
 

 

 
 
Vincent Steenbakkers 
 
Ik ben vader van Lucas (J08-2). Zelf heb ik ook altijd 
gevoetbald, maar dan bij andere clubs. Sinds Lucas’ zijn start 
bij de welpen leer ik ook SDO beter kennen. Een warme en 
fijne familievoetbalclub. Vanuit de Ouderraad wil ik mijn 
steentje bijdrage om met deze cultuur het jeugdvoetbal in de 
volle breedte zowel organisatorisch alsmede qua ledengroei en 
prestatie weer een stap verder brengen. Daarnaast hoop ik dat 
meer ouders zich voor de club willen gaan inzetten, met een 
paar uurtjes per week is het echt Samenspel Doet Overwinnen! 
 
 

 
 
Pieter de Bruijn 
 
Ik heb twee actief voetballende zonen bij SDO. Thijmen voetbalt in J08-1 
en Joost in J011-2 en zijn beiden vanaf de wk-tjes begonnen. Zelf heb ik 
ook altijd gevoetbald bij andere clubs. Dat SDO echt een familieclub is, is 
me duidelijk geworden sinds de jongens bij SDO voetballen. Ik vind het 
daarom belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd bij de 
club en een luisterend oor te zijn voor de ouders.  
 
 
 

 
 
Susan Kil 
 
Ik ben Susan en mijn zoon is actief in JO14-1. Ik vind de schakel tussen 
ouders en club belangrijk, om de kwaliteit van de club, de sfeer en de 
wederzijdse verwachtingen te waarborgen. Graag zie ik verdere 
ontwikkelingen op het gebied van jeugd, dat brengt de club verder en 
maakt SDO aantrekkelijker voor jonge spelers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wouter Timmers 
 
Ik ben Wouter en mijn zoon Merijn speelt in JO11-3. Een vereniging 
vormgeven en laten draaien doe je met elkaar. Als deelnemer van 
de Ouderraad wil ik graag een steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van de club in zowel sociaal als sportief aspect. Kort samengevat 
betekent dit dat spelers, ouders en vrijwilligers graag naar SDO komen 
en het sportpark met een goed gevoel en mooi resultaat weer verlaten. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Hafid Oumtalsi 
 
Mijn naam is Hafid, 40 jaar en vader van Safouan (9 jaar) en Redouan (6 
jaar). Safouan voetbalt in het team JO10-2 en Redouan voetbalt in het WK 
team. Beide jongens voetballen met enorm veel plezier bij SDO. Het is 
fantastisch om te zien hoe zij groeien en genieten om elke week weer op 
het veld te staan. Door het enthousiasme van mijn kinderen heb ik 
besloten om mij als commissielid aan te melden en zo blijf ik ook 
betrokken bij de organisatie. 
 
 
 
 
 
Joek Boomsma 
 
Inmiddels loop ik alweer een jaar of tien rond op de velden van SDO om 
onze zoon en zijn team aan te moedigen. Hij speelt in de JO13-3. Vorig 
jaar is ook onze dochter begonnen met voetbal bij de MO11. SDO is goed 
bezig met het (door)ontwikkelen. Afgelopen periode waren wij heel blij hoe 
SDO inspeelde op de coronasituatie en sport en spel steeds weer mogelijk 
maakte. Ik draag daar graag een steentje aan bij. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Maarten Pauw 
 
Ik ben Maarten, 41 jaar oud en woon inmiddels een jaar 
in Bussum. We zochten voor onze kinderen een goede 
voetbalclub en kwamen zodoende bij SDO terecht. Mijn 
kinderen spelen in de MO11 en JO10-4 als trainend lid. 
Toen ik op een informatieavond voor het meidenvoetbal 
hoorde dat er nog vertegenwoordiging in de ouderraad 
was, heb ik me aangemeld. Ik heb trainerservaring bij 
een andere club en hoop door mijn deelname aan 
de ouderraad bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
club.  
 

  
 
Remco de Korte 
 
Ik ben Remco en mijn zoon Tobias speelt in JO10-2. Door 
onderdeel te zijn van de ouderraad en de 
communicatiecommissie wil ik graag SDO verder helpen met 
diverse onderwerpen. Door er samen de schouders eronder te 
zetten komen we verder. Zonder vrijwilligers geen club. 
 
 


