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Licht aan het einde van de tunnel…. 

Hoewel de lockdown opnieuw verlengd is, is er licht aan het 
einde van de tunnel: er is een vaccin en hoewel het nooit 
snel genoeg gaat: “rond de zomer” hopen we dat iedereen 
gevaccineerd is. Mogelijk dat we nog dit seizoen met “iets 
van toernooitjes” kunnen doen, dat zou al een flinke stap 
voorwaarts zijn vergeleken met nu…. We blijven hopen! 

En er is meer positiefs te melden….. 

De huur van de velden is verlengd op basis van de door de 
Gemeente geconstateerde positieve ontwikkelingen bij de 
club. 

Sv Houtwijk heeft in januari een sponsorcontract voor de 
jeugd afgesloten met de supermarktketen Jumbo. 

De trap aan de veldzijde is geheel gerenoveerd en daardoor 
veel minder “gevaarlijk”. 

De kantine is succesvol gebruikt als stembureau tijdens de 
verkiezingen voor de 2e kamer. 

 

Contributies 

Het bestuur bekijkt de mogelijkheden voor compensatie van 
een deel van de contributie vanwege stilstand door Corona, 
besluitvorming wordt in april verwacht. 

De lift 

Het bestuur heeft een positief besluit genomen over 
installatie van een lift aan de veldzijde bij de trap. De kantine 
wordt daarmee toegankelijk voor mensen waarvoor de trap 
een belemmering is. We werken daar mee aan een 
toegankelijke kantine voor Club en |Wijkberaad. Het 
grootste deel van de kosten wordt gedekt vanuit subsidies.   

Legionella 

Omdat we al zo’n tijd stilstaan, is bij een meting geconstateerd 
dat er legionella in de waterinstallatie is aangetroffen. Douches 
mogen dan ook niet gebruikt worden (maar dat mocht toch al 
niet). Vrijwilligers spoelen nu enkele keren per week alle 
aftappunten, ook zijn nieuwe circulatiepompen geïnstalleerd. 
Een nieuwe test is afgenomen hieruit blijkt dat er in mindere 
mate nog sprake is van legionella. Het bestuur heeft de 
gemeente gevraagd hier actie op te ondernemen. 

Schoonmaak 

In de laatste maanden is door vrijwilligers de keuken, de kantine 
en bijbehorende (opslag)ruimtes opgeruimd en schoongemaakt. 
Bionda en Petra, wederom bedankt!  

Sinds begin december zitten we zonder schoonmaker, dat werd 
vanuit de gemeente geregeld via een “stipper”, maar diens 
contract is in november beëindigd. Over opvolging wordt met de 
gemeente gesproken, we hopen in april positief nieuws te 
kunnen melden.  

Duurzame/energie neutrale vereniging 

In de komende maanden wordt alle verlichting in kantine en 
kleedkamers vervangen door led-verlichting. 

Er lopen daarnaast 2 onderzoeken die mogelijk leiden tot 
energie-neutraliteit: 

• Vervangen lampen lichtmasten door LED-verlichting 

• Plaatsen van Zonnepanelen, het streven daarbij is te 
komen tot 100% energie-neutraliteit. 

Bij de vervanging van de verwarming/warmwater-ketel zijn  
voor deze installatie ook al enkele zonnepanelen geplaatst.  

Nieuwe site 

Met dank aan Raymon Rahiembaks, is onze site vernieuwd én 
terug op het oude nest: https://www.svhoutwijk.nl De site 
wordt nog verder ontwikkeld en gevuld met algemene 
informatie. En dan natuurlijk foto’s en verslagen…                     
We zullen “hoe dit werkt” binnenkort delen. 

Foto’s: Voor degene die al een tijdje niet meer geweest zijn: op 
de tweede pagina vindt u enkele foto’s van ons complex. 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 

www.svhoutwijk.nl  

Secretaris@svhoutwijk.nl 
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Winter in Houtwijk, 7 februari 

 

17 maart: stemlokaal 

        
            Zo ziet de bar er uit…. Biertje? 
 

 
              17 maart: 3 groepen jeugd aan het trainen 
              en op veld 2 de veteranen in groepjes van 4 

 

 
      Nieuwe waterbesparende doucekoppen, geïnstalleerd 
                door onze vrijwilligers van het onderhoud 

 

 
De nieuwe trap 

 

      
  Inbraak 2-12-20                               en weer een doeltje gesloopt… 
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