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Vriendenloterij en Zwaluwenactie belonen sv Houtwijk 
Sv Houtwijk is al twee jaar bezig met de verduurzaming van haar complex en de verbetering van de toegankelijkheid.  
Voor dat laatste ontvingen wij een cheque van EUR 5.000 van de Stichting Zwaluwen. Een bijdrage die zeer welkom is bij 
de financiering van een invalidetoilet en lift voor zowel minder valide sporters als bezoekers.   
 
Bij de vriendenloterij werd sv Houtwijk Club van de Week. Ook dit leverde een cheque EUR. 5.000 op. Sv Houtwijk werd 
Club van de Week vanwege haar inspanning op het gebied van duurzaamheid.  De investeringen hiervoor zijn kostbaar 
en de cheque is daarom meer dan welkom.  
 

              
 

Steun sv Houtwijk door mee te spelen in de  Vriendenloterij  
.  

 

  
Richard Douw vertrekt bij sv Houtwijk 
Richard Douw, sinds 2019 trainer van ons 1e elftal, heeft aangegeven sv 
Houtwijk aan het eind van dit seizoen te verlaten. Richard heeft zich dan 
4 jaar met hart en ziel ingezet voor ons vlaggenschip en de club. Nadat 
Corona twee jaar een kampioenschap in de weg stond werd afgelopen 
seizoen eindelijk promotie naar de 3e klasse KNVB bewerkstelligd. Een 
prima prestatie waar we Richard zeer dankbaar voor zijn. Uiteraard is dit 
jaar het doel minimaal handhaving wat met de versterkte degradatie 
regeling nog best wel een uitdaging kan zijn.  Het bestuur gaat op zoek 
naar een waardige opvolger van Richard en wenst hem het beste voor de toekomst.  

o  

sv Houtwijk 
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2552 JG Den Haag 
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Secretaris@svhoutwijk.nl 

  

…of meldt je aan als deelnemer via 

www.vriendenloterij.nl/meespelen  

en speel mee voor sv Houtwijk.  

Ook oud Bankgiroloterij spelers 

kunnen hun loten tegenwoordig 

koppelen. 40% van uw inleg gaat 

dan naar sv Houtwijk en daar zijn 

we u zeer dankbaar voor. 

Wist u dat u onze Club op eenvoudige 

wijze kunt steunen door deelnemer te 

worden aan de Vriendenloterij of door 

uw lot te koppelen aan sv Houtwijk als u 

al meespeelt. Het koppelen van uw lot 

aan sv Houtwijk kan eenvoudig via  

www.vriendenloterij.nl/over/clubs-

stichtingen of.... 
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Sinterklaas bezoekt sv Houtwijk    
 Op zondag 27 november zal Sinterklaas met zijn roetveegpieten een bezoek brengen  
aan sv Houtwijk. De Sint hoopt dat alle Houtwijk kinderen, hun broertje, zusjes, neefjes of nichtjes 
of Opa’s en Oma’s met hun kleinkinderen t/m 8 jaar komen. Er is limonade , lekker eten en 
misschien een verrassing voor alle kinderen die zich hebben opgegeven. Inschrijven kan door het 
inleveren van een inschrijfstrookje bij een teamouder of jeugdcommissielid of reply op deze 
nieuwsbrief met de gegevens van uw kind. Het inschrijfgeld bedraag voor Houtwijk jeugdleden € 
5,00 en voor niet Houtwijk jeugdleden € 10,-- per inschrijving.  De Sint wordt om 13.00 uur 
verwacht in het clubgebouw en zal om 16.00 uur weer vertrekken. Inschrijven kan tot 14 
november. 
 

Schrijf je in voor de “klus-3-daagse”! 
Veel grote klussen zijn de laatste jaren als “projecten” opgepakt en dan blijven alleen nog 
de kleine klusjes over…., maar daar hebben we er wel heel veel van: verven, data- en 
elektriciteitskabels vervangen, tegeltjes repareren, lampen controleren, trapleuning 
opknappen, stopcontacten vervangen, etcetera, etcetera.  
 
Daarom organiseren we in de kerstvakantie op 16-17-18 december een gezellige én 
nuttige “klus-3-daagse”, heb je een paar uur over voor de club en wil je op één van deze 
dagen komen helpen? Noteer de datum en laat het ons even weten via een berichtje naar 
info_svhoutwijk@kpnmail.nl (reply op deze nieuwsbriefmail). In de volgende nieuwsbrief 
sturen we de klussenlijst mee! 

 

Halloween zéér succesvol 
Bijna 50 vrijwilligers, 300 inschrijvingen en nog eens 100 spontane 
bezoekers. Alle ruimten in clubgebouw omgetoverd in thema-
kamers….: The excorsist, stranger things en the walking dead. Het is 
geen wonder dat hier maanden aan gewerkt is en het is griezelig 
mooi dat het zo succesvol was. Op naar volgend jaar!     

 

Uit de Bestuurskamer                 

Op 27 oktober was er weer een reguliere bestuursvergadering. Op 17-11 en 15-12 komt het 
bestuur weer bij elkaar. Wil je iets op de agenda zetten laat het dan even weten via 
secretaris@svhoutwijk.nl of één van de bestuursleden.      

 

Exploitatiecommissie: omzet lijkt op schema te liggen, maar staat onder druk door gebrek 
aan vrijwilligers en nog te organiseren/realiseren festiviteiten. Eind december volgt update. 
Inmiddels is sv Houtwijk overgestapt naar “klasse kantine”, dit zal een aanzienlijke besparing 
op de inkoop met zich meebrengen.  

Sponsoring: er komt een folder waarin de sponsormogelijkheden bij sv Houtwijk in beeld wordt gebracht, deze zal 
onderdeel worden van een nog op te starten “sponsor-offensief”. 
Penningmeester: Financiën staan nog steeds onder druk, zie ook contributies. 
Senioren: Gesprekken voor vorming Technische staf seizoen 23/24 zijn opgestart, we hopen vóór het einde van het jaar 
duidelijkheid te kunnen geven. 
Jeugd: alle vacatures voor jeugdtrainers zijn ingevuld, voor de HJO (hoofd jeugd opleiding), staat de vacature echter nog 
open.  
Overige zaken:  

- De vrijwilligerscommissie komt met een voorstel voor een nieuw aanmeld-formulier (korter en eenvoudiger). 
- Het bestuur gaat akkoord met het onderhoudscontract met volledige dekking voor de veldverlichting. 
- Offerte heien en fundering van de lift is door het Bestuur goedgekeurd. Werkzaamheden lift staat nu gepland 

voor december (heien en fundering) en de eerste week van 2023 (plaatsen lift).  
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Contributies                

   

We begrijpen dat het voor veel leden onzekere (financiële) tijden zijn. Hoge inflatie en 
energiekosten plegen een flinke aanslag op ieders portemonnee. Dat geldt ook voor de 
vereniging. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om dit jaar onze financiën op orde te 
houden. Voor onze inkomsten zijn we voornamelijk afhankelijk van twee bronnen. Onze 
kantineverkopen en de contributies. De omzet in de kantine kunnen we stimuleren door 
goede producten te verkopen wat ons nog steeds lukt tegen een redelijke prijs. Voor de 
contributies moeten we beroep doen op het verantwoordelijkheid gevoel van een ieder. 
Je laat je cluppie toch niet financieel in de steek! Dat kan je gewoon niet maken…  

 

De achterstand die we in de contributieontvangsten zien begint echter een schrikbarende omvang te krijgen waardoor 
onze zorgen toenemen.  Om het voorbestaan van de club niet in gevaar te brengen doet het bestuur 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  
 

Vacaturebank vrijwilligers sv Houtwijk    

 

We roepen natuurlijk wel steeds dat we vrijwilligers (handjes) tekort komen maar voor 
welke functies eigenlijk? In deze Nieuwsbrief een opsomming van de functies met 
daarbij de naam van het commissie of bestuurslid waar je meer informatie kunt krijgen. 
Tijdbesteding kan beperkt blijven en het is nog steeds zo dat indien je minimaal 10 uur 
vrijwilligerswerk verricht voor de club, je aan het eind van het seizoen je betaalde 
vrijwilligersvergoeding retour krijgt. Dat is toch EUR 50,00 die in deze tijden meer dan 
welkom zijn. 
 
Jeugdcommissie; wedstrijdsecretaris, man/vrouw van de dag, trainers , hulptrainers onderbouw, Hoofd Jeugdopleiding, 
scheidsrechters, teambegeleiders. Info bij Andries Bongers of Nico van Lieshout 
 
Seniorencommissie; Gastheer/vrouw 1e elftal, scheidsrechtersbegeleider, scheidsrechters, wedstrijdsecretaris, 
materiaalbeheerder Info bij John Tiemens 
 
Exploitatiecommissie Barmedewerker(st)ers op de zaterdagmiddag en ochtend, donderdagavond, woensdagmiddag en 
avond en maandagavond, Keukenmedewerk(st)ers, schoonmaakmedewerk(st)ers.  Info bij Ben van Lieshout 
 
Onderhoudscommissie; Iedereen die een beetje handig is en/of specialistische kennis heeft van bepaalde apparatuur. 
Gaat met name om klein- en regulier onderhoud. Info bij Ben van Lieshout 
 
Sponsoring; Werving en het onderhouden van contacten met de sponsors Info bij Ed Jacobs 
 
Communicatie; Websitebeheer, verslaggeving, PR , Voetbal TV en social media Info bij Ben van Lieshout of Ed Jacobs  
 
Bestuurlijke functies; Voorzitter, penningmeester, kascommissieleden  Info bij Theo Das of Ed Jacobs 
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