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Houtwijk jeugd blijft groeien! Nieuwe jeugdteams goed van start.     

De jeugd van sv Houtwijk begon afgelopen zaterdag aan de 2e helft van de competitie. Een aantal teams gaat het na 

hun kampioenschap in de 1e helft van de competitie op een hoger niveau proberen. Wij wensen ze daarbij veel succes. 

Héél mooi is dat na we na een gedegen opleiding van Boy en zijn assistenten twee nieuwe jeugdteams konden 

inschrijven. JO7 en JO8 speelden met veel plezier en succes hun eerste wedstrijd. De ouders waren afgelopen week 

goed door Boy geïnstrueerd over wat er van hun en hun kinderen verwacht werd. Volgens Boy zouden we nog meer 

teams in kunnen schrijven maar dat is alleen mogelijk als er ook een goede begeleiding is. Zeker in de leeftijdsklasse 

tot 11 jaar zullen vooral de ouders deze rol moeten gaan vervullen. En waarom zou je dat niet doen? Het is immers 

voor het plezier van je eigen kind en je vervult daarmee ook direct je vrijwilligerstaken voor de vereniging. Een win-win 

situatie dus. 

Het bestuur is heel blij met deze groei en onze jeugdcommissie verdient dan ook een groot compliment. Het vraagt 

namelijk wat van hun organisatie en er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis. Goed om nu dan ook eens naar de 

organisatie te kijken en de taakverdeling. Daar gaan we de komende weken mee aan de slag om ons op tijd en 

optimaal voor te bereiden op het volgende seizoen. 

              

Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 
Op 16 maart wordt de kantine weer omgebouwd tot 
kieslokaal, elke Hagenees kan hier stemmen, we 
verwachten toch enige 100-den buurtgenoten die 
hiermee misschien voor het eerst kennismaken met sv 
Houtwijk… 
De gehele dag is de kantine dus niet beschikbaar, de 
trainingen gaan wel allemaal gewoon door.  
 
 
 

Vlaggenschip ligt nog steeds op koers.   

 

Zaterdag de derby sv Houtwijk-ODB! 
Nadat we in de laatste Nieuwsbrief konden melden dat ons 
vlaggenschip de 1e periodetitel binnen wist te halen zien we dat 
het elftal nog steeds op koers ligt. Met 1 punt voorsprong en één 
wedstrijd minder gespeeld, zijn ze nu koploper. Maar het blijft 
spannend, het team kan dus alle steun gebruiken. Aanstaande 
zaterdag is ODB de tegenstander. Een mooie derby die vraag om 
veel publiek.  Dus kom onze selectie steunen. Wij zorgen hoe dan 
ook voor een gezellige muzikale  afsluiting. 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 
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Op 26 feb was er sv Houtwijk XXL 'Las Vegas Edition'   

 

Het was één groot feest met gastoptredens van Demy De 
Groot - Michael Angelo - Def Rhymz & Peter Beense. De 
zaal werd volledig omgetoverd tot een waar Las Vegas 
Decor. DJ-jes (Jordy), ’draaide’ de optredens aan elkaar 
met hits van vroeger en nu. De ongeveer 230 bezoekers 
hadden een prima avond! 

 
 

1. Uit de bestuurskamer: Exploitatiecommissie 
Er zullen 2 J018’s starten als hulp achter de bar op de 
drukke zaterdagen wanneer het 1e thuis speelt.  
Overzicht gebruik clubgebouw voor activiteiten: er staan 
diverse activiteiten op de agenda o.a. workshops i.s.m. 
het Wijkberaad Houtwijk. Zie de verenigingsagenda op 
de site. Omzet kantine; Door Corona missen we 
ongeveer 15.000 euro omzet. Kosten blijven gelijk dus 
dat maakt dat we erg goed moeten kijken naar onze 
uitgaven.  

 

2. Financiën, contributies: 
Hoewel onze contributie administrateur er bovenop zit is 
er nog een te grote achterstand.  Hierop is al actie 
ondernomen en bij non-betaling zal het bestuur niet 
schromen om de deurwaardersprocedure in te zetten.   

 

3. Jeugdafdeling 
De jeugdvoorzitter deelt mede dat sv Houtwijk 
aangemeld is als stagebedrijf niveau 2-3 (MBO 
Sportopleiding). 

4 Voorzitter:   

Planning en voorbereiding Algemene Leden Vergadering 
sv Houtwijk. Facturen sponsors zijn in de maak, er wordt 
gewerkt aan een uniform tarievenblad voor sponsoring.  
Communicatieplan n.a.v. rapport studenten: wordt 
actiepunt “oppakken”, gereed binnen 2 maanden.   

 

5. Wijkberaad: 
Er staat een bestuurlijk overleg op de agenda met het 
Wijkberaad Houtwijk. Agendapunten zijn o.a. het 
organiseren van een gezamenlijke reanimatiecursus en 
het gebruik/locatie van onze AED.   

 

                  Stand zaterdag 4e klasse F      

 

sv Houtwijk            12 – 28      VCS                  12 - 19 
Quintus                   13 - 27      ODB                 12 - 16 
MSV ’71                  12 – 23      GSC ESDO      12 - 15 
Maasdijk                 13 – 23      BMT                13 – 1? 
GDA                         13 – 22      HMSH             12 - 07 
Erasmus                  12 – 21      Wanica Star   12 - 05 
VCS                          12 – 19      Toofan            11 – 02    

 

Verlag uit de bestuurskamer     

Hoewel het bestuur regelmatig vergadert denken wij dat de 
meeste leden geen enkel idee hebben wat er besproken wordt. 
Degene die af en toe onze verenigingsagenda raadplegen zal 
zijn opgevallen dat we gemiddeld 1 x in de vier weken 
vergaderen.  De 6 aanwezige bestuursleden weten moeiteloos 2 
½ uur vol te praten. Waar hebben ze het over dan zullen jullie 
denken. Vanaf nu zullen we daarom in de Nieuwsbrief ook 
verslag doen van wat de gespreksonderwerpen waren. En daar 
beginnen we direct mee. Op de vergadering van 24 februari 
kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:  

 
 

 
 

6 Secretaris  

Voortgang subsidie en vergunning aanvragen: 
Dat is nu te veel om allemaal in de Nieuwsbrief op te nemen, 
maar diverse projecten komen in het stadium van uitvoering. 
Tijdslijnen: 

- Led Veld Verlichting is geplaatst, in latere fase volgt ook 
de nieuw te plaatsen mast.  

- Vanaf 22 maart start dakdekker met het verhogen van 
de randen van het dak (noodzakelijk omdat door de 
isolatieplaten het dak omhoog komt) en met het 
aanbrengen van de ankers op het oude bitumen dak in 
overleg met de zonnepanelen leverancier 

- Dan volgt het aanbrengen van de isolatieplaten op het 
oude bitumen dak 

- Dan volgt het aanbrengen van een nieuwe bitumen laag 
op de isolatieplaten en het doen van werkzaamheden 
ter voorkoming van doorlekken dak i.o.m. 
zonnepanelen leverancier. 

- Het plaatsen van de zonnepanelen op het van een 
nieuwe bitumen laag voorziene nieuw geïsoleerde dak, 
gereed verwacht 30 april.  

- Dubbel Glas plaatsing gepland voor 30 april as   
  

7 Rondvraag 

Onderzoek start naar de verzekering (pand/inventaris) ivm de 
komende investeringen. De uitwerking van het kledingcontract 
met Free Kick Sport loopt. ODB speelt op 19 maart bij sv 
Houtwijk. Bestuur gaat akkoord met de (gedeeltelijke) 
sponsoring van een zangertje na afloop van de wedstrijd.   
 
De volgende pagina is een foto-pagina 
 

 

Het podium vóór het Las Vegas Feest losbarst 
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De mindervalidentoilet in aanbouw 

1 van de nieuwe led-lichtmasten 

Flinke kieren in de te vervangen ramen veldzijde 

Plaatsen nieuwe ledlamp verlichting fietsenstalling 
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