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De beste wensen 
De laatste nieuwsbrief van 2022. Een zeer bewogen jaar, een energiecrisis, een oorlog bijna om de hoek, prijzen die 
gierend hard omhoog schoten en de naweeën van de Corona crisis. Allemaal zaken die iedereen persoonlijk maar ook 
onze club nadrukkelijk raakten. Gaat het in 2023 beter worden? Dat laat zich moeilijk voorspellen maar als bestuur van sv 
Houtwijk zullen we er alles aan doen om er een beter jaar van te maken. De plannen daarvoor staan al in de steigers. (zie 
verderop in deze nieuwsbrief).  Maar laten we er vooral samen een mooi jaar van maken. Draag waar je kunt je steentje 
bij, vrijwillig of als we je erom vragen. Samen kunnen we er een mooi jaar van maken. Het bestuur van sv Houtwijk wenst 
alle lezers van deze nieuwsbrief een gelukkig, gezond en positief 2023 toe.  
 

Terugblik 1 

We begonnen 2022 met waar we in 2021 geëindigd zijn: een Corona-lockdown waardoor er niet gevoetbald kon worden 
en de senioren zelfs niet mochten trainen. De financiële impact van Corona voor de club is groot, vaste lasten als huur, 
KNVB, energie en vergoedingen worden maar mondjesmaat gecompenseerd. In (vooral) 2021 maar ook nog 2022 levert 
dat een flink tekort op waardoor we een beroep moesten doen op onze toch al schaarse reserves.  
 
Of het een vooruitziende blik was, mogen we niet beweren, maar sv Houtwijk is sinds 2021 volop met besparings-
investeringen aan de slag gegaan, waarvan  in 2022 de uitvoering plaatsvond. Zo is op het dak een isolatielaag aan 
gebracht, zijn alle ramen op de 1e etage vervangen door 3-dubbel glas, zijn er 70 zonnepanelen geplaatst, is al het licht in 
de gebouwen vervangen door ledlampen én is de veldverlichting vervangen door een led-lichtinstallatie. Daarbij is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van diverse subsidieregelingen, waardoor de vereniging uiteindelijk maar een klein gedeelte 
zelf dient te betalen. Compliment voor de bestuursleden die met deze taaie materie aan de slag zijn geweest, daar zit bij 
elkaar vele 100-den uren uitzoekwerk en heel wat zweet, ergernis (vraag dat maar aan de secretaris) voor vergunningen 
en subsidiestromen in. Sv Houtwijk loopt hiermee voorop in de Haagse amateurwereld, we denken nu elektriciteit 
energieneutraal te zijn (op jaarbasis). En dan zijn we er nog niet: in Januari 2023 wordt eindelijk de lift geplaatst (de 
invalidentoilet is al in 2022 gerealiseerd) en er is een nieuw project gestart voor aanschaf van een (hybride) 
luchtwarmtepomp waardoor we nog zo’n 60/70% aan gas denken te besparen.  
    

Nieuwjaarsreceptie  

.  
 

o  

Om het gezellig te maken zijn er 

weer enkele wedstrijden 

georganiseerd. Om 12 uur start 

de Jeugd met onderlinge 

partijtjes en vanaf 13.00 uur 

komen alle senioren in actie. 

Aansluitend gaat om 15.00 uur 

de receptie boven in de kantine 

van start.  

Op zaterdag 7 januari is onze 

nieuwjaarsreceptie gepland, met 

van 15.00 tot 16.00 uur “happy 

hour”. Mooie gelegenheid om je 

teamgenoten, vrijwilligers en 

andere leden persoonlijk de beste 

wensen over te brengen en de 

plannen voor het nieuwe jaar te 

bespreken. 

Wedstrijden: 

12.00 uur: Jeugd 

13.00 uur veld 1: selectie onderling 

13.00 uur veld 2: sen.  3 – Veteranen 

15.00 -16.00 uur: receptie 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 

www.svhoutwijk.nl  

Secretaris@svhoutwijk.nl 
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Terugblik 2 
Op sportief vlak zijn er 2 hoogtepunten te noteren: het kampioenschap van ons eerste elftal en de opbouw van de 
jeugdafdeling. Het eerste elftal haalde uiteindelijk het kampioenschap binnen op basis van een beter doelsaldo. Zeer 
verdiend na 2 seizoenen als eerste eindigend, maar annulering door Corona. De jeugdafdeling sloot halverwege dit jaar  
het eerste seizoen af na de “herstart” in seizoen 21/22 met een nieuw jeugdbestuur. Met goed opgeleide enthousiaste 
trainers, teamouders, meer aandacht (en geld) voor de ontwikkeling van de jeugd, denkt sv Houtwijk nu de basis te 
leggen voor een gezonde en florerende jeugdafdeling in de komende seizoenen. Dit seizoen zien we met name stijging 
van aantallen spelertjes bij de jongste jeugd, we kunnen haast niet wachten om deze talentjes over een aantal jaren in de 
selectie te zien spelen…. Inmiddels hebben we 9 jeugdteams ingeschreven én hebben we 10-tallen spelertjes rondlopen 
in de jongste categorie.  
 
Aan de seniorenkant zien we de “wispelturigheid” van de maatschappij terug: het experiment met de nieuwe 2 zondag 
elftallen was niet geslaagd (gestopt), maar de veteranen plakten er weer minimaal een seizoen aan vast. Op zaterdag 
kwam er een 3e elftal bij, voornamelijk  met voormalige sv Houtwijk-leden. Zijn we heel blij mee! 
 
 

Contributies                

   

Toch weer even, want zoals gemeld heeft sv Houtwijk de vorige Corona-seizoenen knap 
wat geld “ingeleverd”. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om dit jaar onze financiën 
op orde te houden (en dat gaan we ook doen). Voor de contributies doen we een beroep 
op de verantwoordelijkheid  van een ieder. Je laat je cluppie toch niet financieel in de 
steek! Dat kan je gewoon niet maken…  

 

Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op een ieder die dit aangaat, vandaag 
nog aan je verplichtingen te voldoen. Mocht het echt niet lukken neem dan contact op 
met onze contributieadministrateur John Tiemens, via ledenadministratie@svhoutwijk.nl  
 

Terugblik 3  
Wat gebeurde er nog meer bij de club? In de vorige nieuwsbrieven is uitgebreid aandacht besteed aan (het gebrek aan) 
vrijwilligers. Het blijkt steeds lastiger mensen als vrijwilliger te werven en behouden. En dat terwijl iedereen snapt dat als 
er minder vrijwilligers zijn, de druk voor “de rest” toeneemt. De oproepen leiden maar mondjesmaat tot nieuwe 
vrijwilligers, maar we zijn uiteraard blij met elke uitbreiding. En natuurlijk blijven we een beroep doen op de andere 
leden om af- en toe bij te springen Wil je helpen? Benader één van de bestuurs- of commissieleden of meld je even aan 
bij secretaris@svhoutwijk.nl  
 
Dan hadden we in Augustus een Algemene Leden Vergadering, die werd “zeer matig” bezocht en dat is jammer van de 
vele uren werk aan de voorbereiding. We gaan kijken hoe we de volgende ALV spannender kunnen maken. Ook is in 
2022 de aansluiting voor gas in capaciteit verlaagd, waardoor het bedrag voor “vastrecht” nu flink lager ligt. We hadden 
– en dat staat daar los van – veel problemen met warm-douchewater, dat hopen we voor 7 januari op te lossen.  
 
De samenwerking met het wijkberaad gaat hartstikke goed, in het komende seizoen zullen we meer gezamenlijke acties 
opstarten om  nog méér te betekenen voor de wijk en zo een echt Buurthuis van de Toekomst te worden. Met de komst 
van de lift in januari wordt het clubgebouw ook toegankelijker voor de oudere en minder mobiele buurtgenoten.  
Terugkijkend naar 2022 zijn er – deels met het wijkberaad – ook weer een aantal evenementen georganiseerd, zoals de 
open dagen, het springkussenfestival, een groot meezingfeest met echte artiesten, Haloween, de gourmetavond en de 
sinterklaasviering. Zie de laatste pagina in de nieuwsbrief voor foto’s van de laatste 2 evenementen. 
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Sinterklaas en Gourmetten   
 
Op 27 november kwam Sinterklaas met de brandweerauto langs bij sv Houtwijk waar 35 kinderen verrast werden met 
een cadeautje. Naast de kinderen werd ook de trainingsstaf van de jeugd nog even (positief) toegesproken en werden de 
bardames verrast met een chocoladeletter. Hier onder enkele foto’s. 
 
Op woensdag 14 december vond ook de half-seizoensafsluiting plaats voor de kids van de JO10, 11, 12 en 14. Voor hen 
was een uitgebreide gourmetavond geregeld. En ze lieten zich niet onbetuigd: de temperatuur en de gezelligheid stegen  
naar grote hoogte, het vlees en de groenten daalden naar nul. Foto’s van vóórdat er aangevallen werd: zie laatste pagina. 
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