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Bestuursnieuws juni 2019  

 
 

 

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

 
Technische Commissie 
De oefenwedstrijden van de heren senioren 1 in juli en augustus zijn alle uitwedstrijden. De herenselecties 
voor het volgend seizoen zijn rond en bestaan uit 52 spelers.  

De evaluatie van MC Bright/KNVB voor certificatie opleidingsplan welke in juni zou plaatsvinden is uitgesteld 
tot september. 

De commissieleden Andre Gorel, Remco Oterdoom en Harry Kartstens stoppen met deze vrijwilligers 
werkzaamheden. Het is voor hen niet meer te combineren met hun eigen werk. De TC is druk bezig voor 
vervangers voor hen.  

Van de selectie Jongens O19 hebben 4 spelers overschrijving aangevraagd naar Huizen en 1 naar BFC. 

Ons HJO Rick Schipper is toegelaten voor de KNVB opleiding HJO waarvan de start op 25 juni in Noordwijk 
heeft plaatsgevonden. 
 
 
PR & Communicatie 
Met onze vertrouwenspersonen heeft een interview plaatsgevonden t.b.v. de website. Ook zijn er ideeën om 
thema avonden te geven voor leiders/trainers.  

Voor de invulling van de presentatiegids zullen er de komende tijd interviews worden gehouden. 
 
Met de websitebouwer is er een afspraak gemaakt voor nieuwe tools voor komend seizoen. 
 
 
Voetbalzaken 
De nodige aandacht wordt besteed om invulling te geven aan de functies van wedstrijdsecretaris en 
scheidsrechter coördinator. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moet het wedstrijdsecretariaat en de 
scheidsrechtercommissie bemand zijn. Wij vragen u dan ook om hier met suggesties te komen en dit door te 
geven aan Edwin van de Wijgerd.  

Een werkgroep gaat bekijken op welke wijze SDO de breedtesport kan uitbreiden. Wij zien nu dat deze groep 
eerder vermindert dan zich stabiliseert. 

Overleg met HJO en Voetbalzaken heeft plaatsgevonden over de teamindelingen van volgend seizoen. 
Leiders zijn benaderd wie volgend seizoen door willen gaan en ook over de samenstelling van de teams. 
Inmiddels staan de teamindelingen op onze website. De selectie wordt bekend gemaakt, maar nog niet wie 
in 1 of 2 zit. Dit wordt later, na start de van de trainingen, bekend gemaakt. 
 
Vrijwilligerscommissie 
Aanmeldingen van account blijven binnen komen in tool, en daarbij ook de e-mails hoe men zich kan 
aanmelden voor een bepaalde dienst etc. Dit is positief! 
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Komende maand zal er een reminder komen per e-mail om de diensten in te plannen, en begin augustus zal 
er nogmaals een reminder per e-mail komen. Er komen draaiboeken, per shift, te liggen in de 
kantine/keuken/commissiekamer. Zodat men weet wat er verwacht wordt.  
 
 
Sponsorcommissie 
Men is druk bezig om de nieuwe indeling van de sponsorborden op het hoofdveld in te vullen op basis van de 
nieuwe sponsorgids. Door het kenbaar maken van de vernieuwde sponsorgids hebben enkele nieuwe 
sponsoren zich aangemeld. 

De familiedag en jeugdbbq was een groot succes welke mede door SDO-sponsors mogelijk werd gemaakt. 

Op 26 juni is een bijeenkomst geweest, georganiseerd door onze hoofdsponsor ING, waarbij verenigingen 
waarvan ING-sponsor is, met sponsoren hierbij aanwezig konden zijn. Meerdere SDO-sponsors zijn bij deze 
geslaagde bijeenkomst (o.a. spreker topscheidsrechter Bjorn Kuipers) aanwezig geweest. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


