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Van het sanctiebeleid gaat hopelijk een
preventieve werking uit. Het is nooit leuk om
een straf te krijgen, dus is het beter om dat te
voorkomen.

Roermonds meiden en vrouwenvoetbal

Voor het eerst
In de algemene ledenvergadering van 14
december werden afspraken gemaakt over het
verbeteren van de communicatie binnen
SVC2000. Deze nieuwsbrief is één van die
afspraken.
Voortaan gaan we na elke bestuursvergadering
voor onze leden vermeldenswaardige zaken in
de rubriek ‘Uit de bestuurskamer’ publiceren.
Het doel is om leden en lezers van de website
in kort bestek te informeren. Zijn er vragen
naar aanleiding van dit nieuws, dan bel gerust
even naar onze voorzitter, Arno Bendermacher,
mobiel op 06 53 15 42 13.

Mutaties lidmaatschap op website
Wil je stoppen met voetballen, naar een andere
vereniging gaan, je lidmaatschap veranderen
of ga je verhuizen? Dat kan natuurlijk.
De ‘spelregels’ die hiervoor binnen onze
vereniging gelden, hebben we vastgesteld en
staan binnenkort op de website. Voor iedereen
is dan duidelijk hoe dat moet.

Sanctiebeleid in onze vereniging
SVC2000 staat voor de handhaving van een
set waarden en normen en kent een
sanctiebeleid. Dat is beschreven op één A4-tje,
dat je op onze website kunt vinden:
https://www.svc-2000.nl/wpcontent/uploads/2018/09/SanctiebeleidSVC2000.pdf
Gebeurt er iets dat niet door de beugel kan,
dan wordt dat behandeld door de sanctiecommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die zich buigt over de zaak en snel een
uitspraak doet. Lik-op-stuk reageren is hier het
motto en dat betekent dat geprobeerd wordt
een zaak binnen een week af te ronden.
We hebben besloten de inhoud en de
werkwijze van ons sanctiebeleid nog eens
binnen de vereniging onder de aandacht te
brengen van onze leiders en leden.

Het ontwikkelen van het Roermonds meidenen vrouwenvoetbal vinden we heel belangrijk.
Vrouwen voetballen bij meerdere voetbalclubs
in Roermond maar elke vereniging worstelt met
onderbezetting van teams, het niet beschikbaar
hebben van speelsters door blessures, studie
of werk en een ledenverloop.
SVC2000 wil zich graag met het eerste
vrouwenteam handhaven in de 2e klasse. En
we willen onze meiden in de jeugd alle kansen
bieden om zich goed te ontwikkelen in het
voetbal.
In het belang van het Roermondse vrouwenvoetbal tasten we de mogelijkheden van
samenwerking met andere voetbalverenigingen
af. In het voorjaar doen we dat met een
inspiratiebijeenkomst voor Roermondse verenigingen. Ook gaan we de komende maanden
de wensen en verwachtingen van alle huidige
jeugd- en seniorenspeelsters in beeld brengen
door 1-op-1-gesprekken te voeren. Wordt
vervolgd…

Geen sport- en spellendag als het
onderwijs plat ligt
Op 15 maart wordt gestaakt in het onderwijs.
Wij hadden bedacht om voor ouders van
schoolgaande jeugd de oplossing te bieden,
door het aanbieden van een sport- en
spellendag. Helaas kunnen we niet genoeg
vrijwillig(st)ers op de been brengen om zo’n
dag verantwoord te organiseren. We hebben
dus besloten hiervan af te zien.

Wist je dat






alle kleedlokalen een grote schoonmaakbeurt hebben gekregen en de plafonds
weer helemaal schimmelvrij zijn
er binnenkort twee vrouwvriendelijke
kleedlokalen zijn gerealiseerd
op woensdag 10 april het Roermonds
scholentoernooi plaatsvindt bij SVC2000
de werkgroep ‘Herijking bijdragen leden
SVC2000’ van start gaat met brainstormen
27 februari 19.00 uur weer een
inloopmoment is, om vragen te stellen en
onderwerpen bespreekbaar te maken bij
het bestuur. Loop dus gerust binnen!

