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Algemeen jaarverslag 2015 –  
Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken 
 
Het jaar 2015 stond in het teken van het tot uitvoering brengen van het beleidsplan SDO 
2020: Fluitend voor elkaar. De plannen die in dit beleidsplan zijn vastgesteld zijn 
speerpunten voor het bestuur om toekomstgericht beleid te voeren. Via deze weg wil ik 
nogmaals Jeroen Sanders bedanken voor zijn inzet in de samenstelling van het beleidsplan. 
Voor de vereniging is het belangrijk om te beseffen dat we er samen iets heel moois van 
kunnen maken. Samen genieten van onze hobby.  
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de SDO ziet er na de jaarvergadering op 13 april als volgt uit (tussen 
haakjes het jaar van aantreden in het bestuur): 
 
Voorzitter:    Frank Sanders (2014) 
Secretaris a.i.:    Joost Soeter (2014) 
Penningmeester:   Henk Huntink (2005) 
Algemeen adjunct:   Dick Donderwinkel (1993) 
Bestuurslid algemeen:  Joost Soeter (2014) 
 
Joost Soeter werd in de bestuursvergadering benoemt als algemeen bestuurslid. Tot aan de 
zomer van 2015 zou hij de functie van secretaris op ad interim basis blijven verzorgen. Het 
bestuur heeft gedurende het verenigingsjaar 2015 gebruik kunnen maken van de diensten 
van Karin Sanders. Zij heeft enkele bestuursvergaderingen genotuleerd.  
 
Er werden in het kalenderjaar 2015, inclusief de JAV, acht bestuursvergaderingen gehouden 
en driemaal vond er een commissievergadering plaats. Deze vonden plaats op 17 februari 
2015, 2 juni 2015 en 3 november 2015.  
 
Een afvaardiging van het bestuur bezocht de volgende bijeenkomsten: 

• 19 januari 2015: Bijeenkomst afdeling arbitrage KNVB district Oost / COVS groepen 
District Oost te Deventer. 

• 17 maart 2015: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering COVS Winterswijk en 
Omstreken te Groenlo.  

• 20 april 2015:  Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering COVS Oost te Apeldoorn.  
• 6 juni 2015: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VCN. 
• 6 juni 2015: Finaledag Achterhoek Cup bij v.v. VIOD te Doetinchem. 
• 3 juli 2015: Loting Achterhoek Cup stadion de Vijverberg te Doetinchem. 
• 26 oktober 2015: Voorzittersoverleg COVS district Oost te Eefde. 
• 14 december 2015: Overleg KNVB - COVS groepen district Oost te Deventer. 
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Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. Hij onderhoudt daartoe de 
contact met de ledenadministratie van de COVS. Bij mutaties stuurt hij de wijzigingen naar 
de administrateur van de COVS Nederland.  
 
Op 1 januari 2015 waren er 105 personen lid (4 junior A leden, 6 junior B leden en 95 leden) 
en 9 donateurs.  
 
Op 1 januari 2016 waren er 103 personen lid (7 junior A leden, 7 junior B leden en 89 leden) 
en acht donateurs.  
 
Derk Besselink trofee 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015 werd de Derk Besselink trofee 
uitgereikt over het verenigingsjaar 2013. Na een uitreiking op geheel eigen wijze door Gradus 
Eenink, lid van de kascommissie, kwam Henk Huntink uit de bus als winnaar van misschien 
wel de belangrijkste trofee binnen de SDO. Hij versloeg met een ruim aantal stemmen de 
concurrentie.  
 
In de pauze van dezelfde ALV werd er gestemd voor de trofee van 2014. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zal deze niet meer worden uitgereikt tijdens de ALV, maar zal de uitreiking 
plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie begin 2016.  
 
Maatwerkbijeenkomsten 
In 2015 werd door ons in samenwerking met de KNVB een vijftal maatwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. Onderdelen hiervan waren een spelregeltoets in september 2015 en een 
aantal themabijeenkomsten. Deze avonden voldeden zeer goed aan de verwachtingen van 
de deelnemers.  
 
Lief en Leed 
In het verenigingsjaar 2015 zijn er net als voorgaande jaren weer leden geweest die te 
maken hebben gehad met lief en leed. Het bestuur heeft net als voorgaande jaren getracht in 
contact te komen en eventueel een bos bloemen, een fruitmand of een kaart verzonden. 
Namens het bestuur doe ik een beroep op u om ons te blijven informeren, zodat wij op de 
hoogte zijn over wat er speelt binnen de vereniging. 
 
Hartreanimatie 
Ook in 2015 werd een tweetal avonden een hartreanimatie cursus gegeven. De 
belangstelling voor deze cursus was onverminderd groot. Vooral Frans Heister (S) heeft zich 
inzet om dit goed te organiseren. Frans dank hiervoor! 
 
Trim commissie 
Tijdens de ALV in april werd besloten de Trim commissie binnen de SDO op te heffen. De 
Barend der Matterloop werd vele jaren georganiseerd, maar de laatste jaren nam het aantal 
deelnemers af. Doordat de ondersteuning door PacTuWehl zou worden beëindigd werd het 
moeilijke besluit genomen om in 2015 geen Barend der Matterloop te organiseren. De vele  
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vrijwilligers van de SDO die zich hier jaren voor hebben ingezet verdienen een pluim en wil ik 
namens het bestuur via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet al die jaren.  
 
Trainings commissie  
De trainingscommissie bestond gedurende het verenigingsjaar uit Dick Jansen, Henk 
Huntink, Harrie Mellendijk en Richard Polman. Richard Polman voegde zich later bij de groep  
fanatieke trainers die elke week voor een training op maat zorgde. Net als vorig jaar is er een 
stijgende lijn in het aantal deelnemers van de training te zien en dat is echt een compliment 
richting deze commissie. Regelmatig kwam weer de Shuttle-Run test aan bod en na afloop 
was het weer heerlijk tot rust komen in het clubgebouw. Regelmatig werden er situaties 
behandeld op het magneetbord, wat voor mooie discussie zorgde.  
 
Technische commissie 
In het verenigingsjaar 2015 werd op de ALV besloten dat naast de deelname aan het veld- 
en zaalvoetbal, ook activiteiten op de derde donderdag van de maand binnen deze 
commissie zouden vallen.  
 
De volgende activiteiten stonden in 2015 op het programma voor de technische commissie:  
 

• Zaalvoetbaltoernooi te Elburg op 10 januari 2015. Het voetbalteam wist de vijfde 
plaats in de wacht te slepen. Na de laatste plaats in 2014, een duidelijke verbetering.  

• Lezing mentale weerbaarheid op 19 februari 2015. Betaald Voetbal scheidsrechter 
Rob Dieperink uit Borculo gaf een interessante presentatie over zijn comeback na zijn 
blessure afgelopen seizoen 

• Training onder leiding van een trainster van ARGO in maart. Aandacht lag vooral op 
de loopscholing.  

• IJssel en Berkeltoernooi te Voorst op 6 juni 2015. Een plaats in het rechterrijtje werd 
in de wacht gesleept door het jeugdige voetbalteam van de SDO.  

• Presentatie vernieuwd rapportagesysteem op 27 augustus 2015. Walter Hartjes sprak 
een duidelijk en helder verhaal over het vernieuwde rapportage systeem dat gebruikt 
wordt sinds het seizoen 2015/16 

• Wedstrijdanalyse op 22 oktober 2015. Richard Polman had interessante beelden bij 
zich van zijn wedstrijd en besprak deze met de leden.  

• Training met dames HC’03 op 19 november 2015. Dick Donderwinkel wist de dames 
van HC’03 richting de Bezelhorst te halen voor een pittige looptraining. Na de tijd zat 
het clubgebouw goed vol en het is zeker een activiteit die voor herhaling vatbaar is.  
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Ontspannings commissie 
De ontspannings commissie was dit jaar weer verantwoordelijk voor het entertainment 
binnen de SDO. Vijf activiteiten werden er dit jaar georganiseerd: 
 

• Nieuwsjaarsreceptie op donderdag 8 januari 2015. 
• Jaarlijkse wildavond en vossenjacht op zaterdag 24 januari 2015 
• Eindfeest SDO op zaterdag 20 juni 2015 
• Kegelavond op zaterdag 24 oktober 2015 
• Sinterklaasmiddag op zaterdag 28 november 2015 

 
Marketing en Communicatie commissie 
De Marketing en Communicatie commissie is een samenvoegen van de redactiecommissie 
en het onderhoud van de website. Een belangrijk aandachtspunt binnen deze nieuwe 
commissie was het vinden van nieuwe sponsoren en het behouden van huidige sponsoren. 
De marketing afdeling heeft dit jaar nieuwe wedstrijdshirts voor ons voetbalteam gerealiseerd  
en werd de mogelijkheid geboden om voor tien euro een presentatiepolo’s aan te schaffen. 
Hier werd door alle leden gretig gebruik van gemaakt.  
 
Op het communicatie gebied werd er een boel gewijzigd. Tijdens de ALV werd besloten te 
stoppen met het uitbrengen van ons clubblad “het Signaal”. Het signaal nam een grote 
kostenpost in op ons financieel resultaat en de hoeveelheid werk die het in elkaar zetten met 
zich meebracht heeft het bestuur tot dit voorstel bewogen. De laatste editie viel in juli op de 
deurmat.  
 
Een nieuwe website zou het nieuwe communicatiemiddel worden, met ondersteunend daarbij 
een digitale nieuwsbrief, waarbij de sponsoren ook een plaats zouden krijgen. De 
vernieuwde website ging op 20 augustus de lucht in. Op dit moment wordt de site nog steeds 
verbeterd en onder andere de aanstellingen pagina is eind 2015 geüpdatet. Een oproep 
richting de leden is om feedback te blijven geven om de site te optimaliseren. In 2015 is de 
nieuwsbrief nog niet gerealiseerd en dit is dan ook een speerpunt van de commissie voor het 
verenigingsjaar 2016.  
 
Spelregel commissie 
Het spelregelteam van de SDO nam dit jaar deel aan de volgende activiteiten: 

• Jan Visserbokaal te Apeldoorn op 2 februari 2015  
• Districtsfinale spelregels COVS Oost georganiseerd door de SDO en gehouden bij 

v.v. VIOD te Doetinchem op 24 april 2015.  
 
Verder werd er elke maand geoefend op de trainingsavond wat weer een positief effect heeft 
gehad op de scores tijdens de maatwerkbijeenkomsten. In het najaar van 2015 werd de SDO 
Spelregel Cup in het leven geroepen. De deelname hieraan was zeer beperkt en er werd na 
vier rondes besloten dit initiatief voorlopig even in de ijskast te zetten.  
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Achterhoek Cup commissie 
De leden van de Achterhoek Cup commissie hebben dit jaar weer de verantwoordelijkheid 
om de juiste scheidsrechters aan te stellen bij wedstrijden om de Achterhoek Cup. In de 
nieuwe opzet zitten vooral in de poulefase ontzettend drukke periodes door de grote 
hoeveelheid wedstrijden. De finaledag op 6 juni 2016 leverde met respectievelijk FC Gelre bij 
de dames en DZSV bij de heren twee terechte winnaars op. In het seizoen 2015/16 zijn er 
geen dameswedstrijden meer, maar hiertegenover staan de wedstrijden voor de C-junioren.  
 
Slotwoord 
In het slotwoord wil ik graag de vele mensen bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet 
voor onze vereniging. Samen hebben we weer kunnen genieten van vele initiatieven en 
hebben we ingezet op het realiseren van onze planning uit het beleidsplan. Sommigen 
daarvan zijn doorgevoerd, anderen verdienen nog aandacht. Er blijft dus voor het bestuur 
genoeg werk aan de winkel.  
 
Zoals ik vorig jaar ook al aangaf maken vele handen licht werk. Het is daarom noodzakelijk 
dat ons bestuur en de commissies gevuld blijven. In deze tijd is dit al lastig zat en velen 
hebben een druk schema. Toch wil ik nogmaals een beroep doen op uw inzet. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat de SDO zich blijft ontwikkelen. Ik hoop daarom dat na onze 
ALV van 2016, onze commissies goed gevuld zijn en we er gezamenlijk wat moois van 
maken.  
 
’s-Heerenberg, maart 2016 
 
J.M.M. Soeter 
Secretaris a.i.  


