Nieuwsflits ‘de Rooyse Rakker’ September 2022
We zijn weer begonnen!
De eerste trainingen hebben plaatsgevonden. Er staan prachtige nieuwe goals op de velden. De kantine is weer brandschoon door de
grote schoonmaak. Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen en kunnen niet wachten tot het fluitsignaal van de eerste
wedstrijden.
In deze nieuwsflits lees je belangrijke informatie over:

De gloednieuwe ledenpasjes

Onze nieuwe kleding

De thuiswedstrijd op zaterdag 10 september
We beginnen met het voorwoord van Wim Vievermans, voorzitter a.i.
Openingswoord van Wim Vievermans
Op het moment dat jullie deze nieuwsflits lezen, heeft heren 1 zijn eerste competitiewedstrijd al gespeeld. Voor alle andere teams
staan we aan het begin van een nieuw seizoen 2022-2023. Wat is er in 1 jaar veel veranderd.
Niet alleen de promotie van Heren 1 naar de 4e divisie, maar ook hebben we een nieuw enthousiast bestuur, is onze nieuwe
kledinglijn voor iedereen beschikbaar en werken we met een nieuw logo. Zo maar enkele ontwikkelingen van de afgelopen periode.
Er wordt weer positief over SV Venray gesproken, " voor iedereen, voor altijd". Laten wij samen deze positieve sfeer met elkaar
behouden. Persoonlijk ben ik supertrots op de uitdrukking op elk shirt "onze trots, sinds 1945".
Er staat de komende tijd weer veel te gebeuren:
 het ontbijt voor alle senioren-elftallen op de eerste competitiedag.
 de activiteiten bij de 2de thuiswedstrijd van heren 1 op zaterdag 10 september.
Hier nodigen we graag alle leden voor uit!
Vanzelfsprekend blijven er vele uitdagingen bestaan; denk hierbij aan het vinden van voldoende vrijwilligers (o.a. jeugdleiders en
scheidsrechters) en het regelen van vervoer naar uitwedstrijden.
Wij wensen iedereen een mooi, gezellig en sportief seizoen toe.
Tot ziens op ons sportpark.
De ledenpasjes
Vanaf dit seizoen werken we met digitale ledenpasjes. De pasjes zijn toegestuurd via e-mail.
Met dit pasje krijg je toegang tot de wedstrijden van Heren 1. Op het ledenpasje staat namelijk een unieke QR-code die bij de kassa
wordt gescand. Ook krijg je met je pasje speciale kortingen bij sponsoren.

Laat je het pasje liever niet scannen op je telefoon? Je kunt het pasje ook uitprinten.
Heb je geen ledenpasje ontvangen? Mail dan naar onze secretaris Loes Ewals: secretaris@svvenray.nl.
Deze ledenpasjes zijn verstrekt aan spelende leden, vrijwilligers, ereleden, sponsoren en steunende leden. Ben je geen spelend lid,
vrijwilliger, erelid of sponsor? Dan kun je je aanmelden als steunend lid. Hiervoor geldt een bijdrage van € 75,- per seizoen.
Voor deze bijdrage krijg je toegang tot alle wedstrijden van heren 1, de nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering. Met
een steunend lidmaatschap steun je onze prachtige club, kun je gratis naar alle wedstrijden én 'hoor je er ook echt bij’. Aanmelden
kan via secretaris@svvenray.nl.
Nieuwe kledinglijn SV Venray
Inmiddels zijn al onze teams voorzien van nieuwe wedstrijdshirts. De broekjes en sokken kunnen alle leden aankopen bij Sport 2000
in Venray of in de webshop via www.svvenray.nl. Er geld een openingsaanbieding tot en met 15 september. Heb je vragen over de
nieuwe kleding? Neem contact op met kledingfonds@svvenray.nl.
Sponsoring
In de afgelopen maanden zijn er diverse (nieuwe) sponsors geweest die zich hebben aangesloten bij SV Venray. Wij danken onze
sponsors voor hun sportieve bijdrage! Voor alle sponsorconcepten (inclusief sponsoring voor nieuwe kleding) kun je contact
opnemen via sponsoring@svvenray.nl.
10 september thuiswedstrijd
Op zaterdagavond 10 september om 19.30 uur speelt heren 1 haar 2e thuiswedstrijd tegen Sportclub Silvolde. Voor deze avond
willen we graag al onze leden uitnodigen. Naast de pupil van de week hebben we weer een nieuw jeugdteam van de week. Ook
hebben we oud-spelers, vrijwilligers en bestuurders uitgenodigd. Tot slot staat er een mooi sponsorevenement gepland en is er voor
de gehele avond een DJ. Al onze leden hebben gratis toegang voor dit evenement op vertoon van de ledenpas (met QR code). Kom
gezellig kijken!
Vrijwilligers
Al eerder hebben we jullie laten weten dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. We kunnen binnen alle geledingen nog extra
handjes gebruiken. Bij de scheidsrechters (zowel actieve scheidsrechters als mensen die e.e.a. willen regelen), facilitaire zaken
(onderhoud op en rondom het sportpark), kantinepersoneel en mensen voor de activiteitencommissie (jeugd en senioren) kunnen
we echt nog mensen gebruiken. Je kunt je hiervoor voor melden bij Paul Rutten (paulrutten@svvenray.nl). Hopelijk maken we dan
snel kennis!
Speciaal verzoek voor onze jeugdleden vanaf 14 jaar, kom gezellig in onze kantine werken. We bieden je leuk, afwisselend werk én
betalen goed. Je kunt je elk weekend flexibel inplannen! Interesse, kom langs en meld je bij Math v/d Bekerom;
mambekerom@home.nl.

