
 
 
 
 
 
 

 
 

JAARVERSLAG 2020 – 2021 vv SDS’55 DE VALK – WEKEROM 
Wekerom, september 2021 
 

INLEIDING 
 
Seizoen 2020-2021 ging van start met veel coronaregels. Het is passen en meten in de 
kleedkamers. Er zijn looplijnen op het sportcomplex en tenten bij de kantine om iedereen 
ruimte te geven. Met mondkapjes op in de auto gaan we naar de uitwedstrijden. En er is 
onzekerheid over een goed verloop van het nieuwe seizoen.  
 
 

SDS’55 NIEUWSBLAD  
 
Begin november 2020 verschijnt het SDS’55 Nieuwsblad. Een 
speciale uitgave dit jaar: SDS’55 bestaat 65 jaar! Een jubileum 
zonder festiviteiten wegens Covid-19. Dank aan het team van 
vrijwilligers, dat al jarenlang het Nieuwsblad samenstelt met 
nieuws over de club, interviews en groepsfoto’s van de teams.   
 
                 1955   Bij elkaar komen is het begin 
                             Bij elkaar blijven is vooruitgang 
                 2020   Met elkaar samenwerken is succes 
 

 
 

NIEUWS VAN HET 
BESTUUR 23 NOVEMBER 
2020  
‘De coronacrisis heeft een grote 
impact op het amateurvoetbal. De 
competitie ligt in ieder geval tot 
medio januari stil, trainen is slechts 
beperkt mogelijk en de kantines zijn 
alweer geruime tijd gesloten. Het is 
dan ook duidelijk dat het 
amateurvoetbal en het verenigingsleven voor grote uitdagingen staan’. Dit is de inleiding van 
een bericht van de KNVB, dat SDS’55 half november heeft ontvangen. Woorden die we als 
SDS’55 bestuur onderschrijven. Het zijn bijzondere tijden voor de club en voor de leden.  

https://www.sds55.nl/


 ALGEMENE LEDENVERGADERING  
26 OKTOBER 2020 VERVALT 
De algemene ledenvergadering was gepland op 

26 oktober 2020. De aangescherpte corona-

maatregelen gooien hier ook roet in het eten. 

De kantine is gesloten en een grotere 

ledenbijeenkomst houden is niet verantwoord. 

Het jaarverslag 2019-2020 van de secretaris en 

het jeugdbestuur publiceren we op de website. 

 
KASCOMMISSIE  
De penningmeester heeft op 20 oktober 2020 een afspraak gehad met de 

kascommissie bestaande uit Cornaldo, Martien en Kevin. De kascommissie 

heeft de jaarrekening 2019-2020 en de verantwoording van het bestuur 

onderzocht en akkoord bevonden.  

 
JAARVERSLAG JEUGD  
SDS’55 begon het seizoen 2020-2021 met 

een complete teamindeling: JO-8, JO-9, JO-

11, JO-13, JO-15, JO-17, JO-19, MO-13, en 

MO-19. En we hadden nog een fiks aantal 

kabouters, die begonnen met trainen. Na 

een paar beker- en competitiewedstrijden 

kwam er een eind aan het voetbal door 

corona. Na een heel poosje stil gelegen te 

hebben mocht er weer voorzichtig getraind 

worden. Dat uitte zich wel weer in veel 

spelplezier. Ook werden er kleine 

toernooitjes onderling georganiseerd met na 

afloop wat te drinken en broodje hamburger. 

Dat viel in goede aarde. Er mochten aan het einde van het seizoen ook nog wat wedstrijden 

in de regio cup gevoetbald worden. Met wisselend succes; niet iedereen heeft gevoetbald 

omdat er niet altijd spelers beschikbaar waren en omdat toch een aantal jeugdleden ermee 

gestopt zijn of naar een andere club zijn gegaan. Activiteiten hebben we niet gehad. Hopelijk 

kunnen we dit seizoen wel normaal voetballen en de activiteiten weer oppakken. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
GLASVEZEL VERENIGINGSACTIE  
SDS’55 heeft meegewerkt aan de 

glasvezelcampagne van Deltafiber. Er zijn 

voldoende aanmeldingen binnen gekomen om in 

Wekerom (en de omliggende dorpen) glasvezel aan 

te leggen. Voor elke aanmelding via de 

verenigingsactie kon SDS’55 vijftig euro krijgen. De 

actie heeft de vereniging uiteindelijk 1900 euro 

opgeleverd. 

 

 

VOLLEYBAL 

Maandagavond is volleybalavond in de sporthal van het 

Kulturhus Wekerom. Ook deze activiteiten zijn in seizoen 2020-

2021 stil komen te liggen door Covid 19. Investeren in de 

toekomst van volleybal lag echter niet stil. In overleg met 

Stichting Kulturhus werkt SDS’55 volleybal aan de aanleg van 

een tweede volleybalveld in het lagere deel van de sporthal. 

 

 
TRAINERSWISSELING 
SDS’55      
Bron: de Gelderlander  
 
Ronald Tulen vertrekt bij SDS’55 
WEKEROM - Vierdeklasser SDS’55 
moet op zoek naar een trainer. 
Trainer Ronald Tulen stort zich op 
de trainerscursus UEFA A.  
De Barnevelder zou de cursus 
combineren met het trainen van de 

vierdeklasser. Maar Tulen concentreert zich nu volledig op de cursus. Tulen was twee 



seizoenen actief in Wekerom. In beide jaargangen gooide SDS’55 hoge ogen, maar door de 
corona-uitbraak werden beide seizoenen niet afgemaakt. 
 
Martin Speelziek debuteert bij SDS’55 als hoofdtrainer 
WEKEROM - SDS’55 heeft een verrassende keuze gemaakt in de zoektocht naar een 
nieuwe hoofdtrainer. De Wekeromse vierdeklasser heeft in Martin Speelziek de opvolger 
van Ronald Tulen gevonden.  
Speelziek (36) was afgelopen seizoen nog assistent-trainer van DTS Ede, de club waar hij 
als speler jaren voor uitkwam. ,Ik was van plan nog een jaar te blijven”, reageert de 
Lunteraan. ,,Maar dit is mijn kans om nu al als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Die kans kon 
ik niet laten schieten.” 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD KLEEDKAMERS  

In februari 2021 heeft de onderhoudscommissie van 

SDS’55 in goed overleg met de gemeente de 

voorbereidingen voor het grootonderhoud van de 

kleedkamers 3, 4, 5 en 6 opgepakt. De gemeente heeft 

deze kleedkamers in eigendom en budget voor de 

werkzaamheden beschikbaar gesteld: vervangen 

dakplaten, sloopwerk douches en toiletten, 

aanbrengen vloerverwarming, stucwerk en tegelwerk, 

installatiewerkzaamheden etc. Kortom een grote klus. 

Hoofdaannemer is aannemersbedrijf B. van de Krol; 

installatiebedrijf Moesbergen is de betrokken 

installateur. De werkzaamheden zijn in mei 2021 van 

start gegaan met veel, heel veel vrijwilligers, die 

fantastisch werk doen! SDS’55 hoopt met het budget 

dat vrijkomt met het vrijwilligerswerk extra 

maatregelen op het gebied van duurzaamheid en 

energiebesparing te nemen.  

 



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. 

  
 

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 een deel van hun 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 jeugdlid Endrik Waaijenberg (auto-
ongeluk) en lid van verdienste Klaas Oostindie (ziekte).   
 

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 2021 

 
 
 

Balsponsor 

 


