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Mededelingen van het Algemeen Bestuur

Start voetbalseizoen 2021/22
Inmiddels zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld en lijkt het seizoen als vanouds van start te
zijn gegaan! Ouders langs de lijn, de supportersbus rijdt weer, volle kantine...wat hebben we dit
gemist! Op zich zou dat al voldoende reden zijn voor een feestje. Maar wat dit seizoen nog extra
bijzonder maakt, is ons 90 jarig bestaan. Hier gaan we in ieder geval een groot feest van
maken. Daarover meer in deze nieuwsbrief!
Wij wensen alle teams heel veel succes en al hun supporters mooie spannende wedstrijden toe!

Corona
Het gaat de goede kant op met corona en dus ook met de maatregelen. Zoals te zien was in de
persconferentie van 14 september jl. mogen we de 'anderhalvemetersamenleving' per de 25ste
loslaten. Wat fijn! Wel zullen we met ons m.b.t. de sportkantine aan de de horecaregels moeten
houden. Dat houdt in dat deze tot 0.00 uur volledige geopend mag zijn! Maar ook dat alle
personen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moeten kunnen tonen zodra zij de kantine
willen bezoeken. Dit roept allerei vragen op die wij op dit moment nog niet allemaal kunnen
beantwoorden. Wij gaan hier uiteraard mee aan de slag en zullen hier via de social media en
onze website over communiceren.

Spaaracties
Voetbalpassie
Het is je vast niet ontgaan dat de Albert Heijn en de KNVB een mooie samenwerking zijn
aangegaan in de vorm van de spaaractie Voetbalpassie. AWC doet hier graag aan mee en heeft
als spaardoel het opknappen van de accommodatie. Spaar je ook mee?
Zo spaar je mee voor onze vereniging:
1. Download de AH-app of ga naar de site
2. Bevestig je deelname en kies onze vereniging.
3. Spaar Voetbalpassiepunten bij iedere €1 aan deelnemende producten.
4. Sponsor onze vereniging met €1 voor iedere volle spaarkaart van 10 punten.

Grote Clubactie
Op 17 september a.s. begint de Grote Clubactie weer! Traditiegetrouw levert dit mooie extra
inkomsten voor de club op. Vorig jaar hadden we maar lieft €5.500,- met z`n allen opgehaald.
Dat was €1.600,- meer dan in 2019. Gaan we dit jaar weer voor een mooi recordbedrag? Op
korte termijn worden de loten uitgedeeld. Hoe sneller je begint, des te groter de kans dat je je
hele boekje leeg verkoopt. Dan houdt niet alleen de club maar ook jij een mooi centje hieraan
over!

Algemene Ledenvergadering
Op maandag 25 oktober a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Wij nodigen u
hiervoor van harte uit!
Tijdstip: 19.30 uur (eerste vergadering)
Locatie: Sportkantine s.v. AWC
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering zal vanaf 6 oktober a.s. te downloaden zijn op
onze site.

Clubnieuws
AWC 90 jaar!
Op 28 april 2022 bestaat sv AWC 90 jaar! We hebben
hier een speciale werkgroep voor opgericht die al hard
aan het werk is om dit jubileum uitgebreid en feestelijk te
vieren. Hoe en wat verklappen nog niet, maar wel
adviseren wij om het volgende weekend te reserveren in
je agenda: 22 t/m 24 april 2022.

Nieuwe shirts AWC Champions League
Atlético Madrid, Juventus, Fc Chelsea, Borussia Dortmund, Inter
Milaan, Liverpool... Welk kind droomt niet van een voetbalcarrière
bij één van deze clubs? Door de nieuwe shirts die Jody vd Velden
bij Driessen Makelaardij gewonnen had, kunnen onze jongste
leden nu al het gevoel beleven van de échte Champions League!

Nieuwe ballen gesponsord
Alleen met mooie nieuwe shirts zijn we er nog
niet. Ook dit jaar sponsort Yoast weer mooie
nieuwe Derbystar ballen. Maar liefst 100 stuks!
Dank je wel Yoast!
We zullen ze zoveel mogelijk in het net van de
tegenstander laten verdwijnen!

Jouw bedrijfsnaam op dit bord?
Onze vereniging wil een duurzamere sportclub worden en heeft zich aangesloten bij het Green
Boarding Netwerk. De Green Boarding is een nieuw boarding-concept met een 5 meter lang
LED-scherm met aan weerszijde een multifunctionele unit. Elke unit kent 3 toepassingen:
communicatie, luchtzuivering en zonnepanelen.
Zo uniek als de techniek, is ook het financiële model. De advertentie opbrengsten van de Green
Boarding worden namelijk gebruikt om de club te verduurzamen zonder zelf te investeren. Op
deze manier werken we aan een energie neutrale club en creëren we een duurzaam
sportklimaat voor onze leden. Hierdoor ontstaat er voor onze club meer geld voor de sport.
Werk je bij een bedrijf of ken je iemand die bij een bedrijf werkt dat het mogelijk interessant vindt
om op dit scherm te adverteren?
Neem dan contact op met Jos van Beek op 06 - 53 66 48 25 of via sponsoring@svawc.nl.

Vacatures
Zonder vrijwilligers kan AWC niet die fijne ontmoetingsplek zijn. Veel vacatures zijn al gevuld,
maar we zoeken nog steeds een aantal enthousiaste mensen met een groen wit hart.

Vrijwilligersbeleid: proceseigenaar en werkgroepleden
Wanneer: per direct
Wat:
Werkgroepleden: samen met de werkgroep Vrijwilligers het beleid opzetten en vormgeven.
Daarnaast het bestuur adviseren.
Proceseigenaar: leidinggeven aan de werkgroep.
Tijdsbesteding: 3-4 uur per week (opstart), 1-2 uur per week (voortzetting)
Wist je al dat je als vrijwilliger de borgstelling van de contributie kan terugverdienen? Daarnaast
staat vrijwilligerswerk goed op je cv en laat je zien dat je maatschappelijk betrokken bent! Check
voor meer info onze website over onze vacatures en over het terugverdienen van de
borgstelling!
Klik hier voor meer info over onze actuele vacatures!

Volgend overleg van het Algemeen Bestuur: maandag 04 oktober a.s.
Vragen en opmerkingen m.b.t. de nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar
communicatie@svawc.nl.

Vriendelijke groeten,
Algemeen Bestuur sv AWC

Volg ons voor actueel clubnieuws

Website

Facebook

Instagram

Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@svawc.nl toe aan uw adresboek.

