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Onze eerste digitale nieuwsbrief
Voor u ligt de eerste editie van De Digitale Schijnwerper, de digitale nieuwsbrief
van v.v. SIZO, met enig gevoel voor historisch besef.

“SIZO streeft naast zaal-

De nieuwsbrief zal zo’n 10 maal per jaar verschijnen met voetbal gerelateerde en
niet voetbal gerelateerde artikelen.

voetbal ook ideële doel-

Nieuwe huisstijl en website

wikkelen van allerlei lokale

In deze tijd van emails en social media vond het bestuur het een uitgelezen

initiatieven op het gebied

moment om tegelijk met de nieuwe digitale nieuwsbrief een nieuwe website op

van sport, spel en welzijn

te zetten als platform voor informatie uitwisseling met onze leden, aspirantleden, belangstellenden en geïnteresseerden. Zie www.voetbalverenigingsizo.nl

Ideële doelstellingen v.v. SIZO

stellingen na door het ont-

met een belangrijke focus
op de jeugd.”
-

Naast het zaalvoetbal streeft SIZO ideële doelstellingen na door het ontwikkelen
van locale- en (inter) nationale initiatieven op het gebied van sport, spel en welzijn voor de gemeenschap van Hillegom met een belangrijke focus op de jeugd.
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Ideële doelstellingen
v.v. SIZO
SIZO streeft naast het zaalvoetbal en de familiedag ook
ideële doelstellingen na,
gericht op lokale activiteiten in
Hillegom, maar ook (inter)
nationale activiteiten op het
<Eventueel een fotobijschrift>

gebied van sport, spel en
welzijn met een belangrijke
focus op de jeugd.

SIZO in de pers

Inmiddels is er al serieuze

Regelmatig verschijnen artikelen over SIZO in de locale- en regionale
dagbladen.

belangstelling voor deze
initiatieven van particulieren
maar ook van grote

Nieuw bestuur SIZO

organisaties.

De Hillegommer, 2 januari 2014

In het volgende nummer van

Lommerse: alles afgepakt

De Digitale Schijnwerper zullen

Haarlems Dagblad, 6 januari 2014

we ingaan op een aantal

SIZO nog steeds springlevend

concrete acties.

Witte Weekblad, 19 maart 2014
We willen als vereniging positief in het nieuws komen, samen met de
gemeenschap van Hillegom, bedrijven, sponsors en partners.
<Nieuw bestuur v.v.SIZO

met v.l.n.r. Ed Deen, Johan Veenstra, Hein Lommerse, Ed Groot en Pieter Smit
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Bestuurszaken
Het bestuur is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest om concreet
invulling te geven aan de doelstellingen die tijdens de algemene ledenvergadering
zijn gepresenteerd. Uiteraard vervullen wij de bestuursfuncties op basis van
gelijkwaardigheid en collegialiteit en hebben we de volgende verdeling vastgesteld:
Ed Groot (secretaris), Johan Veenstra (penningmeester), Ed Deen (voorzitter), Pieter
Smit (PR, communicatie en erfgoed) en Hein Lommerse (sportzaken).
Sam Seijsener ondersteunt ons om de vergaderingen in goede banen te leiden waar
wij heel blij mee zijn.
Lezers van het lokale nieuws hebben kunnen constateren dat SIZO een aantal keer in
de pers is geweest. De artikelen kunt u vinden op de nieuwe website.
We hebben in de Raad van Advies een zeer capabel en onafhankelijk orgaan die het
bestuur van advies dient om een goede bestemming te vinden voor de kleding en
materialen van de v.v. SIZO. Inmiddels zijn daar een aantal concrete stappen in
gezet. In de volgende nieuwsbrief wil de Raad van Advies dat graag met u delen.
Daarnaast komen de eerste verzoeken binnen voor financiële ondersteuning.
Met het gevaar iemand te kort te doen wil het bestuur Mart van Rooden
en Martine van Marsbergen hartelijk danken voor het uitzoeken, herstellen en
opslaan van de kleding.
Wij willen u ook wijzen op de nieuwe website www.voetbalverenigingsizo.nl
Op de website vindt u onder andere de laatste prestaties en het programma van de
zaalvoetballers. Het is meer dan de moeite waard om de kunsten van de heren live
te zien in de voetbaltempel die "de Vosse" heet. Hartstochtelijke aanmoedigingen
worden zeker gewaardeerd en anders is het na de wedstrijd als vanouds gezellig.
Tot slot kijken wij uit naar de familiedag die gepland staat op zaterdag 7 juni 2014.
Eindelijk weer gras in Hillegom onder de noppen, dat smaakt naar meer.
Het Bestuur

Raad van Advies
De Club van Honderd heeft altijd al geld ingezameld voor de jeugd op het gebied van
sport, spel en welzijn. SIZO wil daar graag mee doorgaan. Daarom is afgelopen 13 februari de eerste vergadering met de leden van de Raad van Advies gehouden. De Raad
van Advies is door het bestuur van SIZO ingesteld om het geld dat in kas zit te besteden
aan goede doelen.
De Raad is vrij om verzoeken te honoreren. De enige voorwaarde is dat de giften
moeten terugvloeien naar de gemeenschap waar SIZO uit is ontstaan. Zo beschikken we
ook nog over een grote opslag met voetbaltenue's. Daarmee willen we andere activiteiten steunen, zowel lokaal als (inter)nationaal.
Voor meer informatie of donaties kunt u contact opnemen met Martine van
Marsbergen, info@voetbalverenigingsizo.nl
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Historische terugblik

Colofon

Dat onze Schijnwerper in de loop der tijd veranderd is, is onder goed te
zien.

Ideeën, tips, vragen?
Postadres:
v.v. SIZO
Postbus 404
2130 AK Hoofddorp
Email:
info@ voetbalverenigingsizo.nl

Bezoek onze nieuwe website op
www.voetbalverenigingsizo.nl
Bestuur v.v. SIZO
Ed Deen
Ed Groot
Johan Veenstra
Hein Lommerse
Pieter Smit

voorzitter
secretaris
penningmeester
sportzaken
pr & communicatie /
erfgoed

v.v. SIZO

Activiteitenkalender
Zaterdag 7 juni 2014 SIZO Familiedag
Noteert u alvast in uw agenda. We houden de familiedag op zaterdag 7 juni
met allerlei activiteiten zoals een grasvoetbaltoernooi in Hillegom.
Nadere details van de dag volgen in het volgende nummer van De Digitale
Schijnwerper.

Zaalvoetbal
Hoewel het zaalvoetbalseizoen bijna ten einde is, is het zaalvoetbalteam van
SIZO ook deze zomer nog te bewonderen. In Sporthal Meerzicht te
Lisse zal nog een SIZO zaalvoetbaltoernooi georganiseerd worden. Zodra
datum en tijdstip bekend zijn, zullen wij u via de website of via de
facebookpagina Vv sizo zaalvoetbal op de hoogte houden.
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Zaalvoetbal
Gespeeld

Het zaalvoetbalseizoen van SIZO zit er nagenoeg op.
SIZO heeft een goed seizoen gespeeld en zal op een
keurige 2e plaats eindigen. In de beker heeft het zaalvoetbalteam de poulefase van de bekercompetitie gewonnen en strandde het team uiteindelijk bij de laatste
16.
Het afgelopen seizoen zijn de meeste thuiswedstrijden
gespeeld in sporthal De Vosse in Hillegom. Met vaak
een enthousiaste groep fans zijn er zeer leuke en spannende wedstrijden gespeeld waarbij het team uiteindelijk zijn meerdere heeft moeten kennen is De Stal, de
ploeg die als enige in staat is geweest SIZO te verslaan.
Aan het eind van het seizoen is een bedankje wel op
zijn plaats, voor onze perschef en fotograaf Mart van
Rooden voor het registeren van al onze wedstrijden dit
seizoen, onze coaches en de sponsors, Sole zonwering
en HVM Electrotechniek.
Ook komend seizoen gaan wij door en we zullen u op
de hoogte houden van onze verrichtingen.

Punten

1.

ZVS/De Stal 6

20

55

2.

SIZO 1

19

43

3.

BSM 5

20

35

4.

ZOG 11

20

34

5.

Hillegom sv 2

18

33

6.

Sekura 1

19

33

7.

DSK 2

19

27

8.

ZOG 14

20

19

9.

Zandvoort Noord 4

19

18

10.

ZOG 17

18

6

11.

BSM 6

20

6

Statistieken: 13 overwinningen, 4 gelijke spelen en
slechts 2 nederlagen.
Doelsaldo: 113 doelpunten voor, 72 tegen.

Ook zaalvoetballen?
Neem contact op via info@voetbalverenigingsizo.nl

Mart van Rooden (fotograaf), Dave van Haastrecht, Niels Bleijenberg, Daniële Hotton, Kevin van der Raad, Jan van der Waal
(coach), Dion van Hesslingen, Hans van Marsbergen, Johan Veenstra, Clemens van Haastrecht (coach).
Niet op de foto: Martin Souer, Jeroen Bakker
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