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Bestuur samenstelling 
In het afgelopen verenigingsjaar vonden er enkele wijzigingen plaats in het bestuur. Tijdens de leden-
vergadering die plaats vond op maandag 16 april 2018 trad Maarten Bolwerk af als algemeen bestuurs-
lid. Zijn plaats binnen het bestuur werd ingenomen door Joost Soeter die zich niet meer herkiesbaar 
had gesteld als secretaris. Voor de functie van secretaris werd Henk Peters benoemd en zo bestond het 
bestuur ook in 2018 weer uit vijf personen.  
 

 
  

Functie Naam Bestuurslid sinds 
Voorzitter Frank Sanders 2014 
Secretaris tot 16-4, bestuurslid vanaf 16-4 Joost Soeter 2014 
Penningmeester Jeroen Sanders 2016 
Bestuurslid tot 16 april 2018 Maarten Bolwerk 2016 
Bestuurslid Ab Brussen 2017 
Secretaris vanaf 16 april 2018 Henk Peters 2018 

 
Binnen het bestuur werd er gewerkt met een duidelijk taakverdeling en elke bestuurslid werd een aan-
spreekpunt voor een of meerdere commissies. Daarnaast viel net als vorig jaar het thema Werving en 
Behoud in de portefeuille van Ab Brussen.  
 
De reguliere bestuursvergaderingen vonden dit jaar wederom plaats bij de voorzitter. De commissiever-
gaderingen, die goed bezocht werden, werden gehouden in het clubgebouw en waren productief.  
 
Een afvaardiging van het bestuur is verder aanwezig geweest bij de jaarvergaderingen van COVS Win-
terswijk en de landelijke COVS. Verder werd het voorzittersoverleg van de groepen uit het Oosten ook 
bijgewoond.  
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Ledenadministratie 
Zoals elk jaar draagt de secretaris, ondersteund door de penningmeester, de zorg voor de ledenadmi-
nistratie van onze club. Het jaar 2018 was ook weer een jaar met mutaties  
 
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.  
 
Op 1 januari 2019 waren er 88 personen lid (3 junior A leden, 6 junior B leden en 79 leden) van onze 
vereniging.  
 
Ons ledenbestand bleef nagenoeg gelijk. Een enkeling stopt in verband met andere prioriteiten of omdat 
men niet meer actief is als scheidsrechter. Daarnaast moesten we afscheid nemen van ons lid van ver-
dienste Gerben Koeslag. Onze oud-voorzitter overleed op zijn verjaardag, 8 oktober 2018, op 52-jarige 
leeftijd.  
 

Derk Besselink bokaal 
Net als vorig jaar vond de uitreiking van de Derk Besselink bokaal plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie 
in de eerste week van januari. De receptie werd goed bezocht en het was een gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje en een drankje. In dit jaar werd er voor het eerst digitaal gestemd voor de bo-
kaal en dit leverde een groot aantal reacties (ruim veertig) op. Uiteindelijk was onze trainer en spelregel-
kenner Richard Polman de verdiende winnaar en kreeg hij uit handen van Matthijs Hoopman, lid van de 
kascommissie, de mooie bokaal voor actiefste vrijwilliger over het jaar 2017.  
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Maatwerkbijeenkomsten 
Dit jaar zijn er met de vele vrijwilligers binnen de club en het directe contact met de KNVB ook weer in 
geslaagd om een groot aantal maatwerkbijeenkomsten in ons clubgebouw te organiseren. Het is be-
langrijk voor ons als vereniging om deze avonden een plaats te blijven bieden. Zo kunnen de SDO’ers 
weer dichtbij huis een bijeenkomst bezoeken.  
 

Schoolvoetbal 
Op de vrijdagen 23 maart en 6 april 2018 heeft de SDO i.s.m. Sportservice Doetinchem wederom het 
schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de Gemeente Doetinchem voor jongens en meisjes van 
Groep 7 en 8 georganiseerd. Het toernooi werd gehouden op Sportpark De Bezelhorst op de velden 
van VV Doetinchem.  
  
Bij de meisjes werd het toernooi gespeeld met 31 teams (7 tegen 7). Na een bijzonder sportief verlopen 
toernooi was het uiteindelijk OBS Mozaïek die de eerste prijs opeiste. De tweede plaats was voor OBS 
De Huet en de derde plek voor De Plattenburg. 
  
Bij de jongens kennen we 2 toernooien; een voor 7 tegen 7 en een voor 11 tegen 11 teams.  
Bij de jongens 7 tegen 7 namen 20 teams deel. Daar was het SAM die de finale won van Het Noorder-
licht. Met OBS Mozaïek op de derde plek. 
  
Bij de jongens 11 tegen 11 namen 15 teams deel. De eerste plaats was voor Timpaan, met Hogenkamp 
als goede tweede. OBS Dichterbij legde beslag op de derde plek. 
  
Op deze dagen hebben we zo’n 750 voetballertjes kunnen laten genieten van ons prachtige spelletje. 
Ook hebben we het thema “gezond en verantwoord” aangescherpt. Iedere deelnemer kon gebruik ma-
ken van onze “gezonde snoep tafel” met allerlei soorten groenten en fruit. 
  
Ook dit jaar waren we weer te gast bij de prima gastheer vv Doetinchem, net als alle voorgaande jaren 
wederom een erg prettige samenwerking. Namens de SDO waren Hans Migchelbrink, Tonny van 
Mourik en Bart Stevens betrokken bij de organisatie.  
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Een rondje langs de commissies.. 
Sinds de jaarvergadering van 2015 kent de SDO een zestal commissies. We kennen de Achterhoek 
Cup commissie die verantwoordelijk is voor de aanstellingen omtrent de Achterhoek Cup, de Marketing- 
en Communicatie commissie die sponsoren werft en verantwoordelijk is voor onze digitale communica-
tie, de Ontspanning 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 spelregel commissie ons op de hoogte van de laatste nieuwtjes op spelregelgebied 
i.c.m. live beelden uit wedstrijden 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 hebben we dan nog onze trainers die ons fysiek het vuur aan de 
schenen leggen op de wekelijkste trainingen.   
 

 
 
In samenwerking met de commissies is hieronder een overzicht te vinden van hun activiteiten in het jaar 
2018.   
 
Achterhoek Cup commissie 
De Achterhoek Cup commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Emiel Stienezen, Ge-
rard de Graaf, Marcel van Huet, Erik Bleekman en Melvin te Booij. Erik en Melvin sloten na de ALV aan 
en tijdens deze ALV verliet Marcel de commissie.  
 
In het seizoen 2018/19 is het poulesysteem bij de heren afgeschaft na de uitgebreide enquête. Dit levert 
de commissie een stuk minder wedstrijden om aan te stellen op. De samenwerking binnen de commis-
sie verliep weer uitstekend en we zagen veel tevreden gezichten tijdens de finaledag op 23 juni. Hier 
werd door de commissie wederom de Fairplay bokaal uitgereikt. Ditmaal aan SDOUC uit Ulft.  
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Marketing- en Communicatie commissie 
De Marketing- en Communicatie commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Jan Kup-
per, Walter Hartjes, Erno Hannink, Jeroen Sins en Joost Soeter. Joost nam afscheid tijdens de ALV en 
zijn plaats werd overgenomen door Jeroen.  
 
De focus lag dit jaar voor de commissie op het continueren van de huidige activiteiten zoals onder an-
dere de website en de digitale nieuwsbrief. Aan het einde van het jaar werd er geopperd om de website 
te gaan vernieuwen, omdat onder andere de mobiele versie niet de gewenste kwaliteit laat zien. Hier zal 
rond de ALV in 2019 meer informatie over bekend worden.  
 
Belangrijk aandachtspunt is verder de sponsoring. Het aantal sponsoren van de vereniging neemt af en 
dit geld ook voor de huidige contracten. Een aandachtspunt die voor de hele vereniging moet gelden. 
Een brainstorm sessie heeft veel input opgeleverd en zal z.s.m. uitgewerkt worden. 
 
Ontspanningscommissie 
De Ontspanningscommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Gradus Eenink, Collin 
Masselink, René Meulenbeek, Gerard de Graaf en Oscar Mentink. 
 
Dit jaar werden alle activiteiten binnen de Ontspanningscommissie voortgezet. Zo was er weer een wild-
avond, een gezellig avond in Angerlo en onder andere het Sinterklaasfeest en het Jeu de Boules werd 
weer georganiseerd.  
 
In de zomer werd weer de barbecue georganiseerd in Wehl en op de donderdagen werd er weer gedart 
in een mooie competitie.  
 
Spelregelcommissie 
De spelregelcommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Marcel van Huet, Richard 
Polman, Dick Jansen en Gerlof Bril. Gerlof trad toe tijdens de ALV, waar Marcel en Dick afscheid na-
men.  
 
Onder leiding van Gerlof en Richard zijn de maandelijkse spelregels weer een echt thema binnen de 
SDO. Op de derde donderdag van de maand neemt Gerlof ons mee aan de hand van beelden in de 
spelregels. Een week eerder is er de mogelijkheid om onder leiding van Richard dieper in de gaan op 
de spelregels. Mooie initiatieven door beide heren.  
 
Technische commissie 
De technische commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Tom Giezen, Frank San-
ders, Jesper Sanders en Matthijs Hoopman. Frank nam afscheid tijdens de ALV binnen deze commissie 
en Jesper nam de vrije plaats over.  
 
De eerste activiteit in het jaar was het zaalvoetbaltoernooi in Zwolle en daar wist men niet wat er ge-
beurde. Een groep van ruim vijftien personen maakte de reis richting Kampen en ondanks de wisse-
lende resultaten was het een dag om nooit meer te vergeten.  
 
Verder werd er in april weer eens gevoetbald om de Johan Breuer bokaal tegen Winterswijk. De gasten 
uit Winterswijk werden gastvrij ontvangen in ons clubgebouw en er werd gespeeld op het kunstgrasveld 
bij de Graafschap. Een mooie overwinning leverde dit op en zo bleef de bokaal in het bezit van de SDO. 
Voor het jaar van 2019 de taak aan de groep Winterswijk om dit initiatief te blijven continueren.  
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Tijdens de week van de scheidsrechter werd er verder nog een lezing georganiseerd door de TC en 
hiervoor werden onze leden Jeroen Sanders en Richard Polman bereid gevonden. Zij namens ons mee 
in de thema’s mentale weerbaarheid en praktijkvoorbeelden.  
 
De focus lag verder al op het technisch weekend dat begin 2019 werd georganiseerd. Daarover meer in 
het jaarverslag van volgend verenigingsjaar.  
 
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.  
 
Precies dezelfde tekst als in het vorige jaar verslag, maar we kunnen gewoon tevreden zijn over de trai-
ningsopkomst.  
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Slotwoord 
 
In dit jaarverslag hoop ik op een mooie wijze de vele gebeurtenissen binnen de SDO, in het kort, gepre-
senteerd te hebben. Binnen de club gebeuren nog veel meer zaken en het is mooi om te zien dat veel 
leden zich zo betrokken voelen bij de toekomst van onze club. 2018 was een prima jaar voor onze ver-
eniging. 
 
Voor mij was afgelopen jaar een jaar als kandidaat secretaris om kennis te maken met de vele aspecten 
van de club. Een jaar dat supersnel voorbij is gegaan. Als nieuweling van buitenaf ben ik van mening 
dat de SDO echt heel trots kan zijn op haar leden. Als ik zie hoeveel commissies we hebben en hoeveel 
leden zich dienstbaar opstellen voor de club, dan kan ik alleen maar concluderen dat we in Doetinchem 
echt goed bezig zijn.  
 
Hier mogen we ten opzichte van andere verenigingen, lees voetbalverenigingen, mee in onze handen 
knijpen. Voor de toekomst betekenen deze vele handjes ook dat we continuïteit kunnen waarborgen 
binnen de commissies en ook binnen het bestuur. 
 
Ik wil het bestuur en de leden bedanken in het gestelde vertrouwen. Ik wil Joost bedanken voor de fijne 
overdracht van het secretariaat. Dankzij zijn heldere kijk op het houden van een secretariaat maakte de 
overdracht voor mij zoveel makkelijker. In de rol van secretaris krijg je alles mee wat er binnen de ver-
eniging gaande is en dan helpt het als je gebruik kan maken van een heldere structuur. 
 

 
 
We zijn blij dat Joost behouden is gebleven voor het bestuur. Voor mij was het fijn om een vraagbaak te 
hebben. Binnen het bestuur zijn Ab en Jeroen aftredend, maar gelukkig zijn beide herkiesbaar. Ik denk 
voor iedereen goed om te lezen. 
 
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. Ik hoop dat we in 2019 nog veel meer mooie dingen sa-
men kunnen gaan ervaren. 
 
Rheden, 24 maart 2019. Henk Peters, 
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.O. 


