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INLEIDING: 
Volgens onze statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017.. 
In dit document geeft het bestuur in het kort verslag van het verenigingsleven van SDS'55. 
   
ALGEMEEN BESTUUR: 
Op 14 september hield het bestuur een bespreking met afgevaardigden van de commissies. 
Doel van deze bijeenkomst was elkaar op de hoogte houden van allerlei activiteiten en 
besluiten, dus blijven zorgen voor een goede communicatie. 
Op  26 september 2016 organiseerde het bestuur de jaarlijks algemene ledenvergadering.  
Er waren 21 leden aanwezig(inclusief bestuur). 
De verslagen van de secretaris, penningmeester en jeugdbestuur werden goedgekeurd. 
Daar voorzitter Pim Vonk verhinderd was, leidde penningmeester Arjan Janssen deze 
vergadering. De bestuursleden Arjan Janssen(penningmeester) en Ab 
Ortse(wedstrijdsecretaris) waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden met algemene 
stemmen herkozen. 
Op voorstel van het bestuur werd Ingrid van de Kamp gekozen als bestuurslid Algemene 
Zaken(kantine). 
Maarten Janssen nam afscheid als  bestuurslid technische zaken en werd leider van ons 
eerste team. Hans Bettink 
neemt voorlopig zijn werk 
over en later in dit 
verenigingsjaar werd een 
technische commissie 
gevormd, bestaande uit 
Hans Bettink, Edgar Meijer, 
Eddy Morren en Martin 
van Milligen. 
 
Arjan Janssen stelde de vergadering voor, na een korte schets van de werkzaamheden van 
deze twee leden, Herman Sündermann te benoemen tot erelid en Klaas Oostindie tot lid van 
verdienste. Onder applaus ging de vergadering hiermee akkoord. 
Op de oudejaarsborrel kreeg Herman de oorkonde uitgereikt. Klaas was verhinderd en kreeg 
zijn oorkonde thuis uitgereikt. 

 

1e ELFTAL: 
Ons vlaggenschip kwam dit seizoen uit in de derde 
klasse A.  In de eerste periode eindigde ons team 
op de 5e plaats en in de tweede periode op de 9e 
plaats, om uiteindelijk te eindigen op de 7e plaats 
Marcel van der Hoop beleefde zijn eerste jaar als 
trainer van SDS’55. Zijn contract werd met één 
jaar verlengd. De technische staf bestond verder 
uit de leiders Henk Schreuder en Maarten Janssen. 
De grensrechter was Bert van den Brink. 
Verzorgster Annette van Veldhuizen verlengde 
haar contact weer met één jaar.                                                
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2e ELFTAL:     
Dit team speelde deze competitie onder leiding van trainer Maarten van den Top, leider Bert 
Timmer, 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.  In de tweede ronde maakte Stroe in de laatste 
minuut van de verlenging het beslissende doelpunt en helaas was de promotie verkeken. 
 
3e ELFTAL: 
Dit team werd getraind door Martin van Milligen en de leiders waren Albert Jan Bouwman 
en Everhard van den Brink. In de competitie werden 22 wedstrijden gespeeld. In de 
eindstand van de reserve 4e klasse stond dit team op de 2e plaats met 53 punten. 
 
4e ELFTAL: 
De spelers  werden getraind door Jan-Willem Vonk en de leider was John Vink. 
In de reserve 5e klasse eindigde dit team op de 11e plaats. 
 
5e ELFTAL: 
Dit team werd  getraind door Hans Bettink en Hans was tevens leider. 
De spelers eindigden in de reserve 6e klasse op de 6e plaats.  
 
MANNEN 35+: 
SDS’55 deed aan deze competitie voor 7-tallen op de vrijdagavond mee met één team 
De wedstrijden werden afwisselend bij de deelnemende verenigingen gespeeld. 
Deze spelers, met leider Anton Tick, eindigde in de voorjaarscompetitie op de 3e plaats. 
  
VROUWEN: 
Ook seizoen nam een vrouwenteam van SDS’55 mee aan de competitie. Onder leiding van 
trainer Piet Schreuder en leidster Bertina Bonder-van Buren eindigden de speelsters op een 
zeer verdienstelijke 4e  plaats.  
 
ONZE JEUGD: 

Onze jeugd nam met 9 teams deel aan de 
competitie: JO17-1, MO17-1, JO15-1, 
JO13-1, JO11-1, JO11-2, JO9-1, JO9-2M en 
JO9-3. De KNVB heeft andere namen voor 
deze teams  bedacht.  De jongste jeugd, 
onder de naam kabouters, kregen alleen 
training. 
De teams JO11-2 en JO15-1 werden 
najaarskampioen. (zie foto’s voorblad) 
Het jeugdbestuur zal in haar verslag 
dieper ingaan op de elftallen en de 
andere activiteiten. 

Op de 42e editie van de jaarlijkse sportdag werd Hugo Goorhuis uitgeroepen tot sportman 
van het jaar. Ons erelid Hennie van Ee reikte hem de grote wisselbeker uit.    
Berg Toys werd sponsor van onze jeugd.                        
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ZAALVOETBALTOERNOOIEN 
SDS’55 organiseerde in deze periode twee zaalvoetbaltoernooien: 

                                        Drie Dorpen Toernooi Barneveld 
                                        Hutspottoernooi te Stroe 

 
Het Drie Dorpen Toernooi, voor de jeugd van sv Otterlo, sv Harskamp en vv SDS'55, werd 
voor de 30e 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 37e keer 
georganiseerd. Voor dit gezelligheidstoernooi geldt: deelnemen is belangrijker dan winnen. 
De prijsuitreiking vond plaats in ons clubhuis, met een hapje en drankje. 

 
Tijdens deze winterstop werd het zaalvoetbaltoernooi 
in Ede niet meer georganiseerd door SDS’55. Een 
beetje symbolische op de fictieve datum van het 30e 
toernooi bedankte voorzitter Pim Vonk de 
zaalvoetbalcommissie, wedstrijdleiding en dames 
Viproom  voor hun   jarenlange inzet en overhandigde 
hen een bloemetje. 
 
 

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, spelmiddag 
senioren, oudejaarsborrel, familiedag, 
vrijwilligersavond, AED-cursus en afsluiting 
seizoen. 
 
PUBLIC RELATIONS: 
Helaas heeft het bestuur nog geen opvolger of opvolgster kunnen vinden voor Stefan 
Jonkers. Secretaris Herman Sündermann heeft deze taken tijdelijk waargenomen.  

Bij de wedstrijden van het 1e team was bij een aantal 
thuiswedstrijden een pupil van de week aanwezig. Na de wedstrijd 
werd een interview met tien vragen afgenomen. Dit interview, met 
foto’s,  verscheen op onze site. Ook werd bij elke thuiswedstrijd een 
wedstrijdbulletin uitgegeven.   
Veel nieuws over onze vereniging was te lezen op onze website. 
Gelukkig publiceerde de Lunterse Krant veel berichten over onze 
vereniging. Onze gebruikelijke presentatiegids was verwerkt in een 
SDS’55 Nieuwsblad, huis aan huis verspreid door een aantal 
(jeugd)leden in Wekerom, Harskamp en Otterlo 
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SPONSORING: 
De sponsorcommissie onderhield de contacten met onze hoofsponsor Vakgarage Tichelaar 
uit Wekerom en alle andere sponsors.                                                                                                

 
Op 23 september organiseerde 
onze sponsorcommissie een 
sponsormiddag. Na ontvangst 
gaf De Valk Roofvogels een 
show op het B-veld, daarna met 
de bus naar het Gelredome voor 
een rondleiding. Deze middag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje in ons clubhuis. 
 

 
Links en rechts van het verplaatste scorebord kwam een 
twee rij reclameborden. 
Het kinderspeelplaats werd vernieuwd. De “club van 50” 
schonk een mooi speelhuisje voor de jonge bezoekers. 
Wij zijn zeer blij met al onze sponsors en bedanken hen 
dan ook hartelijk voor hun steun 

 
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.  
Onze medewerkers ontvingen van sponsor Sportted 
nieuwe ”werkkleding”. 
 
VOETBALGALA BELANGENVERENIGING EDESE VELDVOETBALVERENINGINGEN: 

Op vrijdag 23 juni organiseerde de BEV voor het 
eerst ter afsluiting van het seizoen een 
voetbalgala in restaurant Buitenzorg te Ede. 
Tijdens deze geslaagde happening werd onze 
speler Martien van den Berg uitgeroepen tot 
speler van het jaar van de gemeente Ede. De 
Edese Heidekoningin overhandigde Martien de 
gebruikelijke oorkonde en enkele cadeaus.   
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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 heel veel 
vrije tijd besteden aan SDS’55. 
Wij bedanken al onze vrijwilligers en  
vrijwilligsters 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. 
Ten slotte bedank ik alle fotografen voor hun bijdrage. 
 
Wekerom, 1 augustus 2017. 
 
Herman Sündermann 
secretaris. 
  


