
Onze jeugdteams  
Er zijn diverse teams ingedeeld op leeftijd van 
kabouters(4jr) tot JO19. Bij de teamindeling 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
leeftijd, speelniveau en speelplezier. Als speler 
van SVM krijg je aan het begin van het seizoen 
een voetbaltenue. Voetbalschoenen en 
scheenbeschermers mag je zelf meenemen. Je 
mag 4x gratis meetrainen voordat je lid wordt. 
Inschrijven kan via onze website 
www.svmmaartensdijk.nl.  

Ook 18+ teams 
Ook volwassenen kunnen hun ‘voetbalei’ bij ons 
kwijt. We hebben 4 teams en zaalvoetbal behoort 
ook tot de mogelijkheid. 
 
Onderdeel van een team 
Als je lid bent van een team verwachten wij dat 
je wekelijks meetraint en er op zaterdag bent 
voor de wedstrijd. 

Contactgegevens: 
Dierenriem 4, Maartensdijk, tel. 0346-212241                      
www.svmmaartensdijk.nl   
info@svmmaartensdijk.nl  
Facebook SVM Maartensdijk 
Instagram SVMMaartensdijk 

 

 

 

 

 

 

Pupil van de week 

 

 
 

 

Welkom bij SVM! 
  

Kleuren SVM logo

Geel:  PMS - Pantone Process Yellow C

Blauw: PMS - Pantone 294 C

Lettertype: Myriad Pro 



 

 

 

 

Scheidsrechters 
We zijn hard op zoek naar scheidsrechters & 
assistent-scheidsrechters met kennis van voetbal die 
op zaterdag kunnen fluiten. Lijkt dit je leuk maar 
heb je het nooit gedaan? Geen punt want SVM biedt 
een scheidsrechtercursus van de KNVB aan. Kleding 
en materialen krijg je van de club.  

Meld je aan via 
scheidsrechtercommissie@svmmaartensdijk.nl 

Helpende handen 
Ouders van jeugdspelers worden gevraagd af en toe 
het team te vervoeren naar een uitwedstrijd en de 
teamtas met SVM-tenues te wassen (2-3x per jaar). 
Wij zijn een gezellige club met een enthousiaste 
groep vrijwilligers. Toch zoeken wij altijd nieuwe 
enthousiastelingen voor o.a. het websitebeheer, 
diverse commissies zoals kantine, toernooi, 
activiteiten, sponsor, schoonmaak maar ook voor 
een functie in het bestuur of als scheidsrechter. 1x 
per jaar organiseert SVM een vrijwilligers-
bedankavond met lekker eten en een leuk vermaak. 
Aanmelden graag! Dit kan via: 
vrijwilligers@svmmaartensdijk.nl 
 

En verder… 
streven wij er naar onze leden goed te informeren 
via onze website, mail, app en 
informatiebijeenkomsten aan het begin van het 
voetbalseizoen. Organiseren wij regelmatig leuke 
activiteiten zoals pupil van de week, darttoernooi, 
FIFA PS-toernooi, Sinterklaas, jeugdkamp, 
paaseieren zoeken, bingoavond en nog veel meer. 

 

Dus welkom bij onze gezellige voetbalclub en vele 
jaren speelplezier toegewenst! 

 
  

Nu ook lid worden met U-pas/Jeugdfonds Sport 

  

 

 

Kantine 
Ouders van jeugdleden en 18+leden draaien 1x per 
voetbalseizoen een bardienst van 2,5 uur op 
zaterdagochtend (is afkoopbaar).  

Daarnaast is er een ploeg met vaste vrijwilligers die 
1x 8 weken een keukendienst draaien. Lijkt het je 
leuk om zo’n vaste vrijwilliger voor de keukendienst 
te worden? Meld je dan aan bij 
kantinecommissie@svmmaartensdijk.nl 

 

 

 

 

   



   

  

 

 

 

 


