JAARVERSLAG 2018 – 2019
v.v. S.D.S.’55
DE VALK – WEKEROM

Wekerom, september 2019

INLEIDING
Volgens onze statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. In dit document
geeft het bestuur in het kort verslag van het verenigingsleven van SDS'55.
ALGEMEEN BESTUUR
Op 24 september 2018 organiseerde het bestuur de jaarlijks algemene ledenvergadering. Er waren
28 leden aanwezig (exclusief bestuur). De verslagen van de secretaris, penningmeester en
jeugdbestuur werden goedgekeurd.
Pim Vonk (voorzitter) en Hans Bettink (jeugd en technische zaken) waren aftredend en herkiesbaar.
Zij zijn met algemene stemmen herkozen. Peter van Atten is gekozen als secretaris.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2018 is via de website
beschikbaar.
Op 16 januari 2019 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.
1e ELFTAL
Het 1e elftal werd getraind door Marcel van den Hoop; de leiders dit
seizoen waren Henk Schreuder en Maarten Janssen. Annet van
Veldhuizen was als verzorger betrokken bij het team en Alain van
Oorschot verzorgde de keeperstraining. SDS’55 1 is na een moeizaam
seizoen na een degradatiewedstrijd tegen WZC uit Wapenveld
gedegradeerd uit de 3e klasse.

2e ELFTAL
Trainer van het 2e elftal was John van Dreven. Als leiders waren betrokken Jeroen Morren en Herman
Schreuder. Grensrechter bij het 2e elftal was Reijer van Veldhuizen. Na een moeizaam begin van de
competitie was er aan het eind van het seizoen nog kans op een periodetitel.
3e ELFTAL
Het 3e elftal heeft een constant seizoen gedraaid. Het was echter veelal wekelijks een puzzel om het
team op de rit te krijgen. Trainer van het 3e elftal was Martin van Milligen. De elftalleider Ewout
Nijhof.
4e ELFTAL
SDS’55 4 heeft tot het einde van het seizoen meegedaan om het kampioenschap. Helaas was het niet
genoeg. Al met al heeft het 4e een goed seizoen gedraaid met trainer Jan-Willem Vonk en leider
Heiko Davelaar.
5e ELFTAL
In de competitie ging het moeizaam met SDS’55 5, maar in de beker liep het des te beter: voor veel
publiek werd de halve finale gehaald. Trainer was Hans Bettink, leiders Dennis Valster en Erwin van
de Brink. Grensrechters Henk van de Kamp en Arend Boer.
VROUWEN
De trainer van het vrouwenelftal was Piet Schreuder. Als leiders waren
betrokken Reina Elbertsen en Lisa van Roekel. De dames hebben een
middelmatig seizoen gedraaid. Mede door personele problemen was het
lastig om een goed elftal te krijgen.

JEUGD
Zie het jaarverslag jeugd 2018-2019

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
In december 2018 organiseerde SDS’55, samen met de voetbalverenigingen
Otterlo en Harskamp, weer een zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in Barneveld
(sporthal De Meerwaarde). Voor de 32e keer! Er deden ook in totaal 32
jeugdteams mee van de genoemde voetbalclubs. De jeugdbesturen van
Harskamp, Otterlo en SDS’55 willen met de organisatie van dit toernooi hun
jeugdspelers een plezierige en sportieve dag bezorgen tijdens de Kerstvakantie.
Naast het toernooi werden er nog veel leuke activiteiten en evenementen
georganiseerd bij SDS'55: o.a. kaartavonden (klaverjassen en jokeren),
darttoernooi, oliebollenactie, sinterklaasavond voor de Kids Club en F-pupillen,
jeugdkamp, familiedag en het beachvolleybaltoernooi.
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 vragen afgenomen. Dit interview, met
foto’s, verscheen op onze site.
Veel nieuws over onze vereniging was te lezen op onze website.
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
Voor de komende seizoenen
heeft voetbalvereniging SDS’55
een nieuwe hoofdsponsor
gevonden. Habridon Deuren &
Montage en Aannemersbedrijf B.
van de Krol slaan de handen
ineen voor het gezamenlijke
hoofdsponsorschap. Voor de komende 3 seizoenen zal het logo van Habridon en B. van de Krol
pronken op het shirt van het eerste elftal van SDS ‘55. Voor SDS’55 is dit natuurlijk een flinke steun in
de rug en het eerste elftal zal, met ingang van volgend seizoen, volledig in het nieuw worden
gestoken. Op 16 februari 2019 werd de overeenkomst getekend met Henk en Jan van Harskamp
eigenaren van ‘Habridon Deuren & Montage’ en Maarten Janssen, eigenaar van ‘Aannemersbedrijf B.
van de Krol’. Voor SDS’55 is het fantastisch nieuws dat beide partners zich als hoofdsponsor aan de
club verbinden. Beide directeuren zijn bekende van de voetbalvereniging en onderstrepen hiermee
de warme band welke zij met SDS ’55 ervaren.
SDS’55 dankt Vakgarage Tichelaar voor hun hoofdsponsorschap de afgelopen jaren.

KANTINE
Onze kantine draait op veel vrijwilligers onder leiding van Jan van Luttikhuizen en Janny Pater,
bijgestaan door bestuurslid Ingrid van de Kamp. Ons clubhuis is het sociale hart van de vereniging.
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 14 juni 2019 organiseerde de BEV ter
afsluiting van het seizoen een voetbalgala in
restaurant Buitenzorg te Ede. Tijdens deze
geslaagde happening werd Reinier Vonk
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar voor onze
vereniging. Keeper Michael Mulder was
genomineerd voor de titel Beste keeper van
2019. Ook van het Algemeen Bestuur waren
enkele bestuursleden aanwezig.

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.
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. We waarderen dit enorm.
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