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Bestuursnieuws april  2019  

 
 

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

 
Sponsorcommissie 

Op 24 april 2019 is met FC Utrecht overeengekomen om met huidige sponsoren van SDO de 
competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard te bekijken in de Galgenwaard. De sponsoren kunnen aangeven of 
zij hier belangstelling voor hebben en alleen aan die sponsors die een potentiele nieuwe sponsor meenemen 
worden. Inmiddels is de avond geweest en kunnen we terugkijken op een geslaagde avond met sponsoren 
en kandidaat sponsoren. . 
 
Vrijwilligerscommissie 

Danny Hartog heeft zich als nieuw lid van de commissie per direct aangemeld. 

Het nieuwe vrijwilligersbeleid ingaande het nieuwe seizoen is op de website gepubliceerd. Een klein aantal 
reacties zijn hieruit gekomen waar men terugkoppeling aan heeft gegeven. Na uitleg van de werkwijze van 
de te gebruiken planningstool Vrijwilligerstekort geeft het bestuur de vrijwilligerscommissie toestemming 
om deze tool aan te schaffen.  
 
Voetbalzaken 

Een evaluatie tussen bestuur en de scheidsrechtercommissie heeft plaatsgevonden. Aan de orde kwam de 
waardering naar onze scheidsrechters toe en ook het aantal scheidsrechters dat aan het afnemen is en 
vooral op de seniorenwedstrijden. Hier zal de nodige aandacht aan gegeven worden. 

Ruud Spelt is bereid gevonden om dit seizoen de functie van sectieleider JO 10-11 op zich te nemen. De 
sectieleiders JO13-15 en 17 hebben aangegeven na dit seizoen te stoppen. Men zal naarstig op zoek gaan om 
deze vacatures tijdig voor het volgende seizoen te vervullen. 

 
Technische Commissie 

Het trainersgilde voor het nieuwe seizoen is nagenoeg ingevuld. Alleen zoekt men nog trainers voor JO8-9 en 
10. 

Voor het nieuwe seizoen zijn voor de herenselectie 2 nieuwe spelers binnengehaald. Gogo Kinkela van 
Magreb ’90 en Jamahl van Gonther keert terug vanuit Ajax Zaterdag. 

Harry Karstens heeft aangegeven lid te blijven van de Technische Commissie. Eerder, a.g.v. zijn 
werkzaamheden, was het niet duidelijk of hij dit nog kon blijven doen. 

 
PR & Communicatie  

Binnen deze commissie zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de opzet van de nieuwe presentatiegids 
komend seizoen. 
 

Dagelijks Bestuur (DB)                                                                                                                                      

Het DB heeft in april overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting. Aan de orde zijn gekomen de 
financiën, het onderhoud van de materialen, de diverse taken tussen Voetbal en Stichting, de accommodatie 
en de stand van zaken m.b.t diverse vragen welke aan de Gemeente zijn voorgelegd.,  
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Punten besproken met contactpersoon KNVB Sharuska Smelik 

1. Behoud/werven van leden: De KNVB en verenigingen zien dat het ledenaantal minder wordt, zo ook bij 

SDO. Welke acties kunnen uitgezet worden om leden te behouden en aan te trekken. Belangrijk is om 

jeugdleden aan je te binden en ervoor zorgdragen deze te behouden. De KNVB laat zien welke acties 

mogelijkheden voor werving, maar de verenigingen moeten de acties zelf organiseren. Ook denken aan 

andere spelvormen dan de huidige competitieopzet. De KNVB heeft diverse materialen over dit 

onderwerp en zal deze aan SDO ter beschikking stellen. Een werkgroep vanuit het bestuur zal een 1e 

aanzet doen om met een voorstel te komen hoe dit bij SDO het beste opgepakt kan worden. 

2. Zaterdag-/zondagvoetbal:  

Gediscussieerd over het gevoelige onderwerp zaterdag/zondagvoetbal. Veel zondagclubs gaan over naar 

het zaterdagvoetbal. Ook binnen de huidige zondag hoofdklassers wil men samen met de zaterdag 

hoofdklassers een regionale indeling opzetten waarbij dan grotendeels op de zaterdag gevoetbald wordt. 

SDO is daar geen voorstander van, maar wat nu ook blijkt is dat veel zaterdag hoofdklassers dit ook niet 

willen. Sharuska geeft aan dat zij verwacht dat dit er de komende jaren nog niet komt en als het 

ingevoerd gaat worden, dan eerst bij de lagere klasse. SDO zal deze discussie op de voet blijven volgen. 

3. Thema verbinden vanuit de KNVB: SDO heeft zich opgegeven om dit jaar (juni 2019) mee te doen aan 

een pilot van de KNVB om samen me de buurt en/of buurtverenigingen een dag(deel) te organiseren 

waarbij het thema Verbinden centraal staat. In overleg met de Vriendenclub wordt gekeken of dit samen 

gekoppeld kan worden met de Familiedag. Binnen Nederland hebben 14 voetbalverenigingen zich 

aangemeld om een pilot te organiseren. 

 

Overgang jeugd naar senioren 

Het volgende seizoen komen 19 spelers uit de jeugd over naar de senioren. Een overleg is ingepland om deze 

jongens te begeleiden in de keuzes. Tevens wordt een gezamenlijke training met de huidige overige senioren 

opgezet. 

 

Toernooien: 

Dit seizoen vinden bij SDO geen jeugdtoernooien plaats. Dit komt vooral door de planning van deze 

toernooien die in de vakantieperiodes (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren). Hiernaast wordt het steeds lastiger 

genoeg vrijwilligers te vinden voor een goed verloop van deze dagen. Ook clubs die eerder toegezegd 

hebben om te komen zeggen op het allerlaatste moment af omdat men te weinig spelers/speelsters heeft. 

Bekeken gaat worden of SDO hier een andere invulling aan kan geven. 

Sluiting velden zomer 2019                                                                                                                                       
Sluiting activiteiten voor de breedtesport teams is na het weekend jeugdbbq/familiedag en voor de 
selectieteams eind juni. De opening van het park is voor de selectieteams 1 augustus en de teams voor de 
breedtesport 15 augustus.  
 
 

 


