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Bestuursnieuws mei 2019  

 
 

In de maand mei 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 en potentiele sponsoren van SDO de 
competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard te bekijken in de Galgenwaard. Dit was een zeer geslaagde avond 
wat geresulteerd heeft in 4 nieuwe sponsoren en met 6 anderen is de sponsorcommissie in onderhandeling. 
 
De sponsorpakketten zijn aangepast en deze zijn gestuurd naar nieuwe potentiële sponsoren.  
 
Door het plaatsen in de zomer van het nieuwe hekwerk rondom veld 1 worden de sponsorborden opnieuw 
ingedeeld. Nieuwe richtlijnen komen voor bijvoorbeeld grootte van een bord en/of enkel logo op het bord.  
 
Op 26 juni 2019 is het Sponsorevent van ING. Zowel sponsoren als bestuur worden hierbij uitgenodigd. Van 
belang is met een goede delegatie naar dit event van de hoofdsponsor naar toe te gaan. 
 
Zuil voor de balsponsor Vrouwen komt begin volgend seizoen. 
 
Bestuur wordt gevraagd om bij de receptie van het 40-jarig bestaan van de zaak van sponsor Louis Tapis 
aanwezig te zijn. 
 
 
Vrijwilligerscommissie 
De nieuwe tool om als vrijwilliger je diensten/taken t.b.v. SDO in te vullen is beschikbaar. De 
vrijwilligerscommissie gaat met deze tool aan de gang om deze gereed te maken voor de leden. De 
conceptbrief voor onze leden wordt opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Hierna wordt 
deze op de website gepubliceerd.  
 
 
Technische Commissie 
De eerste audit NMC Bright/KNVB voor certificatie opleidingsplan heeft plaatsgevonden. In juni komt hier een 
evaluatie van en een verdere review. Deze bepaalt of SDO in aanmerking komt voor een certificatie op 
regionaal of lokaal niveau.  
 
Op 3 juni is de laatste avond voor de cursisten Ap Hartog en Desley Groenewegen bij FC Utrecht waarna 
deze bij goed gevolg het certificaat ontvangen. 
 
De invulling van de trainers selectieteams zijn zo goed als rond. Voor de teams JO10 en JO8 worden nog 
trainers gezocht.  
 
De nieuwe HJO (Hoofd Jeugdopleiding) is bezig met de voorbereidingen van de SDO-selectie/talentendagen 
voor zowel selectie als breedtesport voor het komende seizoen. Op onze website zal z.s.m. hier aandacht 
voor worden gegeven. 
 
Maandag 27 mei is de teken-avond voor de selectietrainers in de kantine van SDO. 
 
0p 6 juni is er een bijeenkomst op het sportcomplex van FC Utrecht om het samenwerkingscontract met SDO 
te ondertekenen. Hierbij is er een terugblik op de RAC-samenwerking in het afgelopen seizoen en een 
vooruitblik in het nieuwe seizoen. 
 
  
Voetbalzaken 
Binnen de commissie stoppen een aantal vrijwilligers. Ruud Boumans van de scheidsrechtercommissie; 
Jeroen van der Geest als interim wedstrijdsecretaris; verschillende sectieleiders van JO11-13-15-17 en 19. 
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Het bestuur spreekt af om op korte termijn een overleg in te plannen om de ontstane situatie binnen 
Voetbalzaken te bespreken zodat voor de start van het nieuwe seizoen deze problematiek grotendeels is 
opgelost. 

Algemeen 
Bestuurslid René Zoetekouw geeft aan om na de aankomende Algemene Ledenvergadering te stoppen als 
bestuurslid. Maar hij blijft wel aan als lid van de Sponsorcommissie. 

 
 

 
 

 


