Beknopt

Jaarverslag
2015-2016

__________________________________________________________________________
SV Dalfsen Voetbal

-1-

Jaarverslag 2015-2016

Agenda Ledenvergadering S.V. Dalfsen voetbal
Hierbij nodigen wij uit voor de ledenvergadering van S.V. Dalfsen voetbal,
op dinsdag 24 november 2015, in het clubgebouw,
aanvang 20:00 uur!
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de ledenvergadering dd. 26-11-’14.
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuwe kascommissie:
1.
Edwin Smook (3e jaar)
2.
Erik Busscher (2e jaar)
3.
Hans Bakema (1e jaar)
8. Begroting seizoen 2015/2016.
9. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Ramaker
Tegen kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich tot een half uur voor
aanvang van de vergadering melden bij één van de bestuursleden.
10. Pauze.
11. Presentatie Vrijwilligersbeleid
12. Presentatie Combi teams A1, A2 en A3
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Bestuur S.V. Dalfsen Voetbal.
Jaarverslag en notulen zijn vanaf 10-11-2015 ook verkrijgbaar bij de secretaris
info@svdalfsen.nl
Wim Duteweerd, secretaris SVD, Brinkweg 3, 7722 VA Dalfsen
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Notulen Ledenvergadering S.V. Dalfsen voetbal
24 november 2015
1. Opening:
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om precies 20.00 uur.
Dit is voor de voorzitter Jos Ramaker de laatste vergadering als voorzitter. Er
wordt een moment van stilte in acht genomen voor het overlijden van Lianne
Noordman. We wensen Nico heel veel sterkte toe.
Er is afmelding ontvangen van Flip Huisman en Edwin Smook.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Medegedeeld wordt dat de hoofdtrainer, Peter Reumer stopt.
De realisatie van de kleedkamers is afgerond en deze zijn feestelijk en geopend
Ook zijn er zonnepanelen op onze kantine geplaatst. Aanstaande zondag wordt
de streek derby wedstrijd tegen USV gespeeld.
3. Notulen van de ledenvergadering dd. 26-11-’14:
De notulen waren samen met de overige vergaderstukken, de laatste 14 dagen
bij de secretaris opvraagbaar.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden, met dankzegging aan de
secretaris vast gesteld.
Ook zijn er geen vragen naar aanleiding van dit verslag.
4. Jaarverslag SVD Voetbal seizoen 2014-2015
Ook het jaarverslag was via de secretaris opvraagbaar.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt met dankzegging aan de
secretaris vast gesteld.
Ook zijn er geen vragen naar aanleiding van dit verslag.
5. Financieel verslag:
De penningmeester presenteert het resultaat van het afgelopen jaar en begint
met de opbrengsten en kosten van de voetbal:
De bondsgelden te hoog zijn begroot doordat er geen rekening gehouden werd
met het zelf inhuren van de Trefkoele voor de zaalvoetbal.
Energie kosten vallen hoger uit door een verkeerde aansluiting vloerverwarming.
Tijdens bouw ook gestookt om vloer te drogen.
Na deze uitleg blijven er geen vragen meer over. De vergadering gaat akkoord
met het gepresenteerde resultaat.
6. Verslag kascommissie:
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2014-2015 onderzocht.
Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2015, sluitend met een positief
eigen vermogen van € 24.409,= (inclusief het resultaat over 2014-2015)
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en de resultatenrekening over het seizoen 2014-2015, sluitend met een positief
resultaat van € 10.667,= akkoord hebben bevonden.
Wij stellen u daarom voor het bestuur voor, haar gevoerde financiële beleid
decharge te verlenen.
Opmerkingen: het eindsaldo van de kantinekas, ofwel de hoeveelheid contant
geld, was bij opmaken van de kas nogal hoog. Advies is om dit zo laag mogelijk
te houden.
De vergadering gaat akkoord met het verslag van de kascommissie en de
vergadering verleent het bestuur decharge.
7. Benoeming nieuwe kascommissie:
1.
Edwin Smook (3e jaar) stopt
2.
Erik Busscher (2e jaar)
3.
Hans Bakema (1e jaar)
De vergadering benoemd Alex Habers als nieuw lid van de kascommissie.
Nieuw lid kascommissie:
8. Begroting seizoen 2015/2016.
Na de cijfers van het afgelopen jaar wordt er vooruitgekeken naar het reeds
lopend seizoen. De eerste vraag die gesteld wordt:
Kan het clubblad digitaal gemaakt worden?
Het antwoordt is kort en bondig: Ja, maar we doen het voorlopig nog niet omdat
een papieren versie makkelijker leest, bovendien levert nog steeds geld op.
Gevraagd wordt hoe de relatie met de sponsoren is.
Deze is goed. Aanstaande zondag wordt de wedstrijd tegen USV gespeeld.
Tijdens deze wedstrijd worden er een aantal sponsoren uitgenodigd.
9. Bestuursverkiezing:
Onze voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar. Er is nog geen nieuwe voorzitter
gevonden en de functie wordt vacant. Dirk spreekt Jos toe en haalt een aantal
hoogtepunten naar voren. Jos is in totaal 15 jaar voorzitter geweest. Het bestuur
draagt Jos voor als ere voorzitter van de vereniging. De vergadering stemt hier
mee in en benoemt Jos Ramaker tot ere voorzitter van de vereniging.
10. Pauze:
11. Presentatie Vrijwilligersbeleid:
Dirk geeft een presentatie:
Uitgelegd wordt wat er gaat gebeuren en waarom.
Alle ouders en leden wordt gevraagd een aantal werkzaamheden op zich te
nemen. Dit wordt gedaan om de saamhorigheid onderling te verbeteren en de
kosten voor de leden omlaag te brengen. Ook krijgen de leden en ouders
hierdoor meer inzicht in de werkzaamheden van de vereniging.
Gevraagd wordt wat we met de weigeraars doen?
Eerst een jaar aanzien en we proberen de werkelijke reden te achterhalen.
Albert Huisjes vraagt of dit beleid wordt opgenomen in de statuten.
Dit gaan we niet doen in verband met de bijkomende kosten. Opnemen in het
huishoudelijk reglement is wel mogelijk.
12. Presentatie Combi teams A1, A2 en A3:
Wim van der Vegt geeft uitleg over de voortgang van de jeugd en het combi
team. Het is een pilot van 3 jaren en het 1e jaar is een leerjaar.
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De noodzaak is er bij beide verenigingen even groot, zowel bij ASC als SVD.
Beide verenigingen kunnen ongeveer 1 ½ team op de been brengen met bij
beide verenigingen groot verschil in voetbal kwaliteit.
Door samenvoegen van de teams krijgen de spelers meer plezier in het spel
doordat ze op eigen niveau kunnen spelen en zijn er minder afvallers en gaan
waarschijnlijk allen over naar de senioren.
Sponsoren willen graag combi sponsoren omdat deze beide verenigingen
bedienen
Het vroegere jeugdbestuur is omgevormd tot een jeugdcommissie en komt 3 x
per jaar in zijn geheel bijeen. Er zijn nog een paar vacatures bij de F league.
Overige functies zijn allen ingevuld. Bij de F pupillen zien we wel een daling van
het aantal leden. Dit heeft te maken met de demografische ontwikkeling van ons
dorp.
Senioren:
De trainer van het 1e stopt en er is een goede basis gelegd. Jacob Grooten gaat
voorlopig het stokje over nemen. Het 2e draait goed.
Wel zijn er een aantal senioren gestopt en zijn bij de buren gaan voetballen op
zaterdag. De overstap naar zaterdag is een landelijke trend.
Bennie Offenberg willen we een zaterdag afdeling oprichten?
Dit gaan we niet doen.
Raymond Bakema vraagt of we niet samen gaan met onze buren?
Jos geeft aan dat we wel samen werken.
Erik Busscher geeft aan om de B’s bij de combi aan te laten sluiten
Van de 2e jaars B zijn er weinig gestopt. Ze blijven omdat ze in een combi team
mogen spelen. Wim van der Vegt geeft aan dat het prettig is om met ASC samen
te werken.
Erik Busscher vraagt ook om samenwerking met Hoonhorst te zoeken omdat het
daar ook erg moeilijk gaat.
De pilot duurt 3 jaren. Gevraagd wordt wat het bestuur gaat doen als deze pilot is
afgelopen. Dan komt dit weer terug in de ledenvergadering.
13. Rondvraag:
Arnold Mosterman geeft aan dat er bij slecht weer regelmatig gespeeld wordt op
het kunstgrasveld voor onze kantine. Dit veld heeft 4 ingangen en dit geeft
problemen bij de kaartverkoop. Jan Bosch heeft nog extra hekken om de entree
niet te kunnen ontlopen. Dit probleem heeft aandacht binnen het bestuur.
Ook wordt er een oproep gedaan om meer kaartverkopers te werven.
Voorgesteld wordt om de seizoen kaart opnieuw te introduceren.
Arnold M wil zich afmelden voor het overleg met de gemeente. Frits Snel neemt
dit over samen met Jan Bosch.
B Offenberg:
We hebben een open sportpark. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, maar ook
wordt er veel vernield. Het zelfde zien we in Ommen ook.
Van deze schade betalen we een groot deel zelf, kan dit verhaald worden op de
gemeente?
Deze vraag wordt mee genomen in het overleg met de gemeente Dalfsen en de
overige voetbalverenigingen in Dalfsen.
Fietsen worden op meerdere plaatsen geparkeerd, vaak op de verkeerde
plakken. Dit gaan we met de handbal bespreken.
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Erik Busscher vraagt of er naar aanleiding van de presentatie over de vitale sport
vereniging bij Kinderboerderij nog actie wordt ondernomen.
Ja. Hier wordt aan gewerkt.
14. Sluiting:
Jos neemt met een woord van dank aan alle bestuursleden persoonlijk afscheid
als voorzitter. Na deze dankwoorden en niets meer aan de orde zijnde dankt de
voorzitter alle leden voor de inzet en sluit de vergadering om 22.10 uur
Bestuur S.V. Dalfsen Voetbal, Wim Duteweerd, secretaris
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Jaarverslag SVD Voetbal seizoen 2015-2016
De bestuurssamenstelling was dit seizoen als volgt:
Een periode is 3 jaar en de verkiezingen vinden plaats in de eerste reguliere
ledenvergadering van het seizoen.
Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Wim Duteweerd
Penningmeester:
Erik Kampman
Bestuurslid Sponsoring:
Dirk Mosterman
Bestuurslid Activiteiten:
Alex Bol
Bestuurslid Voetbalzaken:
Wim van der Vegt
Bestuurslid
Robert Haarman
Bestuurslid Onderhoud & Beheer Jan Bosch

3e termijn 3e jaar
4e termijn 3e jaar
4e termijn 3e jaar
4e termijn 2e jaar
1e termijn 2e jaar
2e termijn 3e jaar
2e termijn 2e jaar

Ledenaantal
Categorie
Pupillen t/m 11 jr
Junioren t/m 18 jr
Senioren zaal/veld
Passieve leden
Totaal

30-6-‘09
114
88
169
52
423

30-6-‘10
129
81
180
50
440

30-6-‘11
121
119
223
50
513

30-6-‘12
119
81
203
65
468

30-6-‘13
107
111
262
60
540

30-6-‘14
91
121
226
60
498

30-6-‘15
80
133
238
58
509

30-6-‘16
78
121
211
61
471

Ereleden
Dhr. G. Feyen
Dhr. Th. Feyen

Dhr. G. Grobbeé
Dhr. H. Grobbeé

Erevoorzitter

Dhr Jos Ramaker

Dhr. J. Grobbeé.
Dhr Chr Halfman

Dhr. H. Siebenga

Leden van verdienste
Dhr B. Booijink
Dhr A. Borger
Mevr M. Grobbeé
Dhr R. Haarman
Dhr C. Halfman
Dhr W. Kamphuis

Dhr. B. Kloosterman Dhr. A. Mosterman
Dhr. H. Koerhuis
Dhr. D. Mosterman
Dhr. J. Koerhuis
Mevr. J. Mosterman
Mevr M. Kok
Dhr. H. Tielbeke
Mevr E. van der Maas Dhr. F. Nijenhuis
Dhr. H. Mestebeld
Dhr H. Noordman

Dhr. B. Offenberg
Dhr H. Roddenhof
Mevr. E. Salari
Dhr F. Snel
Dhr. A. Vrielink
Dhr. N. vd Vegt

Algemeen:
Vrijwilligersbeleid:
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Het afgelopen seizoen stond onder anderen in het teken van de invoering van het
“vernieuwde” vrijwilligersbeleid binnen SVD. Het doel van dit vrijwilligersbeleid is de
betrokkenheid van met name de ouders van de jeugdleden te vergroten. Daarnaast
moet het vrijwilligersbeleid ook bijdragen aan het terugdringen van de bereidheid om
vrijwilligerswerk te doen. Van ieder lid of ouders/verzorgers van de jeugdleden wordt
verwacht dat hij of zij minimaal 10 uur vrijwilligerswerk uitvoert binnen de vereniging.
Om tot een goede invulling hiervan te komen is er een takenlijst opgesteld waarbij
iedereen zijn voorkeur voor één of meerdere taken kan aangeven. Een groot aantal
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De overige groep kreeg de zogenaamde
“vaste voet“ toegewezen.
Aan de hand hiervan zijn er diverse schema’s opgesteld en is iedereen geïnformeerd
over zijn of haar taken gedurende het seizoen. Ondanks de regelmatige communicatie
naar de leden is de start van het nieuwe seizoen niet geheel vlekkeloos verlopen. Met
name van de groep die de vaste voet heeft toegewezen gekregen liet de opkomst nogal
te wensen over. Veel gehoorde opmerkingen waren: “ik heb geen mail gezien of
ontvangen, vergeten, wij kunnen niet en een enkeling kwam met de reactie dat ze niet
van plan zijn om vrijwilligerswerk te doen!’. Dit laatste kunnen en willen wij als
vereniging niet accepteren! Wij begrijpen natuurlijk dat er bepaalde omstandigheden
kunnen zijn waardoor iemand (tijdelijk) niet in de gelegenheid is om vrijwilligerswerk te
doen maar het ten stelligste weigeren is onacceptabel.
Gelukkig hebben we kunnen constateren dat gedurende het seizoen de opkomst al
sterk is verbeterd en we ook steeds meer positieve reacties te horen kregen. We hopen
en hebben er vertrouwen in dat de invulling en uitvoering de komende jaren steeds
beter zullen gaan.
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken die op zijn of haar manier heeft
meegewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van het “vernieuwde”
vrijwilligersbeleid.
“Vele handen maken licht werk”
Alcohol Convenant:
Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verstrekken aan jongeren onder de
18 jaar. Voor de groep jongeren die op dat moment bijna of inmiddels de 16 jarige
leeftijd had bereikt was dit wel even wennen. Ook voor ons als verenging want van het
ene op het andere moment mag je een bepaalde groep jongeren geen alcohol meer
verstrekken. We hebben hier als vereniging de nodige aandacht aan besteedt maar ook
de landelijk en de plaatselijke politiek heeft via alle media heel veel aan voorlichting
gedaan. Inmiddels is bijna iedereen zich er wel van bewust dat het gebruik van alcohol
bij met de name jongeren teruggedrongen moet worden en beter nog “NIX ONDER 18”.
In onze kantine zullen we ons daar in ieder geval aan houden en zullen we er op toezien
dat er onder de 18 niet gedronken wordt. Wij gaan hierbij ook uit van de
verantwoordelijkheid van onze eigen jeugdleden en dat zij de vrijwilligers achter de bar
niet in de verlegenheid zullen brengen! Er worden op diverse manieren controles
uitgevoerd op naleving van deze wet en bij overtreding kan dit leiden tot hoge boetes of
zelfs bij herhaling tot sluiting van de kantine.
Dat we als vereniging er alles aan proberen te doen om alcoholverstrekking aan
jongeren tegen te gaan blijkt uit het feit dat we gezamenlijk met de andere
voetbalverenigingen in de Gemeente Dalfsen een convenant hebben opgesteld waarin
afspraken over naleving van de alcohol wet zijn vastgelegd.
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Grote clubactie:
Afgelopen seizoen heeft Karla Noordman de organisatie van de grote Clubactie
overgenomen van Robert Haarman. Ondanks dat ze hier met heel veel enthousiasme is
ingestapt ondervindt ze toch ook dat de medewerking bij een aantal teams te wensen
over laat. Ze is minder goed bekend bij met name de seniorenteams en het kost dan
ook veel moeite om via deze teams de loten aan de man te brengen. Neemt niet weg
dat ze door vasthoudendheid en enthousiasme toch in geslaagd is om er een succes
van te maken. We kunnen niet vaak genoeg herhalen dat de verkoop van de Grote
Clubactie loten een substantiële bijdrage levert aan de vereniging. We willen jullie dan
ook vragen om elkaar te blijven motiveren en stimuleren om de loten te kopen en
verkopen.
De topverkopers waren Teun Noordman, Sem Ponger en Roan van der Vegt. Behalve
een mooie prijs die deze jongens uit mochten kiezen gaan ze samen met Semah, Jurian
en Chiel ook nog naar een voetbalwedstrijd in de eredivisie. Uiteindelijk zijn in totaal
1443 loten verkocht wat toch een geweldig resultaat mag worden genoemd. Karla
hartelijk bedankt voor je inzet!!!!
Beheer en onderhoud:

Sponsoring:
Naast de contributies vormen de sponsorgelden een aanzienlijke inkomstenbron voor
SV Dalfsen. Zo’n 25% van de inkomsten van onze vereniging is afkomstig van
sponsoring!
De sponsorcommissie van SV Dalfsen bestaat uit twee personen: Dirk Mosterman en
Frank Schurer. Op het gebied van reclameborden wordt samengewerkt met
zustervereniging ASC’62.
Dabeko Banden en Automaterialen uit Dalfsen is al jaren de trouwe hoofdsponsor van
SV Dalfsen. Dit wordt op vele manieren tot uiting gebracht; naast de kleding van het
eerste team is Dabeko ook prominent aanwezig rondom het hoofdveld en op de
verschillende communicatiemiddelen van de vereniging (web-site, clubblad, briefpapier,
etc.).
Ballensponsoring
Voor alle thuiswedstrijden van het eerste team is een ballensponsor gevonden. Hierbij
wordt een wedstrijdbal aan het team geschonken waarvoor de vereniging een aantal
tegenprestaties levert.
Shirt- en trainingpakkensponsoring
Voor alle teams van SV Dalfsen is een shirt- en trainingspakkensponsor beschikbaar.
De contracten met de shirt- en trainingspakkensponsors kennen over het algemeen een
periode van vier jaar (vervangingstermijn).
Bordensponsoring
Het aantal reclameborden rondom het hoofdveld van Sportpark Gerner neemt toe maar
er is nog ruimte voor nieuwe sponsors. Tevens worden er plannen ontwikkeld voor een
2e ring.
‘t Babbeltje
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De beschikbare ruimte voor advertenties in ’t Babbeltje wordt volledig benut. Er is een
bijzonder laag verloop qua sponsors en ’t Babbeltje levert daarom zelfs nog een netto
bijdrage op aan de vereniging.
Diversen
Met de Rabobank Clubkas Campagne werd door SV Dalfsen volop ‘gescoord’. Naast
een sponsorbijdrage van € 837,50 was er een bonusprijs van maar liefst € 2.000, 50/50
te verdelen met de SV Dalfsen Handbal.
Namens SV Dalfsen willen wij alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage het afgelopen
seizoen. Dankzij hun bijdrage is het mogelijk onze sport te bedrijven op een leuke en
financieel aantrekkelijke wijze.
Voetbalzaken:
Seizoen 2015/2016 stond in het teken van een aantal organisatorische veranderingen
t.a.v. voetbalzaken. Belangrijk aspect was het betrekken van alle vrijwilligers die op 1 of
andere manier betrokken zijn bij het hetgeen waar we als vereniging in essentie voor
staan, namelijk het plezier voor alle leden om te kunnen voetballen.
Jeugd:
We hebben ervoor gekozen om het afgelopen seizoen door te gaan zonder een apart
jeugdbestuur en een afdeling voetbalzaken. Voetbalzaken is nu verdeeld in kleinere
verantwoordelijk groepen (commissies) rond om bepaalde leeftijdscategorieën; EF, CD,
AB, senioren en selectie. Iedere groep heeft een wedstrijdsecretariaat en een
coördinator. Zij pakken als groep de zaken rondom allerlei thema’s op. 3 x per jaar
komen onder leiding van het bestuurslid voetbalzaken alle betrokkenen bij elkaar.
Jeroen Booijink is verantwoordelijk voor de voetbalinhoudelijke zaken van de jeugd.
Seizoen 2015/2016 was het jaar dat de combi A met ASC van start is gegaan. Na
enkele maanden van voorbereiding is deze start prima verlopen. Dit project is voor 3
jaar afgesproken. Voor de verdere invulling verwijs ik naar het plan Combi A – junioren.
Het eindresultaat was o.a. dat de combi A1 kampioen is geworden in de 2 e klasse, een
mooi resultaat van de begeleiders en de trainers. Een ander positief resultaat was dat er
een groep van 14 junioren over zijn gegaan naar de senioren waardoor we een extra
selectie elftal konden maken.
Aan het eind van het seizoen 2015/2016 hebben we met de jeugd coördinatoren van
ASC en SVD bij elkaar gezeten om de knelpunten door te spreken bij de verschillende
leeftijdsklassen. De insteek was dat knelpunten van beide verenigingen een gezamenlijk
probleem zijn. Dit heeft geleid tot een doorstart van de combi A (nu JO18) en een nieuw
combi D-elftal.
Invulling van de functies;
Hoofd opleiding

Jeroen Booijink

Coördinator jeugd zaal

Wim Ekkelenkamp

Coördinator F-league
Coördinator JO9
Coördinator JO11
Coördinator JO13
Coördinator JO15

Thomas Valk
Wim Ekkelenkamp/Jeroen van Gilst
Eefke Bosch
Vacant, nu Martijn Horstman
Martijn Horstman
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Coördinator JO17
Coördinator JO19
Wedstrijd
JO9/JO11/JO13
Wedstrijd
JO15/JO17/JO19
PR + Veldindeling

Hans Westerhof
Hans Westerhof
secretariaat
secretariaat

Anne Feijen/Sjoerd Schrijver/Aukje Wagemans
Gerriet Bosch
Steve Oosterkamp

Senioren:
In het seizoen 2015/2016 zijn wij uitgekomen met 6 seniorenteams, 1 team minder dan
het seizoen ervoor. De reden hiervoor was dat er een groot aantal spelers op zaterdag
wilden gaan spelen en zijn vetrokken naar ASC. Aan et begin van het seizoen was de
situatie dat er te weinig spelers voor 7 elftallen waren en eigenlijke te veel spelers voor
6, daarover later meer.
1e elftal
De organisatorische taken bij de senioren zijn uitgevoerd door de volgende personen:
Wedstrijdsecretaris: Harrie Koerhuis.
Coördinator scheidsrechters: Jan Bredewold.
Coördinator 1e en 2e elftal: Wim van der Vegt.
Coördinator 3e t/m 6e elftal: Wim van der Vegt. (vacature)
De hoofdcoach van het eerste selectieteam was Peter Reumer. Assistent-trainer was
Jacob Grooten en verzorgers: Flip Huisman en Mirjam Haarman, Leiders: Arjan Bosch
en Ad Busscher en materiaalman: Herman Mestenbeld.
Het doel was het kampioenschap te halen in de 4e klasse. Het winnen van een
periodetitel hoorde daarbij.
Het 1e elftal heeft de bekerwedstrijden ook weer gebruikt als veredelde
oefenwedstrijden. Na de eerste ronde was het team uitgeschakeld.
Helaas zijn sportief de doelstellingen niet gehaald. Het team heeft tot het laatst
gestreden voor het kampioenschap en een periodetitel. Aan het eind stond het team
met lege handen. Het was een turbulent seizoen. Er zijn mooie, goede wedstrijden
gespeeld met goed resultaat, dit wisselde zich af met wedstrijden waar het goede spel
niet leidde tot een overwinning en wedstrijden waar de juiste vorm niet gehaald werd.
Het seizoen bleef tot het eind aan toe spannend.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de Peter Reumer als hoofdtrainer van
het 1e elftal. Peter heeft in de twee jaar meer focus en discipline in het team gebracht
waardoor er een mooie basis is gelegd voor de volgend periode. Het bestuur van SV
Dalfsen wil Peter daarvoor van harte bedanken. Er is een mooie basis gelegd voor de
komende jaren.
Tijdens de winterstop is er na een zorgvuldige procedure opvolging gevonden in de
persoon van Jacob Grooten. Jacob heeft veel energie gestoken in de voorbereiding van
het nieuwe seizoen, voortbordurend op wat er samen met Peter bereikt is, geëvalueerd
en verbeterpunten aangegeven voor de volgende fase van team.
Het begin van seizoen 2016/2017 is tot nu toe hoopvol begonnen.
2e elftal
Het 2e elftal onder leiding van Sander Volkering wat uit kwam in de reserve 3e klasse
heeft een bijzonder succesvol seizoen gehad. De doelstelling om kampioen te worden is
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met vlag en wimpel gehaald. Een heel mooi resultaat in het 1e jaar van Sander. Goed
en stabiel voetbal in combinatie met de inzet en enthousiasme van Sander en de
nieuwe leiding van de het 2e (Klaas-Jan Varkenvisser, Jan Grobbee, Warner Warringa)
en spelers van het 2e heeft geleid tot dit resultaat. Complimenten!
3e – 6e elftal
Aan het eind van het seizoen zijn er een aantal leidersbijeenkomsten geweest om de
indeling van het seizoen 2015/2016 rond te krijgen. Vanwege het stoppen van een flink
aantal spelers was de conclusie dat er een team minder ingeschreven kon worden.
Resultaat was dat er teams ontstonden met grote aantallen. Dat was aan de start van
het seizoen een groot aandachtspunt.
Onderling werd er goed uitgewisseld en elkaar geholpen. Daarvoor grote complimenten!
Het gevoel dat we elkaar moeten helpen is in vele situaties gezien. Aan het eind van het
seizoen werden de teams door blessures en andere redenen steeds krapper, af toe
kreeg men net de teams rond. De leiders hebben dat over het algemeen goed opgelost.
Vooral voor het veteranen elftal was het af en toe lastig om het rond te krijgen.
Invulling van de functies:
Verzorging
Flip
Materialen
Herman
Trainer/leider
Peter
Jacob
Ard
Arjan
Trainer/leider
Sander
Jan
Klaas-Jan
Warner
Leiders
Alex
Niek
Thijs
Leiders
Tim
Gerben
Leiders
Coen
Sebastiaan
Leiders
Wietse
Jan

Huisman
Mestenbeld
1e
Reumer
Grooten
Busscher
Bosch
2e
Volkering
Grobbee
Varkenvisser
Warringa
3e
Borger
van der Vegt
Mosterman
4e
Bergman
Bekedam
5e
Duyndam
Jutten
Ve1
Siebenga
Keies

Verzorging:
Onze vast verzorger Flip Huisman heeft aan het eind van het seizoen aangegeven te
willen stoppen als verzorger van de club. Het bestuur wil Flip van harte bedanken voor
zijn jarenlange inzet voor de club. Gelukkig hebben we met Erik Habers een goede
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opvolger gevonden. Flip heeft gelukkig aangegeven in te willen vallen wanneer dat
nodig is en wanneer hij kan. Fijn dat Flip op deze manier verbonden blijft aan de club.
Wim van der Vegt.
Zaalvoetbal:
In het seizoen 2015 – 2016 hebben we met drie heren zaalvoetbalteams, deelgenomen
aan de competitie. Alle teams zijn ergens in de middenmoot geëindigd. Naast de
competitie hebben alle zaal teams deel genomen aan de bekercompetitie. Hierin zijn de
dames gestrand in de halve finale en heren 1 in de finale. Het was een spannende
wedstrijd tegen Bergentheim en werd in de laatste minuten net verloren na geruime tijd
op voorsprong te hebben gestaan. De eindstand was 5 – 6. Dit jaar geen enkele rode of
gele kaart voor de zaalvoetballers.
Verder hebben de dames wel een boete opgelopen wegens match fixing. Het was de
dames absoluut niet te doen het kampioenschap binnen te halen. Promotie betekent
immers een veel grotere reisafstand. Op de bewuste dag waren er onvoldoende spelers
beschikbaar. Niet spelen betekent ook een boete. Dus werd er gekozen voor de optie
met de laagste pakkans.
Naar aanleiding van dit voorval. Zijn er voorstellen gekomen om het spelerstekort beter
op te kunnen vangen.
Er komt in de komende ledenvergadering een voorstel voor een ambulante spelerspas
en het voorstel om met ASC af te spreken dat voetballers die bij beide verenigingen
spelen in totaal 1,5 keer de normale contributie betalen in plaats van bij beide
verenigingen de volle contributie.
Wim Duteweerd
Lief en Leed Supportersvereniging SVD:
Wij hebben een roerig jaar achter de rug, en of er veel volgende jaren bij gaan komen
ligt, voor ons nog open.
Er moet structuerele hulp komen, voor de verkoop van de lootjes en dan zijn wij gered,
gelukkig hebben na een gesprek met het Bestuur, Ali Brasjen en Willy Kevelham
gemeld, dat zij vooralsnog doorgaan en daar heb ik mij bij aangesloten.
Het moet uw allen genoegzaam bekend zijn wat wij doen en waar wij op letten,
belangrijk voor ons SVD, misschien zijn wij – zonder al te pretentieus te zijn – wel de
lijm die veel bij elkaar houdt, want aandacht krijgen wanneer je het nodig hebt of
verdient, doet elk mens goed.
Vooralsnog zijn wij nog in leven, laten wij hopen dat ook wij de 75 jaar gaan halen 
en dat is gezien de huidige maatstaven niet oud…..dus wellicht op naar de 100!
Namens de Supp Ver. SVD
Ali Brasjen
Willy Kevelham
Lex Bol
Financiën:
De begroting voor het seizoen 2015/2016 gaf een negatiever beeld aan dan het
uiteindelijk is geworden. Dit komt vooral door extra sponsorinkomsten van de Combi Ajunioren. Deze moeten weliswaar gedeeld worden met onze buren maar het samen
optrekken is voor sponsoren een positief signaal. De bereidwilligheid om hier geld is te
steken is met enthousiasme ontvangen en ook enigszins verrassend voor de
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betrokkenen, mooi om te zien. Daarnaast heeft wederom de kerstboom verkoop en de
grote clubactie een grote bijdrage gehad. Tegenvallend in dit opzicht zijn de
contributies, wellicht te positief begroot maar ook het aantal leden is licht gedaald.
Daarnaast moesten er wat afboekingen gebeuren bij de advertentie-inkomsten van het
clubblad, hier is de economie mede debet aan. Qua uitgaven is wederom de energielast
een aandachtspunt nadat hier vorig jaar geld bij moest is dit ook nu weer het geval. De
effecten van de technische aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn eerst volgend
seizoen pas zichtbaar.
De kantine daarentegen liep beter dan begroot. De marge bleef constant en de
investering van de zonnepanelen liet zich direct gelden. De energielast is mede hierdoor
sterk gedaald en was de grote uitschieter in positief opzicht samen met de
gerealiseerde omzet. De kantinekosten schieten er aan de negatieve kant uit maar is
niet verontrustend.
Al met al een zeer verdienstelijk resultaat over het hele seizoen genomen en door de
investering op het dak is het een geruststellende gedachte deze kosten in de hand te
kunnen houden. Door het licht dalende ledental is het zaak door middel van andere
activiteiten de omzet op peil te houden. Denk hierbij aan toernooien en ook de komst
van het Beach veld kan hier een positieve bijdrage aan leveren.
Realisatie Voetbal
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