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                                     Jeugdspecial. 

Ondanks alle Corona beperkingen die o.a. leidde tot een 
voortijdig einde van de competitie is er toch positief nieuws 
te melden. 

Tijdens Corona werd er volop getraind door nagenoeg alle 
jeugdteams. We hebben zelfs een aantal nieuwe leden 
kunnen verwelkomen, wat in deze tijd best bijzonder is. 

Jumbo Mierenet sponsor Jeugdafdeling 

Met de ondertekening van een sponsorcontract heeft Jumbo 
Mierenet  haar naam verbonden aan de jeugdafdeling van sv 
Houtwijk. Goed om te zien dat ondernemers begrijpen dat 
sportverenigingen juist in deze tijd een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Het bestuur is dan ook zeer blij met 
de initiatieven van het jeugdbestuur die tot deze 
overeenkomst hebben geleid. Het contract zorgt er in ieder 
geval voor dat onze jeugd nieuwe tenues zal krijgen waar 
naast de naam van onze hoofdsponsors ook die van Jumbo 
Mierenet prominent zichtbaar zal zijn. Deze zullen uitgereikt 
worden zodra we weer wedstrijden kunnen spelen. Wij 
hopen dat dit ook het begin is van een langdurige 
samenwerking. U vindt Jumbo Mierenet in Winkelcentrum 
Leyenburg aan de Volendamlaan 670. 

 

Sponsor Kjeld Mierenet, jeugdvoorzitter Andries Bongers en Alg. 
voorzitter Ed Jacobs presenteren het nieuwe shirt voor de klanten 

van Jumbo Mierenet. 

Jeugd krijgt de ruimte in ons clubgebouw 

In het clubgebouw is in de afgelopen maanden een hoek 
ingericht voor de jeugd waar op een Playstation gespeeld kan 
worden. Ook staat er een tafelvoetbalspel en sjoelbak. Als we 
weer open mogen dan is er meer te doen dan alleen voetbal! 

 
Open dag 

In december hebben we een eerste open dag georganiseerd 
waar naast de spelertjes van sv Houtwijk ook vriendjes en 
buurtgenoten welkom waren. Het was een geslaagde dag! De 
jeugdcommissie zal zeker nog meer open dagen organiseren. 

 

Toernooi JO16 en JO17 geslaagd! 

De JO16 en JO17 hebben onderling een toernooi gespeeld met 
4 teams met als afsluiting een kleinigheidje van de sponsor en 
voor de winnaars een bon van de McDonalds.      

                        

 
 
Er komt nog meer aan 

We zijn in gesprek met ADO om een aantal dagen op Houtwijk 
een Clinic te verzorgen. Verder komt er in april een sportdag 
voor kinderen tot 13 jaar.    
                             
Dank voor uw geduld 

Als sv Houtwijk zijn we trots op de ouders die in deze moeilijke 
tijd toch de club zijn blijven steunen. We richten ons nu al op 
het volgende seizoen en willen daar samen met de ouders en 
spelers een mooi seizoen van maken. Het  jeugdbestuur zal daar 
in ieder geval alles aan doen. We hebben wat in te halen…. 

 

sv Houtwijk 

L. van Vuurdestraat 16 

2552 JG Den Haag 

www.svhoutwijk.nl  

Secretaris@svhoutwijk.nl 

  

De nieuwe tenues 

zullen worden 

uitgereikt zodra 

de wedstrijden 

weer beginnen, 

iedereen loopt er 

dan tiptop bij! 
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