Beste (ouders van) leden,
Winterstop voor de deur
Afgelopen weekend werden onder gure weersomstandigheden de voorlopig laatste wedstrijden
afgewerkt. Sommige teams hebben nog één wedstrijd in december te spelen, waaronder SVMM 1,
maar de meeste teams gaan pas eind januari na de oliebollen weer verder.
Aan het einde van de eerste seizoenshelft draaien de meeste teams als goede middenmoter in hun
klasse. SVMM 3 (het studententeam) staat wel fier bovenaan de lijst, knap gedaan mannen! JO19-1
en JO13-1 staan op een knappe 2e plaats op de ranglijst.
SVMM 1 resp. SVMM 2 zijn subtop op dit moment. Hopelijk draaien we na de winterstop een goede
periode om weer nacompetitie af te dwingen. En die potentie zit er volop in!
Nieuwjaarsreceptie zaterdag 12 januari 2018 van 16-19 uur bij MHC Maarn
Iedereen die betrokken is bij SVMM is van harte uitgenodigd om met elkaar het glas te heffen op het
nieuwe jaar! Ook dit jaar vieren we de nieuwjaarsreceptie samen met de tennis- en hockeyclub en
wordt de borrel bij toerbeurt gehouden in één van de drie clubhuizen. Dit jaar is onze gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie bij MHC Maarn.

PIN ONLY kantine en anti-rook beleid
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2019 zullen we 2 nieuwe beleidspunten gaan doorvoeren.

Als eerste wordt SVMM volledig PIN ONLY. Dit is op doordeweekse avonden al het geval, maar vanaf
1 januari kan er niet meer door middel van contante betalingen afgerekend worden. Dit geldt dus
ook voor de bezoekers. Uiteraard kan er naar hartenlust met de contactloze PIN worden betaald. Als
iemand behoefte heeft aan een persoonlijke clubcard, dan kan die worden afgehaald in de
bestuurskamer. Deze clubcard kan worden opgewaardeerd bij de kassa in de kantine en dan later
worden gebruikt voor betalingen. Handig wellicht om aan je kinderen mee te geven i.p.v. een PIN
pas.
Steeds meer sportverenigingen gaan over op een rookvrij beleid. Ook SVMM streeft daarnaar. Vanaf
1 januari geldt een verbod op roken tijdens jeugdactiviteiten. Dit is op doordeweekse avonden als er
door jeugdteams wordt getraind en ook rond de wedstrijden op zaterdagochtenden. Dan is er al
jaren een verbod op alcohol schenken tot 15 uur (tenzij de jeugdteams al eerder klaar zijn), dit
verbod geldt vanaf het nieuwe jaar dus ook voor roken.
Vacature kantine
Mocht jij iemand zijn of weten die het leuk vindt om bij SVMM op zaterdagmiddag achter de bar te
staan? Uiteraard tegen een redelijke vergoeding! Het gaat om een vaste dienst van 13 – 17 uur, en
een combinatie / verdeling met iemand anders is ook mogelijk. Op zaterdagen is er een poule van
vrijwilligers die jou bij toerbeurt helpt, maar jij bent het vaste gezicht waarmee we willen verder
bouwen aan een gezellig en goedlopende voetbalkantine. Meld je aan of neem contact op voor meer
informatie via info@svmm.nl. Bij voorbaat veel dank voor je reactie!
2019 in met groene energie!
Wellicht heb je het al gemerkt: de bomenrij achter het SVMM gebouw is gekapt. Dit zijn de eerste
tekenen dat de aanpassingen van het dak (groot onderhoud) en plaatsing van de zonnepanelen
aanstaande is. Op korte termijn wordt dit project uitgevoerd zodat we vanaf het voorjaar zoveel
mogelijk onze eigen elektriciteit opwekken en onze energierekening verlagen. Nogmaals veel dank
aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Het gaat nu echt gebeuren.
Maar eerst nog de donkere dagen door. Met hopelijk voor een ieder veel warmte, gezelligheid en
goede gezondheid het nieuwe jaar tegemoet.
Met sportieve groet!
Dennis van Ravenswaaij
Voorzitter SVMM

