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Voorwoord	van	de	voorzitter	
 
In aanloop naar de jaarlijkse ALV van onze voetbalvereniging SSS dit voorwoord. 
 
We hadden goede resultaten op vele vlakken, en ook sportief was het eerste elftal goed aan het 
presteren in de Tweede Klasse. Maar plotseling werd de wereld wakker geschut door CORONA. 
 
Begon het met meldingen uit China  en dachten/hoopten we met velen nog dat zal zijn tijd wel 
duren, zoals met SARS en enkele andere ziektes. Langzaam maar zeer krachtig veroverde CORONA 
ook andere gebieden op de wereld, en vandaag de dag is heel de wereld in de greep van deze 
onzichtbare vijand. 
 
Even dachten/hoopten we in de maanden augustus en september dat we het beest gezamenlijk 
hadden getemd, maar hij kwam sterker terug. Nieuwe afspraken werden uitgerold, en gezamenlijk 
zullen we er weer voor moeten zorgen dat de besmettingen dalen en niet stijgen. 
 
Dat is waar we gezamenlijk voor zullen moeten zorgen. En we weten allemaal hoe fijn het is om 
gezamenlijk na het sporten even bij te kletsen, en een consumptie te nuttigen. Maar deze activiteiten 
horen op dit moment ‘’even’’ tot het verleden. Hopelijk komt er snel een medicijn of oplossing die 
ons weer de mogelijkheid geeft tot een normale samenleving. 
 
Ook voor het bestuur / trainers / leiders / kantine medewerkers en overige vrijwilligers is het onze 
gezamenlijke taak om protocollen op te volgen en uit te dragen. Wordt het er niet makkelijker op als 
je kind moet spelen en je mag niet kijken, omdat ouders niet welkom zijn. Of als supporter van het 
eerste uur je niet op zondag naar je clubje kan kijken. 
 
Het bestuur vraagt jullie dan ook om alle protocollen te volgen, en mocht je vragen hebben deze dan 
ook te stellen, we worden CORONA alleen te baas als we dit gezamenlijk doen. 
 
En hopelijk blijven we allemaal vrij van het CORONA virus en blijven we allemaal opletten want het is 
een sluipmoordenaar. 
 
Ik sluit hierbij af, al had ik liever een sportiever en attractiever voorwoord geschreven. Maar op dit 
moment is de ALV een jaarlijkse bijeenkomst, maar dit jaar somber en kort. 
 
Met vriendelijke groeten, en blijf gezond. 
 
Ben Weijters 
 
 
“Proud to be blue and white” 	
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Bestuursaangelegenheden	
 

Op 7-10-2019 na de Algemene Ledenvergadering bestond het bestuur uit de volgende personen: 

              Ben Weijters     Voorzitter 
              Loekie van den Brand     Secretaris 
              Helmie Schalken    Penningmeester 
              Vacature      Voetbalzaken Senioren 
 Vacature      Voetbalzaken Jeugd 
 Bas van Asten     Voetbal opleidingen Jeugd 
 Ilse Santegoets     Activiteiten 
           
Tijdens de ALV is Ed Vermeulen afgetreden als bestuurslid ‘Voetbalzaken Jeugd’. De vacature 
hiervoor staat na de ALV nog open. Tijdens de ALV zijn Ben Weijters (functie: voorzitter) en Ilse 
Santegoets (functie: activiteiten) na de positieve stemronde officieel onderdeel geworden van het 
bestuur.  
Helmie Schalken heeft eerder aangegeven als penningmeester van de club te willen gaan stoppen, 
mits er een passende opvolger is. Deze is tot op de dag van vandaag niet gevonden en Helmie heeft 
gelukkig aan gegeven aan de voorzitter nog door te willen gaan.  
Tijdens de ALV is er nog een oproep gedaan voor de functie: ‘Voetbalzaken senioren’, gezien Corne 
van Vuren al eerder dit jaar heeft besloten hiermee te stoppen. Na de ALV was deze vacature nog 
vacant. In de loop van seizoen 2019-2020 zijn er enkele nieuwe mensen (Ad Interim) toegetreden tot 
het bestuur, welke tijdens de eerstvolgende ALV middels de stemronde wel/niet officieel zullen 
toetreden tot het bestuur.  
 
Op het moment van de ALV op 2-11-2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 Ben Weijters     Voorzitter  
              Loekie van den Brand     Secretaris (aftredend) 
              Helmie Schalken    Penningmeester 
              Riny Henskens      Voetbalzaken Senioren (Ad Interim) 
 Vacature      Voetbalzaken Jeugd 

Bas van Asten     Voetbal opleidingen Jeugd (Ad Interim) 
Ilse Santegoets      Activiteiten  
Danny van ’t Hof    Secretaris (Ad Interim) 
 

Loekie van den Brand is aftredend en niet herkiesbaar, waarna Danny van ’t Hof de functie als secretaris 
van het bestuur (Ad Interim) zal overnemen.  Het bestuur kwam dit seizoen maandelijks in vergadering 
bijeen. Daarnaast is er tussen de bestuursleden onderling vaak dagelijks contact middels telefoon, 
mail of app.  De vereniging heeft momenteel 693 leden (opmaakdatum 21 september 2020). Dit is 
een gelijk aantal aan leden vergeleken met september 2019.  
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Erelid	
 
Seizoen 2019-2020 is Fons van der Lee benoemd tot erelid van de club. Tijdens het jaarlijkse 
Tonpraoten is even het podium van het afgenomen van Fons en kwam er een mooie benoeming tot 
Erelid van de club SvSSS. Fons, bedankt voor alles. Hopelijk zien we je nog heel vaak bij de club.  

In tegenstelling daartoe hebben we  helaas ook afscheid moeten nemen van een van onze ereleden, 
namelijk Ad van Woudenberg. Wij wensen de nabestaanden, vrienden en familie heel veel sterkte 
toe.  
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Voetbalzaken	senioren	
 
Het afgelopen jaar begon ons eerste team van SvSSS in de 2e klasse van de KNVB. De prestaties 
waren goed dus we draaiden continu bij de eerste 5 plaatsen bovenin mee. Jammer dat we de 
competitie niet konden afmaken in verband met het Corona virus. We stonden op de derde plaats en 
misschien had er meer ingezeten als we de competitie helemaal af hadden kunnen maken. 
 
Door de hele Corona-crisis werd de competitie stop gezet en konden de team van SvSSS hun 
wekelijks partij voetbal niet spelen. De kantine ging op slot wat ook vele teams jammer vonden maar 
helaas, gezondheid staat voorop. Wij als commissie zijn door gegaan met ons maandelijkse 
vergaderingen om de maatregelen te volgen en op de achtergrond dingen door te laten draaien.  
 
De evaluatie gesprekken met de spelersraad van heren 1 en 2 op zondag zijn positief verlopen. 
Daarna hebben we met de trainers van heren 1 en 2 gesproken en daar kwam van de trainers ook uit 
dat het prima ging. We hebben ook vanuit die gesprekken de trainers van heren 1 en 2 een 
contractverlenging aan geboden voor de volgende 2 seizoenen. 
Teruggekoppeld via de spelersraad van 1 en 2 zouden we het contract laten tekenen. Onze 
hoofdtrainer Smally heeft voor 2 jaar bijgetekend waar we als TC Senioren heel blij mee zijn. 
 
Smally vinden we een trainer die bij de gehele vereniging goed is betrokken. Onze trainer van heren 
2 is helaas op het laatst afgehaakt. Hij gaat zijn trainersbaan vervolgen bij Hilvaria. We hebben 
meteen overlegd wat nu , na wat gesprekken kwamen we uit bij John Pennings en zijn met hem in 
gesprek gegaan. John heeft voor 2 jaar bij SvSSS-2 getekend en hier zijn we erg blij mee. 
 
Afgelopen jaar hadden we op zaterdag 2 herenteams en 1 veteranenteam. Op zondag 5 senioren 
herenteams en 2 senioren damesteams. We zullen kijken naar het seizoen 2020 – 2021 om nog een 
senioren team erbij te krijgen als er jeugdspelers overkomen die buiten de selectie vallen. 
Er zijn ook gesprekken geweest met de lagere senioren wat hun bevindingen zijn binnen SvSSS en dat 
gaan we in de toekomst ook zeker meer doen. 
 
De spelersraden van dames 1 en 2  hebben ook gesprekken gehad met de TC senioren en daar 
hebben we uiteindelijk ook nieuwe trainers voor het seizoen 2020 - 2021 die al werkzaam waren 
binnen de vereniging aangesteld. Corné van Vuuren is gestopt als trainer van dames 1 in verband met 
studie werkzaamheden. Corné zullen we zeker nog terug zien bij SvSSS en bedankten hem voor zijn 
inzet de afgelopen jaren.  
De nieuwe trainers voor dames 1 en 2 zijn George Voogd voor 1 en Desiree Eras voor dames 2, vanuit 
de TC wensen we jullie beiden veel succes. 
 
Dames 1 zal komend seizoen in de 3e klasse uitkomen en dames 2 in de 5e klasse. 
 
Bij de TC Senioren zijn ook veranderingen geweest, Frans Diederen was even gestopt en hiervoor 
kwam Joost Smulders ons versterken nu zijn we weer compleet en zijn de volgende heren in ons 
team Riny Henskens (namens bestuur) Frans Diederen, Jack van den Brand, Ralf van Oudheusden, 
Joost Smulders, en George Voogd. 	
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Afdeling	Jeugd	en	Jeugdopleiding	
 
Begin van dit jaar ben ik gevraagd door het bestuur van SvSSS of ik interesse had in een functie 
binnen het Bestuur van SvSSS. Enerzijds was er behoefte aan een extra bestuurslid en anderzijds had 
men graag een aanspreekpunt voor de jeugdafdeling. Hierover heb ik enkele gesprekken gehad met 
de voorzitter en hebben we afgesproken dat ik de functie van Bestuurslid zou aanvaarden met de 
opdracht het ontwikkelen van een nieuw, duidelijk en kort (technisch) jeugdbeleidsplan en het 
ontwikkelen van beleid omtrent het opleiden van eigen (jeugd)spelers tot (jeugd)trainers van SvSSS 
voor de jeugdelftallen. Het ontwikkelen van dit jeugdbeleidsplan is, natuurlijk, in samenwerking met 
de Technische Jeugd Commissie (TCJ) en de Technische Commissie Senioren (TCS). De tijd leerde 
echter dat er nog veel werk te verzetten was bij het neerzetten van de eigen organisatie binnen 
SvSSS en waren er nog veel, kleine zaken te regelen om de seizoenstart zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Met name de TCJ heeft de afgelopen jaren zoveel taken erbij gekregen c.q op zich 
genomen dat zij overlopen in hun werkzaamheden. Een compliment naar deze commissie is zeker op 
zijn plaats! Het Bestuur en de TCJ zijn inmiddels in overleg om de taken te herverdelen en te komen 
tot een efficiënte jeugdafdeling. Zodra onze eigen (bestuurs)organisatie weer op orde is zal ik mijzelf 
gaan bezighouden met de taak waarvoor ik eigenlijk het Bestuur van SvSSS terecht ben gekomen. 

Het jeugdbeleidsplan is belangrijk voor SvSSS. Wil SvSSS standaard in de 2e klasse blijven voetballen 
met eigen opgeleide spelers dan zullen we hiervoor een goed jeugdbeleidsplan moeten ontwikkelen. 
Samen met de TCJ en TCS zullen wij dit zsm gaan schrijven en hopelijk kunnen wij u dit volgend 
seizoen presenteren c.q. introduceren. 
 
Om het tekort van jeugdtrainers op te vangen willen we gaan kijken of we eigen (jeugd)spelers als 
trainer kunnen gaan opleiden. Om dit te leren is het trainen van lagere jeugdelftallen perfect en 
mogelijk kunnen ze na het behalen van het trainersdiploma doorstromen naar een selectie-elftal. 

Inmiddels ben ik ook aanspreekpunt voor de Scheidsrechterscommissie van de jeugd. Kortgeleden 
hebben 4 jeugdscheidsrechters van SvSSS hun diploma ‘jeugdscheidsrechter’ ontvangen van de 
KNVB. Deze eigen jeugdscheidsrechters zijn een onmisbare schakel binnen onze verenging. Het is dan 
ook fantastisch om zoveel eigen, jonge jeugdscheidsrechters elke zaterdagochtend te zien fluiten. 
Tevens wil ik hierbij een groot compliment maken naar de scheidsrechtercommissie die deze jonge 
scheidsrechters begeleiden. TOP heren! 

In de korte tijd dat ik het Bestuur zit van SvSSS heb ik veel mensen gesproken van de TCJ en de 
scheidsrechterscommissie van de jeugd. Beide commissie verzetten ontzettend veel werk 
maar…………. ook beide commissies zijn onderbezet. Zeker in de nieuwe organisatie die we willen 
gaan neerzetten. Ik vraag dan ook aan de leden van SvSSS die zich willen inzetten voor onze 
jeugdleden: neem contact met mij, de TCJ of de jeugd scheidsrechtercommissie op om samen te 
kijken welke werkzaamheden bij u passen. Samen staan we sterk. 

Bas van Asten 
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Financieel,	Kantine,	Materialen	en	Sponsoring	 	
 
Financieel 
Ieder jaar krijgen we te maken met stijgende kosten. Het vinden van (onbetaalde) vrijwilligers blijft 
een grote uitdaging. Seizoen 2019-2020 was voor het financieel resultaat van SvSSS een domper. In 
maart 2020 moest de kantine dicht vanwege Corona en konden er geen activiteiten meer gevierd 
worden wat direct invloed heeft op de kantineomzet van de club. Iets waar niemand invloed op 
heeft, of schuld aan heeft maar waar we welk allemaal mee te maken hebben.  
 
Details over het financieel resultaat zullen tijdens de ALV besproken worden.  
 
Kantine zaken 
Een aantal jaren geleden is men begonnen met de verbouwing kantine. Hier was toen een budget 
voor afgesproken om dit te realiseren echter door toedoen van onverwachte tegenvallers hebben wij 
toen besloten om niet de gehele verbouwing af te maken, om te voorkomen dat wij dan onze 
reserves te veel aan zouden moeten spreken. Dit seizoen is besloten om de “ interieur afwerking” 
weer op te pakken en af te maken wat we destijds voor ogen hadden. Ook nu kwamen we uiteraard 
weer voor verassingen te staan. Zo hebben we onbedoeld een nieuw alarm systeem aan moeten 
leggen en ook de nieuwe emballage ruimte is erbij gekomen. De emballage ruimte was geen 
overbodige luxe nu staat alles achter slot en grendel en staat het leeggoed niet meer zo voor het 
grijpen. Ook de leveranciers kunnen nu hun goederen hier nu neer zetten zonder dat daar iemand 
van het kantine personeel voor naar SvSSS hoeft te komen. Gelukkig hebben wij als vereniging 
financiële steun gekregen van de supportersclub en van de stichting. Ik denk op sommige kleine 
puntjes na dat wij als voetbal club een mooie werkbare kantine hebben die gezelligheid uitstraalt en 
waar men zich thuis voelt. 
 
Jammer is dat wij door toedoen van het Corona virus nauwelijks van de kantine gebruik hebben 
kunnen maken . Hierdoor hebben wij ook een aanzienlijk omzetverlies geleden maar dit zal worden 
toegelicht in het financieel overzicht zoals eerder ook aangegeven. Het kassa systeem draait 
inmiddels goed (m.u.v. af en toe een pinstoring) en dit geeft ons een steeds beter inzicht in omzet en 
omloopsnelheid van de producten zodat wij op tijd kunnen bij sturen om de niet lopende producten 
uit het assortiment te halen. 
 
M.i.v. seizoen 2020-2021 gaan we met speciale pasjes werken voor de meeste elftal vrijwilligers i.p.v. 
de papieren koffiekaarten. En ook met een voorraad module zodat we nog een beter inzicht hebben 
in het verbruik zodat we dit optimaal kunnen inzetten. Ook een plus punt is dat er steeds meer 
gepind wordt zodat wij steeds minder contant geld hebben. 
 
Uren kantine medewerkers, heeft zeker nog steeds onze aandacht maar doordat wij een aantal 
maanden dicht zijn geweest en diverse activiteiten niet zijn doorgegaan is dit voor dit seizoen geen 
makkelijke opgave. 	
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Materialen 
Dit seizoen hebben we vooral geïnvesteerd in ballen en kleine goaltjes voor wat betreft de 
spelmaterialen. Nogmaals, het is erg belangrijk om deze materialen te gebruiken waarvoor ze 
gekocht zijn. Iedere leider/trainer krijgt in het begin van elk seizoen een kast gevuld met het 
materiaal wat hij nodig heeft. Wij zouden dan ook graag zien dat iedere leider/trainer hier zorgvuldig 
mee omgaat. Ondanks dat het hier gaat om materialen die beschikbaar worden gesteld om onze 
favoriete sport te beoefenen, vinden wij wel dat we hier mee om moeten gaan zoals je je eigen 
eigendommen zou beheren en behandelen. Dit zodat we aan het einde van het seizoen de versleten 
zaken hoeven te vervangen en een minimaal bedrag kwijt zijn aan verloren en kapot gemaakte 
materialen. Het lijkt ons een kleine moeite om ballen uit de sloot /bosjes te halen, hesjes en overige 
kleding niet nat in de kast of tassen te stoppen of hangen. Dat dit ieder jaar weer een terug gebeuren 
is zegt iets van de manier waarop we omgaan met deze spullen van de vereniging om onze sport te 
beoefenen. Dat maakt het voor de beslissers ook steeds weer moeilijk om te kijken waar we 
eventuele investeringen aan uit geven. Onze voormalige materiaal man (die helaas zijn taak heeft 
neergelegd) en die al tientallen jaren zorgden voor de materialen, en die dat ook vol overgave deed, 
vragen wij dringend om met de materialen om te gaan zoals wij dat mogen verwachtten. Anders 
zullen wij wellicht een beslissing moeten nemen om voortaan een borg te gaan vragen of wellicht 
beloning moeten gaan geven aan diegene die er wel goed mee omgaan. 
 
Sponsoring 
We hebben als sponsorcommissie veel nieuwe sponsors binnen gehaald. Opvallend is dat onze 
manier van het promoten van de sponsor via Social Media erg aanspreekt waardoor enkele bedrijven 
zichzelf aangemeld hebben om sponsor te worden. Zoals u buiten kunt zien is 80 procent van het 
hoofdveld bezet door reclameborden en zelfs op de muur van de kantine zijn er borden komen te 
hangen. Ook op de hoofdtribune zijn bijna alle plaatsen bezet. 
 
Vervelend voor iedereen, dus ook voor de sponsors heeft het Corona virus al vroeg een streep onder 
het afgelopen seizoen gezet. Wanneer het virus onder controle is dan zal de sponsorcommissie de 
taken weer actief op zich nemen. Achter de schermen zijn wij uiteraard altijd bezig voor onze mooie 
vereniging op het gebied van sponsoring en op de juiste manier communiceren met deze sponsoren. 
 
Met vriendelijke groet, Ron Driessen Voorzitter Sponsorcommissie SvSSS 
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Activiteiten	
 
De activiteitencommissie heeft afgelopen seizoen weer meer structuur gebracht in haar 
werkzaamheden. Van elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt zodat iedereen op de hoogte is en 
elke taak door ieder kan worden opgepakt een volgende keer. Ook wordt er gewerkt met een 
begroting gekregen vanuit de penningmeester waardoor zij hun eigen 'zaakjes' kunnen regelen. Het 
team bestaat momenteel uit ongeveer 10 commissieleden, een mix van enkele bestaande ervaren en 
enkele nieuwe commissieleden welke elkaar zullen versterken aankomend seizoen.			
 
Plan is dit seizoen met commissies te gaan werken bij de activiteiten. Zo is er voor elke activiteit een 
groepje (commissie) verantwoordelijk en hoeven zij zich niet met zijn allen te focussen op de hele 
activiteitenkalender maar slechts op 1 of 2 activiteiten gedurende het seizoen. Natuurlijk 
ondersteunt men elkaar waar nodig. Op deze manier probeert men ook mensen die nog geen 
vrijwilliger zijn erbij te betrekken en te enthousiasmeren.   
Aan het begin van het seizoen is een activiteitenkalender gemaakt welke ook wordt gecommuniceerd 
middels de website, de schermen in de kantine en Social Media.  In maart 2020 kregen we te maken 
met COVID-19 en konden alle geplande activiteiten geen doorgang vinden. Tot op heden hebben wij 
als activiteiten commissie nog geen activiteiten kunnen plannen i.v.m. COVID-19 maatregelen. 
 
Zijn er ideeën, initiatieven of wil men de commissie ondersteunen? Laat dit vooral weten! Denk aan 
ondersteuning bij het organiseren van nieuwe activiteiten, maar ook bestaande als Tonpraoten, 
Sinterklaas, Snerttoernooi. 
 
Handjes zijn altijd welkom om de commissie te ondersteunen in de voorbereidingen maar ook tijdens 
de activiteiten zelf. 
 
Media		
 
Seizoen 2019-2020 was een druk jaar voor onze mediacommissie. Zij hebben ontzettend hard 
gewerkt aan de migratie van Office 365 waardoor iedereen waar dit voor van toepassing is binnen de 
club, gebruik kan maken van een goed werkend en goed gestructureerde office-omgeving. Ieder 
heeft een eigen e-mail adres en daarbuiten heeft ook elke commissie een eigen e-mailadres. Alles 
voor ieder gelijk, waardoor het gebruik van privé-mailadressen voor SvSSS tot het verleden kunnen 
gaan behoren. Dank je wel voor deze goed begeleide migratie. Hier gaan we veel plezier van hebben.  
 
Vrijwilligerscommissie 
 
De vrijwilligerscommissie heeft in dit seizoen getracht een volledig overzicht te krijgen van alle 
vrijwilligers van SvSSS. Helaas is gebleken dat het lastig is dit compleet te krijgen omdat de input van 
de diverse commissies onvolledig of te wisselend is. Hierdoor kan het zijn dat op bepaalde 
momenten vrijwilligers (onbedoeld) “vergeten” worden. Merk je als vrijwilliger dat je niet mee 
genomen wordt in info betreffende vrijwilligersavond en/of de vrijwilligersattentie: schroom dan niet 
ons een mailtje te sturen zodat wij je op kunnen nemen in ons systeem: vrijwilligerszaken@svsss.nl. 
Wil je graag vrijwilliger worden en weet je niet waar je moet starten ook dan kan je ons altijd mailen! 
 
SvSSS zoekt altijd Vrijwilligers: Vrijwilliger kan je worden binnen je eigen mogelijkheden! 
In 2019 hebben wij de Vrijwilligersavond georganiseerd voor alle Vrijwilligers van SvSSS. 
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Ook de eindejaar attentie 2019 vanuit SvSSS, is door ons georganiseerd waarbij we ook dit jaar een 
keuze hebben gegeven aan een ieder. Door de corona-periode zijn onze werkzaamheden op een 
lager pitje komen te staan. Voor nu zijn we (op afstand) druk doende met de eindejaar attentie voor 
komend jaar. 
 
Stay safe, zorg goed voor jezelf en elkaar! We hebben elkaar ook nu hard nodig! 
 
Ledenzaken	
 
De ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat zijn bij twee personen ondergebracht en de 
samenwerking verloopt naar tevredenheid.  

SvSSS is qua leden ongeveer gelijk gebleven ondanks de onzekerheid die Corona met zich meebrengt 
over het daadwerkelijk kunnen spelen van wedstrijden en daar zijn wij erg blij mee! Het vinden van 
voldoende vrijwilligers blijft echter een aandachtspunt. Hoewel we ruim 200 vrijwilligers kennen 
hebben we nooit handen genoeg. We merken wel dat de TCJ, de TCS, activiteitencommissie, 
seniorencommissie, sponsorcommissie, vrijwilligerscommissie, arbitrage commissie en andere 
actieve afdelingen vele werkzaamheden en taken op zich blijven nemen waardoor een aantal zaken 
breder binnen de vereniging belegd blijven. We blijven hierdoor minder afhankelijk en er is een groot 
draagvlak. Mooi om te zien hoe dit binnen de club uitgedragen wordt.  

Om dit alles omtrent vrijwilligers in goede banen te leiden en te stimuleren is er al enkele jaren onze 
vrijwilligerscommissie welke zich bezighoudt met alle zaken voor wat betreft vrijwilligers betreft en 
het beleid hieromtrent. Ook afgelopen zijn seizoen zijn er weer goede dingen gedaan door deze 
commissie en daar zijn wij blij mee. Middels het jaarplan zet de vrijwilligerscommissie hun 
werkzaamheden voort en leggen zij dit vast.  

Vrijwilligerstaken als gastvrouwen/heren en (jeugd)scheidsrechters op zaterdagmiddag wordt goed 
geregeld. Dit wordt opgepakt door verschillende mensen binnen de club, erg fijn.  
Daarnaast zijn er seniorenteams die de jeugd fluiten. Zo fluit de selectie van SvSSS (heren 1 + heren 
2) enkele jeugdteams op zaterdag en fluiten de dames van SvSSS de thuiswedstrijden van de meiden. 
Scheidsrechts op zondag zijn er structureel te kort. We hopen dan ook dat men blijft meedenken en 
zich mogelijk aanbiedt om hier een rol in te vervullen.  

Ondanks de vele vrijwilligers (ruim 200) staan er nog steeds een aantal vacatures open die essentieel 
zijn voor de club en daarbij zijn alle handjes bij elke commissie/afdeling altijd van harte welkom.  
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Vooruitblik	seizoen	2020/2021	
	
Ook hier speelt CORONA de hoofdrol, en is het vooruitblikken mogelijk, zonder enig idee te hebben 
van de juiste uitkomsten, of wat de toekomst ons daadwerkelijk biedt.  

Het seizoen 2020 - 2021 zal in het teken blijven staan van het versterken van onze 
voetbalinhoudelijke kwaliteiten bij alle jeugd- en seniorenteams. Investeringen in onze o.a. 
jeugdopleiding zal in de breedte zijn effect gaan krijgen. Het bestuur spreekt nog steeds de ambitie 
uit om zoveel mogelijk (jeugd)teams op het hoogst haalbaar niveau te laten spelen. Uiteraard blijft 
het spelplezier en gezelligheid binnen onze vereniging ook een belangrijke doelstelling. 

De arbitrage commissie heeft dit jaar een geweldig resultaat geboekt met de scheidsrechters 
opleiding vanuit de KNVB in samen werking met SvSSS en sportbedrijf Tilburg.   

Ook ligt het in de lijn der verwachting dat het ledenaantal zal stabiliseren of wellicht heel geleidelijk 
zal groeien tot 700 a 725 leden, n.a.v. de uitbreidingen in Den Bogerd. Maar gezien de vele 
mogelijkheden voor onze plaatselijke jeugd om te kiezen voor uiteen lopende sporten mogen we 
hopen dat het aantal van 700 leden blijft gehandhaafd.  

Wel liggen de plannen voor verbouwing en aanpassing van onze kleedkamers en tribune, 
gecombineerd met opslagruimte voor materialen voor de stichting reeds klaar. En is een project 
team sinds korte tijd bezig deze plannen tot werkelijkheid om te turnen. Gestart is er reeds met 
tekeningen en projectplanning, waarna het belangrijkste stuk de FINANCIERING volgt. Als dat 
allemaal is geregeld dan hopen we dit jaar in de zomerstop deze plannen te realiseren.  

In 2020 en wie weet in 2021 zal de activiteitencommissie i.v.m. CORONA geen activiteiten kunnen 
organiseren. We zullen dan ook niets anders kunnen doen dan afwachten en hopen dat het virus ons 
z.s.m. verlaat.  

Om al deze ambities mogelijk te mogelijk te maken is het uiteraard van belang om financieel gezond 
te blijven, ondanks CORONA. Hebben we de kantine de laatste nodige interieur wijzigingen 
toegepast, en een emballage ruimte gecreëerd, dit allemaal in samenwerking met De Stichting. 

Wij hopen ook dat de leden van de sponsorcommissie in samenspraak met de sponsort de CORONA 
problemen het hoofd kunnen bieden, en we bedanken de sponsors dan ook voor hun vertrouwen in 
de vereniging.  

Het in gang gezette beleid om met commissies te werken, deze te mandateren en meer 
verantwoordelijkheid te geven gaat gewoon door. Dit beleid zullen we ook blijven stimuleren en 
blijven uitbouwen naar die commissies. Werken aan groei- en ontwikkeling is een fantastische 
uitdaging maar mag nooit ten koste gaan van de sfeer, openheid en gezelligheid binnen onze 
vereniging. Laten we samen hiervoor blijven zorgen. 

Samen Staan we Sterk!   


