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INLEIDING
Volgens onze statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. 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 25 september 2017 organiseerde het bestuur de jaarlijks algemene ledenvergadering. Er waren
50 leden aanwezig(inclusief bestuur). De verslagen van de secretaris, penningmeester en
jeugdbestuur werden goedgekeurd.
Ingrid van de Kamp was aftredend en herkiesbaar. Zij is met algemene stemmen herkozen. Herman
Sundermann was aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Pim Vonk heeft Herman bedankt voor zijn
jarenlange inzet voor de vereniging. Ook Rini Jansen stopt met zijn werkzaamheden als
ledenadministrateur. Ook hij is door Pim bedankt voor zijn inzet.
Op de ledenvergadering is gesproken over het selectiebeleid bij de senioren. Met name het tweede
elftal had aan het begin van het seizoen een zeer beperkte selectie. Tijdens en na de vergadering is
hier over gesproken en gezocht naar oplossingen voor dit probleem.
1e ELFTAL
Ons vlaggenschip kwam dit seizoen uit in de derde klasse B. In deze competitie eindigde het team op
de 10e plaats. Doordat de onderste elftallen in deze competitie zeer dicht bij elkaar zetten, werd pas
op de laatste speeldag
rechtstreekse handhaving
veiliggesteld. Dit was in deze
competitie echter zeker geen
kleine prestatie.
Marcel van der Hoop
beleefde zijn tweede 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 positie van
grensrechter was vacant.
Verzorgster Annette van
Veldhuizen verlengde haar
contact weer met één jaar.

2e ELFTAL
Dit team speelde deze competitie onder leiding van trainer Marco Jansen, leider Bert Timmer,
grensrechters Herman Schreuder en Reyer van Veldhuizen in de reserve 3e klasse. Zij eindigden op
de 3e plaats en bereikten de nacompetitie door de tweede periode over te nemen van kampioen
DVS ‘33. Doordat de wedstrijden vielen in de weekenden van de familiedag en het weekend weg van
het elftal, zijn deze wedstrijden geannuleerd en is er geen nacompetitie gespeeld.
3e ELFTAL
Dit team werd getraind door Martin van Milligen en de leider was Albert Jan Bouwman. In de
competitie werden 18 wedstrijden gespeeld. In de eindstand van de reserve 4e klasse stond dit team
op de 3e plaats met 36 punten. Pas op de laatste speeldag werd het kampioenschap verloren in een
rechstreeks duel tegen de kampioen met 40 punten, sv DFS 3.
4e ELFTAL:
De spelers werden getraind door Jan-Willem Vonk en de leider was John Vink. In de reserve 6e klasse
eindigde dit team op een knappe 4e plaats met 40 punten. Dit seizoen zijn zeer goede prestaties
neergezet die veel beloven voor het komende seizoen.
5e ELFTAL
Dit team werd getraind door Hans Bettink en Erwin van den Brink en Dennis Valster waren de leiders.
De spelers eindigden in de reserve 6e klasse op de 9e plaats. De combinatie van ervaren spelers en
(zeer) jong talent heeft gedurende het seizoen zeer wisselende prestaties neergezet wat leidde tot
deze eindklassering
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
Het vrouwenteam van SDS’55 deed mee aan de competitie in de vijfde klasse. Onder leiding van
trainer Piet Schreuder en leidster Bertina Bonder-van Buren eindigden de speelsters op de 7e plaats.
ONZE JEUGD
Onze jeugd nam met 9 teams deel aan de competitie: JO19-1, JO17-1, MO17-1, JO15-1, JO13-1, JO111, JO11-2, JO11-3 JO9-1, JO9-2 en JO7-1.
We zijn er trots op dat er in alle leeftijdscategorieëen één of meer teams hebben deelgenomen aan
de competitie. Het JO-19 team van Gert Schreuder en Stefan Jonkers was het eerste team in de
hoogste leeftijdscategorie sinds seizoen 2011-2012. Dat dit team ook nog kampioen is geworden op
de laatste speeldag (zonder zelf te spelen) is natuurlijk extra mooi.
Ook de jongens van JO-15 zijn het afgelopen seizoen kampioen geworden. Het team van Anton Tick
en Willem Jan Davelaar won de voorjaarcompetitie.
JO 13 zijn najaarskampioen geworden. Het team stond onder leiding van Lisa van Roekel en Gerben
Roelofsen.
Het jeugdbestuur zal in haar verslag dieper ingaan op de elftallen en de andere activiteiten.

Op de 43e editie van de jaarlijkse sportdag werd Siem Bettink uitgeroepen tot sportman van het jaar.
Ons erelid Hennie van Ee reikte hem de grote wisselbeker uit.

ZAALVOETBALTOERNOOIEN
SDS’55 organiseerde in deze periode twee zaalvoetbaltoernooien: Het Drie Dorpen Toernooi in
Barneveld en het Hutspottoernooi te Stroe

Het Drie Dorpen Toernooi, voor de jeugd van sv Otterlo, sv Harskamp en vv SDS'55, werd voor de 31e
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 38e keer georganiseerd.
Voor dit gezelligheidstoernooi geldt: deelnemen is belangrijker dan winnen. De prijsuitreiking vond
plaats in ons clubhuis, met een hapje en drankje.
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 Fpupillen, jeugdkamp, familiedag en een volleybaltoernooi met afsluitende veilingavond voor het
goede doel.
PUBLIC RELATIONS
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.
Veel nieuws over onze vereniging was te lezen op onze website. Ook werd op de facebookpagina van
de club steeds meer nieuws gedeeld.
De Lunterse Krant publiceerde veel berichten over onze vereniging. Onze gebruikelijke
presentatiegids was verwerkt in een SDS’55 Nieuwsblad, huis aan huis verspreid in Wekerom.
Harskamp en Otterlo.
SPONSORING
De sponsorcommissie onderhield de contacten met onze hoofsponsor Vakgarage Tichelaar uit
Wekerom en alle andere sponsors. Dit seizoen zijn alle elftallen door diverse sponsors in het nieuw
gestoken. Vanaf de JO-9 tot de JO-19 zijn sponsors gevonden voor de tenues van deze teams.
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 en Janny
Pater, 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.
VOETBALGALA BELANGENVERENIGING EDESE VELDVOETBALVERENINGINGEN
Op vrijdag 22 juni organiseerde de BEV voor het eerst ter afsluiting van het seizoen een voetbalgala
in restaurant Buitenzorg te Ede. Tijdens deze geslaagde happening werd Ced Moulton jr. uitgeroepen
tot vrijwilliger van het jaar voor onze vereniging.
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, 26 augustus 2018.
Arjan Janssen
Penningmeester

