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BESTUUR SAMENSTELLING 
Sinds de Algemene Ledenvergadering die plaats vond op dinsdag 19 april 
2016, zag het bestuur van onze vereniging er als volgt uit: 
 
 Functie   Naam   Bestuurslid sinds 

Voorzitter   Frank Sanders  2014 
 Secretaris   Joost Soeter  2014  
 Penningmeester  Jeroen Sanders  2016 
 Bestuurslid   Maarten Bolwerk  2016 
 

Sinds november 2016 heeft Ab 
Brussen het bestuur versterkt als 
aspirant-bestuurslid.  
 
Tijdens deze Algemene 
Ledenvergadering werd afscheid 
genomen van Henk Huntink en 
Dick Donderwinkel als bestuurslid. 
Zij werden tijdens deze ALV 
respectievelijk benoemd tot erelid 
en lid van verdienste van onze 
vereniging.  

 
Er vonden in het verenigingsjaar 2016, inclusief de ALV en twee BALV’s, elf 
bestuursvergaderingen plaats. Aansluitend aan vier van deze vergaderingen 
vond een commissievergadering plaats die allen werden gehouden in ons 
clubgebouw aan de Bezelhorstweg te Doetinchem. Voor de reguliere 
bestuursvergaderingen konden we terecht bij onze voorzitter.  
 
Een afvaardiging van het bestuur is het afgelopen jaar verder ook nog bij 
enkele bijeenkomsten aanwezig geweest om de S.D.O. te vertegen-
woordigen.  
 
LEDENADMINISTRATIE 
Zoals elk jaar wordt de ledenadministratie bijgehouden door de secretaris, in 
samenwerking met de penningmeester voor de financiële zaken. Het contact 
met de ledenadministratie verliep dit jaar weer prima.  
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Op 1 januari 2016 waren er 103 personen lid (7 junior A leden, 7 junior B leden 
en 89 leden) van onze vereniging en waren er acht donateurs aan onze 
vereniging verbonden.  
 
Op 1 januari 2017 waren er 98 personen lid (7 junior A leden, 7 junior B leden 
en 84 leden) van onze vereniging en waren er wederom acht donateurs aan 
onze vereniging verbonden.  
 
Een lichte daling in het ledenbestand van onze vereniging. Alle leden die hun 
lidmaatschap opzegde bij de secretaris gaven aan dat de reden van 
opzegging, het niet meer fluiten voor de KNVB was en er dus geen 
toegevoegde waarde meer werd gezien in het lidmaatschap van onze 
vereniging.  
 
DERK BESSELINK BOKAAL  
De uitreiking van de Derk Besselink 
bokaal vond voor het eerst niet plaats 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering, maar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Lid van onze 
kascommissie, Maarten Bolwerk, had 
op ludieke wijze de uitreiking voor zijn 
rekening genomen. De Russische 
president Vladimir Poetin had over 
veel leden van de SDO wat te vertellen 
en uiteindelijk werd Joost Soeter de 
winnaar van de Derk Besselink bokaal 2014. Op het moment van schrijven zijn 
de winnaars van het verenigingsjaar 2015 en 2016 ook al bekend gemaakt, 
maar daarover meer in het jaarverslag over het verenigingsjaar 2017. Volgend 
jaar dus!  
 
LIEF EN LEED 
Ieder jaar kan ik bij dit hoofdstuk bijna dezelfde tekst plaatsen. Het bestuur 
heeft getracht iedereen die te kampen heeft gehad met leed op een juiste 
wijze een steuntje in de rug te bieden. Ook de positieve zaken in het leven 
hebben door het bestuur aandacht gekregen. Toch nogmaals de oproep: blijf 
ons informeren! Het blijft lastig alles mee te krijgen.  
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MAATWERKBIJEENKOMSTEN 
In samenwerking met de KNVB vonden er dit jaar zowel in het voorjaar, als in 
het najaar, weer een aantal succesvolle maatwerkbijeenkomsten plaats in ons 
clubgebouw. De deelname aan deze avonden was goed en het is voor de 
leden van de SDO een mooie bijkomstigheid dat de bijeenkomsten bij onze 
eigen vereniging plaats vinden. Via deze weg wil ik graag Tonny en Thea van 
Mourik nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens de bijeenkomsten achter 
de bar.  
 
HARTREANIMATIE 
Dit jaar werden er wederom weer twee hartreanimatiebijeenkomsten 
gehouden. Er was weer een grote groep aanwezig om de kennis bij te 
spijkeren en zoals in de nieuwsbrief van december’16 te lezen viel, had Frans 
Heister uit Silvolde dit weer prima georganiseerd.  
 
ACHTERHOEK CUP COMMISSIE 
Dit jaar bestond de Achterhoek Cup 
commissie uit de volgende leden: 
Frank Sanders (tot ALV 19-4), Emiel 
Stienezen, Marcel van Huet en 
Gerard de Graaf (vanaf ALV 19-4).  
 
Net zoals voorgaande jaren waren zij 
belast met de verantwoordelijkheid 
om de juiste scheidsrechters en 
assistent-scheidsrechters aan te 
stellen bij de wedstrijden om de 
Achterhoek Cup. In de editie 2015/16 was men alleen belast met de 
aanstelling voor de senioren en de C-jeugd. Op de finaledag op 11 juni 2016 
vond er echter ook een minitoernooi voor de damesteams van FC Gelre, 
DZC’68 en DVC’26 plaats.  
 
De finaledag had wat op en aanmerkingen omtrent de shoot-outs en een 
vervelend incident tijdens de finale bij de C-jeugd. Iets waar iedereen veel van 
geleerd heeft, maar wat vooral vervelend was voor alle betrokkenen.  
Voor het nieuwe seizoen werd een duidelijk presentatie gegeven door de 
commissie met informatie over hoe er vanaf dit seizoen gewerkt zal gaan 
worden. De berichten over de werkwijze zijn positief en ik weet zeker dat men 
weer uitkijkt naar de finaledag op zaterdag 10 juni 2017.  
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MARKETING & COMMUNICATIE COMMISSIE 
De Marketing en Communicatie commissie bestond dit jaar uit de volgende 
leden: Erno Hannink, Walter Hartjes (later toegetreden), Jan Kupper, Lucas 
Kniest (later toegetreden, inmiddels gestopt als commissielid) en Joost 
Soeter.  
 
Vorig jaar viel in het jaarverslag te lezen dat een belangrijk aandachtspunt 
voor het jaar 2016 zou worden om nieuwe sponsoren te werven en de 
huidige sponsoren te behouden. Dit viel binnen het takenpakket van Jan 
Kupper en hij is er in geslaagd, met hulp van enkele andere leden, om nieuwe 
sponsoren op contractbasis aan de vereniging te binden. Dit biedt de 
vereniging een stabiele basis op financieel gebied.  
 
De nieuwe website werd verder onder handen genomen en de welbekende 
aanstellingen pagina kwam terug van weggeweest. Hiervoor zijn we de 
zonen van Marcel van Huet veel dank verschuldigd. Zij hebben hier de 
ondersteuning voor geboden die we nodig hadden. De website zal in het jaar 
2017 weer verder gefinetuned worden zoals dat zo mooi heet.  
 
Belangrijkste mijlpaal voor de commissie was de vervanger van het Signaal: 
de SDO-nieuwsbrief. In het jaar 2016 is de commissie erin geslaagd twee 
uitgaves uit te brengen en dit moet een stabiel communicatiemiddel richting 
leden, donateurs, sponsoren en verenigingen worden.  
 
ONTSPANNINGS COMMISSIE 
De commissie die verantwoordelijk is voor de feestelijke activiteiten binnen 
onze vereniging bestond dit jaar uit de volgende leden: 
Willy ten Haaf (tot ALV 19-4), Frans Heister (S) (tot ALV 19-4), Gradus Eenink, 
René Meulenbeek (later toegetreden) en Gerard de Graaf (vanaf ALV 19-4).  
 
In het jaar 2016 werd de nieuwjaarsreceptie georganiseerd, vond de jaarlijkse 
wildavond plaats in ons eigen clubgebouw, was er een schitterend eindfeest 
in Wehl, werd er weer met een bal richting kegels geworpen en was het 
genieten tijdens het Sinterklaasfeest voor jong en oud.  
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Het is mooi om te zien dat 
tijdens deze avonden jong en 
oud met elkaar in gesprek 
gaat en geniet van de mooie 
kanten van het 
verenigingsleven. Soms is het 
aantal “jongeren” dat 
aanwezig is wat aan de lage 
kant, dus pak dit op als SDO-
jeugd en laat ook tijdens deze 
avonden je gezicht zien.  
 
 

Het hoogtepunt voor mij, en met mij velen, was het Sinterklaasfeest. Volle bak 
in ons clubgebouw en een lach op alle gezichten, van jong en oud. Genieten! 
 
SPELREGEL COMMISSIE 
De spelregelcommissie bestond dit jaar uit het volgende leden: Dick Jansen 
(vanaf ALV 19-4) en Henk Huntink.  
 
Vorig jaar organiseerde wij als SDO nog de districtskampioenschappen in de 
kantine van v.v. VIOD. Toch blijkt het lastig om een spelregelteam op de been 
te brengen voor spelregelwedstrijden en we hebben dit jaar dan ook niet 
deelgenomen aan een van deze wedstrijden.  
 
Het afgelopen jaar heeft de commissie wel hulp gekregen van Marcel van 
Huet en Richard Polman die er samen voor hebben gezorgd dat er elke derde 
donderdag van de maand weer spelregels op het programma stonden. Ze 
houden een mooi schema bij zodat er ook nog een beetje competitie in zit. 
We zijn zo in ieder geval goed voorbereid op de maatwerkbijeenkomsten.  
 
 
 TECHNISCHE COMMISSIE 
Het technische commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: Dick 
Donderwinkel (tot ALV 19-4), Gerard de Graaf (tot ALV 19-4) en Jordi 
Eijgelsheim.  
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De technische commissie kreeg na herstructurering tijdens de Algemene 
Ledenvergadering een groter takenpakket. Activiteiten gericht op je 
ontwikkeling als scheidsrechters en de voetbaltoernooien vallen binnen deze 
commissie.  
 
We hebben sinds een aantal jaren weer een voetbalteam, met veel jonge 
leden van de SDO die onze trots verdedigen. In de nieuwe tenues ziet het er 
in ieder geval allemaal netjes uit. Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi werd weer 
bezocht in Elburg en ook tijdens het IJssel en Berkeltoernooi in Voorst gaf de 
SDO acte de préséance. Het draait vooral om plezier tijdens deze dagen en 
aan de saamhorigheid zal het zeker niet liggen. Ook leuk om te zien dat 
enkele leden tijdens het toernooi in Voorst de moeite hadden gekomen om 
een kijkje te nemen, dat wordt zeker gewaardeerd door de voetballers! 
 
Zoals je kunt zien liggen er in deze commissie nog wel een aantal taken te 
wachten. Mijn oproep is dan ook nogmaals om in 2017 de schouders eronder 
te zetten en plannen die er liggen uitwerking te geven.  
 
TRAININGS COMMISSIE 
De laatste commissie en gelijk ook de mannen 
die week in, week uit zich inzetten om ons de 
juiste trainingen voor te schotelen. Deze 
commissie bestond uit de volgende mannen: 
Richard Polman (vanaf ALV 19-4), Henk Huntink 
en Harrie Mellendijk.  
 
Richard kwam het team van trainers versterken 
in dit jaar en samen met Harrie heeft hij een 
mooie afstemming binnen de trainingen kunnen bewerkstelligen. De groep 
trainende wordt steeds groter en het is elke week weer genieten om deze 
groep zich lekker in het zweet te zien werken.  
 
SLOTWOORD 
In het jaarverslag hoop ik een overzicht van de gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar op een mooie wijze te hebben weergegeven. In het afgelopen 
jaar is er veel gebeurd. Positieve en negatieve ervaringen voor ons als SDO. 
Toch overheerst bij mij het gevoel van saamhorigheid en verbinding. Onze 
vereniging voelt als een plek om even tot rust te komen en je ervaringen te 
delen met je collega scheidsrechters. Hier kunnen en moeten we trots op zijn.  
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Natuurlijk zijn er nog wel dingen die verbeterd kunnen worden en waar we 
als bestuur nog steeds handen voor kunnen gebruiken. Bijna elke commissie 
kan nog wel een paar handjes gebruiken en deze handen hoeven zich dan 
geen uren in de week zich in te zetten. Soms zijn een paar uren per maand al 
genoeg om enkele mooie dingen te realiseren voor de vereniging.  
 
Ik wil via deze weg nogmaals alle vrijwilligers, leden, donateurs en sponsoren 
bedanken voor hun inzet voor de SDO, op welke wijze dan ook. Dit jaar zullen 
we verder gaan met het realiseren van de plannen uit het beleidsplan SDO 
2020 – Fluitend voor elkaar. Het is goed om hier telkens op terug te blijven 
kijken en als leidraad te laten dienen om van de SDO een nog grotere, 
levendige vereniging te maken.  
 
Op bestuurlijk vlak kunnen we ook altijd nog aanvullingen gebruiken en het 
feit dat ik dit extra benoem heeft te maken met het feit dat het jaarverslag 
van volgend jaar, ook mijn laatste als secretaris zal zijn. Ik wil me gaan richten 
op het afronden van mijn studie en daarbij de handen vrij hebben om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Dit betekent dat het bestuur op zoek moet gaan 
naar een nieuwe secretaris en het is mijn wens om die persoon het komende 
jaar al mee te laten draaien binnen het bestuur. Een soepele overdracht en 
het kunnen wennen aan een functie binnen een bestuur is altijd gewenst.  
 
Zie jij het secretariaat als een mooie uitdaging en wil je op bestuurlijk vlak 
jezelf inzetten voor de SDO? Twijfel dan niet en stel jezelf kandidaat bij een 
van de bestuursleden! 
 
Zeddam, januari 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
Joost Soeter 
Secretaris Scheidrechtersvereniging Doetinchem e.O.  


