is uniek binnen 

SV Koedijk. Hieronder een blik op het programma dat zij in 

petto hebben.  

 

De speculaasactie vindt ook dit jaar weer 

plaats. Jeugdleden gaan langs de deuren om 

speculaasbrokken van Bakkerij Jonker te 

verkopen. Met de opbrengsten kan de 

activiteitencommissie de andere activiteiten 

financieren. Zoals het Sinterklaasfeest, 

jeugdkamp, bingo, etc.  

Op 19 november van 9.30 uur tot 12.00 uur en 20 

november van 12.00 uur tot 15.00 uur kan je ook bij SV 



Koedijk terecht om daar ter plekke speculaasbrokken te kopen 

aan de kraam en ook kan er online besteld worden.  

Speculaasactie | SV Koedijk (voetbal) (sportlink-clubsites.nl)  

 

Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd op 26 

november. Hierbij zal Sinterklaas met zijn pieten 

aanwezig zijn. Ook komt er een speciale gast. 

Daarover meer in de volgende nieuwsbrief! 

Er komt een Feestavond voor de jeugdleden van 14 t/m 

18 jaar op 18 maart. Ook zal de Kinderbingo opnieuw 

georganiseerd gaan worden op 6 mei. Het Jeugdkamp zal op 

27 en 28 mei voor de tweede keer georganiseerd gaan 

worden. 

Voor de oudere leden zal er een Nieuwjaarsfeest 

geregeld worden op 7 januari en een Après ski- 

feest op 4 februari 2023. 

 

Normen, waarden en veiligheid 

SV Koedijk is ook dit jaar weer gestart met het vragen van een 

VOG=Verklaring Omtrent Gedrag aan begeleiders/coaches 

en trainers van onze jeugdelftallen en G-sport. Duidelijker 

verwoord staat dit voor bewijs van goed gedrag.  

Het bestuur veldvoetbal hecht waarde aan het aanvragen van 

deze VOG. Reden hiervan is dat wij de veiligheid van onze 

leden belangrijk vinden. De kosten voor deze aanvragen zijn 

overigens gratis.  

Betrokken vrijwilligers hebben inmiddels een mail ontvangen 

om de VOG aan te vragen en bij de afdeling veldvoetbal zijn 

inmiddels de eerste VOG’s  binnen en deze worden bij het 

OMNI-bestuur ingeleverd, omdat zij het beheer hierover 

hebben.  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) | SV Koedijk (voetbal) 

(sportlink-clubsites.nl)  

https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/speculaasactie
https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog
https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/verklaring-omtrent-gedrag-vog


 

 

Werven van vrijwilligers 

Het mag duidelijk zijn dat de 

afdeling veldvoetbal hard op 

zoek is naar vrijwilligers. We 

hebben nog wat leuke 

vacatures open staan en ik 

kan mij niet voorstellen dat 

er geen interesse is om onze 

vereniging te komen helpen. Wij moeten het dan natuurlijk ook 

vragen! Het lid zijn van deze vereniging vraagt ook de 

logische houding om her en der een handje te helpen. 

Daarnaast past het deze vereniging namelijk om die 

gezamenlijk te dragen. Dit kan door een kantinedienst te 

draaien of jouw enthousiasme voor deze vereniging in te zetten 

door te reageren op onderstaande vacatures.  

Uit eigen ervaring kan ik delen dat het mij meer brengt dan ik 

op voorhand had gedacht. Ik zou deze beleving graag met 

meer mensen willen delen en ervaren.  

SV Koedijk is namelijk een vereniging waar iedereen zich thuis 

voelt en op een ontspannen wijze veel sportplezier beleeft. We 

respecteren elkaar en behandelen elkaar gelijkwaardig. Wij 

groeien met de samenleving mee door een maatschappelijk 

betrokken vereniging te zijn.  

1. De materiaalcommissie zoekt extra vrijwilligers om haar 

taken nu en in de toekomst goed uit te kunnen voeren. 

Bijvoorbeeld bij het belijnen, controleren van doelnetten, 

ballenvangers en innemen en uitgeven van 

voetbalmateriaal.  

2. De coördinatoren zijn eenvoudigweg met een tekort ten 

opzichte van het aantal spelende teams. We zoeken voor 

de senioren een coördinator en bij voorkeur 2 

coördinatoren voor de jeugdelftallen.  



3. De sponsorcommissie wil graag 2 leden extra toe 

kunnen voegen. Een belangrijke taak, waarbij zij, naast 

uitstraling voor de vereniging, de begroting kunnen 

ondersteunen.  

4. Een scheidsrechterbegeleider voor de zaterdag. Een 

verantwoordelijke taak om jeugdige en volwassen 

scheidsrechters bij te staan wanneer wedstrijden wat 

beladen lijken. Een aanspreekpunt zijn. Rust uitstralen en 

de ander een persoonlijke ontwikkeling gunnen zijn 

kenmerken die hierbij gezocht worden.  

5. Gastheer/Gastvrouw voor de zaterdag en/of 

zondag. Dit kan ook bij meerdere reacties, in overleg, 

bijvoorbeeld verdeeld worden over dagdelen.  

 

Kortom, vele handen maken licht werk! 

Zie graag jullie reacties tegemoet. 

Vacatures | SV Koedijk (voetbal) 

(sportlink-clubsites.nl)  

 

Met sportieve groet,  

Namens bestuur veldvoetbal SV Koedijk 

Joost Schaub 

  

 

 

 

https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/vacatures
https://svkoedijkvoetbal.sportlink-clubsites.nl/vacatures

