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Nieuws vanuit het bestuur
De zomer is bijna voorbij, de scholen zijn weer begonnen en zo ook het nieuwe
korfbalseizoen 2013-2014. Met al drie competitierondes gespeeld zitten we eigenlijk alweer
middenin de competitie.
SVO korfbal is trots dat we dit seizoen weer volle bak zijn begonnen: ook dit jaar korfballen
we weer met 8 jeugdteams, 2 seniorenteams en een fitteam.
We zijn als bestuur erg blij dat er vorig jaar wederom een aantal nieuwe leden bij zijn
gekomen. Dit zijn er altijd nog meer dan het aantal leden dat stopt, dus we blijven groeien!
Maar groeien willen we als club niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit. Daarom zijn
we in het vorige seizoen met een aantal bestuurlijke cursussen gestart, zoals ‘Besturen met
een visie’ en ‘Omgangsvormen in de sport’, die ook dit seizoen nog doorlopen. Met behulp
van de eerste cursus willen we de komende tijd gaan werken aan een lange termijn beleid op
verschillende belangrijke thema’s binnen onze club. De tweede cursus helpt ons nadenken
hoe we met elkaar binnen SVO korfbal om willen gaan. Aanleiding hiervoor was de landelijke
aandacht eind vorig jaar voor sportiviteit in en om het veld, maar het gaat natuurlijk om veel
meer omgangsvormen. Met deze cursus hopen we hier met elkaar afspreken over te kunnen
maken en realiseren. Over deze onderwerpen zullen we wat meer vertellen tijdens de
ledenvergadering van 21 oktober 2013.
Als vereniging met zoveel leden in een klein dorp kunnen we natuurlijk niet zonder
vrijwilligers. We willen aan het begin van het nieuwe seizoen dan ook iedereen ontzettend
bedanken die afgelopen seizoen op wat voor een manier dan ook zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan een geslaagd seizoen. En voor iedereen die dat dit seizoen gaat doen; we zijn
erg blij dat we op jullie kunnen rekenen.
Dit willen we dan ook laten blijken met een vrijwilligersborrel, op vrijdag 11 oktober. Alle
vrijwilligers krijgen nog persoonlijk een uitnodiging voor deze avond, maar zet deze datum
vast in je agenda!
We wensen iedereen een goed en sportief seizoen toe. Veel succes in de competitie!
Bestuur SVO Korfbal

Belangrijke data:
14 – 28 september – Lotenverkoop grote clubactie
Vrijdag 11 oktober – vrijwilligersborrel
Maandag 21 oktober – ledenvergadering

Kampioen SVO B1!
In het voorjaar 2013 zijn wij kampioen geworden.
Onze tegenstanders waren TOG B1. De wedstrijd
verliep nogal regenachtig. We kwamen al snel
op 1-0 voorsprong en een aantal minuten erna
werd het al snel 2-0.
Na de rust scoorde TOG en werd het 2-1.
De meiden van SVO B1 lieten het daar niet bij zitten
en scoorde al snel de 3-1 maar ook de 4-1.
In de laatste 10 minuten werd het nog 5-2.
Het was een leuke wedstrijd en we waren KAMPIOEN!!
Daarna zijn we toeterend door de Ooij gereden en hebben we nog wat in het clubhuis
gedronken. Deze meiden zijn kampioen!
Oproep
Voor onze website zijn we op zoek naar teamfoto’s!
We willen graag al onze teams op de website plaatsen, maar helaas hebben we niet van elk
team een foto. En misschien zijn er nieuwe teamleden bijgekomen, die ook graag op de foto
staan!
Dus, maak binnenkort een leuke teamfoto en stuur deze naar de jeugdcommissie, dan staat
iedereen straks goed op onze website!

http://www.svokorfbal.nl/
Acties
Onze vereniging kan natuurlijk altijd extra geld gebruiken, voor het aanschaffen van nieuwe
materialen, voor leuke activiteiten, voor onverwachte uitgaven enzovoort. Gelukkig hebben
we ons vorig seizoen op allerlei manieren ingezet de clubkas te spekken, en hebben we met
de ballenbingo, nieuwjaarsfoto’s en paaskoekjes succesvolle acties gehad.
Ook dit jaar zullen weer verschillende activiteiten plaatsvinden om geld voor onze club te
verdienen. Hier even kort aandacht voor een aantal oude bekende, maar ook nieuwe acties
van SVO korfbal.
-

Grote clubactie: De landelijke grote clubactie is weer gestart. We doen al jaren mee aan
deze jaarlijkse loterij en deze is dan ook zeer belangrijk voor onze vereniging! Al onze leden
gaan vanaf 14 september loten verkopen voor €3,- per stuk. Per lot krijgt SVO korfbal €2,40
voor de clubkas.
Als we met elkaar alle 500 loten verkopen levert dat maar liefst €1200,- op! Een bedrag dat
we goed kunnen gebruiken. We hopen dan ook op iedereen te kunnen rekenen bij het
verkopen van de loten. En wie weet valt de hoofdprijs eens in Ooij en omstreken!
De trekking vindt plaats op 28 november 2013, en de uitslag zullen we op onze website
plaatsen.

-

Vriendenloterij: Speel mee voor SVO: Speel je al mee met de vriendenloterij? Of wil je
gaan meespelen? Speel dan mee voor SVO Korfbal! Op deze manier steun je SVO Korfbal
terwijl je kans maakt op prijzen oplopend tot 1 miljoen euro!
Een lot van de vriendenloterij kost € 11,- per maand, waarvan de helft ten gunste komt van
onze vereniging. Dit levert jaarlijks per lot, met 14 trekkingen per jaar, al zo’n € 77,- op! Het
enige dat je hoeft te doen is bij het aanmelden aan te geven dat je voor SVO korfbal mee

wilt spelen. Of als je al meespeelt, SVO korfbal als begunstigde aan te wijzen door te bellen
naar 0900 - 300 1400 of uw gegevens te mailen naar info@vriendenloterij.nl.
Voor meer informatie kijk op www.vriendenloterij.nl, of speel direct mee via
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=310052

-

Inzamelen frituurvet: Vette actie! Heb je de gele container al bij ons clubhuis zien staan?
Met deze container zamelen we gebruikt frituurvet in. Hiermee slaan we twee vliegen in 1
klap: we dragen bij aan een beter milieu, én het levert geld op! Gebruikt frituurvet kan
namelijk door Rotie gerecycled worden tot biobrandstof, wat een gunstige uitwerking op
het milieu heeft. Bovendien verdient Stichting de Kempkes per volle container €32,- wat al
snel op kan lopen in de honderden euro’s per jaar. Dit wordt over beide gebruikers, SVO
voetbal en SVO korfbal, verdeeld.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Inleveren kan door het afgekoelde gebruikte frituurvet in de originele
verpakking, of in een andere afsluitbare plastic fles, terug te gieten en in de gele container
te deponeren.
Iedereen, dus niet alleen leden maar ook familie, vrienden en buurtbewoners kunnen het
gebruikte frituurvet in de containers inzamelen. Kijk voor meer informatie op
http://www.frituurvetrecyclehet.nl/

Eerste keer 2-vaks voor de D2
SPANNEND! Dit seizoen gaan we voor de eerste keer 2-vaks spelen en zijn we van de E1 naar
de D2 gegaan.
Na een geweldige vakantie zijn we alweer een paar weken vol enthousiasme aan het trainen.
Dat is ook hard nodig want we moeten veel leren, 2-vaks is toch weer anders dan 1 vaks. Alle
meiden vinden het super leuk en spannend om 2-vaks te gaan spelen. Onze trainsters Marit
en Elyn hebben even hulp gehad van Pim, ja toch best ingewikkeld om 2- vaks uit te leggen,
Pim dank hiervoor. Inmiddels zitten we op de goede weg. Zaterdag 24 augustus hebben we
met veel plezier meegedaan aan het toernooi in Nuland. We hebben alle wedstrijden
verloren, maar wel super veel geleerd en niet onbelangrijk een hele gezellige dag gehad met
als afsluiting lekker frietjes eten. Activiteiten commissie dank hiervoor. 7 september begint
voor ons de competitie, wij zijn er klaar voor.

Wil je iets toevoegen, neem dan contact op met Milou Toonen, e-mail: milou_toonen@hotmail.com. Iedereen
bedankt voor het meewerken aan deze nieuwsbrief!

In het najaar spelen de welpen tegen ODIO,Klimop en Spes. In de zaal komen er meer teams
bij o.a. Emos,ONA, hebben zich nu al aangemeld.
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