
 

Beste (ouders van) leden,  

 

SVMM 3 is kampioen geworden! Begonnen als studententeam met beperkte trainingsmogelijkheden, 

maar met talent, inzet en een dosis gezonde strijdlust in de wedstrijden is dit seizoen een mooie 

reeks neergezet. Chapeau mannen.  

Veel van onze teams zijn aan het einde van het seizoen in de subtop en middenmoot geëindigd. Een 

prima overall resultaat en leuke competities op een goed niveau. Mooie 4e plaatsen voor JO19, JO17 

en JO13 en een sterke 2e plaats voor JO11, maar op 1 punt achter CDW! Soms zat er meer in, maar 

kwam het er helaas niet uit. Zoals de zevende plaats voor resp. SVMM1 en 2. Hopelijk volgend 

seizoen wel.  

De beide meidenteams zijn qua eindresultaat wat achter gebleven maar hebben laten zien dat de 

verschillen in competitieverband klein zijn door tegen hooggeplaatste clubs kostbare punten af te 

pakken. Wij zijn benieuwd hoe de kaarten volgend seizoen worden geschut.  

Teamindeling jeugd seizoen 2019-2020  

Op dit moment wordt door de technische commissie samen met de leiders de punten op de i gezet 

voor de teamindeling voor de jeugd van volgend jaar. Deze indeling wordt deze week via de leiders 

bekendgemaakt. We zijn blij dat we ook in het komende seizoen voor (bijna) alle teams weer 

trainers, coaches en leiders hebben gevonden. De laatste paar plekken gaan we vast ook weer op 

een goede manier kunnen invullen. Mocht je vragen hebben, spreek s.v.p. je teamleider aan.  

Recreanten gezocht (m/v) 

Op de maandagavond wordt er door een enthousiaste groep vrouwen (30+) gevoetbald. Evenzo door 

een groep recreanten mannen.  

De vrouwen worden getraind door Tristan Linnenbank, en zij gaan (daar gaan we van uit) het komend 

seizoen een reeks wedstrijden spelen tegen vergelijkbare vrouwenteams in de regio. Gemiddeld 1x 

per maand op de vrijdag is de bedoeling. De mannen spelen iedere maandag met veel enthousiasme 

een oefenpot op een half veld.  

Beide groepen zoeken versterking. Ieder speelniveau kan makkelijk aansluiting vinden en instromen. 

Het plezier staat voorop. Voel je je aangesproken? Ben je vader of moeder en/of ben je voetballer die 

op recreatief niveau verder wilt? Stuur een mail aan info@svmm.nl    

Vacatures 

Om het komende seizoen met volle vaart te kunnen starten, zoeken we graag op een paar 

kaderplekken versterking en nieuwe energie. Operationeel en technisch ‘draait’ de club goed, maar 

daaromheen is een aantal onmisbare krachten nodig om het geheel in goede banen te leiden:  

1. Voorzitter algemeen bestuur 

• ondergetekende wil na 5,5 jaar het stokje overdragen aan een opvolger. Met behoud 

voor de club overigens, want met de sponsorcommissie, een aantal speciale 



projecten en vertegenwoordiging in een breed samenwerkingsverband met andere 

(sport)verenigingen, is er nog genoeg te doen. De nieuwe voorzitter mag vooral de 

grote lijn monitoren en sturen, en werkt samen met een team dat staat. Wie wil deze 

dankbare rol voor een termijn (liefst 3 jaar) vervullen?   

2. 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’.  

3. 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   

Seizoen afsluiting en familietoernooi 

Op zaterdag 22 juni a.s. sluiten we het seizoen af met:  

13.30 uur  Familietoernooi. Alle jeugdteams krijgen een tijdsloten en daarin mogen de 

voetballers met of tegen hun ouders, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnen laten 

zien wie de sterkste is. Net als vorig jaar mag er ook met andere teams worden 

gecombineerd.  

16.30 uur Borrel, live muziek en officiële afsluiting met huldigingen 

18.00 uur Grillbuffet door Van Laar Catering 

We rekenen op mooi weer en een gezellig grote opkomst. Jullie komen toch ook?  

Met sportieve groet! 

Dennis van Ravenswaaij 

Voorzitter SVMM 


