
 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van augustus. Wellicht ben je net terug van vakantie of heb je de vakantie nog voor de boeg. 
Bij SV Oosterheem wordt in ieder geval al  hard gewerkt aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. 

De nieuwe kantine 

Volgende week zal de oude kantine definitief gesloopt en afgevoerd worden. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor ons 
nieuwe clubgebouw die snel hierna geplaatst zal worden. De aannemer is momenteel druk bezig om de kantine op te bouwen 
(zie onderstaande foto’s). De verwachting is dat de kantine eind augustus opgeleverd zal worden. De officiële opening zal in 
september plaatsvinden. Daarover zullen we je nog uitvoerig informeren. 

 

Trainingsschema 

Het trainingsschema is bijna gereed. Het is een flinke puzzel om elk elftal voldoende gelegenheid te geven om optimaal te 
kunnen trainen. We zullen de komende maanden de opkomst tijdens de trainingen dan ook goed in de gaten houden en het 
schema daar misschien nog op aanpassen. Het schema gaat in op 26 augustus a.s. (senioren 12 augustus). Eén en ander is 
echter nog afhankelijk van ons hoofdveld. De gemeente heeft deze momenteel nog niet vrijgegeven waardoor de 
mogelijkheden om te kunnen trainen de eerste weken wellicht nog beperkt zijn. Houdt de website in de gaten voor de laatste 
update (en het trainingsschema).  

Jeugdtoernooien HULP gezocht 

Het lijkt nog ver weg maar binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de jeugdtoernooien die in mei en/of juni (2020) 
zullen gaan plaatsvinden. De vereniging is op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die hier een bijdrage aan willen geven. 
Twijfel niet, meld je aan: bestuur@svoosterheem.nl De jeugdtoernooien kunnen alleen succesvol zijn als hier vanuit de 
vereniging zelf een bijdrage aan geleverd wordt. 

Zaterdagselectie seizoen 2019/20 

De zaterdagselectie is afgelopen zaterdag begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de komende 
nieuwsbrieven zullen we regelmatig stilstaan bij de prestaties van ons vlaggenschip. Vanzelfsprekend zullen we ook de andere 



elftallen volgen en hoogtepunten vermelden. Wilt u kennis maken met ons eerste? Dat is mogelijk! Op 31 augustus spelen we 
voor de beker thuis tegen Hazerswoudse Boys. Wij nodigen u graag uit. 

 

Competitie-indeling 

De seniorenteams op de zaterdag zijn het zelfde gebleven. Op de zondag is er een seniorenteam bijgekomen. Dit wordt het 1e 
zondag-team. De andere 2 teams schuiven door. De poule en bekerindelingen zijn op dit moment alleen van de eerste 3 
seniorenteams bekend. Deze kun je via website en voetbal.nl terugvinden. Zodra de KNVB de overige teams heeft ingedeeld 
zijn deze ook via deze kanalen te zien. Heb je de Voetbal.nl App nog niet, installeer hem dan. Hoe je dit doet is op onze website 
te zien. 

Accommodatie 

We krijgen een nieuwe kantine. Daarnaast wordt op de achtergrond druk gewerkt aan de verbetering van de accommodatie. 
De eerste ideeën worden uitgewerkt en zullen de komende maanden uitgevoerd worden. Het doel is dat onze accommodatie 
er fris en netjes uit komt te zien. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd of u nog leuke gedachtes heeft! 

Kernwaarden 

SV Oosterheem heeft in haar beleidsprogramma 5 kernwaarden benoemt. Hierop komen wij in de volgende nieuwsbrieven nog 
uitgebreid terug. Wel willen wij in deze nieuwsbrief de kernwaarden nog eens ter herinnering oproepen. 

 

Tot Slot 

Wij wensen de leden die nog met vakantie gaan bij deze een hele fijne vakantie. Wij zien u binnenkort graag weer terug bij SV 
Oosterheem. 

Het bestuur van SV Oosterheem 

 

 

 

 

 

 


