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Bestuursnieuws december 2019 en januari 2020 

  
 
 

 

In de maanden december 2019 en januari 2020 hebben de volgende zaken binnen SDO de revue gepasseerd 
die het bestuur met de leden wil delen: 

Technische Commissie 
De hoofdtrainers SDO (senioren en jeugd) gaan ook volgend seizoen door, behalve Fabian Schaken (trainer 
senioren 2), hij  wordt elders hoofdtrainer. Daniel van Veelen (trainer JO19-1) gaat Fabian Schaken 
vervangen.  
Trainer JO19-1 is vacant. 

Overleg met NMC Bright voor certificatie loopt door. Jan Kroes, vanuit KNVB,  komt ondersteunen voor de 
laatste openstaande punten. 
 
Trainingskamp van de senioren in Portugal is naar ieders tevredenheid heel goed verlopen 

 
PR & Communicatie 
De nieuwe homepage van de SDO website wordt als prettig ervaren, veel positieve reacties. 
 
Op korte termijn worden de nieuwe functionarissen (wedstrijdsecretaris, administrateur VOG en 
scheidsrechter coördinator) op de website geïntroduceerd. 
 
 
Voetbalzaken 
De nieuwe wedstrijdsecretaris Diny van Gog is ingewerkt en neemt het stokje per 1-1-2020 over.  Wel wordt 
nog gezocht naar iemand die haar kan bijstaan. 
De invulling van de vacature scheidsrechtercoördinator heeft prioriteit binnen Voetbalzaken.  
Inmiddels heeft Sven van der Vegt aangeboden deze functie op zich te nemen. 
Vanuit Voetbalzaken is het nodig om begeleiding scheidsrechters opnieuw op te pakken. Dit wordt verder 
opgepakt met de nieuwe scheidsrechtercoördinator. 
 
Er hebben nieuwe jeugdleden zich aangemeld bij, JO19-2/JO19-3 
 
 
Vrijwilligerscommissie 
Door de drukte rondom de invoering van het vrijwilligersbeleid is er nog geen vrijwilligersavond geweest. Dit 
gaat de commissie nu oppakken door in het voorjaar (februari/maart) een avond te organiseren voor zowel 
de kaderleden van vorig seizoen als dit seizoen. 
 
Een brief is opgesteld en verstuurd naar de leden welke nog geen betaling hebben gedaan van de vrijwilligers 
bijdrage. 
 

Sponsorcommissie 
Op vrijdag 27 maart organiseert SDO samen met Veiling op de club een grote veilingavond. Peter Heerschop 
en Hans van Breukelen zullen deze avond samen openen. De opbrengst van het evenement wordt gebruikt 
voor het opknappen van de benedenverdieping van onze accommodatie en het faciliteren van de jeugd. 
Daarnaast wordt een deel geschonken aan Support Casper. Binnenkort komt de 
vooraankondigingen/promotie op het complex en de website. 


