JAARVERSLAG 2015 – 2016
v.v. S.D.S.’55
DE VALK – WEKEROM

INLEIDING:
Volgens onze statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016.
In dit document geeft het bestuur in het kort verslag van het verenigingsleven van SDS'55.
Het hoogtepunt van dit jaar was wel de viering van het 60-jarig bestaan.
ALGEMEEN BESTUUR:
Op 28 september 2015 organiseerde het bestuur de jaarlijks algemene ledenvergadering.
Er waren 28 leden aanwezig(inclusief bestuur)
De verslagen van de secretaris, penningmeester en jeugdbestuur werden goedgekeurd.
Voorzitter Martin van Milligen geeft aan dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Hij vindt dat hij op
de zaterdag te veel afwezig is. Hij vindt dat niet goed voor de vereniging. Op voorstel van het
bestuur kiest de vergadering Pim Vonk als voorzitter.
Ook Walter Kloostra bedankt als bestuurslid.
Sinds 2012 had SDS’55 een bestuur en een directie. In de praktijk werkte deze constructie
niet. Het bestuur stelt voor terug te gaan naar de oude situatie: alleen een bestuur. De
vergadering gaat akkoord met dit voostel. De directieleden Hans Bettink, Maarten Jansen en
Ab Ortse worden in het bestuur gekozen.
Het bestuur stelt voor om naast ereleden ook
leden van verdiensten te kunnen benoemen.
Deze titel is wat minder zwaar. De vergadering is
het met dit de voorstel eens.
De leden Jan van Luttikhuizen, Ced Moulton en
Arie Meerveld worden door de vergadering, op
voorstel van het bestuur, benoemd tot de eerste
leden van verdiensten van SDS’55.

1e ELFTAL:
Ons vlaggenschip kwam dit seizoen uit in de derde
klasse B. Na een goede start(tweede plaats in de
eerste periode)werden de prestaties minder. Aan
het einde van de competitie dreigde degradatie of
promotie/degradatiewedstrijden. Uiteindelijk
eindigde het team op een veilige negende plaats
met 35 punten.
Het contract van trainer Jan Fluit werd niet
verlengd. Het bestuur benoemde Marcel van der
Hoop als nieuwe trainer. Leuk om te weten: zijn
vader Frans van der Hoop trainde SDS’55 van 1979 tot 1981. De technische staf bestond uit
de leiders Edgar Meijer en Henk Schreuder, verzorger materialen Dick Ploeg en de
grensrechter Bert van den Brink. Verzorgster Annette van Veldhuizen verlengde haar contact
met één jaar.
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2e ELFTAL:
Dit team speelde deze competitie onder leiding van trainer Maarten van den Top en
hulptrainer Henk Pater, leider Bert Timmer en grensrechters Herman Schreuder en Reyer
van Veldhuizen in de reserve 3e klasse. Zij eindigden op de 4e plaats en behaalde een
periodetitel. Met dit resultaat konden zij promotie/degradatiewedstrijden spelen. Helaas
lukte het de spelers niet te promoveren naar de reserve 2e klasse.
3e ELFTAL:
Dit team werd getraind door Martin van Milligen en de leiders waren Addie van Lambalgen
en Jan Willem Vonk. Wim Vonk was hier de vaste grensrechter. In de competitie werden 22
wedstrijden gespeeld. In de eindstand van de reserve 4e klasse stond dit team op de 11e
plaats met 5 punten.
4e ELFTAL:
De spelers werden getraind door leider Hans Bettink. Zij
werden kampioen van de reserve 5e klasse met maar liefst
44 punten.
Op de familiedag werden zij gehuldigd en ontving het
team de traditionele kampioensmedailles.

MANNEN 35+:
SDS’55 deed aan deze competitie voor 7-tallen op de vrijdagavond mee met twee teams
De wedstrijden werden afwisselend bij de deelnemende verenigingen gespeeld.
Het eerste team, met leider Gerwin van de Berg, eindigde op de 3e plaats.
Het tweede team, met leider Hans Bettink, eindigde op de 1e plaats.
VROUWEN:
Dit seizoen nam ook een vrouwenteam van SDS’55 mee aan de competitie. Onder leiding
van trainer Piet Schreuder en leidster Bertina Bonder-van Buren eindigden zij op een zeer
verdienstelijke 3e plaats. Helaas enkele punten tekort om het kampioenschap te behalen.
ONZE JEUGD:
Onze jeugd nam met 8 teams deel aan de competitie: B1, C1,
D1, MC1, E1, E2, F1 en F2.
De jongste jeugd, onder de naam kabouters, kregen alleen
training.
De teams F1, E1, E2 en D1 werden najaarskampioen, terwijl F1
en D1 in het voorjaar hun tweede kampioenschap behaalde..
Het jeugdbestuur zal in haar verslag dieper ingaan op de
elftallen en de andere activiteiten.
Op de 41e editie van de jaarlijkse sportdag werd Casper Kingma uitgeroepen tot sportman
van het jaar. Ons erelid Hennie van Ee reikte hem de grote wisselbeker uit.
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ZAALVOETBALTOERNOOIEN
SDS’55 organiseerde in deze periode drie zaalvoetbaltoernooien:
Zaalvoetbaltoernooi Ede
Drie Dorpen Toernooi Barneveld
Hutspottoernooi te Stroe
Het zaalvoetbaltoernooi voor de Edese
veldvoetbalverenigingen werd dit jaar voor de 29e
keer georganiseerd in Sporthal De Reehorst te Ede.
FC Jeugd won dit toernooi voor de eerste keer..
SDS’55 eindigde op de derde plaats.
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten te
stoppen met de organisatie van dit toernooi
Door de toenemende agressie, intolerantie en
overschrijding van de fatsoensnormen van een aantal
spelers ten opzicht van de scheidrechters, wedstijdleiding, organisatie en vrijwilligers van
SDS’55 vindt het bestuur het, helaas, niet meer verantwoord dit toernooi te organiseren.
Het Drie Dorpen Toernooi, voor de jeugd van sv Otterlo, sv Harskamp en vv SDS'55, werd
ook voor de 29e keer georganiseerd in Sporthal De Meerwaarde te Barneveld. De jeugd van
SDS’55 eindigde op de eerste plaats.
Het hutspottoernooi in de Sporthal Jacobushoeve te Stroe werd al voor de 36e keer
georganiseerd. Voor dit gezelligheidstoernooi geldt: deelnemen is belangrijker dan winnen.
De prijsuitreiking vond plaats in ons clubhuis, met een hapje en drankje.
60-JARIG BESTAAN:
Dit jubileum werd op grootse wijze
gevierd op donderdag 1 oktober, vrijdag 2
oktober en zaterdag 3 oktober 2015.
Op het grasveld tussen het hoofdveld en
het trainingsveld kwam een grote
feesttent te staan, opgebouwd en
afgebroken met behulp van veel leden.
Alle activiteiten waren mogelijk door een
enorme inzet van veel vrijwilligers en
vrijwilligsters.
Het huis-aan- huis blad “Het Verhaal”
verscheen met een jubileumuitgave.
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donderdag 1 oktober 2015:
De officiële receptie voor onze relaties, sponsors,
gemeente, KNVB, ereleden, plaatselijke
verenigingen, voetbalverenigingen enz.
Onze voorzitter ontving op deze druk bezochte
receptie van de KNVB een ingelijste vaan ter
herinnering aan ons jubileum.
Verder ontving het bestuur veel felicitaties en
cadeaus.

vrijdag 2 oktober 2015:
feestavond met als thema “oktoberfest”
Het was zeer druk en gezellig.
Veel bezoekers hadden passende kleding
aangetrokken.

zaterdag 3 oktober 2015:
9.30 uur – 15.00 uur:
activiteiten voor de jeugd, met een
free style team en 5 opblaasbare
veldjes waarmee een mooi
parcours gemaakt kon worden.
Onze jeugd vermaakte zich best op
het parcours en keek enthousiast
naar de verrichtingen van de free
style voetballers.

16.30 uur: voetbalwedstrijd Oud-SDS’55 – Oud Wageningen
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18.30 uur: drie gangen diner, geheel
verzorgt door ons vierde team,
aansluitend nog een gezellige avond
De aanwezigen in de feesttent
genoten van een zeer goed verzorgd
diner.

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN:
Naast deze toernooien werden er nog veel leuke activiteiten en evenementen georganiseerd
bij SDS'55: kaartavonden, darttoernooi, oliebollenactie, sinterklaasavond voor de Kids Club
en F-pupillen, jeugdkamp, Nieuwjaarsreceptie en afsluiting seizoen.
Bij de wedstrijden van het 1e team was bij een aantal thuiswedstrijden een pupil van de
week aanwezig. Ook verscheen bij elke thuiswedstrijd een wedstrijdbulletin.
Veel nieuws over onze vereniging was te lezen op onze website.
Onze gebruikelijke presentiegids was verwerkt in de jubileumuitgave van Het Verhaal.

SPONSORING:
De sponsorcommissie onderhoudt de contacten met onze twee
hoofdsponsors Attract en P-services en alle andere sponsors.
Aan het einde van dit seizoen zijn beide firma’s gestopt als
hoofdsponsor. P-services blijft wel kernsponsor. SDS’55 bedankt
beide sponsors voor hun steun gedurende vele jaren.
Het bestuur heeft Vakgarage Tichelaar uit Wekerom bereid
gevonden om onze nieuwe hoofdsponsor te worde
Wij zijn zeer blij met al onze sponsors en bedanken hen dan ook
hartelijk voor hun steun
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KANTINE:
Onze kantine wordt gedraaid door veel vrijwilligers onder
leiding van Jan van Luttikhuizen, bijgestaan door bestuurslid
Ingrid van de Kamp Een clubhuis wordt wel eens het sociale
hart van een vereniging genoemd. We ontvangen er onze
gasten, de elftallen vertrekken er naar hun uitwedstrijden,
napraten over de wedstrijden, zomaar even een praatje en
heel veel activiteiten vinden er plaats.
Dit seizoen hebben we in onze kantine een nieuw
kassasysteem in gebruik genomen.

VRIJWILLIGERS:
Onze voetbalvereniging SDS’55 kan alleen een goed
georganiseerde vereniging zijn en blijven door de inzet
van veel vrijwilligers en vrijwilligsters. Gelukkig zijn er
zeer veel leden, supporters en ouders die zeer veel
vrije tijd besteden aan SDS’55.
Wij bedanken al onze vrijwilligers dan ook heel
hartelijk voor hun inzet.
AFSCHEID:
Helaas heeft SDS’55 ook dit verenigingsjaar definitief afscheid moeten nemen van enkele
sportvrienden. Veel SDS-ers gingen op condoleancebezoek en bezochten de begrafenis of
crematie.
Wij herdenken hen met eerbied.
TOT SLOT:
Bij het samenstellen van een jaarverslag loop je altijd gevaar mensen of zaken te vergeten.
SDS’55 is iedereen, die zich inzet voor onze vereniging, ontzettend dankbaar en dit wordt
enorm gewaardeerd.
Wekerom, 1 augustus 2016.
Herman Sündermann
secretaris.
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