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SVH
VOETBALDAGEN
•

In de kerstvakantie organiseren
wij twee voetbaldagen bij
SVH.

•
•

Op 28 en 29 December van
09.30-15.00 uur.
De dagen zijn voor jongens en
meisjes van 6 tm 14 jaar. Wil je
meedoen?
Lees hier meer op de website

Samen door een lastige tijd
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een vreemd en voor velen
lastig jaar. Al twee keer zit het land op slot en kunnen we
nauwelijks de dingen doen die we gewend zijn te doen. Sporten is
maar beperkt mogelijk, wedstrijden spelen kan al weer maanden
niet, we moeten thuis werken (als dat gaat) en in plaats van naar
school volgen we online les. En laten we niet vergeten al die
mensen die ziek zijn geworden, die dierbaren in het ziekenhuis
hebben liggen, of erger nog.... verloren hebben door dat vreselijke
virus. Lees meer op blz 2 …
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Samen door een lastige tijd
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een vreemd en voor velen lastig jaar. Al twee keer zit het
land op slot en kunnen we nauwelijks de dingen doen die we gewend zijn te doen. Sporten is
maar beperkt mogelijk, wedstrijden spelen kan al weer maanden niet, we moeten thuis werken
(als dat gaat) en in plaats van naar school volgen we online les. En laten we niet vergeten al die
mensen die ziek zijn geworden, die dierbaren in het ziekenhuis hebben liggen, of erger

nog.... verloren hebben door dat vreselijke virus. Ondanks de komst van een vaccin zijn
we er nog lang niet. Het zal nog best een tijd duren voordat ons "gewone" leven weer
"gewoon" is.

Alle maatregelen hebben ook een grote invloed op jullie club SVH. De competitie ligt
stil en dat betekent dat veel van onze senioren al maanden niet voetballen. Dat is echt
verschrikkelijk vervelend omdat ze allemaal graag hun favoriete sport willen beoefenen.
Trainen kan maar heel beperkt en vraagt nogal wat improvisatie van trainers en spelers.
Voor onze jeugd is het ook vervelend dat er geen wedstrijden zijn, maar gelukkig
mogen die gewoon in teamverband trainen. En kunnen we op zaterdag allerlei
voetbalactiviteiten organiseren. En ondanks dat, missen we allemaal het contact met
elkaar. Even een bakkie doen in de kantine, of tafeltennissen, of gewoon even kletsen
met elkaar voor of na een wedstrijd.

Als club doen we alles wat mogelijk is om de boel draaiende te houden. Zo zijn we
steeds bezig met het organiseren van voetbalactiviteiten, gaan trainingen zoveel
mogelijk door, en bereiden we ons voor op de periode dat de regels minder streng
worden en de bal weer over alle velden rolt. Daarom zijn we ook begonnen met een
grote opknapbeurt voor de kantine. Met een fris en nieuw interieur gaan we straks 2021
in. Een nieuw jaar waarin we elkaar hopelijk weer vaak op de club kunnen zien, langs
de lijn weer kunnen juichen voor onze teams en 2020 snel in de geschiedenisboekjes
verdwijnt.

Graag wensen we iedereen een plezierige kerst, een goed en gezondheid nieuw jaar.

Bestuur SVH.

Fijne feestdagen en sportief en gezond 2020
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SVH MOVES
Voetbalplannen jeugd in januari

Wat gaan we doen?
In januari gaan alle teams weer onderlinge
wedstrijden, Champions League en leuke
voetbalspelactiviteiten doen.

We gaan ook 1 zaterdag voetbalvriendjesdag
organiseren. Dan kan iedereen een vriend(je) of
vriendin(netje) meenemen.

Wanneer
Vier zaterdagen in januari 2021, te weten
9, 16, 23 en 30 januari

Tijd
In hoofdlijnen wordt onderstaand schema gehanteerd.
Afhankelijk van het exacte programma kan het
voorkomen dat een categorie in een ander tijdsblok valt.
Zaterdag; 10.00-11.15, JO7 tm JO11
Zaterdag; 11.30-13.00 MO15, JO12, JO13, JO15, JO17

Namens de Jeugd Commissie
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Opknapbeurt clubgebouw SVH
De afgelopen weken zijn we gestart met een flinke
opknapbeurt voor het clubgebouw van SVH.

Dus kijk wie je kent en vraag of ze iets over hebben
voor jouw club. Elke bijdrage is heel welkom en
wordt zeer gewaardeerd. Wij zorgen ervoor dat er
een mooi clubgebouw voor gemaakt wordt.

De wanden en kozijnen krijgen een nieuwe frisse
laag verf. De bar wordt geschilderd en de hele
benedenetage krijgt nieuwe deuren.

We willen als onze leden dan oproepen ook hun
steentje bij te dragen en een donatie te doen.

Ook wordt er een prachtige nieuwe vloer gelegd.
Bekijk de foto's en zie wat er allemaal al gedaan is
dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Alle kleine beetjes helpen en steunt u uw club mee.
Lees meer op de website of doneer direct door op
de onderstaand button te drukken.

Om deze opknapbeurt mogelijk te maken, zijn we
een crowdfunding actie gestart. Dat betekent dat we
aan iedereen die we kennen, vragen of ze een
bijdrage willen leveren. Leden, familie, vrienden,
bekenden, oud-leden, sponsoren, hebben al een
prachtig bedrag bij elkaar gebracht.
Maar.....we zijn er nog niet.

Nieuwsbericht
Maatjesproject tussen @konhcvv, @svHMSH,
HVCVQuick en @vvSVH
RECEPT
Verbinden
Toekomst
Mogelijkheden
Samenwerken
Kansen
……..
…….
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Onlangs heeft SVH deelgenomen aan een
oriënterende bijeenkomst van een start
nieuwe maatjesproject tussen 4 oude
haagse clubs met elk hun eigen
uitdagingen en kansen
Met doel; waar liggen mogelijkheden van
samenwerking, uitdagingen en kansen in
de toekomst.
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Bedankt………!
Trainers bedankt!
Bestuur en jeugdcommissie willen alle jeugdtrainers
ontzettend bedanken voor alle inzet de afgelopen maanden.
Iedere week staat deze groep weer klaar om onze
jeugdteams te trainen. Maar liefst 3x per week kunnen we op
hun rekenen en zorgen zij voor veel sportplezier. Zonder
deze vrijwilligers zouden we niet kunnen doen wat we nu
doen, namelijk zorgen dat alle kinderen die lid zijn van SVH
wekelijks lekker voetballen. Veel waardering voor jullie
allemaal

Sponsoren bedankt!
Zonder Sponsoren zouden we als vereniging niet kunnen
bestaan en zij hebben een belangrijk bijdrage in onze club
en zorgen er voor dat we wat extra’s kunnen doen voor
onze jeugd en toekomst.
We willen hun dan ook bedanken voor de steun in het
afgelopen jaar.

Vrijwilligers bedankt!
Wat is een club zonder vrijwilligers. Niets.
Het zijn die personen welke zich inzetten achter de bar, op
het veld, de klussen doen, de organisatie regelen en nog veel
meer doen om er voor te zorgen dat club draait.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe hard we
hun nodig hebben en niet zonder ze kunnen.
Heel veel dank gaat er naar hun uit !!!

Scheidrechters bedankt!
Scheidrechters of spelbegeleiders we kunnen niet zonder
ze. Elke zondag of zaterdag staan ze weer op het veld. In
wind, regen of zonneschijn!
Ze zorgen er voor dat de spelregels worden gehanteerd.
Waar niet altijd iedereen is mee eens! Maar ze staan er wel
Enorm veel respect en onze waardering gaat naar ons uit
voor hun inzet in het afgelopen jaar.
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Contributie in corona tijd hoe zit dat nu eigenlijk?
Als club krijgen wij vaker de vraag of de vereniging
in coronatijd wel contributie moet innen. Juist nu
was onze eerste gedachte.

Hoewel de vraag enigszins begrijpelijk is zouden
wij als bestuur zeer onverantwoord en ook niet
zonder gevolgen handelen als we de contributie niet
of gedeeltelijk zouden innen.

Omdat deze vraag wellicht bij meer leden speelt
willen we daarover wat extra duidelijkheid
scheppen.

Steun van de (lokale) overheid is op dit moment erg
beperkt en kunnen we ons net hoofd boven water
houden. We kunnen en mogen niet van de anderen
verwachten dat die vereniging financieel en
vrijwillig onder steunen terwijl wij zelf stoppen met
de verplichte periodieke bijdrage voor
lidmaatschap.
Bovendien is er, ongeacht of de vereniging haar
doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen
maken, een wettelijk verplichting tot het betalen
van contributie voor de duur van één jaar. U bent
immers lid van een vereniging
Het niet kunnen doorgaan van trainingen of
activiteiten staat dus los van de contributie en leden
blijven deze ten alle tijden verschuldigd. Zo ligt het
vast in de statuten van een (voetbal) vereniging.

Het belangrijkste kenmerk van een vereniging is het
betalen van contributie. Dat is ook een hele
belangrijke pijler waar de vereniging van kan
bestaan. De vereniging zijn wij samen en samen
dragen wij de kosten om de club in stand te houden
en investeringen te doen voor het voortbestaan van
de vereniging.

Bij een lidmaatschap is geen sprake van
wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij
een overeenkomst het geval is, denk aan
bijvoorbeeld een sportschool.

De kosten gaan ook nu gewoon door. Er zijn kleine
besparingen, omdat we niet een volledig seizoen
draaien, maar die wegen zeker absoluut niet
op tegen de inkomsten die wij nu moeten missen.
Ons clubhuis, de kantine is al voor langere tijd
gesloten. Samen met de inkomsten uit de contributie
is de kantine omzet een van de belangrijkste
inkomstenbronnen.

Het bestuur heeft vastgesteld dat er geen mutaties
inzake de betaalverplichting en hoogte van de
contributie zal plaatsvinden en rekent op begrip van
alle leden. Juist nu heeft de club jullie leden extra
nodig en hopen we dat er onder de leden en ouders
een zekere emotionele verbondenheid met onze
club aanwezig is.

De andere pijler is sponsoring. Wij zijn onze kleine
aantal sponsoren die we hebben dankbaar dat ook
die inzien dat we hun steun nu extra hard nodig
hebben. Wel realiseren wij ons dat veel ondernemers
het zelf ook moeilijk hebben. Desondanks ervaren
wij onvoorwaardelijke steun van de sponsors en dat
sterkt ons in deze coronatijd.

Wij vertrouwen er op dat de leden onze mooie club
blijven zullen steunen in deze voor iedereen uiterst
vervelende periode
Samen zijn we SVH!
Fijne feestdagen en op naar een gezond en sportief
2021

Daarnaast zijn er de vrijwilligers van jeugdtrainers
(ouders) tot en met de klusjesmannen en de mensen
die nu de kantine weer een mooie opknapbeurt
geven. We zijn ze enorm dankbaar voor hun inzet.

Het bestuur.
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