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Mogelijk flinke groei ledenaantal sv Houtwijk 

Zoals jullie misschien wel gelezen hebben in de media is sv 
Houtwijk in gesprek met Reitze Winklaar en Boy Wariso, in 
het verleden oprichters van de VV  Hercules. Insteek is dat zij 
met name onze jeugdafdeling een flinke “boost” geven met 
teams in alle leeftijdsklassen. Dit met als doel een 
kwaliteitsimpuls aan onze jeugd te kunnen geven. De 
gesprekken verlopen goed en we verwachten einde maand 
met meer concreet nieuws te komen. Zodra dat er is, 
brengen we jullie op de hoogte. Zie eventueel ook het 
nieuws bij hethaagsamateurvoetbal.nl met een kort 
interview met Reitze Winklaar.  
 
Investeringen bij sv Houtwijk 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt 
over het besluit een lift te plaatsen, maar in de afgelopen 
maanden zijn er nog meer plannen ontwikkelt om in de 
toekomst te investeren. We doen dit samen met Ingrid 
Vogels van Green2live die ons adviseert en begeleidt in de 
subsidie-trajecten voor Verduurzaming en Toegankelijkheid.  

We willen met het oog op de toekomst graag goed 
toegankelijk zijn en streven naar een energie-neutraal 
complex. Welke plannen er zijn?  We benoemen ze even: 

• Vervangen keukenapparatuur (na 25 jaar dienst) 

• Vervangen alle verlichting in gebouwen voor LED 

• Vervangen veldverlichting voor LED 

• Plaatsen van de lift, maar ook een invalide toilet 

• Plaatsen van voldoende zonnepanelen  

Uiteraard zullen we de ontwikkelingen publiceren en zodra 
het kan, op korte termijn presenteren in een ALV… 

Reductie contributie seniorleden 

Het bestuur heeft besloten tot compensatie van een deel 
van de contributie voor de huidige seniorleden. Dit zal 
waarschijnlijk gaan in de vorm van korting op de contributie 
voor het nieuwe seizoen. Voor welk bedrag en onder welke 
voorwaarden wordt eind mei in de bestuursvergadering 
besloten. 

 

SV Houtwijk heeft het tournooi rond 

SV Houtwijk heeft het deelnemersveld voor het SV Houtwijk 
toernooi rond. De wedstrijden zullen gespeeld worden op 17, 
19 en 21 augustus. 

Deelnemende teams zijn: 

 

Er van uitgaande dat alle beperkingen tegen die tijd vervallen 
zullen zijn, zal de muzikale omlijsting worden verzorgd door 

volkszanger John Medley en het zangduo Woman. 

                      
Lidmaatschap 

Als er spelers besluiten om hun lidmaatschap bij SV Houtwijk te 
beëindigen moeten ze dit voor 1 juli 2021 schriftelijk doorgeven 
via email: ledenadministratiehoutwijk@kpnmail.nl  

Bij niet tijdig opzeggen ben je volgens onze statuten 
automatisch contributie plichtig voor het nieuwe seizoen. 

 

Jumbo Mieremet sponsor Jeugdafdeling 

In de vorige nieuwsbrief is een fout geslopen in de naam van de 
hoofdsponsor voor de jeugd: de juiste benaming is Jumbo 
Mieremet, winkelcentrum Leyenburg aan de Volendamlaan. 

 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 

www.svhoutwijk.nl  
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