Alle communicatie verloopt zoals bij alle verenigingen
tegenwoordig hoofdzakelijk via het internet. Wij kennen:
Teamers systeem voor specifieke SEV Walking Football
informatie over trainingen en eventuele (uit) toernooien.
Emails via allstars.sev@hotmail.com voor algemene

HEIMWEE NAAR HET GRAS ?
KOM GEZELLIG NAAR

Walking Football mededelingen als ziekte, nieuws etc. en
eventuele afgelastingen.
De derde helft luchtige zaken en de keek op de week.

en speel een ( gratis) keertje op proef mee !

De Walking Football commissie van SEV bestaat uit 3
personen en hun taken zijn als volgt verdeeld:
Jan van Haastrecht, voorzitter 06-18475535
Gerard Heijnen, technische zaken, 06-36487976
Wim Jansen, secretaris, communicatie 06-51198420
Ook voor eventueel persoonlijk contact of informatie.
De toernooi commissie voor ons eigen toernooi bestaat uit
bovengenoemden en Roel v.d.Wolde en Pieter Korving.

Contact en info: allstars.sev@hotmail.com

60+ VOETBAL puur voor je plezier!
Sportparkweg 4 2263SX Leidschendam
Kom gerust eens kijken ! donderdags 15.00 uur en
sluit gezellig vanaf ca. 16.30 aan bij de derde helft!
Daar worden

bevelen het Walking Football ( Wandel Voetbal ) aan !

grote problemen

tijdens de ludieke

SEV KEEK OP DE WEEK klein gemaakt!
www.sev-voetbal.nl voor volledige clubinfo

Op een ledenvergadering als een idee ingebracht door

Het speciale 60+ lidmaatschap voor Walking Football bij

onze oud-voorzitter Sjoerd Koster en opgepakt door een
aantal SEV oudgedienden, w.o. Jan Noordermeer , Jacques

SEV bedraagt voor het seizoen 2020 € 108 euro.
Wat houdt het lidmaatschap van SEV in ?

Remmerswaal en Ton Vester en daarmee weer een nieuwe
voetbaltak van SEV erbij, Walking Football, waarmee SEV

Toegang op de jaarlijkse algemene ledenvergadering
( meedenken kan ) en een aanvullende KNVB verzekering,

wederom zijn maatschappelijke betrokkenheid etaleert,
er is al 25 jaar ook het G(ehandicapten) voetbal mogelijk.
Dus zomaar begonnen met een handjevol SEV

polisvoorwaarden zijn opvraagbaar bij de secretaris SEV.
Bijna het gehele jaar door trainen , als de weersomstandigheden het toelaten, sporten o.l.v. een

oudgedienden en nu in 2020 uitgebreid tot ruim 20
spelers uit Leidschendam-Voorburg met een verleden bij

gediplomeerde trainer.
Je traint in eigen kleding, SEV stelt de faciliteiten,

o.a. Wilhelmus, RKAVV, Tonegido, DEVJO, Voorburg
(Forum Sport ), we organiseren een jaarlijks Old Stars en

kantine en het trainingsmateriaal beschikbaar zoals ballen
en gekleurde hesjes en bij uit toernooien uniforme SEV

Old Music Festival met 16 teams, met als afsluiting een
BBQ en live muziek, ook voor de familie van de sporters.

kleding om netjes voor de dag te komen.
Deze kleding krijgt u in bruikleen en wast uzelf.

Good Old Sjoerd had dus inderdaad een goed idee!
Er wordt iedere donderdagmiddag vanaf 15.00 uur

We beginnen met een lichte training, gevolgd door
onderlinge partijtjes en na afloop lekker douchen en in de

getraind en er worden onderlinge partijtjes gespeeld op
het hoofdveld met kunstgras en we spelen regelmatig een
toernooi in binnen- en soms ook in het buitenland.

kantine of buiten op het terras de derde helft.
Er is geen barbezetting, doen we bij toerbeurt zelf en er
kan alleen met de pinpas betaald worden, dus zelf
onthouden en wordt het verbruik op goed vertrouwen aan
het einde van de derde helft via de pinpas betaald.
SEV kent een verplicht vrijwilligerstaken beleid voor alle
leden, Walking Football is daarvan vrijgesteld, maar het
kan soms voorkomen, dat er een beroep op medewerking
wordt gedaan bij b.v. eigen trainingen, (jeugd) toernooien
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en voor lichte werkzaamheden of fluiten bij de jeugd.

