Beste (ouders van) leden,
Wat een spanning in veel van onze competities! Met nog een aantal speelrondes te gaan, is het nu de
kunst om door te pakken en de aansluiting met de top te behouden of zelfs de leiding te pakken! In
ieder geval laten heel veel van onze teams een mooie progressie zien en ook veel onderling
speelplezier. Zoals Heren 1, 2 én 3, alle meiden/vrouwen teams en diverse jeugdteams. Daar waar de
meiden van MO11-1 vanaf het begin de ranglijst aanvoeren, zijn er nog zeker 5 jeugdteams die
daarop een reële kans maken en ook het Heren 3 studententeam doet mee voor het kampioenschap!
Zoveel positieve ontwikkelingen, daar zijn we als SVMM bijzonder trots op.

Clubavond 14 april - met een gezellige 3e helft, professioneel Grill Buffet en Hoofdsponsor
Verkiezing!
Reserveer s.v.p. in je agenda: op zaterdag 14 april 2018 is er een uitgebreide en gezellige clubavond
voor jong en oud! Wat dacht je van een heerlijke voetbalmiddag waarop zowel ons Heren 1, Heren 2
en Heren 3 thuis speelt. Kom kijken hoe onze hoofdmacht het er af brengt tegen Lienden 1. Die
wedstrijd start om 14.30.
Na de wedstrijd organiseren we een zogenaamde 3e helft. Vanaf 16.30 uur is er veel gezelligheid, een
drankje, een borrelhapje en uiteindelijk een grill buffet verzorgd door Van Laar Catering. Deelname
aan het buffet kost slechts 10 euro en is op de dag zelf te betalen aan de kassa.
Tijdens deze avond zullen we ook de hoofdsponsor voor het volgende seizoen gaan verkiezen. Alle
sponsors doen mee door in te schrijven met 100 euro per lot. Meerdere loten kopen kan uiteraard en
iedereen – bedrijf of particulier – mag meedoen! Concreet maak je kans door een bijdrage van
slechts 100 euro om een vol seizoen shirt-, bord en toernooi sponsor te mogen zijn. En de kans om
verkozen te worden is zeer groot, beamen ook de afgelopen winnaars De Maarnse Slagerij,
Loodgieter A. Okken en Hairstudio Stylezone van Patricia Haringman. Doe je mee? Stuur je mail aan
sponsorloterij@svmm.nl.
Zien we jullie allemaal op 14 april? Met mooi weer kunnen we lekker het terras op. Ook voor de
kinderen is er natuurlijk een lekkere frites met een snack.

Zonnepanelen actie – LET’S DO IT!
Reeds eerder hebben wij gecommuniceerd over de wens om zonnepanelen aan te schaffen. Goed
voor ons milieu, onze energierekening en dus goed voor een duurzame investeringsruimte voor onze
geliefde sportbeoefening en leden.
Zoals besloten in de bijzondere ledenvergadering in maart 2017, willen wij als vereniging SVMM
samen met de Stichting Beheer en Continuïteit SVMM deze investering graag doen als tenminste 1/3
deel van de totale installatiekosten door een brede participatie van leden en sponsors wordt
bijeengebracht.
Hoewel deze missie nog net niet geheel is volbracht, is van brede participatie inmiddels wel sprake.
Van bijna alle maandagavond-recreanten, tot een pannenkoeken-bak-actie van de JO12-1, diverse
sponsorloop-acties bij de jeugd en een bijdrage van een aantal individuele ouders, kun je wel spreken
van een bewustwording en draagvlak dat we nodig achten voor een dergelijke grote investering.
Dus, we gaan ervoor! Wij gaan in overleg met de Stichting en hopen later dit jaar daadwerkelijk de
installatie van de panelen te kunnen doen.
Ons technisch hart van SVMM – en de voorbereiding op komend seizoen
Onze jeugdcommissie met Erik Brakké, Olaf Kersbergen en Arnoud Eekhof hebben de laatste tijd flink
aan de weg getimmerd. Samen met alle trainers van de boven- en onderbouw en de KNVB is dit
seizoen een cyclus ingericht die we vanaf heden ieder seizoen kunnen en willen herhalen. Die cyclus
houdt in dat de trainers voor het komende seizoen worden geworven en daarna de beginselen van
het trainerschap krijgen aangeleerd door het programma van de KNVB. De gevorderde trainers
worden ook begeleidt en ondersteund maar krijgen natuurlijk meer maatwerk.

Ook voor spelbegeleiders en scheidsrechters is een dergelijke cyclus opgetuigd. Het werven, opleiden
en begeleiden is dit seizoen begonnen met een grote klas (12 personen) voor de cursus
scheidsrechter en een tweetal spelregelavonden voor de bovenbouw jeugd, beide onder leiding van
de KNVB.
Dit moet een structureel (jaarlijks) karakter krijgen, zodat wij de continue aanwas van technisch
kader borgen en ook goed begeleiden c.q ondersteunen. Mocht je meer willen weten of een bijdrage
leveren, stuur je mail naar jeugd@svmm.nl.
Bij de jaarcyclus hoort niet alleen het begeleiden van het trainers- en scheidsrechterkorps. Ook wordt
samen met de trainers en coaches alle individuele spelers geëvalueerd en ingedeeld. Dit betekent dat
evaluatiegesprekken plaatsvinden (zeker bij twijfel situaties, ook met ouders) en dat in breed overleg
de concept teamindeling van volgend seizoen wordt gemaakt. Na 1 mei – de uiterste opzegdatum
van lidmaatschap – kan de indeling definitief worden gemaakt en trainers/coaches/leiders worden
gezocht c.q. vastgesteld. Voor de seizoenafsluiting op 9 juni hebben we dan alles rond om te
communiceren en alvast zin te krijgen in het volgend seizoen.
Kalender – noteer alvast
14 april

Clubavond voor jong en oud, met 3e helft, grill-buffet en sponsorverkiezing

14/15 mei

Schoolvoetbal toernooi

23 mei

Examen scheidsrechterscursus

2 juni

SVMM Jeugd Cup

9 juni

SVMM Jeugd Cup + familietoernooi en seizoensafsluiting met BBQ

16 juni

Heuvelrugloop Maarn

Graag tot ziens op het sportpark !!
Groet,
Dennis van Ravenswaaij
Voorzitter SVMM
+31 6 1323 4641
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