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Ons nieuws…
Beste leden,
De feestdagen staan alweer voor de deur, de Sint is inmiddels weer het land
uit, uiteraard niet eerder als dat hij dankzij uw steun de CWO kids een mooie
CWO muts cadeau heeft kunnen doen. Met nog 2 wedstrijden is de
winterstop ook aanstaande, een lange winterstop dit jaar…

Onze agenda:
09.12.2017 | 14.30
CWO 1 - Sparta (AV) 1

Als bestuur hebben wij gezien de kosten van de evenementen alsmede de
overvolle agenda's besloten om de tweede helft van dit seizoen nog
minimaal 2 evenementen te laten plaats vinden, deze zullen in maart en mei
van komend jaar gaan platas vinden, hier uiteraard later meer informatie
over. Verder zal u in de week voor de kerstdagen nog bezoek krijgen van
een van de bestuursleden, wij hebben in samenwerking met
Businessclubleden Herman Jansen en Stout Grafische Dienstverlening een
kerst presentje voor u laten verzorgen, welke wij als bestuur zoveel mogelijk
in de week voor kerst zullen gaan bezorgen. Wij zijn onze leden immers
enorm dankbaar voor de steun welke wij in 2017 hebben ontvangen.
Morgen de laatste thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen SPARTA, wij
hopen u daar uiteraard te zien.
Voor nu wensen wij u alvast fijne feestdagen en vooral een gezond 2018!
Wij wensen u veel leesplezier!

Met sportieve groet,
Joris van der Windt en Jeroen Onderdelinden

Uw kerstkaarten door sv CWO laten
bezorgen?

Kaarten dienen te zijn voorzien van een volledig adres, dus met straatnaam,
huisnummer en postcode. Alleen kaarten in Vlaardingen worden bezorgd.
Kaarten met een postbusadres worden NIET bezorgd. Op de achterzijde van
uw kaart graag uw postcode + huisnummer vermelden, zodat niet te
bezorgen kaarten retour aan afzender kunnen worden bezorgd.
Inleveren van de kerstkaarten kan vanaf woensdag 6 december 2017 t/m
donderdag 7 december 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur en op zaterdag 9
december 2017 van 09.00 uur t/m 15.00 uur in de kantine van CWO aan het
Trimpad 12 te Vlaardingen.
Kaarten voor CWO, met gepast geld in een zakje, kunt u ook inleveren bij:
Stout Grafische Dienstverlening, Arnold Hoogvlietstraat 4-6, maandag t/m
vrijdag, tijdens de winkeluren, uiterlijk tot vrijdag 8 december 16.00 uur.
Sporthuis Mart van Dam, van Hogendorplaan 9 A, tijdens de winkeluren,
uiterlijk tot zaterdag 9 december 15.00 uur.
Trend & Stijl Poot Bloembinders, De Loper 80, tijdens de winkeluren,

uiterlijk tot zaterdag 9 december 15.00 uur.
Meer info? Klik hier!
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Businessclub lid NK Logistics laat de
selectie er warmpjes bij lopen!
Op de bank is, zeker in deze tijd van het jaar, een lekkere warme jas
geen overbodige luxe. NK Logistics besloot de portemonnee te trekken
en de selectie een beetje te verwennen.

CWO hard onderuit bij BVCB 4-0 (2-0)
CWO heeft een gevoelige nederlaag geleden bij één van de
titelkandidaten BVCB.
In de eerste helft speelde CWO zeker niet slechter dan BVCB
en kreeg zelfs de eerste mogelijkheden. Twee fouten werden
direct afgestraft en CWO ging met een 2-0 achterstand de rust
in.

Afgelopen zaterdag werden de jassen officieel overhandigd, al duurde het
even voordat iedereen op de goede plek stond.

Na rust probeerde CWO de aansluitingstreffer te forceren door
een extra aanvaller.
Echter na 12 minuten in de tweede helft stond het al 4-0 en
was de wedstrijd gespeeld.
Zaterdag wacht opnieuw een zware tegenstander, Sparta (av)
ook een titelkandidaat en nummer twee op de ranglijst.

"Businessclub Sinterklaas" doet
sv CWO muts cadeau…
Een tiental Pieten trainde mee met de Voetbalsgoal, JO8 &
JO9. Dit onder toeziend oog van Sint Nicolaas die ook even de
tijd nam om de CWO-talenten te bekijken.
Na de Pietentraining ging ieder kind naar de kantine voor wat
drinken en pepernoten. Toen de Sint onder luid gezang ook
binnen was gekomen kreeg iedere speeler of speelster een
mooie CWO-muts en een chocolade Sint of Piet.
''Het was wel een heel leuke en spannende middag! De winter
kan nu echt komen met al deze fraaie CWO mutsen'', zeggen
ze bij de club.
De Sint heeft deze mutsen met uw steun kunnen aanschaffen,
waarvoor uiteraard een woord van dank namens Sinteklaas.
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Fundament Advies kleedt sv CWO JO11-2 aan
Leden Businessclub CWO
Vlaardingen, Zaterdag 2 december 2017
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC 's-Gravenzande werden de mannen van sv CWO
JO11-2 volledig in het nieuw gestoken met dank aan sponsor Fundament Advies.
Fundament Advies is al jaren trouw lid van st. Businessclub CWO, maar ook via voorzitter
Businessclub CWO Jeroen Onderdelinden, nauw betrokken op verschillende vlakken
binnen sv CWO. Inmiddels hebben al vele CWO'ers de weg naar Fundament Advies
gevonden.
Fundament Advies staat voor persoonlijk- en volledig onafhankelijk advies op gebied van
Hypotheken, Verzekeringen, Pensioenen en sinds kort ook Bedrijfsfinanciering.
Met vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergschenhoek bedient Fundament Advies
de volledige regio Rijnmond, zowel particulier als zakelijk.
In Vlaardingen is Fundament Advies te vinden aan de Korte Hoogstraat 8a, waar je
uiteraard van harte welkom bent voor een vrijblijvend eerste gesprek.
Sponsor Fundament Advies kan trots zijn op de mannen van JO11-2, er werd zaterdag
met maar liefst 14-0 van 's- Gravenzande gewonnen, waarmee sv CWO zich bijna
winterkampioen mag noemen.
Meer informatie over Fundament Advies?
Kijk eens op de vernieuwde website: www.fundament-advies.nl
Namens de jongens van JO11-2; Fundament Advies bedankt!

Seizoen 2017-2018
3D Makelaars
Verkeerschool De Hoog
De Witte Garantiemakelaars
Stout Grafische Dienstverlening
Etom Schoonmaakdiensten
Euro Nordic Logistics bv
J&A Boom / Griffijn
Fernhout Fysiotherapie
Fundament Advies
Guy Bravenboer Schilderwerken
Hoefnagel Metaal
Vd Knaap Horeca
Maes Notarissen
Van Ree en Partners administraties
Onderdelinden Aannemers
Sportcentrum Vlaardingen
Telesis bv
Herman Jansen Dranken
Van Zanten Bouw
Hendrickx, Vlielander, vd Graaf Advocaten
Life Recruitment
Familie Theater Flamingo
Hydroflex Hydraulics
NK Logistics
Duifhuijsen montage
Reva BV
Sea and Shore Logistics
Verhaal Glazenwasser
Rob van der Mark muziek
CCT bv
Euro Rijn Int. Bv
Libra Shipping bv
ING
Barendregt en de Bruijn
Glazenwassersbedrijf R. Dijkshoorn
Multivlaai Schiedam
Proost Horeca belang
Hansen Vloeren
Sporthuis Mart van Dam
Verkade Vlaardingen
Dok 99
Play Music
Maas Rouwservice
Bot Bestratingen
Jan Dirk Stouten
Poelier Jaap Westbroek
Orion Foods bv
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Heeft u uw voorkeur al doorgegeven?
De volgende wedstrijden zijn nog beschikbaar:
December
•
14 december AJAX - Excelsior
•
24 december AJAX - Willem II
•
24 december Feyenoord - Roda JC
Februari
•
4 februari AJAX - NAC
•
11 februari AJAX - Twente
April
•
•
•

7 april SPARTA - VVV
8 april AJAX - Heracles
18 apil AJAX - VVV

Mei
•

6 mei SPARTA - Heracles
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