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Welkom bij de club! Als je deze brochure leest wil dat zeggen dat 

je lid bent geworden van sv CWO. Een mooie club, ónze club! 

Een club ook waar een heleboel mensen dagelijks in de weer zijn 

om het jou en alle andere leden naar de zin te maken.

Dus niet alleen aandacht voor de goede voetballers, ook de 

‘mindere’ spelers worden niet vergeten. Ieder team heeft altijd 

de gelegenheid om twee keer per week te trainen, ieder op 

hun eigen niveau. Want of je nu net begonnen bent als 

Voetbal-sGoalier of dat je een doorgewinterde veteraan 

bent die lekker tegen een balletje trapt, wij vinden het 

allemaal even leuk.

Natuurlijk wordt er ook prestatief gespeeld, CWO 1 is 

daar het meest in het oog springende voorbeeld van.  

Elke maandag zijn de regionale edities van de dag-

bladen gevuld met sportnieuws en ook de wedstrijden 

van CWO wor-

den daarin veel-

vuldig besproken. 

Ook de huis-aan-huis 

bladen én de diverse digitale kranten besteden ruim-

schoots aandacht aan de sportverenigingen in Vlaardingen, dus 

het zou zomaar kunnen dat jij op een goede dag jezelf in de krant 

terugziet. 

Een nog grotere kans om jezelf te zien is op social media. 

Elke zaterdag loopt de CWO-fotograaf op het complex die week in, 

week uit de site, Facebook en Instagram voorziet van foto’s.  Door 

onze pagina’s te liken blijf je altijd op de hoogte van het laatste 

nieuws vanuit de club.

een kleurrijke club!
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Wij geloven er sterk in: als je plezier hebt in wat je doet, kan je 

daar veel mee bereiken! CWO 1 of O9-4, zonder plezier wordt het 

helemaal niks! En wij doen ons best om het jou zoveel mogelijk 

naar je zin te maken . 

Dat doen we door, naast de gewone trainingen en wedstrijden, 

regelmatig leuke dingen te organiseren zoals bijvoorbeeld een 

strandtraining, een zaalvoetbaltoernooi of wat je maar kunt 

verzinnen. Bij de oudere leden zijn het traditionele wintertoernooi 

en het Heren Op Leeftijd/zomertoernooi heel erg populair.

Om al die activiteiten te kunnen betalen wordt soms een kleine 

bijdrage gevraagd én er wordt gevraagd om mee te doen met 

diverse acties die in de loop van het seizoen worden gehouden: 

de sponsorloop, Grote Club Actie en de kerstkaartenactie zijn 

hiervan een goed voorbeeld.

Maar het belangrijkste is natuurlijk het spelletje zelf: voetballen!

Naast het spelen van wedstrijden wordt er doordeweeks getraind 

op ons mooie complex. Omdat wij het belangrijk vinden dat het 

duidelijk is wanneer jij gaat trainen, hoe laat de training begint 

en eindigt en op welk veld je traint, is er op de site een overzicht 

geplaatst. Een belangrijke huisregel bij CWO is, dat het afmelden 

voor een training vóór training gebeurt. Wij verwachten van je dat 

je dit meld bij je trainer per telefoon of een privé-app.

Zo is én blijft iedereen blij!

een kleurrijke club!
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Naast de actieve voetballers zijn de vrijwilligers net zo belangrijk. 

En gelukkig hebben we ze: mensen die dag en nacht klaarstaan 

voor de vereniging, van bestuurslid tot barmedewerker, van 

trainer tot commissielid of scheidsrechter. Sommigen -zoals 

Arno en Gerald- gepokt en gemazeld door hun jarenlange 

ervaring; anderen zijn mischien minder ervaren, maar niet minder 

enthousiast!

Want er komt heel wat bij kijken om een club als de onze 

draaiende te houden. Achter de schermen worden bergen werk 

verzet om jou te kunnen laten voetballen en in een aantal gevallen 

worden zelfs mensen buiten de club ingeschakeld zoals bij het 

innen van de contributie. Dat doen de mensen van Club Collect. 

Zij verzorgen het gehele proces van aanschrijven, herinneren en 

aanmanen totdat de contributie volledig betaald is. Eenvoudig en 

gemakkelijk dus.

Dit was heel in het kort een overzicht van de club, jouw club!

We hopen dat je een ontzettend leuke tijd bij ons zult krijgen en 

wensen je alvast heel veel plezier!!!

een kleurrijke club!
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www.svcwo.nl | facebook.com/SvCwo | Instagram: sv_cwo
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