Beste (ouders van) leden,

JO15-1 is winterkampioen geworden! JO14-1 staan ook stevig bovenaan de lijst, maar moeten nog
een wedstrijd spelen om zeker te zijn van het kampioenschap. Er zijn meer jeugdteams die
meestrijden voor het kampioenschap, zoals de JO19-1. Veel teams draaien goed mee in de
competitie. En er zijn teams die steeds betere resultaten behalen. Daar horen de meidenteams
bijvoorbeeld bij, maar ook ons vlaggenschip, het eerste, behaalt steeds betere resultaten, met een
goede mix van jeugd en ervaring. Het is mooi om te zien met hoeveel passie wordt gevoetbald.
Chapeau mannen en vrouwen!
Introductie nieuwe voorzitter
Een intro als nieuwe voorzitter. Mijn naam is Gerd de Kruif. 56 jaar. Getrouwd met Merel. We
hebben vier kinderen, waarvan er twee voetballen bij SVMM. We wonen 19 jaar in Maarn. Ik ben een
voetbal-ventje. Tot mijn 20e heb ik gevoetbald bij “Door Vrienden Opgericht Velp” (DVOV). Daarna
heb ik nog een paar jaar gevoetbald bij “Door Edel Spel Tot Ontwikkeling” (DESTO) in Utrecht. Of dat
gelukt is, is natuurlijk de vraag. Ik zaalvoetbal nog regelmatig en doe – te weinig – op maandagavond
met de recreanten mee. Kortom, al ben ik 56 jaar, als ik een bal zie rollen, ben ik blij.
Daarom vind ik het bijzonder om voorzitter van een voetbalclub te zijn. Ik heb best wat ervaring in dit
soort functies, maar dit raakt mijn passie direct. Daarbij komt dat een voetbalclub de belangrijkste
plek is waar mensen uit onze dorpen elkaar ontmoeten. Daar worden verbindingen gemaakt. Daar
worden mooie dingen georganiseerd. Dat vind ik bijzonder. Geweldig om te zien hoeveel mensen
zich bij SVMM op verschillende manieren inzetten. Dat maakt veel indruk op me, maakt me zelfs
soms een beetje ontroerd. Ik hoop dat iedereen dat ook ziet! En anders herinner ik jullie daar wel
aan.
Voorbeelden daarvan zijn er te over. Ik moet er nu toch twee noemen. Als eerste onze afgetreden
voorzitter Dennis van Ravenswaaij. Het zal niet makkelijk zijn om in zijn voetstappen te treden,
omdat hij het volgens mij “onmeunig” goed gedaan heeft. SVMM is Dennis veel dank verschuldigd.
Gaaf dat Dennis nu de sponsorcommissie trekt en in het bestuur van de vereniging van
sportverenigingen in de Utrechtse Heuvelrug gaat zitten. Ten tweede wil ik graag Helmert Lokhorst
noemen. Helmert is uitgeroepen tot de clubheld van het jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug!
Daar gaan we natuurlijk nog aandacht aan besteden. Het behoeft helemaal geen toelichting waarom
Helmert deze verkiezing heeft gewonnen. Elke zaterdag zijn we daar getuige van.
Wat voor een voorzitter ben ik verder? Ik ben niet het type om gelijk bij de start dingen te willen
veranderen. Veel gaat gewoon goed. Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen, moeten er besluiten
worden genomen en moet je een beeld hebben waar we naartoe gaan. Presteren en ontspanning
gaan volgens mij goed samen. Als we de lat hoger kunnen leggen, moeten we dat doen. Dat de sfeer
goed is, is cruciaal. Ik ben op de eerste plaats dienstbaar en benaderbaar. We doen het samen. Ik
hoop jullie te spreken. Ik kijk daarnaar uit.

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 18 januari 2020 van 16-19 uur
Voor de 5e keer in successie hebben SVMM, LTV en MHC Maarn besloten om gezamenlijk een
nieuwjaarsbijeenkomst te houden. We zijn destijds gestart bij de MHC en dit jaar is SVMM aan de
beurt om 'host' te zijn. Ook zin om in de winter(stop)-periode gezellig een hapje en een drankje te
doen? Om het glas te heffen op nieuwe sportieve successen en mooie ontwikkelingen binnen onze
sportclubs?

SVMM op social media
Volgen jullie SVMM al op Facebook en Instagram? In de perioden buiten de winter- en zomerstop
wordt er regelmatig nieuws geplaatst en evenementen aangekondigd. Volg wekelijkse updates, pupil
van de week, clubactiviteiten, het broodje gezond van de week en nog veel meer!

Vacatures
Operationeel en technisch ‘draait’ de club goed, en er zijn sinds de zomer een aantal nieuwe
krachten gestart in het bestuur, sponsorcommissie en kantine. Maar, vele handen maken licht werk,
en op de volgende 2 posities hebben we dringend versterking nodig!! Wie interesse heeft, laat je
horen alsjeblieft.
1. Bestuurslid technische zaken
• Samenwerkend met hoofd opleidingen, de hoofdtrainer en manager senioren richt je
je vooral op de communicatie van het technisch beleid. Voor de inhoud is affiniteit
met voetbalzaken voldoende, de technische commissie doet het werk inhoudelijk.
Luisterend en kijkend naar de punten die in de uitvoering van het beleid beter

kunnen, breng je dit in bij de technische werkgroep. Een vader of moeder die dicht
bij de jeugd staat is een pré, want dan gaat het monitoren en communiceren meer
‘als vanzelf’.
2. Jeugd Ontspanning Commissie (JOC) trekker(s)
• Wat zou het voor de jongste jeugd fantastisch zijn als er komend seizoen weer een
pietentoernooi, schaatsuitje, pretparkbezoek, clinic of tentenkamp wordt
georganiseerd. Dit zijn slechts voorbeelden uit het verleden, maar 1 of 2 van dit soort
leuke activiteiten volstaat. Meestal is een duo die de kar trekt het recept voor een
succesvol evenement, want helpers zijn er over het algemeen genoeg. Welk duo wil
komend seizoen 80 blije kinderen een leuke herinnering geven?
Meld je aan via bestuur@svmm.nl

Met sportieve groet!
Gerd de Kruif

