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Bestuur samenstelling 
Sinds de Algemene Ledenvergadering die dit jaar plaats vond op dinsdag 18 april 2017, had het bestuur 
van Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken de volgende samenstelling: 
 

 
  

Functie Naam Bestuurslid sinds 
Voorzitter Frank Sanders 2014 
Secretaris Joost Soeter 2014 
Penningmeester Jeroen Sanders 2016 
Bestuurslid Maarten Bolwerk 2016 
Bestuurslid Ab Brussen 2017 

 
Het bestuur bleef intact en kreeg versterking door de toetreding van Ab Brussen. Ab heeft het onderdeel 
Werving & Behoud binnen zijn portefeuille gekregen en Maarten Bolwerk het onderdeel “projecten” als 
verantwoordelijkheid. Samen met het dagelijks bestuur werd er zesmaal vergaderd en was er tussen-
door veelvuldig contact via de bestuurs-app.  
 
Naast de reguliere bestuursvergaderingen die plaats vonden bij de voorzitter, werden er nog een aantal 
commissievergadering gehouden in ons clubgebouw. Vele commissieleden waren aanwezig en de ge-
sprekken vonden altijd in goede harmonie plaats.  
 
Een afvaardiging van bestuur was verder ook nog aanwezig bij de jaarvergaderingen van de COVS 
Winterswijk en Zutphen. 

Ledenadministratie 
Zoals elk jaar draagt de secretaris, ondersteund door de penningmeester, de zorg voor de ledenadmi-
nistratie van onze club. Het jaar 2017 was een jaar met een groot aantal mutaties.  
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Op 1 januari 2017 waren er 98 personen lid (7 junior A leden, 7 junior B leden en 84 leden) van onze 
vereniging.  
 
Op 1 januari 2018 zijn er 91 personen lid (4 junior A leden, 7 junior B leden en 80 leden). Verder zijn er 
ook nog enkele donateurs aan onze vereniging verbonden.  
 
De daling in het ledenbestand is wederom aanwezig. Hiervoor is echter een logische verklaring, die ook 
tijdens de ALV is besproken. Er heeft een afvloeiing plaats gevonden van leden die een contributieach-
terstand hadden. Dit ging in totaal om negen leden.  
 

Derk Besselink bokaal 
Dit jaar vond de uitreiking van de Derk Besselink bokaal weer plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie. Om 
een inhaalslag te maken ten opzichte van voorgaande jaren werden de bokalen van 2015 en 2016 uit-
gereikt aan de gelukkige winnaars. Een mooie vorm van waardering voor het actiefste lid in die vereni-
gingsjaren. Voor de stemcommissie werd het wel wat drukker met het tellen van de stemmen, maar uit 
eindelijk wonnen Tonny van Mourik(2015) en Frank Sanders(2016) de Derk Besselink bokaal. Hieron-
der een foto van een gelukkige winnaar met de nieuwe Derk Besselink bokaal. Een mooi aandenken!  
 

 

Maatwerkbijeenkomsten 
Ook dit jaar werden er weer maatwerkbijeenkomsten in samenwerking met de KNVB georganiseerd. 
Ondanks dat er qua communicatie nog veel te verbeteren viel, waren de avonden zelf een groot succes. 
We konden als SDO’ers weer lekker dichtbij huis terecht. Ik wil via deze weg nogmaals degene die een 
bardienst hebben gedraaid ontzettend bedanken en ook aankomend jaar zullen de bijeenkomsten weer 
bij de SDO plaats vinden. De invulling van de bijeenkomsten is gewijzigd ten opzichte van voorgaande 
jaren en de verwachting is dat er in de toekomst nog wel een paar wijzigingen plaats zullen vinden.  
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Samenloop voor Hoop 
De start van de Samenloop voor Hoop was dit jaar op zaterdag 1 juli. Een grote groep SDO’ers nam 
deel aan dit unieke evenement in de strijd tegen kanker. Het clubgebouw was gedurende 24-uur ook 
geopend en elk uur waren er weer lopers vanuit de SDO actief. Zelfs in de nacht kwamen er nog 
SDO’ers langs om aan te moedigen en zelfs een stuk mee te lopen ter ondersteuning. Maarten Bolwerk 
verdient de complimenten voor de organisatie. Bij de volgende Doetinchemse editie hoop ik dat er nog 
meer deelnemers zullen zijn binnen het team van de SDO.  
 

Een rondje langs de commissies.. 
Sinds de jaarvergadering van 2015 kent de SDO een zestal commissies. We kennen de Achterhoek 
Cupcommissie die verantwoordelijk is voor de aanstellingen omtrent de Achterhoek Cup, de Marketing- 
en Communicatiecommissie die sponsoren werft en verantwoordelijk is voor onze digitale communica-
tie, de Ontspannings commissie die ervoor zorgt dat er ook genoeg te lachen valt op de verschillende 
activiteiten en dat we ook onze ontspanning hebben op z’n tijd.  
 
Verder houdt de spelregelcommissie ons op de hoogte van de laatste nieuwtjes op spelregelgebied en 
draagt de technische commissie zorg voor activiteiten die in het teken staan van de ontwikkeling als 
scheidsrechter, maar ook stellen zij het team samen voor de COVS-voetbaltoernooien. Tenslotte heb-
ben we dan nog onze trainers die ons fysiek het vuur aan de schenen leggen op de wekelijkste trainin-
gen.   
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In samenwerking met de commissies is hieronder een overzicht te vinden van hun activiteiten in het jaar 
2017.  
 
Achterhoek Cup commissie 
De Achterhoek Cup commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Emiel Stienezen, Ge-
rard de Graaf en Marcel van Huet. 
 
Dit seizoen waren er een stuk minder aanmelding qua clubs voor het heren toernooi. Daarnaast werd er 
afscheid genomen van het dames toernooi en werd er wel gespeeld door de JO15 teams uit de regio. 
Om een oorzaak te vinden voor het probleem is er een enquête de deur uit gegaan richting de clubs, 
maar ook de scheidsrechters. Het doel van de enquete was om informatie te verschaffen over de wijze 
waarop we verder gaan in het seizoen 2018/2019 (bijvoorbeeld afschaffing van het poulesysteem).  
 
De finale dag was weer een groot succes en hier mocht de commissie net zoals voorgaande jaren de 
Fair-play bokaal uitreiken.  
 
Marketing- en Communicatie commissie 
De Marketing- en Communicatie commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Jan Kup-
per, Walter Hartjes, Erno Hannink en Joost Soeter.  
 
Het afgelopen jaar heeft de Marketing en Communicatie commissie niet stil gezeten en zijn er weer een 
aantal zaken gerealiseerd. Als eerste heeft ons clubgebouw wat meer uitstraling gekregen en hangt het 
SDO logo nu aan het clubgebouw en ziet iedereen die op bezoek komt ook dat dit het clubhuis is van 
onze mooie vereniging.  
 
Verder hebben we om de SDO te kunnen promoten, en voor algemeen gebruik, een SDO pen ontwor-
pen. Deze kan bij het bezoeken van onze verenigingen aan de aanwezigen worden uitgedeeld.  
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Op het gebied van communicatie is er verder gewerkt aan het optimaliseren van de website en is onze 
nieuwsbrief verder geprofessionaliseerd. Walter Hartjes verzorgd hier voor mooie verhalen uut de olde 
doos. Alle aangesloten verenigingen krijgen deze ook netjes in hun mailbox, evenals onze collega 
COVS-verenigingen uit het voormalige district Oost.  
 
Tenslotte is er in samenwerking met de ontspanningscommissie gezorgd voor wat groen gras op onze 
dartbanen en is er met de Achterhoek Cup commissie gezocht naar een mooi inloopshirt die alle leden 
voor een lage prijs konden bestellen.  
 
Ontspanningscommissie 
De Ontspanningscommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Gradus Eenink, Collin 
Masselink, René Meulenbeek, Gerard de Graaf en Oscar Mentink. 
 
De jaarlijks terugkerende avonden werden ook dit jaar weer georganiseerd. Allereerst stond in februari 
de wildavond op het programma. Dit keer met hammen van poelier Kappert. In juni volgde weer de sei-
zoensafsluiting in Wehl bij de familie Hartjes. De barbecue was weer prima verzorgd en ook de puzzel-
tocht bracht ons in een nieuw stukje Wehl.  
 
Nieuw dit jaar was de spelletjes avond in de Meent te Angerlo. Een prachtige locatie waar we in oktober 
veel mogelijkheden hadden. Het jaar werd weer afgesloten met een geslaagde Sinterklaasavond. Veel 
belangstelling van alle leden en dat is mooi om te zien.  
 
Verder heeft Oscar het initiatief genomen om een dart-toernooi te houden ’s avonds na de trainingen. 
Een groot succes en dit zorgt ook voor degene die niet darten voor vermaak. Een ander initiatief werd in 
augustus georganiseerd en dat was een jeu de boules middag. Dit om de oudere leden die niet meer 
actief fluiten, ook op evenement te laten komen. Het werd een succes, maar wel met “jeugdige leden”.  
 
Tenslotte is er aan het eind van het jaar nog een enquête verzonden om te achter halen wat de leden 
graag georganiseerd zien worden. Dit heeft ons als commissie veel informatie gegeven.  
 
Nog even ter info. Er is een taakverdeling per evenement gemaakt binnen onze commissie. Dit zorgt 
voor een mooi overzicht: wildavond (Oscar en Gerard), eindfeest (Gerard), jeu de Boules (Gradus), 
spelavond in Angerlo (René en Collin) en het Sinterklaasfeest (Gradus en Collin).  
 
 
Spelregelcommissie 
De spelregelcommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Marcel van Huet, Richard 
Polman en Dick Jansen.  
 
Binnen onze vereniging hebben we de keus gemaakt om, voorlopig, niet deel te nemen aan spelregel-
wedstrijden en de focus van de commissie ligt dan ook op het bijspijkeren van de spelregelkennis van 
de leden op de trainingsavonden. Elke derde donderdag van de maand worden er spelregels behandeld 
en Richard Polman houdt hier zelfs een tussenstand voor bij.  
 
In de toekomst ligt er de wens om ook vaker met beeldmateriaal te werken en hier zal de commissie 
ook mee aan de slag gaan in het verenigingsjaar 2018.  
 
Technische commissie 
De technische commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Tom Giezen, Frank San-
ders en Matthijs Hoopman. 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 is de technische commissie nieuw leven in geblazen. 
Het voetbalteam is weer opgestart en hier was veel animo voor. Jammer genoeg ging het Jan Willem 
van Essen zaalvoetbaltoernooi niet door vanwege de weersomstandigheden en moesten we onszelf 
ook afmelden voor deelname aan het IJssel en Berkeltoernooi. Dit viel helaas weer samen met de Ach-
terhoek Cup finale en veel van onze voetballers, waren hier ook actief.  
 
De Week van de Scheidsrechter werd een groot succes en we konden op 31 oktober met z’n allen ge-
nieten van een lezing van Ed Janssen. Zeer informatief en Ed bracht het op leuke wijze.  
 
Gezien de belangstelling zet de commissie in op extra activiteiten voor het jaar 2018.  
 
Trainingscommissie 
De trainingscommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Harrie Mellendijk en Richard 
Polman.  
 
De trainers hebben dit jaar zich weer ingezet voor onze fitheid. Getracht is om ieder op zijn eigen ni-
veau te laten trainen, maar toch uitdagingen te bieden. De shuttle-run test op de derde donderdag van 
de maand laat je weer zien waar je conditioneel staat. Het is verder mooi om te zien dat er na de trai-
ningsavond nog veel leden de moeite nemen om nog gezellig samen te zijn in ons clubgebouw.  

Slotwoord 
 
In het jaarverslag hoop ik ook dit jaar op een mooie wijze de vele gebeurtenissen binnen de SDO te 
hebben gepresenteerd. Binnen de club gebeuren er nog veel meer zaken en het is mooi om te zien dat 
veel leden zich zo betrokken voelen bij de toekomst van onze club. De grote opkomst bij de laatste 
brainstormsessie op 30 november 2017 laat dit bijvoorbeeld zien en niet alleen bij dit soort bijeenkom-
sten is de opkomst groot. Elke donderdagavond is het weer lekker druk en bovenal gezellig in ons club-
gebouw.  
 
De commissies zijn goed bezet en nog steeds zijn er leden die graag nog wat terug willen door voor de 
club. Hier mogen we ten opzichte van andere verenigingen, lees voetbalverenigingen, mee in onze han-
den knijpen. Voor de toekomst betekenen deze vele handjes ook dat we continuïteit kunnen waarbor-
gen binnen de commissies en ook binnen het bestuur.  
 
Via deze weg wil ik ook nogmaals alle vrijwilligers, leden, donateurs en sponsoren bedanken voor hun 
inzet jegens de SDO op welke wijze dan ook. Door de nieuwe versie van het beleidsplan hebben we 
weer een duidelijke, actuele visie waar we naar toe willen en dit gaat er in mijn ogen voor zorgen dat we 
ons vizier de juiste kant op hebben, namelijk richting de toekomst.  
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Binnen het bestuur zullen er tijdens de komende Algemene Ledenvergadering enkele wijzigingen plaats 
gaan vinden. Na vier jaar het secretariaat te hebben bemand, komt er voor mij een einde aan een 
mooie periode als secretaris binnen de club. Het zal even afkicken worden. 
 
In de rol van secretaris krijg je alles mee wat er binnen de vereniging gaande is en het zal daarom best 
lastig zijn om dit los te moeten laten. Ik ben wel ontzettend blij dat we erin geslaagd zijn om een ge-
schikte kandidaat te vinden en wil Henk Peters veel succes en plezier wensen als nieuwe secretaris. 
Een functie die me ontzettend veel voldoening heeft gegeven en ik wil jullie daarom nogmaals bedan-
ken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad de afgelopen jaren. 
 
In de bestuursvergadering van 22 januari heb ik aan de rest van de bestuursleden aangegeven om me-
zelf toch graag nog als bestuurslid van de SDO in te blijven zetten. Vandaar dat ik me hier ook kandi-
daat voor stel tijdens de ALV. In eerste instantie zullen mijn taken zich richten op een soepele over-
dracht van het secretariaat, daarna gaan we kijken welke taken er voor me liggen binnen het bestuur.  
 
2017 was een prima jaar voor onze vereniging en ik hoop dat we in 2018 nog veel meer mooie dingen 
kunnen bereiken. Samen.  
 
 
Zeddam, januari 2018    
 
 
 

 
 
 

Joost Soeter 
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.O.  


