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INLEIDING 
Corona! Op 12 maart 2020 verschijnen de eerste nieuwsberichten op sportgebied. Alle 
voetbalwedstrijden tot 1 april zijn geschrapt. Een week later: de maatregelen voor 
sportclubs zijn verlengd tot en met 6 april 2020. Alle sportaccommodaties moeten dicht. 
Korte tijd daarna: de maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. De KNVB besluit de 
amateurcompetitie 2019-2020 stop te zetten en niet meer uit te spelen. Het 
verenigingsjaar 2019-2020 is voor SDS’55 heel anders verlopen als gedacht. Een jaarverslag 
in coronatijd. Het voetbalseizoen begon zoals normaal. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
SEPTEMBER 2019 
In september 2019 heeft Algemeen Bestuur 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden. Er waren 32 leden aanwezig 
(inclusief bestuur). De verslagen van de 
secretaris, penningmeester en jeugdbestuur 
werden goedgekeurd.  
Ab Ortse (wedstrijdsecretaris) was aftredend 
en herkiesbaar. Ab is met algemene 
stemmen herkozen. Arjan Janssen 
(penningmeester) was aftredend en niet 

herkiesbaar. De ledenvergadering is met algemene stemmen akkoord gegaan met de 
voordracht van Teus van den Brink als nieuwe penningmeester. Jan van Luttikhuizen krijgt 
uit handen van voorzitter Pim Vonk de oorkonde, die hoort bij het erelidmaatschap. Het 
verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2019 is via de website 
beschikbaar.  
 
 

VOLLEYBAL ONDERGEBRACHT BIJ 
SDS’55 
Tijdens de ledenvergadering is ook een 
voorstel van het bestuur besproken voor de 
opname van een volleybalafdeling in de 
vereniging. De statuten moesten daarvoor 
worden aangepast. De leden zijn hiermee 
akkoord gegaan.  
 

 
 

https://www.sds55.nl/


SDS’55 NIEUWSBLAD 
In november 2019 verschijnt het SDS’55 Nieuwsblad. Een 
team van vrijwilligers stelt al jarenlang het Nieuwsblad 
samen met nieuws over de club, interviews en groepsfoto’s 
van de nieuwe teams voor het seizoen 2019-2020. Bij het 
samenstellen van de teams én het invullen van de trainers, 
grensrechters en begeleiders heeft de Technische 
Commissie van SDS’55 vooraf al veel werk gemaakt.  

 

NIEUWE TRAINER SDS’55 1 
Tekstbron: Ede Stad.nl  
Ronald Tulen nieuwe trainer van SDS '55 
Donderdag 10 januari 20:53 - 2019 
WEKEROM Barnevelder Ronald Tulen 
wordt volgend seizoen 2019/2020 de 
nieuwe trainer van zaterdagderdeklasser 
SDS '55. 
De 51-jarige coach volgt komende zomer 
Marcel van der Hoop op. Hij tekent voor 
één jaar in Wekerom. Tulen, in het 
dagelijks leven accountant, is blij met de 
hem geboden kans. ’Ik werd getipt over de vacature bij SDS '55. Het eerste gesprek met SDS 
'55 bestuur en technische leiding voelde al heel goed aan. Ook de tweede gespreksronde 
waarbij de spelersgroep vertegenwoordigd was verliep goed. Ik heb mijn zienswijze hoe te 
opereren bij een club als SDS '55 uiteengezet. Dat verschilt niet of nauwelijks met de club 
(Terschuurse Boys, Red.) waar ik eerder bijna drie jaar als hoofdtrainer fungeerde. Achteraf 
bleek dat er wederzijds sprake was van een match.’ 

 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 
Vrijwilligers bij SDS’55 zijn sterk in het 
organiseren van activiteiten naast het 
voetballen (en volleyballen). In het seizoen 
2019-2020 gingen de kaartavonden al in 
september van start. Sinterklaas kwam langs 
voor de jeugd en de oliebollenbakkers 
kwamen in de tussentijd ook in actie. Op 
zaterdag 28 december had SDS drie 
activiteiten op één dag: het      
Driedorpentoernooi voor de jeugd (met 
Otterlo en Harskamp), het Hutspottoernooi 

voor senioren en ’s avonds een pub quiz in     de kantine. Op 3 en 4 januari 2020 volgde het 
darttoernooi voor senioren en de jeugd. De jeugdcommissie ging met de jeugd op 
voetbalkamp in de Peppelenburg van 24 tot en met 27 februari. De familiedag in juni als 
mooie en gezellige afsluiting van het seizoen hadden we nog voor de boeg … 
 

     Darttoernooi jeugd 



SPONSORING  
Hoofdsponsors van SDS’55 zijn Habridon 
Deuren & Montage en Aannemersbedrijf B. 
van de Krol.  Op 16 februari 2019 werd een 
overeenkomst voor 3 seizoenen getekend 
met Henk en Jan van Harskamp eigenaren van 
‘Habridon Deuren & Montage’ en Maarten Janssen, eigenaar van ‘Aannemersbedrijf B. van 
de Krol’. Sponsoring is belangrijk voor SDS’55; het betekent een flinke steun in de rug voor 
de vereniging. SDS dankt de hoofdsponsors, maar ook de sponsors van de wedstrijdballen, 
sportkleding en de reclameborden. 

  
 

 

SDS’55 na 12 maart 2020 
Een leeg sportcomplex. De competitie ligt 
stil; de KNVB besluit later de 
amateurcompetitie niet meer uit te 
spelen. De kantine gaat op slot. Ook de 
sporthal voor de volleyballers in het 
Kulturhus Wekerom is gesloten. Veel van 
de geplande activiteiten hebben we 
afgeblazen: de klaverjasavonden in de 
kantine, het volleybaltoernooi in het 
Kulturhus, de sportdag van 22 mei en de 

familiedag van 21 juni.  
De KNVB heeft besloten, dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen. Er is dus geen 
sprake van kampioenen, promotie en degradatie. Voor SDS’55 1 is dit zuur; zij staan 
bovenaan in de competitie met een periodetitel op zak. Een verzoek van de technische 
commissie/algemeen bestuur aan de KNVB om SDS’55 1 toch te laten promoveren vindt 
helaas geen gehoor. 
 

HERVATTING TRAININGEN JEUGD 
Begin mei mag de jeugd weer voorzichtig 

beginnen met trainen. De 
KNVB/NOC-NSF hebben daarvoor 
een protocol opgesteld. Ouders 
mogen nog niet op het 
sportcomplex komen. Knuffels 
zijn gelukkig wel toegestaan. 

Later volgen de oudere jeugd en de senioren.  
 

 
 

Balsponsor 



SDS VOLLEYBAL ZORGT VOOR 
‘WERELDPRIMEUR’  
De volleyballers mogen nog niet terug naar de sporthal 
van het Kulturhus. Zij kunnen terecht op de 
beachvolleybal velden van SDS’55. Nog wel op de 
anderhalve meter afstand. Trainer Cees Roelofsen haalt 
de Barneveldse Krant met een aangepast volleybalspel 
in coronatijd.  
 

 
 
 

JAARVERSLAG JEUGD  
Namens het Jeugdbestuur verzorgt Ced 
Moulton het jaarverslag van de jeugd. 
SDS’55 begon aan de competitie 2019-2020 
met maar liefst 10 jeugdteams. Van de 
kabouters tot en met jongens onder 19. 
Enkele spelers uit de jeugd van JO19 van het 
vorig seizoen maakten hun debuut in SDS’55 
1. SDS had twee meisjesteams actief: 
meisjes onder 13 en meisjes onder 17. In de 
najaarscompetitie wisten de meisjes van 
MO13 het kampioenschap te halen. Een mooie prestatie! De overige teams deden het ook 
uitstekend. Helaas zijn de voorjaarsronden afgebroken door corona. Anders hadden we 
zeker meerdere kampioen gehad.  
Het jeugdbestuur heeft voor de jeugd diverse activiteiten georganiseerd. In december kwam 
Sinterklaas langs in het clubhuis. Sint wist er een gezellige boel van te maken. En de kinderen 
gingen tevreden met een mooi cadeau naar huis. De oliebollenactie verliep ook dit seizoen 
weer uitstekend. De oliebollen smaakten uitstekend en er is goed verkocht. Een compliment 
voor de oliebollenbakkers.  
Het 3 dorpentoernooi voor de jeugd was dit jaar erg spannend. Harskamp kwam dicht in de 
buurt, maar toch nam de SDS-jeugd de wisselbeker weer mee naar huis. Een geslaagde dag. 
De leiders, trainers en organisatie sloten het toernooi af met een hapje en een drankje.  
Het darttoernooi voor de jeugd (foto al eerder in het jaarverslag) gaat steeds meer leven. De 
jeugd gooide écht goed. Vanaf O13 streden de deelnemende jongens en meisjes hard om de 
titels.  
In de voorjaarsvakantie zijn de meeste teams op kamp geweest naar Otterlo (Peppelenburg). 
We hadden helaas niet het goede weer van het jaar ervoor. Maar we hebben toch veel leuke 
activiteiten gedaan: zwemmen, sporten, filmavond, bosspel, voetballen tegen 
leiders/trainers (op een heel modderig en glad veld) en we zijn naar het speelparadijs 
geweest. De rest van de geplande activiteiten (sportdag en familiedag) gingen helaas niet 
door in verband met corona. Dus Siem Bettink blijft aan als ‘sportman van het jaar’.   
 

 



KANTINE 
De kantine speelt een belangrijke rol bij SDS’55. 
De kantine als het sociale hart van de vereniging. 
Het lijkt vanzelfsprekend, dat de kantine altijd 
open is voor een praatje na trainingen, bij 
wedstrijden en voor activiteiten. De verplichte 
sluiting doet beseffen wat je mist. De kantine 
draait op inzet van veel vrijwilligers onder leiding 
van Jan, Jannie en Marjo; vanuit het algemeen 
bestuur bijgestaan door Ingrid. De 
kantinecommissie heeft in coronatijd niet 

stilgezeten. De kantine heeft een grote schoonmaakbeurt 
gehad, alle koeling is vervangen door energiezuinige 
apparatuur en de kantine is zoveel mogelijk corona-proof 
gemaakt met looplijnen, zitjes en zelf extra tentruimte 
buiten.  

 
 

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 veel vrije tijd 
besteden aan SDS’55. 
Wij bedanken al onze vrijwilligers en 
vrijwilligsters dan ook heel hartelijk 
voor hun inzet. 
 
 
In memoriam 
SDS’55 heeft afgelopen seizoen afscheid genomen van twee gewaardeerde 
leden/vrijwilligers. In december 2019 zijn overleden Ced Moulton (lid van verdienste) en 
Henk Schreuder (erelid).  
 
 

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.  
 
Wekerom, september 2020 

Familiedag 2016 


