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Nieuwe nieuwsbrief

Legionella

Na enkele “specials” rondgestuurd te hebben over de
activiteiten voor de jeugd, sturen we u nu een uitgebreide
nieuwsbrief (3 kantjes!). Er is dan ook heel wat te melden!

En dan mogen we eindelijk weer voetballen, kunnen de
douches niet gebruikt worden vanwege legionella… Hoewel de
recente meting een sterke reductie aangeeft, zijn de douches
nog niet vrijgegeven… tot nader order dus nog ”verboden”.

Geslaagde jeugdactiviteiten
Op 22 en 29 mei organiseerde onze jeugdafdeling twee
fantastische Open Voetbaldagen. Op 12 juni volgde ter
afsluiting De Nationale Voetbaldag, die extra werd opgesierd
met een luchtkussen, een Popcorn- en suikerspinnenkraam.
De belangstelling was groot en de dagen werden mede een
succes door het enthousiasme van onze trainersploeg o.l.v.
Rob Minkes, Reitze Winklaar en Boy Wariso. De foto’s zijn
hiervan overtuigend bewijs.

Zaterdag 3 juli: Houtwijk 1 en 2 vs Te Werve 1 en 2
Na een kleine 9 maanden zonder wedstrijd sluiten Houtwijk 1
en 2 het seizoen toch af met een heuse, weliswaar vriendschappelijke, wedstrijd. Hiermee sluiten we een bijna voetballoos seizoen toch op een leuke manier af en beginnen we al
voorzichtig vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen ‘21-‘22
waar we hopelijk verschoond blijven van allerlei Corona
maatregelen en na de wedstrijd weer kunnen genieten van een
gezellige 3e helft. Het 2e start om 12 uur, het 1e om 14.30 uur.
Jeugdafdeling sv Houtwijk groeit spectaculair
Het bestuur dat begin 2020 is aangetreden had zich o.a. ten
doel gesteld om meer focus op onze jeugdafdeling te richten.

Nieuwe site: https://www.svhoutwijk.nl
Naast de nieuwe site hebben we nu ook “standaard
emailadressen” doorgevoerd. We denken dat communicatie
hierdoor een stuk vlotter kan verlopen:
Secretaris@svhoutwijk.nl
Penningmeester@svhoutwijk.nl
ledenadministratie@svhoutwijk.nl
jeugdcommissie@svhoutwijk.nl
seniorencommissie@svhoutwijk.nl
kantine@svhoutwijk.nl
agenda@svhoutwijk.nl
Benamingen spreken voor zich. “Seniorencommissie” is
zowel voor de zaterdag als de zondag. Agenda is voor
aanmelden activiteiten en vergaderingen.

Hiertoe werd een aantal maanden geleden de samenwerking
aangegaan met Reitze Winklaar en Boy Wariso, beiden met een
mooie staat van dienst als het om jeugdvoetbal gaat. Samen
met Rob Minkes die reeds actief was bij de club hebben zij een
plan uitgewerkt om die groei te realiseren. Hiervoor werden er
naast de al bestaande trainersstaf een aantal nieuwe trainers
aangesteld.
Dit heeft inmiddels geleid tot een spectaculaire groei van onze
jeugdafdeling waar we al bijna 40 nieuwe leden konden
inschrijven. Het zou toch fantastische zijn als we komend
seizoen weer in alle leeftijdsklassen met sv Houtwijk
vertegenwoordigd zouden zijn?
Ook seniorenafdeling groeit
Los van de fraaie groei van het aantal leden bij onze Jeugd zien
we ook mooie ontwikkelingen bij de senioren. Ondanks de
lastige Corona periode denken we op zaterdag weer met 3
teams te kunnen starten.
Voor de zondagcompetitie Hebben zich twee nieuwe
vriendenteam gemeld die het In de lagere reserve klasse willen
gaan proberen. Met ons Veteranen elftal erbij spelen er dan
ook op zondag drie Senioren teams in de competitie.

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Benader 1 van de bestuursleden of mail naar secretaris@svhoutwijk.nl
Opzeggen, overschrijven of juist aanmelden? Alleen schriftelijk per mail naar: ledenadministratie@svhoutwijk.nl

(Jeugd)trainingen gaan nog even door!
SV Houtwijk heeft het toernooi voor Augustus rond
SV Houtwijk heeft het deelnemersveld voor het SV Houtwijk
toernooi rond. De wedstrijden zullen gespeeld worden op
17, 19 en 21 augustus. Voor aanvangstijden: houdt de site
in de gaten!
Deelnemende teams zijn:

De trainingen voor de jeugd zullen doorgaan tot de
schoolvakanties (half juli). De trainingstijden zijn te vinden op
de website onder het kopje “veldbezetting”.
Vrijblijvend een keer meetrainen is altijd mogelijk. Daarna kan
je je ook nog aanmelden als lid. Dat kan Op de club of via de site
via de optie “aanmelden”. Na de aanmelding zal er contact
worden opgenomen voor een intakegesprek en de definitieve
inschrijving. Nu doen zou ik zeggen als je boot niet wilt missen
om Bij de leukste vereniging van Den Haag te gaan voetballen!
De zaterdag-senioren hebben op 1 juli hun laatste training en
starten weer op dinsdag 3 augustus, de zondag-senioren
hebben kennelijk wat meer oefenstof tot hun beschikking: zij
gaan vooralsnog tijdens de zomer “gewoon door”.
Kantine open

30 juli en 29 augustus Fundagen bij sv Houtwijk

Op vrijdag 30 juli en vrijdag 27 augustus organiseert
Sportivun twee Fundagen op het Rijnveld Sportpark.
Twee mooie dagen van 08.45 tot 16.00 uur met activiteiten
als: Voetbal techniek training, Bubbelvoetbal,
voelbalspellen, een voetbal toernooi, tijdens de lunch een
voetbalquiz en op het veld verschillende luchtkussens.
Inschrijven kan binnenkort en alleen via de site van
Sportivun die deze dagen verzorgen.
De inschrijfkosten bedragen € 35 pp en kan via deze link
https://www.sportivun.nl/product/voetbal-fundagenzomervakantie/
Lidmaatschap
Als er spelers besluiten om hun lidmaatschap bij SV Houtwijk
te beëindigen moeten ze dit voor 1 juli 2021 schriftelijk
doorgeven via email:

Met stap 3 net gezet (opening kantine tot 22.00 uur) en per 30
juni stap 4 in het vooruitzicht (langere openingstijden), is het
jammer dat we nu net “einde seizoen” hebben. Gedurende de
dagen met activiteiten zijn we gewoon geopend mét uiteraard
de huidige restricties (zie sites van de overheid). Dit betekent
dat we zeker nog dicht zijn op de trainingsavonden senioren tot
29 juni (tenzij de training eerder stopt, wel graag overleg dan).
En welke activiteiten er dan tot en met juli zijn? zie de agenda:
o Zaterdag 19 en 26 juni Regio-cup Jeugd
o Zaterdag 19 juni vriendschappelijk Zondag-senioren
o Zaterdag 3 juli: wedstrijden zaterdag 1 en 2
o Vrijdag 9 juli: receptie voor de vrijwilligers
o Zaterdag 30 juli Fundagen jeugd
Op de site en in de app van voetbal.nl staan de details.
Nieuw! De clubcard:
Tijdens de voetballoze periode, is bij sv Houtwijk het kassasysteem vervangen door een modernere versie, hiermee
introduceren we ook “de clubcard”. Dat betekent naast cash en
de pin, betaling met de clubcard als mogelijkheid. Voordelen?
Sneller afrekenen, simpel gebruik voor vrijwilligers bar, storting
op de clubcard is “eerdere omzet” voor sv Houtwijk en we
kunnen eventueel (kortings)acties koppelen aan de clubcard.

ledenadministratie@svhoutwijk.nl
Bij niet tijdig opzeggen ben je volgens onze statuten
automatisch contributie plichtig voor het nieuwe seizoen.
Sportparken rookvrij vanaf 1 juli 2021
Deze nieuwe maatregel is simpel: in de kantine was roken al
verboden, nu wordt ook het buitenterrein helemaal rookvrij:
de ingang en alle ruimtes binnen de hekken van het
sportpark zoals de velden, langs de hekken en het terras
Zie voor details de gemeentelijke informatie: rookvrij

De kaart is vanaf eind juli beschikbaar, vragen? Mail naar
kantine@svhoutwijk.nl

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Benader 1 van de bestuursleden of mail naar secretaris@svhoutwijk.nl
Opzeggen, overschrijven of juist aanmelden? Alleen schriftelijk per mail naar: ledenadministratie@svhoutwijk.nl

Aanmelden nieuwe leden

Invoering statiegeld op kleine plastic-flesjes

Dat kan zoals altijd gebruikelijk was door je te melden bij
een lid van de betreffende commissie. Gezamenlijk worden
dan de afspraken doorgenomen (waaronder vrijwilligerstaken, Normen en Waarden) en het inschrijfformulier
ingevuld. Voor de jeugd geldt dat daar altijd een ouder bij is.

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes
ingevoerd. Per flesje wordt straks 15 cent statiegeld gerekend.
Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval.
Producenten van flesjes frisdrank en water zijn
verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem.
Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting
kleine plastic flesjes in te zamelen.

Maar zoals u op onze site kan zien, kan je je ook daar al
aanmelden. Dat klopt, maar besef dat dit een voorlopige
aanmelding is, definitieve registratie vindt pas plaats op het
moment dat het gesprek plaats heeft gevonden en de
handtekening is gezet.
Vragen? Neem contact op via mail met de betreffende
commissie (zie pagina 1 van deze nieuwsbrief).
Stand van zaken investeringen:
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat we op vele
fronten actief zijn: lift, zonnepanelen, ledverlichting, hierbij
een korte status update:
Lift en invalide toilet:
o Offertes voor zowel lift als invalide-toilet zijn binnen.
o Advies van stichting “Voorall” volgt binnenkort
o We zijn bezig met het aanvragen van de
omgevingsvergunning (nieuw: was bouwvergunning)
o En met het aanvragen van diverse subsidies
Led verlichting Veld:
o Offertes voor de led verlichting veld zijn binnen.
o Deze week gaat de aanvraag voor de subsidie de
deur uit.
Zonnepanelen op het dak:
o Offertes voor de zonnepanelen zijn binnen.
o De noodzakelijke constructieve berekening van het
dak is binnen.
o Deze week gaat de aanvraag voor de subsidie de
deur uit.
Vrijwilligers bar:
Mede door de uitbreidingen bij Jeugd en Zondag, zijn we op
zoek naar barmedewerkers voor de volgende “functies”:
o Achter de bar – dranken en bestellingen
o In de keuken – bereiden etenswaren
o Openen en sluiten
Dit kan al met maximaal paar uurtjes per week, eventueel
op vaste dagen/tijdstippen. Interesse of vragen ? Mail dan
even naar kantine@svhoutwijk.nl of neem contact op met
Bionda of Ben. En noteer alvast de datum maandag 12 juli,
dan organiseren we een avondje voor nieuwe en bestaande
barmedewerkers…

Wat betekent dat voor verenigingen?
Dat mogen zij zelf bepalen, zoals hier boven staat “hoeven zij
niet mee te doen”, maar vast staat wél dat de groothandel de
prijzen met die 15 cent verhoogt….
En wat doet sv Houtwijk?
Vooralsnog verhogen wij de prijzen van de betreffende
artikelen met 10 cent, maar we gaan geen statiegeld
“teruggeven”, we denken dat dit veel te veel gedoe geeft voor
de enkele vrijwilligers achter de bar. Wel zetten wij een
“plastic-flesjes-box” in de kantine en hopen dat zeker 1/3e van
de gebruikers de fles “doneert” en dus niet meeneemt voor
inleveren bij de supermarkt (die geven dus wel 15 cent terug).
Sv Houtwijk denkt hiermee deze maatregel kostenneutraal te
kunnen uitvoeren. Na enkelen maanden volgt een evaluatie en
indien nodig aanpassing van de afspraken.

Nieuwe STIP-medewerker
STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief, de Gemeente
geeft hiermee kansarme medemensen de gelegenheid ervaring
op te doen in een werkomgeving. Het gaat om aanvullende
taken waar organisaties geen geld voor hebben. sv Houtwijk
krijgt hiermee (volledig gesubsidieerd) een medewerker
beschikbaar voor dagelijkse schoonmaak en klein onderhoud.
Het mes snijdt daarmee aan 2 kanten…
De doelstelling van STIP is door de opgedane ervaring, het
werken in een leerzame omgeving en verder ontwikkelen van
vaardigheden, na een jaar een definitieve baan te vinden
(functie elders).
Hemin Othman is onze nieuwe medewerker, hij is sinds een
goede week bij sv Houtwijk aan de slag en onze eerste indruk is
zeker positief. Als extra persoonelijke doelstelling heeft hij het
beter beheersen van de Nederlands taal genoemd, we kijken
daarom naar mogelijkheden hem op zaterdag in te zetten (bij
de start van de nieuwe competitie).
Kom je hem tegen, maak dan eens een praatje!

Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Benader 1 van de bestuursleden of mail naar secretaris@svhoutwijk.nl
Opzeggen, overschrijven of juist aanmelden? Alleen schriftelijk per mail naar: ledenadministratie@svhoutwijk.nl

