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Bestuursnieuws februari 2019  

 
 

 
 
Sponsorcommissie 
De sponsorvergaderingen zijn frequenter geworden, er wordt een acquisitie lijst opgesteld en een lijst wat 
SDO te bieden heeft.  
 
Het initiatief voor eigen bierpullen te verkopen in de kantine gaat versneld worden. De ruimte welke is 
bedacht, is de ruimte bij het selectiesupport. Selectiesupport komt samen aan een kant, en de andere kant 
kan gebruikt worden om 75 bierpullen te plaatsen. De bierpullen worden per seizoen verkocht. 
 
Er is een idee om met ca 20 sponsoren naar een wedstrijd van FC Utrecht te gaan. Zij worden benoemd als 
ambassadeur van SDO en zij mogen een potentiële sponsor uitnodigen mee te gaan. Het zal gaan om de 
wedstrijd 24 april, tegen Fortuna.  
 
Vrijwilligerscommissie 
Marco Hulsken stopt als lid van de vrijwilligerscommissie,.Er wordt naarstig versterking gezocht voor de 
vrijwilligerscommissie. 
 
Voor het nieuwe vrijwilligersbeleid is er een nieuw platform nodig. Vanuit bardiensten.com komt er geen 
reactie. Bij e-captain is een demo opgevraagd, welke getest moet worden.  
 
Jan van Houten en Daan de Bruin zijn voor SDO naar een bijeenkomst van de sportbegeleiders van de 
gemeente met BFC en NVC geweest over het thema vrijwilligers behouden en werven binnen de vereniging.  
 
Voetbalzaken 
Het toernooi in het paasweekend is een probleem, deze is in het begin van de meivakantie dus weinig animo. 
Actie is intern uitgezet hoe dit te handelen. Bijv. het toernooi voor 1 dagdeel te organiseren. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de aanvangstijd van de inhaalwedstrijd Heren senioren 1 om 18.00 uur. 
 
Gesprek met M15/M17: M17-2 nieuwe trainer, wordt goed opgepakt. Samenwerking met de twee teams 
loopt goed. 
 
PR & Communicatie 
Er is een radio uitzending geweest (NH-Gooi) tijdens een thuiswedstrijd van de Heren 1 en Vrouwen 1, live 
vanuit de kantine. Peter de Graaf, John van Gog en Lynn van Vessum zijn geïnterviewd.  
 
Overdracht wedstrijdsecretariaat tussen Johan/Jeroen & Lars verloopt voorspoedig.; Lars heeft veel gedaan 
voor voetbalzaken en een door hem opgezet automatiseringsdeel is makkelijk te gebruik en dus ook voort te 
zetten. 
 
Secretariaat 
Hoogeveen wilt onze uitwedstrijd tegen hen verplaatsen van zondag 14 april naar zaterdag 13 april.  Het 
bestuur zal Hoogeveen aangeven hier niet op in te willen gaan. 
 
Technische Commissie 
MSC Bright is gestart deze week met een online platform met een accountmanager en twee online 
medewerkers. Eddy Groenewegen is de hoofdaccounthouder binnen SDO. De bedoeling is zo snel mogelijk 
de punten aanleveren, zodat alles gaat werken. Uitgangspunt is om het van de zomer rond te hebben. FC 
Utrecht staat SDO ook bij om het benodigde certificaat te halen.  
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Hoofd jeugdopleiding André Gorel stopt Hij gaat een voetbalschool in Marokko opstarten. De TC is druk bezig 
om een opvolger van André te vinden. 
 
Bijna alle hoofdtrainers bij de jeugd blijven komend seizoen, behalve Michael JO17-1. Joost vd Geest gaat 
naar JO14-1. JO12-1 wordt 8x8. Vanaf JO13 ga je naar 11x11. Denzel Karsters als assistent bij Desley 
Groenewegen en JO8 voor een opleiding.  
 
Bij de selectieteams komen er overal twee selectieteams: JO8-9-10-11-12. Trainingsmodel is vernieuwd, er 
zijn minder trainers nodig en er is tijdbesparing. Is nog in concept.  
 
JO10 of JO8/9 enkel nog trainers nodig, de andere teams zijn geregeld. Dit wel allemaal afhankelijk van 
lesroosters/ROC .  
 
Twee geslaagden MO15-1/15-2 Anneloes Hilbers en Rick Calis juniorentrainer. Foto op website. Wordt 
vervolgd. 
 
De samenwerking met FC Utrecht loopt voorspoedig. Trainers en TC leden nemen regelmatig deel aan 
cursussen, workshops, etc. Hiernaast ook uitnodigingen voor deelname aan zaalvoetbal wedstrijden van de 
jongste jeugd. De TC is erg enthousiast. 
 
Dagelijks Bestuur 
Een overleg tussen de penningmeester met de Kascommissie heeft plaatsgevonden. De gestelde vragen 
werden besproken en voldoende beantwoord. 

De prijsverhogingen in onze kantine zijn in februari doorgevoerd en tevens op de 2 nieuwe kassa’s 
aangepast.  
 
De aanpassingen in zowel het Technisch beleidsplan 2019 – 2022 en het Vrijwilligersbeleidsplan (vanuit de 
Buitengewone ALV) worden besproken en verwerkt. Op korte termijn zal via de website de vereniging verder 
ingelicht worden. 

In het Algemeen Beleidsplan worden de gedragscode en sanctiebeleid toegevoegd. 

Naar aanleiding van gesprekken tussen Gemeente en de Stichting is het voornemen in 2019 de hekken rondom 
veld 1 te vernieuwen. 

Gesprekken zijn gaande met Voetbal TV (initiatief KNVB en TALPA) om op veld 1 een camera (bal-volg 
systeem) te plaatsen. De doelstelling is om deze vanaf het volgende seizoen in gebruik te nemen. 

De data van de Jeugd BBQ (16 juni 2019) en de Familiedag (17 juni 2019) worden vastgesteld. 

 
 

 


