
Beste leden en vrienden van sv Wippolder, 

 

Het is u niet onbekend dat sv Wippolder een vereniging is die de laatste jaren zeer sterk gegroeid is. 

Gelukkig gaat deze groei gepaard met de inzet van veel vrijwilligers die inzien dat hun hulp heel hard 

nodig is om een vereniging draaiende te houden. Wij prijzen ons daarom steeds weer opnieuw 

gelukkig met de steun die wij van u krijgen. Iedere hulp, al is het maar een beetje, wordt 

gewaardeerd. 

 

Wij hebben op dit moment bijna honderd vrijwilligers die wekelijks soms dagelijks werkzaamheden 

verrichten binnen onze mooie vereniging. Van dit aantal werken meer dan dertig personen over de 

twintig uur per week. Tevens zijn er circa twee honderd die op projectmatige basis werkzaamheden 

uitvoeren. 

 

Om te zorgen dat onze vaste vrijwilligers niet opbranden hebben we afgelopen zomer de hulp van de 

spelers en de ouders ingeroepen om ook hun steentje aan de processen bij te dragen. Het komt erop 

neer dat zij taken voor het reilen en zeilen van het team waar zij aan verbonden zijn verrichten. Dit 

initiatief is gestart aan begin van dit seizoen en loopt redelijk goed. We zijn nog bezig met het 

aanbrengen van verbeteringen aan dit nieuwe proces. We zijn blij dat de spelers en de ouders 

enthousiast meedoen. Dat maakt het allemaal een stuk leuker om iets blijvends te willen doen voor 

sv Wippolder. 

 

Tijdens de werkzaamheden wisselen onze vrijwilligers veel ideeën uit over hoe wij sv Wippolder 

omhoog kunnen helpen. 

 

Karel Sanders en Wim Visser hebben het idee opgevat om geld in te zamelen voor sv Wippolder om 

zo financieel bij te dragen aan de aanschaf van een kunstgrasveld. Deze wens is natuurlijk ontstaan 

door de vele afgelastingen van de afgelopen jaren wegens slecht weer waardoor verenigingen die 

geen kunstgrasveld(en) hebben bijna of geheel stil komen te liggen. Dit ging Karel en Wim, net zoals 

velen die sv Wippolder een warm gevoel toedragen, aan het hart. 

 

De heren zijn in de zomer voortvarend aan de slag gegaan en kwamen afgelopen augustus naar ons 

toe met een uitgewerkt plan om hun wens om kunstgras voor sv Wippolder te realiseren met behulp 

van een stichting “Kunstgras voor sv Wippolder”. Na enkele zeer enthousiaste gesprekken tezamen 

met het bestuur is dit idee veel ruimer ingezet. 

 

Deze sessies hebben geleid tot de stichting “Vrienden van sv Wippolder”. Deze vorm is iets voor 

onbepaalde tijd. Je bent namelijk een vriend voor het leven en gunt elkaar tenslotte het beste. 

 

Het doel van de stichting “Vrienden van sv Wippolder” is om onze vereniging sv Wippolder te 

ondersteunen bij het realiseren van verschillende projecten. 

 

Op de website van “Vrienden van sv Wippolder” (http://www.vriendenvanwippolder.nl) kunnen jullie 

meer informatie over de stichting vinden. De stichting is op momenteel in oprichting. 

 

Het bestuur van sv Wippolder ondersteunt dit initiatief van harte. Wij vinden het geweldig dat  



Karel en Wim de voortrekkersrol hierin gaan vervullen en wensen hen en iedereen die hierin een 

steentje bijdraagt heel veel succes. 

 

Wij roepen u op om meer van dit soort ideeën met ons te delen. Wie weet resulteert dit ook in iets 

moois. 

 

Wij zullen de komende periode veel van onze vrienden horen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van SV Wippolder 

Hans Prade, voorzitter 

 


