
1.5 M AFSTAND HOUDEN A.U.B.

CORONAVIRUS

v.v. SVI op 1.5 meter
AlleS wAt je mOet weteN VOOR eeN fIjNe StARt VAN het SeIzOeN!

v.v. SVI opgericht 1 september 1952
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Covid-19
In dit “1.5 meter” boekje tref je de regels en richtlijnen aan welke gelden

op ons Sportpark “De Siggels” en in ons clubhuis/buurthuis.

Ruim een half jaar geleden was Covid-19 nog een onbekend woord en was corona iets wat in 
China en later in Italië voorkwam. Vanaf half maart 2020 was er in Nederland sprake van social 
distancing en ging het land voor een groot deel op slot.

Na twee maanden konden de teugels beetje bij beetje gevierd worden en gingen we weer trainen. 
Voor de jongste jeugd zonder 1.5 meter afstand en overige jeugd en senioren met in achtneming 
van de 1.5 meter. Uiteindelijk mocht er weer volop worden getraind.

Nu de zomervakantie ten einde is, de trainingen begonnen zijn en de oefenwedstrijden ingepland 
staan, is het belangrijk de geldende  regels kenbaar te maken. En dat doen we met dit boekje. 
Daarnaast is het een goed moment om het bestuur van de club aan je voor te stellen en laten we 
zien hoe jij kunt helpen v.v. SVI de leukste club van Zwolle te laten blijven.

In dit boekje zul je veel bekende regels en richtlijnen tegenkomen. De regels en richtlijnen die wij 
hanteren zijn vastgesteld en opgelegd door de Rijksoverheid en moeten worden opgevolgd. Ook 
doen wij een appél op je eigen verantwoordelijkheidsgevoel. We willen namelijk zo min mogelijk 
als “politieagent” op te hoeven treden. Zo zul je looproutes aantreffen door middel van pijlen. 
Deze looproutes ben je verplicht te volgen. 

Op dit moment zijn we druk bezig om te realiseren dat we, ondanks de 1.5 meter, zo goed 
mogelijk als gastheer kunnen optreden. Dit houdt in dat je straks op meerdere punten je kopje 
koffie en dergelijke kunt kopen. 

Wij vertrouwen op je medewerking en hopen dat de maatregelen zo spoedig mogelijk opgeheven 
kunnen worden.

Samen maken en zijn wij de v.v. SVI!

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur

Geert Prins



1.5 M AFSTAND HOUDEN A.U.B.

Om voldoende leden en supporters te kunnen ontvangen heeft v.v. SVI een tent geplaatst
op het Henk Eenkhoornplein. Rondom het hoofdveld zijn markeringsstippen aangebracht

zodat iedereen op de juiste afstand 1.5 meter van elkaar staat.

Geef elkaar
de ruimte,

hou 1.5 meter
afstand!

welkom,
vergeet niet de 

registratie-
plicht!
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ook registratieplicht bij v.v. SVI
Wanneer je het clubhuis op ons sportpark bezoekt, moet je je registreren.

lees daarom deze informatie goed door, want bij v.v. SVI hebben we in verband met de 
registratieplicht de volgende maatregelen genomen: 

•  Voordat je de horecagelegenheid (het clubhuis) gaat betreden, moet er eerst een 
gezondheidscheck gedaan zijn. Je kan dit doen door de QR code te scannen op je telefoon. Je 
krijgt aan het einde van de vragen het bericht of je naar binnen kan. Dit bericht moet je kunnen 
tonen aan de medewerker van deze horecagelegenheid. Een tip is om een foto van dit bericht te 
maken zodat je niet iedere keer de check moet doen. Deze check is alleen voor vandaag geldig. 

•  Lukt het niet op je telefoon dan kun je de gezondheid check doen op de papieren versie die hier 
ligt, of probeer het online: 
https://www.horeca.com/gastregistratie/c/8a1a6ad9bfa4c78115803a4c2b105128ed631320

•  Wil je iets kopen en dit buiten nuttigen dan kan dit, je moet het clubhuis wel direct verlaten na je 
aankoop. 

•  Wil je iets in het clubhuis nuttigen dan kan dit natuurlijk ook. Je moet dan altijd zitten en de 
stoelen mogen niet verplaatst worden.
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De nieuwe fiets- en voetganger oversteekplaats is afgerond. Voorzitter Geert Prins, het blijft 
natuurlijk goed opletten omdat auto’s nog steeds voorrang hebben en soms nemen...

Na de
oversteek zal

de fietsenstalling
ook worden
afgerond!
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1.5 meter richtlijnen vanuit het
Algemeen Bestuur

 
Het Algemeen Bestuur heeft een bestuurlijke rol. Wat houdt deze rol tijdens een 

coronacrisis als deze in? Graag informeert het AB jullie wat zij en alle andere 
bestuursgroepen doen, om samen tot een goed samenspel te komen.

Rol vanuit het Algemeen Bestuur in een notendop:
Vanuit het Algemeen Bestuur hebben wij de volgende taken;
•   Toezicht houden of opstellen op naleving van de richtlijnen, registratieplicht en protocollen 

omtrent Covid-19. 

•   Het (AB) Bestuur wil geen rol als handhaver verkrijgen en ook niet in deze positie worden 
gebracht. Zoals onze voorzitter al in het voorwoord citeert; “Iedereen heeft zijn 
verantwoordelijkheid!”

•   Als AB zien wij erop toe dat alles in het werk wordt gesteld dat waar mogelijk de 
voetbalactiviteiten door kunnen blijven gaan. 

•   Beschikbaar stellen van financiële middelen. De tent voor de kantine is hier een recentelijk 
voorbeeld van. Door het plaatsen van een tent kan er op een veilige manier toch meer 
capaciteit worden gecreëerd. Uiteraard zal dit als gevolg hebben dat de club meer capaciteit 
kan creëren en dit meer inkomsten kan genereren. Daarnaast houdt het AB zich bezig met 
aanvragen van hulpfondsen vanuit de overheid en/of gemeente.

Gevelborden
geven de juiste 

route aan op
De Siggels!
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•   Onderhouden van contacten met andere voetbalverenigingen, SSZ, Gemeente, persgroep, 
ketenpartners etc. 

Kortom we zetten alles op alles om, ondanks de maatregelen, een sportief seizoen neer te zetten. 

Naleving protocol en richtlijnen:
In het draaiboek; “opstart seizoen”, staan uitgebreid de protocollen beschreven. Zolang er corona 
heerst, blijven deze richtlijnen van kracht. We volgen nauwlettend de maatregelen van het RIVM, 
KNVB en NOC-NSF en stellen waar nodig de richtlijnen bij. Deze zijn te vinden op onze speciaal 
ingerichte blog van v.v. SVI. Hier staan alle actuele zaken op.

handige sites waar je informatie vindt zijn:
https://nocnsf.nl/sportprotocol  |  https://voetbal.nl/protocol  |  https://www.rivm.nl

Tot slot, gebruik je “gezonde verstand”, laat je testen wanneer je twijfels hebt en bij een positieve 
uitslag meld dit direct bij het Algemeen Bestuur (of zorg dat het via een andere route bij het AB 
terecht komt). Durf elkaar op een respectvolle manier aan te spreken wanneer je van elkaar ziet 
dat de regels niet worden nageleefd. Zo houden wij met z’n allen ons sportcomplex open en 
kunnen wij doen waar wij goed in zijn, voetballen, ontspannen, sporten en genieten.

Voorzitter
Algemeen Bestuur

Geert Prins
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een sportief en gezond seizoen!
Bestuursgroep Voetbal

Voetbal gaat om plezier en samen proberen te winnen. Maar in tijden van 
corona is gezondheid het belangrijkste en moet je naast een voetbalvisie 

ook protocollen opstellen.

Mooi om te zien wat een plezier het weer geeft als er gesport mag en kan worden. Kinderen die 
weer lekker met de bal bezig zijn, jongeren die weer fanatiek worden en over voetbal praten en 
senioren die blij zijn elkaar weer te zien en samen een team vormen. Dat laatste is wat de basis is 
van een vereniging zijn. Je verenigen met gelijkgestemden. Voetballen en zeker ook erover praten.

Vanaf maart hebben we al vier keer ons protocol aangepast en ook nu zijn we weer druk bezig het 
protocol voor de seizoenstart compleet te maken en door te geven. Deze protocollen worden erg 
goed nageleefd en daar zijn we als vereniging erg blij mee. Voor iedereen moet het veilig genoeg 
zijn. Van supporter tot ouder en van kantinemedewerker tot speler.

Samen maken en zijn we de vereniging! 

Ik wil me nu richten tot vier groepen:
jeugd t/m 12 jaar, jongeren t/m 18 jaar, senioren en supporters.
Voor jeugd t/m 12 jaar gelden er gelukkig weinig regels en staan Plezier en Veiligheid voorop. 
Presteren komt later wel, maar inzet tonen en je best doen is natuurlijk wel belangrijk.
Voor de veiligheid werkt het goed als je je thuis omkleedt, naar de training of wedstrijd gaat 
en daarna direct weer naar huis gaat om je te douchen en om te kleden. Hetzelfde geldt bij uit 
wedstrijden. 

Voor jongeren t/m 18 jaar gelden iets meer regels. Ook hier staan Plezier en Veiligheid voorop, 
maar verwachten we van de selectieteams dat ze wel gaan leren wat Presteren betekent. Dus 
leren presteren is waar aandacht aan wordt gegeven door de trainers. Ook hier geldt: zoveel 
mogelijk bij trainingen thuis omkleden en gelijk naar het veld. En na de training naar huis om daar 
te douchen.

Van de senioren wordt ook verwacht dat ze het voorbeeld geven, dus hou die afstand voor en na 
de wedstrijd. Stem onderling goed af hoe je naar een training of wedstrijd gaat en laat niets aan 
het toeval over. Kleedkamers zijn geen ruimtes meer waar gedold wordt voor of na een training/
wedstrijd met elkaar (helaas), maar organiseer dat ergens anders. Zorg er met elkaar voor dat 
eenieder zich veilig voelt en ga niet met zijn allen tegelijk de kleedkamer in. Gebruik vooral je 
gezonde verstand.

Voor supporters van zowel v.v. SVI als onze tegenstanders geldt dat ze zich als gast gedragen 
en zich houden aan de protocollen. Zowel in de kantine (aanmelden via de site: horeca gast 
registratie) als langs het veld als toeschouwers bij v.v. SVI (ook aanmelden via de app. zodat we 
weten hoeveel en wie er aanwezig zijn, zie www.vvsvi.nl

Zo houden we gezamenlijk het voetbal door de week en op zaterdag letterlijk in de benen.
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wat staat ons verder nog te wachten:
De indeling van ons 1e elftal in de 1e Klasse OOST van de KNVB. Een mooie uitdaging met vele 
regionale derby’s waar spelers, staf en club naar uitkijken.

v.v. SVI 2 wil eindelijk die stap naar de 1e klasse gaan maken, zal het ze nu wel lukken?

Ook de jeugdteams die allemaal in de hoofdklasse spelen en willen laten zien dat ze daar minimaal 
thuishoren of meer… we zullen het gaan zien. Maar het belangrijkste blijft nog steeds het 
samenkomen en samen die mooie voetbalsport beleven.

Gelukkig zijn er, ondanks corona, veel nieuwe aanmeldingen; vooral bij de mini’s en zien we dat 
v.v. SVI nog steeds een aantrekkelijke vereniging blijft.

wat zijn de doelstellingen voor dit seizoen van de Bestuursgroep Voetbal:
•   Het behalen van de certificering door de KNVB als Lokale Opleidingsvereniging (klopt het beleid 

met hoe alles wordt georganiseerd, hoe er wordt getraind, of trainers gediplomeerd zijn etc.)

•   Het verder uitwerken van de voetbalvisie: onderbouw voetbalvaardigheden aanleren, 
middenbouw voetbal-tactisch leren spelen en met gelijke spelopvattingen en de bovenbouw 
leren presteren.

•   Elke speler laten ontdekken welke voorkeur en schaduwpositie hij of zij heeft en die verder 
ontwikkelen en vanuit die kwaliteit spelen. 

•   De spelprincipes van v.v. SVI vertellen en door vertalen naar leervormen: 
Aanvallend, initiatiefrijk, innovatief, creatief en uitdagend. 

Er is dus weer voldoende te doen komend seizoen.

Namens de gehele BG Voetbal wensen we elkaar een heel mooi,
sportief maar vooral ook gezond seizoen toe.

Met vriendelijke groet,
Arjan Jansen

Voorzitter BG Voetbal

Uitkijken naar 
mooie derby’s

in de KNVB
1e klasse Oost
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opzet Wedstrijdzaken

Van tenues tot scheidsrechters. En van het repareren van materialen 
tot het organiseren van toernooien.

KleDING
Bij v.v. SVI zijn alle teams voorzien van een standaard set aan tenues, die centraal worden ingekocht 
en beheerd door de kledingcommissie. Deze kleding is en blijft eigendom van de vereniging en mag 
alleen voor, na en tijdens door v.v. SVI georganiseerde activiteiten gedragen worden.

Wij dragen alleen kleding van het merk Quick, dat wij bij onze leverancier Spijkerman Sports 
inkopen. In de kledingautomaat in het buurthuis en via de webshop kunt u zelf ook, tegen een 
gereduceerd tarief, Quick sportkleding aanschaffen. 

De kleding wordt centraal, aan het begin van het seizoen in bruikleen uitgegeven en aan het eind 
van elk seizoen weer ingenomen. Alle pupillenteams (O8 t/m O12) hebben naast de tenues ook 
de beschikking over een trainingspak en een rugtas. Alle teams van O13 en hoger hebben de 
beschikking gekregen over een presentatiejack. 

Vragen over de kleding?
Dat kan via kledingcommissie@vvsvi.onmicrosoft.com

Draag met
trots het v.v. SVI 
tenue, en wees
er zuinig op!
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SCheIDSReChteRSzAKeN
Wij streven er wekelijks naar om alle wedstrijden die op een heel veld gespeeld worden te laten 
begeleiden door een, door de KNVB of v.v. SVI, aangestelde scheidsrechter. Onze ambitie is om 
dit seizoen stappen te zetten om de wedstrijden van de teams O8 t/m O12 te gaan voorzien van 
spelleiders. 

Sinds 2019 heeft v.v. SVI het 
felbegeerde KNVB/ARAG 
fairplay certificaat voor het 
gevoerde arbitragebeleid. Dit 
houdt ook in dat je bij v.v. SVI, 
in samenwerking met de KNVB, 
op een gedegen wijze opgeleid 
kan worden tot scheidsrechter 
of spelleider.

Voor het fluiten van wedstrijden 
zijn wij altijd op zoek naar 
enthousiaste dames en heren 
die een actieve bijdrage willen 
leveren.

Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Wijnand Visser via 06-50667572 of scheidsrechters@vvsvi.nl

tOeRNOOIeN
v.v. SVI organiseert jaarlijks een aantal toernooien waarvan de meest in het oog springende de 
Hanze Trophy is. Rondom de paasdagen is v.v. SVI samen met ZAC een voetballend middelpunt 
in Zwolle, een groot aantal teams van verschillende 
nationaliteiten komen naar Zwolle om de sportieve 
degens te kruisen.

Verder organiseert de Toernooicommissie 
jaarlijks, samen met de Activiteitencommissie 
het Snerttoernooi als aftrap voor het nieuwe 
jaar. Daarnaast wordt er voor nagenoeg alle 
leeftijdscategorieën aan het eind van het reguliere 
seizoen een toernooi georganiseerd. 

Vragen of meer informatie?
Dat kan via toernooien@vvsvi.nl

ACCOmmODAtIezAKeN
Onze prachtige accommodatie wordt onderhouden door de Commissie Accommodatiezaken. 
Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend worden kleine onderhoudsklussen uitgevoerd, de 
velden speelklaar gemaakt en materialen gerepareerd.  De gras- en kunstgrasvelden worden door 
de ROVA onderhouden.

Ga verstandig met de eigendommen van v.v. SVI om, zijn er defecten meld deze dan bij 
mtc@vvsvi.nl, zodat deze gerepareerd kunnen worden.
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Kleedkamergebruik op sportpark
De Siggels

Belangrijke informatie/voorschriften omtrent het gebruik van de 
kleedkamers op wedstrijddagen.

In verband met de voorschriften omtrent het coronavirus en het veilig gebruik van de 
kleedkamers gelden onderstaande regels/voorschriften:

•   Alle teams t/m O12, ook van de tegenstander, dienen thuis om te kleden/douchen. Er worden 
voor deze teams geen kleedkamers ter beschikking gesteld. 
Kleedkamer 6 is als uitwijkmogelijkheid beschikbaar. Hier mogen geen volwassenen naar 
binnen dus alleen de kinderen van deze teams.

•   Elke kleedkamer heeft een beperkte capaciteit, deze aantallen staan op de binnenkant van de 
deur aangegeven.

•   Elk team vanaf O13 (ook tegenstander) heeft 1 kleedkamer tot zijn/haar beschikking, wees dus 
op tijd en deel je team in zodat iedereen kan omkleden en douchen. 
Kijk goed op sportlink/voetbal.nl welke kleedkamer er voor jou en je tegenstander 
aangewezen is.

•   Voor alle teams (behalve v.v. SVI 1) geldt: neem je tassen mee naar het veld. Laat de 
kleedkamer leeg achter, ook na het omkleden voor de wedstrijd. Dit geeft ruimte om de 
doorloop sneller en soepeler te laten verlopen.

Deel dit ook met je tegenstander:
•   Kleedkamers mogen niet op slot voor/tijdens en na de wedstrijden en de deuren dienen zoveel 

als mogelijk open te blijven staan voor goede ventilatie.

•   Wij willen de ouders en/of verzorgers dringend verzoeken om thuis bovenstaande afspraken en 
voorschriften alvast uit te leggen. Wij zullen er als organisatie ook op toezien dat dit meerdere 
malen herhaald wordt op het voetbalveld. 

•   Laat waardevolle spullen (zoveel mogelijk) thuis, schrijf desnoods het telefoonnummer van je 
ouders aan de binnenkant van je arm.

Deze informatie wordt door middel van een speciaal boekje
‘v.v. SVI oP 1.5 MeTeR’ ook aan alle voetbalverenigingen in
onze stad en de regio verstuurd zodat zij ook op de hoogte zijn
van de voorschriften bij v.v. SVI.

Namens BG Wedstrijdzaken
Voorzitter Ralf van Hoorn
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We kunnen niet wachten…
De kalender van de Bestuursgroep Activiteiten

In verband met de huidige maatregelen tegen het coronavirus en het beleid 
hierop is het voor ons als Bestuursgroep Activiteiten erg lastig om een agenda 

te maken, zoals je dat jaarlijks van ons gewend bent.

Hopelijk kunnen en mogen we in het nieuwe jaar in ieder geval de Nieuwjaarsreceptie, 
Koningsdag, Familiedag en vele andere activiteiten weer organiseren. Daarover valt nu helaas 
nog niets te zeggen. Zolang we nog niet weten op welke termijn we weer wat meer mogen en 
kunnen zullen we moeten wachten op het beleid dat er vanuit de politiek gemaakt wordt.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje…
Ook wij vinden het erg lastig om de 1.5 meter te waarborgen bij activiteiten en willen niet in de 
problemen komen en de vereniging in diskrediet brengen. We proberen, zo snel als de regelgeving 
het weer toelaat, weer leuke activiteiten te organiseren.

De enige activiteit die op dit moment nog wordt georganiseerd is het maandelijkse klaverjassen 
op vrijdagavond. Hiervoor moet je je inschrijven en gelden ook de coronavoorschriften etc.
Heb je hier belangstelling voor, stuur dan even een mail naar: activiteiten@vvsvi.nl en wij zullen je 
de informatie hierover opsturen.

Al met al staan we te trappelen om weer leuke dingen te organiseren, maar we zijn ook aan de 
regels gebonden. We hopen dat de regels snel zullen versoepelen en we deze rare en vreemde 
tijd snel achter ons kunnen laten. Zodat we weer tal van gezellige en leuke activiteiten kunnen 
organiseren voor en met elkaar! Samen maken we de vereniging.

Mocht je interesse hebben in het organiseren van activiteiten voor de v.v. SVI, laat het dan weten 
via het ledenportaal en schrijf je in voor de functie (Algemeen lid BG Activiteiten) wij nemen dan 
contact met je op.

Namens de BG Activiteiten
Rudy van den Berg

Kom ook
helpen leuke
activiteiten

organiseren!
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Verder groeien samen met sponsoren...
Bestuursgroep Commercie

Wij zijn blij met de steun die sponsoren uitspreken. Contracten worden 
verlengd, opgewaardeerd en ook nieuwe sponsoren sluiten zich aan 

bij v.v. SVI. 

Wij zijn groeiende en weten dat vooralsnog vast te houden. Het bevestigt maar weer, dat we een 
trouwe achterban hebben die ervoor zorgt dat we niet stilstaan of achteruitlopen, maar dat we vol 
vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Om verder te kunnen groeien, is het belangrijk om het netwerk van onze bestaande partners 
en sponsoren te mogen gebruiken. U kunt immers, als sponsor, een ambassadeur van onze 
vereniging zijn. Daarmee vergroten we óns draagvlak en úw netwerk.

Zodra het weer kan en mag, zal er een sponsormiddag georganiseerd worden, waarbij er 
informeel contacten kunnen worden gelegd en onderhouden.

In combinatie met deze “1.5 meter Informatiegids” heeft de Bestuursgroep Commercie 
gemeend een speciaal aanbod voor bestaande en nieuwe sponsoren te doen:

•  1.5 meter reclamedoek aan toegangshek langs hoofdveld (tussen veld 1 en hoofdveld)
•  1.5 jaar
•  Voor slechts € 150,-

Aanbieding:
1.5 m reclame

1.5 jaar
150,- euro
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Seizoensgids
Ook in het nieuwe seizoen wordt er weer 
een seizoengids uitgebracht. Deze zal dit 
keer niet in september, maar na de 
herfstvakantie uitkomen.

•  Oplage: 7500 stuks.

•   Verspreiding: Zwolle-Zuid en omgeving, 
huis-aan-huis en sponsoren.

•   64 pagina’s full colour, met nieuws, 
achtergronden, interviews en informatie 
over v.v. SVI en MVO de Siggels.

Ook hier hebben we gemeend de tarieven weer laag te houden:
Advertentie 1/4 pagina Seizoengids € 125,-
Advertentie 1/2 pagina Seizoengids € 200,-
Advertentie 1/1 pagina Seizoengids € 300,-
     
Informatieaanvraag:
Bij de leden van de BG Commercie: Sjoerd Mensonides, Ruurd Klaver, Jan Kiers, Jan Willem ten 
Winkel en Marc Veldman of via sponsoring@vvsvi.nl

Voorzitter BG Commercie
Sjoerd Mensonides
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Wie de voetbaljeugd heeft,
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De Siggels: van clubhuis 
naar buurthuis!
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v.v. SVI 1 schrijft historie
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Anco Jansen kijkt terug
op zijn v.v. sVi-jaren!

MVo De siggels zet
de wijk in beweging!

met het hele gezin
voetballen bij v.v. SVI!

er is nog
ruimte om te 

adverteren in de
seizoensgids! 
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Houdt je op de hoogte over v.v. SVI...
Bestuursgroep Communicatie

De Bestuursgroep Communicatie zorgt ervoor dat algemene en belangrijke 
clubinformatie bij je terecht komt via de website, social media kanalen, e-mail

en middels de Flits. En helpen we bij de communicatie richting de pers.
Team- en wedstrijdinformatie ontvang je natuurlijk via de bestuursgroep

voetbal in je mailbox, via voetbal.nl en de app.

De BG Communicatie coördineert ook clubpublicaties als de seizoensgids en dit 1.5 meter 
boekje en zorgt mede voor de aankondigingen in de kantine middels de posters aan de muur en 
via narrowcasting op de tv’s. Tot slot zorgt onze groep er ook voor dat de ICT-zaakjes op orde zijn 
en verzorgen we de audiovisuele zaken. Genoeg te doen dus! 

Maar we doen het met een fijn team van vrijwilligers en vele handen maken licht werk. Zo zul je 
onze ICT-ers Frank van Raan en Cor Waning regelmatig op de club vinden voor de technische 
en audio visuele zaken, en komen alle mooie publicaties van vormgever Benny Michel.
Robert-Jan Spijkerman verstuurt maandelijks de Flits, en Johan Visser en Debby Tufo vormen 
onze vaste redactie. Jos ten Voorde zorgt ervoor dat een papieren versie van de Flits netjes 
afgeleverd wordt bij een kleine groep ‘oude garde’, en onze social media held is Joep Buimer. Tot 
slot is Kavish Ramdajawan onze webbeheerder en gaat hij hele spannende dingen doen dit jaar. 
Wat… dat laten we nu nog even in het midden c

Maar hulp kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. Wil jij wel helpen om de communicatie nóg leuker 
te maken? Wij zijn te bereiken via communicatie@vvsvi.nl (algemene zaken), via media@vvsvi.nl 
(aanleveren content) en ict@vvsvi.nl (ICT zaken).

Sportieve groetjes van:
Bianca Dubois secretaris
Riëtte Mulder-Lemein voorzitter

Voorzitter BG Communicatie
Riëtte Mulder-Lemein

Kom jij
helpen om de
communicatie
nóg leuker te 

maken?
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Samen maken wij de vereniging!
Bestuursgroep Leden

De bal rolt ondertussen weer voor de elftallen en ook achter de schermen 
gebeurd alweer het nodige. Ook zijn de vrijwilligers weer van start gegaan en 

deze zijn door de huidige omstandigheden harder nodig dan normaal.

Binnen de Bestuursgroep Leden zijn er wat wisselingen geweest en zijn een aantal functies 
die al langer vacant waren ondertussen ingevuld. Liesbeth Prins houdt zich bezig met de 
ledenadministratie. Arjo evertsen is druk met de ledencontributie. Op de positie van voorzitter 
Bestuursgroep Leden en voorzitter vrijwilligerszaken ben ik, Ralf Westenberg, ingestapt.

Afgelopen seizoen is er een onderzoek uitgevoerd omtrent onze vrijwilligers en daar zijn een 
aantal resultaten uit naar voor gekomen, waar wij als Bestuursgroep Leden mee verder 
gaan. De vrijwilligerscommissie wordt op dit moment opnieuw ingericht, waarvoor wij nog 
vrijwilligers zoeken, en het ledenportaal wordt verder ontwikkeld zodat deze nog efficiënter 
gebruikt kan worden. Het doel van de vrijwilligerscommissie is om al onze leden te informeren 
over en te activeren om vrijwilligerswerk uit te gaan voeren. Van elk lid van v.v. SVI wordt namelijk 
verwacht dat zij een bijdrage leveren aan onze mooie vereniging. Ook is het de taak van de 
vrijwilligerscommissie om zichtbaar te zijn voor haar vrijwilligers en om hun te begeleiden in het 
vrijwilligerswerk. Daarnaast zullen zij er voor zorgen om nieuwe vrijwilligers te werven en een 
geschikte taak voor hun te vinden. Dit betekent dat de leden die (nog) geen vrijwilligerswerk doen 
binnenkort benadert zullen worden om te praten over een bijdrage aan onze mooie vereniging.

Voor deze taken zijn wij nog hard op zoek naar leden die deze boodschap willen uitdragen en 
zich geroepen voelen om deze taak samen met de Bestuursgroep Leden uit te voeren. Verder zijn 
wij als Bestuursgroep Leden achter de schermen druk bezig om alles goed te organiseren en de 
zichtbaarheid hiervan volgt in de loop van het seizoen.

Voldoende werk aan de winkel, maar met volle energie gaan ook wij er dit seizoen vol tegen aan.
Mocht er interesse zijn om ons te helpen bij dit traject, neem contact op via onderstaand nummer.

Sportieve Groet
Ralf Westenberg

06-36488623
vrijwilligers@vvsvi.nl

leden dienen
een bijdrage te 

leveren aan
de club!
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Klaar voor de toekomst
Stichting mVo De Siggels

MVO de Siggels heeft in samenwerking met voetbalvereniging SVI de
afgelopen jaren hard gewerkt om het Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen van de vereniging op de kaart te zetten.
In onze ogen is dat goed gelukt!

Door middel van bijdragen van fondsen, kunnen wij trots melden dat het clubhuis klaar is voor 
de toekomst. Het clubhuis is nu meer dan enkel een voetbalkantine en dient inmiddels als 
buurthuis voor de wijk Zwolle-Zuid. Er vinden al diverse bijeenkomsten en (sport)evenementen 
plaats, hetgeen niet mogelijk zou zijn geweest zonder de verbouwing waarbij onder andere een 
invalidentoilet en een lift zijn gerealiseerd. 

Naast de verbouwing hebben we, dankzij de subsidie van de fondsen, ook een behoorlijke 
investering kunnen doen met betrekking tot aanschaf van sport- en spelmateriaal. We hebben 
gekozen voor een uitgebreid assortiment waarbij bijzondere aandacht is besteed aan materiaal, 
waardoor het ook voor de kwetsbare medemens mogelijk is om te komen sporten.
Onder andere FReePLAyeRS, waarmee we makkelijk volleybal en basketbal kunnen spelen, 
in hoogte verstelbaar zodat het voor iedereen is uit te voeren. Maar ook de aanschaf van een 
SHoWDoWN-TAFeL, waarmee we het mogelijk maken voor blinden en slechtzienden om deel te 
nemen aan sport- en spelactiviteiten. Een BeLeVeNISTAFeL, waarmee we senioren in beweging 
kunnen krijgen en de aanschaf van BeWeeGMATTeN waarbij we nagenoeg iedereen op een 
leuke digitale manier actief kunnen krijgen. 

Het ene moment is het buurthuis een plek waar kinderen komen na schooltijd, op een ander 
moment is het buurthuis een restaurant waar Syrisch of Indisch gekookt wordt. Van Internationale 
Vrouwendag tot theatervoorstelling “Positief Coachen”. Van jonge kinderen van de sport-BSO, 
internationale studenten van SUN en seniorenvoetbal “Walking football”, tot Koningsspelen en de 
Diabetes Challenge. Er gebeurt heel wat op en rond sportpark De Siggels, veel meer dan alleen 
voetbal.

Covid-19
De activiteiten die vallen onder MVO de Siggels zijn altijd activiteiten met actieve inschrijving. In 
samenwerking met Wilfred Spijkerman als beheerder van het buurthuis weten we daardoor altijd 
wie er wanneer in het clubhuis zijn.

Deze kennis en planning stelt ons in staat om controle uit te oefenen op het aantal aanwezigen in 
het buurthuis en we zullen daarin conform alle geldende protocollen handelen.
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Wat gaat jouw bijdrage worden?
Samen maken we deze mooie vereniging, en we zijn al heel goed bezig

met vele handen. Maar er is ook nog hulp nodig. Hieronder staat een lijst met 
taken waar hulp welkom is. Wat gaat jouw bijdrage worden?

AlGemeeN BeStUUR
Het algemeen bestuur zoekt hulp bij het volgende: 
2x een Algemeen Bestuurslid
•  Een Algemeen Bestuurslid met kerntaak contract beheer
•  Een Algemeen Bestuurslid met kerntaak linking pin tussen AB en BG’s
Een penningmeester met als kerntaak het (periodiek) innen van de contributies en het afletteren 
van de ontvangsten

fAIR PlAy COmmISSIe
•  Een drietal leden die zich bezighouden met het Fair Play beleid binnen v.v. SVI

VeIlIGheIDSCOöRDINAtOR
•  Houdt zich bezig op het gebied van allen vormen van veiligheid binnen de v.v. SVI

Aanmelden kan via: secretaris@vvsvi.nl

weDStRIjDzAKeN
Wil jij helpen om ervoor te zorgen dat de wedstrijden nog beter georganiseerd verlopen?
Samen maken we het waar!

•  Penningmeester BG Wedstrijdzaken:
Afhandeling facturen, budgetbewaking
Ralf van Hoorn  |  voorzitterwedstrijdzaken@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Medewerker Kledingbeheer:
Op afroep (± 2x per jaar) ondersteuning bij inname en uitgifte
Yvonne Trentelman / Anuschka Beenen  |  kledingcommissie@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Medewerker Accommodatiebeheer: 
Op maandag-, dinsdag- of vrijdagochtend uitvoeren van klein onderhoud
Marcel van Hoorn  |  mvanhoorn@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Medewerker Accommodatiebeheer Zaterdag:
Op zaterdagochtend of zaterdagmiddag uitvoeren van ondersteuning op de accommodatie
Marcel van Hoorn  |  mvanhoorn@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Medewerker Voetbalmateriaal:
Op afroep uitvoeren van onderhoud aan voetbalmateriaal
Ralf van Hoorn  |  voorzitterwedstrijdzaken@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Wedstrijdsecretaris Junioren:
Planning en coördinatie wedstrijden
Ralf van Hoorn  |  voorzitterwedstrijdzaken@vvsvi.onmicrosoft.com
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Samen maken
en zijn we de

v.v. SVI!

•  Planner Scheidsrechters:
Plannen van Scheidsrechters en spelbegeleiders
Wijnand Visser  |  wvisser@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Scheidsrechters:
Begeleiden van wedstrijden vanaf O13
Wijnand Visser  |  wvisser@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Spelbegeleiders:
Begeleiden van wedstrijden van O8 t/m O12
Wijnand Visser  |  wvisser@vvsvi.onmicrosoft.com

•  Medewerker Toernooien:
(Mede) organiseren van SVI toernooien
Maarten Spijkerman  |  mspijkerman@vvsvi.onmicrosoft.com

ACtIVIteIteN
Feestjes organiseren, het leukste wat er is!
Voor wanneer het weer mag, is de BG Activiteiten op zoek naar:

•  Een bestuurslid die wil helpen met het organiseren van activiteiten. Samen maken we het leuk!

COmmUNICAtIe
We zijn op zoek naar mensen die willen helpen om v.v. SVI goed zichtbaar te maken.

•  Perscoördinator: iemand die het leuk vindt om persberichten vanuit verschillende 
bestuursgroepen te coördineren en delen met de pers.

•  Vanaf januari: Voorzitter. Iemand die het leuk vindt om de bestuursgroep communicatie te leiden 
en samen met andere bestuursgroepen de lijntjes uitzet. Dus heb jij wat te vertellen? Nu is je kans! 
Mail naar communicatie@vvsvi.nl voor meer informatie of een kennismaking!

COmmeRCIe
BG Commercie is op zoek naar ambassadeurs die namens BG Commercie v.v. SVI promoten bij 
sponsoren en hun netwerk. Promotie van alle mogelijkheden waaronder het buurthuis, de stichting 
MVO en natuurlijk de voetbalvereniging.

Heb jij een interessant netwerk? Kom gerust even praten!
Informatie via: sponsoring@vvsvi.nl

leDeN
BG Leden is op zoek naar algemene leden voor Vrijwilligerszaken. Een vrijwilliger voor de 
Contributie. Mail naar vrijwilligers@vvsvi.nl als je wilt helpen bij deze belangrijke taken.
Samen maken we SVI en hier maak je het verschil!
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Voor informatie kunt u contact opnemen via:

info@vvsvi.nl

Of onze website raadplegen:

www.vvsvi.nl

Dit gidsje is online te vinden via:

vvsvi.nl/documenten

1.5 M AFSTAND HOUDEN A.U.B.

CORONAVIRUS

v.v. SVI op 1.5 meter
AlleS wAt je mOet weteN VOOR eeN fIjNe StARt VAN het SeIzOeN!
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v.v. SVI opgericht 1 september 1952


