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Bestuursnieuws maart 2019  

 
 

In de maand maart 2019 hebben de volgende zaken binnen SDO de revue gepasseerd die het bestuur met de 
leden wilt delen: 

Vrijwilligerscommissie 
De Vrijwilligerscommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen met betrekking tot 
invulling van het nieuwe Vrijwilligers beleidsplan. Op onze website staat een vooraankondiging waarin uitleg 
wordt gegeven aan de leden wat er vanaf volgend seizoen verandert en wat dit voor hen inhoudt. 
 
Technische commissie 
Op 7 mei 2019 is bij SDO de geplande audit van de KNVB in samenwerking met het bureau NMC Bright om te 
kijken waar SDO als vereniging staat om te voldoen aan de eisen van een volwaardige regio jeugdopleiding. 
De Review zal de 1e helft van juni 2019 plaatsvinden waarbij wij dan uiteindelijk beoordeeld worden of wij 
aan alle eisen voldoen. Hierbij worden naast enkele trainers, Hoofd Jeugdopleiding, Technische Commissie 
ook enkele bestuursleden geïnterviewd.  
Aart Box is bereid gevonden als sectieleider te fungeren voor de meisjes en de Vrouwen 2 en heeft hier 
direct invulling aangegeven. Aart maakt onderdeel uit van de commissie Voetbalzaken. De Vrouwen 1 blijft 
vallen onder de Technische Commissie. 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie geeft aan dat de herziene sponsorgids enkel nog digitaal op de website beschikbaar is. 
Tevens is men bezig voor de sponsors een BID-boek op te stellen waarbij verschillende sponsorvormen 
worden weergegeven. 
Op 24 april 2019 is met FC Utrecht overeengekomen om met huidige sponsoren van SDO een 
competitiewedstrijd te bekijken in de Galgenwaard. De sponsoren kunnen aangeven of zij hier belangstelling 
voor hebben en alleen aan die sponsoren die een potentiele nieuwe sponsor meenemen worden 
uitgenodigd. Hiervoor zijn ca 25 plaatsen beschikbaar. 
Sponsor Lebara sponsort vanaf heden de nieuwe koffiebekertjes bij SDO en ook wil Lebara sponsoruitingen 
op de balustrade van onze kantine sponsoren.  
 
Voetbalzaken 
Binnen de toernooicommissie is aangegeven dat diverse door SDO georganiseerde jeugdtoernooien stroef 
verlopen qua aanmeldingen en qua organisatie. Op korte termijn gaan betrokkenen om de tafel om dit te 
bespreken en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 
De overheveling van taken van de oude wedstrijdsecretaris naar Johan en Jeroen van der Geest is 
voorspoedig verlopen.  
 
Dagelijks Bestuur 
Het bestuur vraagt aan de leden of zij goed om willen gaan met de gebouwen, de sportvelden en de 
materialen op het SDO-sportpark. Zo zien wij regelmatig dat de doeltjes op de kunstgrasvelden gesleept 
worden en dit ten koste gaat van zowel de kunstgrasvelden als de materialen. Wij constateren dat vooral de 
doeltjes ernstig beschadigd worden en dat dit niet ten goede komt aan de veiligheid bij gebruik hiervan. De 
eventuele reparaties komen ten laste van SDO en dat zijn niet begrote kostenposten. 
 
Op woensdagmiddag 6 maart 2019 is op ons sportpark het schoolvoetbal van start gegaan. De organisatie dit 
jaar lag voor het eerst in handen van de buurtsportcoaches Gooise Meren. Diverse SDO-vrijwilligers hebben 
tevens hun handen uit de mouwen gestoken om deze middag tot een succes te maken. Wij kunnen 
inmiddels aangeven dat het tot een zeer geslaagde middag is gekomen.  
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Om onze 2 vertrouwenspersonen weer eens voor het voetlicht bij onze leden te laten komen is afgesproken 
dat binnenkort een interview met hen wordt afgenomen welke dan op onze website geplaatst gaat worden.  

Bij het overleg met de verenigingen die verenigd zijn in Convenant het Gooi en met KNVB-contactpersonen 
zijn de volgende punten aan de orde gekomen: 

- Presentatie Voetbal TV: SDO is inmiddels al in overleg met KNVB/TALPA om hier invulling aan te 

geven. Enkele verenigingen hebben dit al en meerdere verenigingen zijn geïnteresseerd hierin. 

- Externe Scouting: hoe gaan we hier met elkaar om bij het benaderen van spelers/speelsters? Men 

wilde eerst een apart protocol opstellen voor Het Gooi, maar besloten is om de regels zoals de KNVB 

deze opgesteld heeft te volgen voor zowel jeugdspelers als senioren. 

- Ledenwerving en behoud: de KNVB geeft aan dat er landelijk een daling is in het ledenbestand. Dit 

geldt ook voor regio Het Gooi. Hierbij werd aangegeven om niet bij de authentieke teams te blijven 

kijken maar ook naar andere spelvormen op het voetbalgebied.  

 

Landelijk speelt er de discussie om de Zaterdag en Zondag Hoofdklasse clubs regionaal in te delen. Het 

gevolg hiervan is dat de wedstrijden (uit en thuis) grotendeels op zaterdag gespeeld gaan worden. SDO is 

hier geen voorstander van maar staat hier wel alleen in. Toch zullen wij moeten onderzoeken welke 

consequenties dit eventueel voor ons tot gevolg heeft en wat wij moeten realiseren om hier in de nabije 

toekomst aan te voldoen. 

 

De vereniging coördinator van de KNVB heeft aangegeven de volgende bestuursvergadering van SDO 

aanwezig te willen zijn.  


