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Nieuwsbrief VV Schalkwijk
Naast het clubblad zullen we je voortaan ook via een
nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen
binnen de vereniging. Dit is de eerste nieuwsbrief (met een
voor velen bekende lay-out (!)).
Reacties of inzendingen voor de nieuwsbrief kunnen naar:
clubblad@vvschalkwijk.nl

Ledenvergadering
Op 8 oktober jongstleden vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Hierin gingen de leden akkoord
met de benoeming van Ton Vernooij als voorzitter en met
een contributieverhoging van 10%, ingaande per het
nieuwe seizoen (2016-2017).
Lees hier het volledige verslag.

VV Schalkwijk volop in beweging
Met deze kop is een persbericht aan de regionale pers
gestuurd om hen te informeren over alle ontwikkelingen
binnen de club, zijnde de voorzitterswissel, de
ingebruikname van het nieuwe scorebord en de nieuwe
hoofdsponsoren: DPD Management & Advies, Hypotheek
Plus, KOPAD en Bokkers Ambachtelijke Koekwaren.
Daarnaast zijn ook de vele kledingsponsoren nog eens
uitgebreid onder de aandacht gebracht.
Lees hier het volledige bericht.

Presentatie Magazine
Eind oktober is het Presentatie Magazine verschenen.
Hierin schitterden vele teams in het nieuwe
wedstrijdtenue. Teams die na verschijning van het
Magazine in het nieuw gestoken zijn, zijn Dames 1
(Zachtfruitbedrijf Anton van Garderen en DeDa
Dakwerken), Schalkwijk 4 (Bokkers Ambachtelijke
Koekwaren), F1 (Kwekerij De Hoef) en E3 (Ironmaster).
Klik hier voor de foto’s.
Mocht je het Magazine op de een of andere reden niet
ontvangen hebben, dan kun je altijd een exemplaar uit de
kantine meenemen. Ook staat deze inmiddels op de site.

Ontvang je ‘m structureel niet, stuur dan een mail aan:
info@vvschalkwijk.nl zodat we dit op de verzendlijst
kunnen aanpassen.

Wasvoorschrift wedstrijdtenues
Nu vele teams in het nieuwe wedstrijdtenue zijn gehesen, is
het belangrijk het wasvoorschrift zo goed mogelijk op te
volgen om hier zo lang mogelijk plezier van te hebben.

Het officiële voorschrift luidt als volgt:
• Binnenstebuiten wassen
• Artikelen eerst enkele malen met de hand wassen
• Maximaal 40ºC
• Geen vloeibaar wasmiddel
• Niet chemisch wassen
• Niet bleken
• Niet centrifugeren
• Niet in de droogtrommel
Na het wassen:
• Als je kleding direct na het wassen ophangt, krijg je
minder kreukels en voorkom je slijtage en beschadiging
op de bedrukking
• Niet strijken
Grootmoederstip:
Witte broekjes zouden met wat schoonmaakazijn in een
bolletje en met een voorwasprogramma weer smetteloos
wit uit de machine komen…

Webwinkel
Losse artikelen (logokousen, broekjes, shirts,
scheenbeschermers e.d.) zijn te bestellen via de webshop
van VV Schalkwijk.
Geprobeerd wordt om voor de koude winterdagen het
assortiment uit te breiden met de vertrouwde VVS-sjaal.
Zodra dit gelukt is, zullen we dit communiceren.
Nieuw is dat bestellingen via de webshop voortaan bij de
SPAR in Schalkwijk worden bezorgd!

Nieuwe adverteerder
We zijn verheugd om met ingang van 2016 Aziatisch
Restaurant Yakimono in Houten (www.yakimono.nl) als
nieuwe adverteerder in ons Magazine te kunnen
verwelkomen.

Gouden sponsorregel
De leden zelf zijn de belangrijkste ambassadeurs van de
vereniging. Uit enthousiasme komen regelmatig nieuwe
lidmaatschappen en nieuwe sponsors voort. Het bestuur
juicht dit van harte toe. Enige kanttekening in geval van
kledingsponsoring is dat in dat enthousiasme soms geheel
onbedoeld de bestaande sponsor wordt gepasseerd.
De gouden regel die we binnen de vereniging hanteren, is
dat bestaande sponsors altijd voor gaan.
Dus mocht iemand spontaan aanbieden iets te sponsoren,
informeer dan eerst naar de mogelijkheden bij de
bestaande sponsor!

De finale van het door Diks Fruitbedrijf gesponsorde jeugdzaalvoetbaltoernooi wordt op zondag 7 februari gehouden.

Winterkampioenschap voor D2
Het door Transportbedrijf Jan Rietveld gesponsorde D2team is winterkampioen geworden. Vanaf deze plek
feliciteren wij de spelers en uiteraard trainers Camiel Spaan
en Ronald Vernooij!

Sponsormogelijkheden
Wil je je bedrijf ook binnen de vereniging promoten of de
VVS gewoonweg sponsoren door middel van een
advertentie, reclamebord of anderszins, kijk dan hier voor
de mogelijkheden.

Bekerwedstrijden via voetbal.nl
Gebleken is dat de gebruikers van de app voetbal.nl nog
weleens de bekerwedstrijden over het hoofd zien. Deze
staan namelijk niet in het normale programma. Deze kun je
als volgt zien. Selecteer het gewenste team en klik
vervolgens op de zwarte balk bovenin, bijvoorbeeld FPupillen (najaar). Op deze balk klikken en vervolgens op
Zwaluwen jeugdbeker F-pupillen. Voor zover bekend zullen
dan de datums van de bekerwedstrijden in beeld
verschijnen.

Veiligheid sportpark
De veiligheid van de accommodatie staat hoog in het
vaandel. Iedereen wordt daarom verzocht zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar het sportpark te komen en bij
gebruik van de auto deze in de daarvoor bestemde vakken
te parkeren. Bij uitwedstrijden dient zo veel mogelijk bij De
Wiese te worden verzameld. Ook tegenstanders dienen
daar te parkeren. De Gemeente Houten zal hiervoor nog
voor de juiste bewegwijzering zorgen.

Belangrijke datums
Zet alvast alle activiteiten en festiviteiten in je agenda, zie
hier de activiteitenkalender.
Absoluut hoogtepunt in 2016 is het Jubileumweekend van
27 t/m 29 mei.

Nieuwe trainingsmaterialen
Met dank aan Sportfonds Houten heeft VV Schalkwijk
nieuwe trainingsmaterialen kunnen aanschaffen. Hiermee
kan het spelplezier worden verhoogd én uiteraard de
techniek nog meer worden verbeterd.
Ook kunnen de materialen voor andere
doeleinden/doelgroepen worden ingezet.
Klik hieronder voor de filmpjes met uitleg.
Soccerwave
MS-station Talent Rebounder

Hypotheken Plus Speler van het jaar verkiezing
Vorig seizoen is er door omstandigheden geen ‘Speler van
het jaar verkiezing’ geweest. Dit seizoen zal die er wel weer
zijn. Voor elke competitiewedstrijd van het eerste en
tweede elftal wordt er door een willekeurig persoon
variërend van één tot vijf punt(en) gegeven aan vijf spelers.
De tussenstand is nu bekend. Let wel: omdat hier later nog
de trainingsopkomst bij wordt opgeteld, kan dit tot een
(volledig) andere einduitslag leiden. In het komende
Magazine zal de complete lijst worden gepubliceerd.
In de huidige tussenstand gaan de volgende vijf personen
aan kop met de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Thomas Schoot
Maarten Spruijt
Rik v/d Ven
Cas Peeters
Stefan van Wijk

32
28
21
16
13

Nieuwjaarsreceptie
Iedereen is van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie op
zondag 3 januari vanaf 15.00 uur in de kantine.
Daarvoor vindt het traditionele Volleybaltoernooi (start
10.30 uur) plaats.

Het bestuur wenst iedereen Fijne Feestdagen &
een gezond, sportief en gelukkig Nieuwjaar!

Nieuwsbrief Voetbal Vereniging Schalkwijk

