Beste (ouders van) leden,
We hebben een kampioen! Het meisjes MO11-1 kan de laatste wedstrijd niet meer worden
ingehaald en eindigt bovenaan in de 3e klasse. Doordeweeks getraind door Daaf de Kok, Thomas
Overbeek en Arnoud Eekhof, en bij de wedstrijden met veel enthousiasme gecoached door Riny
Moesbergen en Herman Petersen, heeft het team een sterke opmars gemaakt. Nog geen 2 jaar
geleden na de start met een meisjesvoetbalteam op initiatief van Jaklien Vlasblom, is met een
gestage nieuwe instroom en alle goede begeleiding vooral het onderlinge plezier de grote
succesfactor van het tot bloei komen van dit meidenteam.
Overigens doen de meiden MO15-1 het ook goed. Zij kunnen net als de jongens JO12-1 en de JO11-1
nog als goede 3e eindigen.
En over opmars gesproken. Ons Heren1 vlaggenschip is nog vol in de race voor nacompetitie voor
promotie naar de 3e klasse! Met nog 1 wedstrijd te gaan, as zaterdag om 14.30 uur thuis in Maarn,
kan het seizoenstoetje worden afgedwongen. De eventuele finale is dan op zaterdag 16 juni.
9 juni – gezellige seizoensafsluiting met ouder-kind wedstrijd en BBQ!
Reserveer s.v.p. in je agenda: op zaterdag 9 juni 2018 is er een gezellige seizoensafsluiting voor jong
en oud!
Op zaterdag 2 en 9 juni wordt ook de SVMM Jeugdcup georganiseerd. In die twee weekenden is voor
de meeste jeugdteams zowel een thuistoernooi als een uittoernooi geregeld. Daarom kunnen we
niet een heel familietoernooi houden, maar wel een familiewedstrijd: en ouder-kind challenge!
Tussen 15.30 en ca. 17.00 uur worden deze wedstrijden bij toerbeurt gehouden. Aansluitend is er
een borrel met BBQ. Dus: of je nu uit of thuis een toernooi speelt, we sluiten gezellig met z’n allen af
bij SVMM!
Als het meezit kunnen we die middag ook de promotiewedstrijd van Heren1 meemaken. Als de
nacompetitie wordt gehaald, en 2 juni wordt de eerste wedstrijd gewonnen, dan speelt Heren1 de
halve finale op het eigen veld. Spanning ten top, maar dan kunnen we met z’n allen onze mannen
een stap dichter naar promotie toejuichen.
Nog even op een rij:
2 juni Jeugdtoernooi thuis of uit, afhankelijk van indeling
9 juni Jeugdtoernooi thuis of uit, afhankelijk van indeling
9 juni 14.30 uur – start Heren1 halve finale nacompetitie (hopelijk)
15.30 uur – start ouder-kind challenge
16.30 uur – start borrel en BBQ (einde ca. 19.30 uur)

Nieuwe wet gebruik van persoonsgegevens (AVG).
Jullie hebben ongetwijfeld gemerkt de laatste weken dat de nieuwe Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei gehandhaafd gaat worden. Dit heeft ook
implicaties voor verenigingen en dus ook voor SVMM. In het kort komt het erop neer dat leden (en
onder de 16 jaar ook de ouders van leden) toestemming moeten geven voor de registratie van
persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie en organisatie van haar activiteiten. Leden
mogen ook altijd de gegevens die de vereniging registreert inzien. Zodra het doel van de registratie
niet meer bestaat (zoals bij opzegging), of op verzoek van de persoon zelf, moeten de gegevens
worden verwijderd.
Onze aanmeldingsprocedure, huishoudelijk reglement en privacy statement zijn op de nieuwe wet
aangepast, en kun je vinden op de website van SVMM. Wij gaan ervan uit dat alle huidige leden
toestemming geven om persoonsgegevens vast te leggen. Mocht je toch bezwaar maken, meld het
dan via bestuur@svmm.nl.
Alle leden mogen ervan uitgaan dat alle persoonsgegevens veilig worden verwerkt en beheerd, en
dat alleen functionarissen van de club toegang hebben tot de gegevens die zij omwille van hun
functie nodig hebben.
Ter volledigheid zijn wij als SVMM zelfverklaard AVG-proof, met een beperkt aantal nog te nemen
stappen als kanttekening, zoals het opnemen van geheimhoudingsverklaringen in onze
vrijwilligersovereenkomsten. Diegenen die dat betreft krijgen hierover binnenkort bericht.
Hoofdsponsorverkiezing en Schoolvoetbaltoernooi
De afgelopen maand zijn er 2 succesvolle evenementen geweest. Op 14 april was er de derde helft,
met een professioneel grillbuffet van Van Laar Catering en is ook de Hoofdsponsorverkiezing
gehouden. Op die dag zat het weer enorm mee, zonnig en warm, en mede daardoor was het lang
gezellig op het terras. De Hoofdsponsorverkiezing heeft een dikke en zeer welkome 5000 (!) euro
opgebracht voor de clubkas. Iedereen zeer bedankt die daaraan heeft bijgedragen!
Sila Chotoe is met haar Massagepraktijk Amerongen de nieuwe hoofdsponsor in het volgende
seizoen. Zij volgt Patricia Haringman op die met haar Hairstudio Stylezone dit seizoen op het shirt van
Heren1 prijkt. Nummer 2 en 3 zijn respectievelijk verfmerk NIVEAU (Bart Huyser) resp. BGT
Maarsbergen (Jeroen Brouwers). Eervolle vermeldingen zijn Edin Dental Academy en WITS Groep
voor de grote sponsorbijdrage die zij beiden leveren.
Afgelopen week, 14 en 15 mei stond aan het begin van de avond het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi
op het programma. Steevast door Helmert Lokhorst georganiseerd, was het een fantastische
happening met deelname van 21 teams van de 3 basisscholen in Maarn en Maarsbergen. We hebben
fanatieke strijd gezien tussen schoolteams met spelers die normaal vaak in hetzelfde voetbalteam
spelen. De ouders wisten de sfeer in het zonnige sportpark maar al te goed te vinden. Daarmee was
het een druk bezocht en gezellig evenement. Dank aan alle EHBO-, kantinevrijwilligers en
scheidsrechters om dit mogelijk te maken, en natuurlijk Restaurant ’t Vosje die de wisselbeker ter
beschikking heeft gesteld. Dit jaar kon Remco Vos ‘m uitreiken aan Basisschool De Ladder.

Kalender – noteer alvast
23 mei

Examen scheidsrechterscursus

2 juni

SVMM Jeugd Cup

9 juni

SVMM Jeugd Cup + ouder/kind challenge en seizoensafsluiting met BBQ

15/16 juni

FIFA toernooi, Jeugdvoetbalkamp en Voetbalattracties

16 juni

Heuvelrugloop Maarn (vanaf 18 uur kidsrun, vanaf 19 uur senioren)

Graag tot ziens op het sportpark !!
Groet,
Dennis van Ravenswaaij
Voorzitter SVMM
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