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Agenda 
 
8 september  bedrijvencompetitie tennis 
13 september ladies night tennis 
22 september vriendjes en vriendinnetjes             
                      tennismiddag 
12 oktober  Algemene leden vergadering 
13 oktober  klaverjassen 
 
 
 
 

Wist je dat... 
 

 De bestuurskamer een facelift heeft 
gekregen? 

 De contributiefacturen voor voetbal en 
dart zijn verstuurd en dat de eerste 
betalingen al binnen zijn? 

 Binnenkort weer appeltaart – opbrengst 
voor de club – te bestellen is bij Hanita? 
De kosten voor zo’n overheerlijke 
appeltaart €10,00 is? 

 De kascontrole door Martin en Jos heeft 
plaatsgevonden? 

 De ALV 12 oktober is en dat het thema 
voor de ALV: Herinnert u zich deze 
nog wordt uitgewerkt? 

 SVA bij het schipholfonds weer subsidie 
aan mag vragen (dit mag 1x in de 3 
jaar)?  

 Als iemand een goed idee heeft dit kan 
opsturen naar het secretariaat, zodat 
dit besproken kan worden.  

 Het trainingsveld is opgeknapt met 
nieuwe drainage, zand, grond en gras? 

 De najaarstenniscompetitie van start 
gaat in september? 

 Ook de voetbalschoenen weer 
opgezocht moeten worden? 

 Er 2 senioren en 2 junioren teams zijn 
ingeschreven? 

 Wij iedereen weer veel succes wensen 
dit seizoen? 
 

Nieuwsbrief 

Van de voorzitter 
 
De zomervakantie zit erop, de batterijen zijn opgeladen en 
ik verwacht dat iedereen weer staat te trappelen om de 
velden/banen op te gaan!  
Terugkijkend op de afgelopen zomer is het Nederlands 
voetbal weer eens goed op de kaart gezet door de 
fantastische prestaties van de Oranje-dames. Met oud-SVA-
lid Renate Jansen in de gelederen werd de Europese titel 
binnengesleept, een unieke prestatie! Ik hoop dat dit 
resultaat de teams motiveert om het nóg beter te doen dan 
afgelopen jaar. Geen makkelijke opgave, met name voor de 
JO15-1 die dit seizoen flink aan de bak zullen moeten!  
Voor de tennissers staan er (hopelijk!) ook weer een paar 
mooie nazomeravonden op de agenda: de 
najaarscompetitie gaat half september weer van start en 
we hebben ook nog de bedrijvencompetitie die binnenkort 
verder gaat. Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om 
vrij te spelen. Wist u dat er een (erg populaire!) ‘Vrij 
spelen’ Whatsapp-groep bestaat? Via deze app kunt u 
eenvoudig met andere leden afspreken om te tennissen. 
Aanmelden met uw mobiele nummer kan bij Marga Opstal 
(marga.opstal@hccnet.nl)! 
Na een rustige zomerperiode zullen we ook weer meer 
darters in de kantine zien. Nu de dagen korter worden, 
wordt het weer leuker om binnen bezig te zijn en nieuwe 
dartleden zijn altijd welkom! Op donderdagen wordt er 
standaard een pijltje gegooid en er gaan ook geruchten 
over een heus Abbenes Open… Binnen of buiten, er is dus 
weer genoeg te doen op de club in de komende maanden.  
Veel sportplezier!  
 
Rick Krenn 
 

OPROEP! 
Ga je verhuizen of heb je ander werk? Zijn er daarom of 
andere redenen voor een adres-, telefoonnummer-
wijziging, of is je e-mailadres veranderd? Geef het aan 
ons door! Via e-mail secretariaat@svabbenes.nl of 
financiën@svabbenes.nl! Alvast bedankt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur           
Voorzitter  Rick Krenn   
Secretaris  Hannelore Vermeere 0252-422788 
Penningmeester  Hanita Ruijgrok  0252-544805 
Coördinator Tennis   Ria Vermeere  0252-544603 / Marja Witte  0252-685686 
Coördinator Voetbal Rob Jansen  0252-544648/Hans Bezemer 06-27036481 
Coördinator Dart  Bart Verdel  0252 545886 

Website  : www.svabbenes.nl  
Telefoon       : 0252-545811 
Bankrekening : Rabo: NL44 RABO 0106 2573 31 
    ING: NL28 INGB 0004 3087 41  
Kopij   : secretariaat@svabbenes.nl 
 

Huldiging Oranjetopper Renate 
Jansen 
Zondag 13 augustus hebben SV Abbenes, de 
Jeugdraad en de OEV de handen ineengeslagen 
om oud-SVA’er Renate Jansen, Europees 
Kampioen 2017, te huldigen! Het hele dorp 
was oranje aangekleed en tijdens de rondrit 
van Renate groeide en groeide de stoet van 
trotse fans achter de open auto waarin zij zat. 
Het eindpunt was de kantine van SVA, waar 
Renate luidkeels werd toegezongen door de 
enthousiaste aanwezigen. Na toespraken van 
de voorzitters van de OEV en SVA nam Renate 
zelf het woord om haar dank uit spreken, 
waarna ze als een ware kampioen iedereen 
gelegenheid gaf voor felicitaties, 
handtekeningen en een praatje. Als SVA zijn 
we natuurlijk ontzettend trots op Renate en 
het kampioenschap, we hopen dat haar 
prestaties inspiratie zijn voor een nieuwe 
generatie vrouwelijke toppers! 

 

LADIES NIGHT 13 SEPTEMBER 

Na een geslaagde ladies night in juni, organiseren Chantal 
en Clara op woensdagavond 13 september de 2e ladies 
night. We starten om 19.00 uur en spelen in principe 3 
rondjes van een half uur. We hebben weer voor lekkere 
hapjes gezorgd en hopen dat jullie je allemaal aanmelden. 
De kosten zijn € 5,-- p.p. 

Het thema begint met de letter S, dus laat je fantasie 
maar gaan als het maar met een S begint. Kom gezellig 
meedoen en je kunt gerust een vriendin meenemen. Je 
kunt je aanmelden via de mail: cstolpski@gmail.com of in 
de vrij spelen app. 

VRIENDJES EN VRIENDINNETJES TENNISSEN 22 SEPTEMBER 

Op vrijdagmiddag 22 september wordt de vriendjes en vriendinnetjes tennismiddag gehouden van 16.00 tot 
17.30 uur. We gaan leuke tennisspelletjes en een wedstrijdje doen. 

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Je kunt je aanmelden via de mail: cstolpski@gmail.com. Wil 
je de naam/namen en leeftijd doorgeven? Indien er een tennisracket nodig is, graag doorgeven. We hebben 
een paar rackets beschikbaar. 

Heb je bardienst, er kan mogelijk een 
‘mystery guest’ aan je bar komen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het handhaven van de 
leeftijdsgrens (18 jaar) bij veel verenigingen nog 
regelmatig te wensen overlaat. Wat veel verenigingen zich 
niet realiseren is dat het niet naleven van de wetgeving 
voor de vereniging grote gevolgen kan hebben. Het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 
aangekondigd binnenkort een onderzoek uit te laten 
voeren bij clubs door de inzet van 'mystery guests'.  
 
'Mystery guests' 
Regelmatig voeren gemeentes en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport steekproeven uit aan de 
hand van een bezoek van een 'mystery guest'. Blijkt bij 
zo'n bezoek dat je als vereniging de leeftijdsgrens niet 
hanteert, dan loop je het risico op een fikse boete of kan 
je zelfs je licentie om alcohol te schenken verliezen. Zorg 
dus dat jouw vereniging de leeftijdsgrens goed naleeft.  
 
Verantwoord alcoholbeleid 
Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker 
voor vrijwilligers achter de bar, lang niet altijd makkelijk. 
Zij zorgen ervoor dat clubleden na het spelen nog gezellig 
van een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee.  
 

De data van het klaverjassen zijn bekent! 
Zet ze alvast in je agenda en geef je een week van 
te voren op bij Corrie Raams of via e-mail van het 
secretariaat. We beginnen om 20:00 uur en spelen 
3 rondes. De data zijn: 13 oktober, 10 november, 
8 december, 19 januari, 16 februari, 23 maart! 



 
 

   

Vandalisme op het park 
Op zaterdag 19 augustus is geconstateerd dat er in de voorafgaande week vernielingen zijn aangericht op het 
clubterrein. Bij het trainingsveld staan drie bakken voor gravel, groen en afval, gescheiden door twee stapels 
tegels. Een van die stapels is gesloopt doordat de tegels van de stapels in de bakken zijn gegooid en in veel 
gevallen gebroken zijn. Zoals op de foto te zien is, gaf dit veel troep en moest er flink gesjouwd worden om 
de stapel weer te herstellen en puin af te voeren. Of het nu om ‘kattenkwaad’ of een moedwillige actie gaat, 
we betreuren dat dit is gebeurd. Het clubterrein is voor ons allemaal en we verwachten van iedereen dat er 
op een normale manier mee wordt omgegaan. Erg jammer dus! Mocht iemand weten wat er precies is 
gebeurd, meld je dan vooral bij het bestuur. 
 


