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Agenda Ledenvergadering S.V. Dalfsen voetbal
Hierbij nodigen wij uit voor de ledenvergadering van S.V. Dalfsen voetbal,
op dinsdag 29 november 2016, in de kantine,
aanvang 20:00 uur!
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 24-11-2015
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
- Erik Busscher (3e jaar)
- Hans Bakema (2e jaar)
- Alex Habers (1e jaar)
8. Voorstel tot verlenging van decharge
9. Begroting 2016/2017
10. Bestuursverkiezing:
- Voorzitter: vacant
- Penningmeester: Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Kampman
- Secretaris: Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Duteweerd
- Algemeen bestuurslid: Aftredend en niet herkiesbaar: Robert Haarman
Bestuurslid sponsoring: Aftredend en herkiesbaar: Dirk Mosterman
Stellen zich verkiesbaar: Gerriët Schutte en Janny Grolleman (combi-secretaris)
en Marc Kool (penningmeester).
Tegenkandidaten voor deze functie of kandidaten voor de vacature functies
kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij één van
de bestuursleden.
11. Pauze
12. Invoering ambulante spelerspas
13. Korting contributie spelers die bij ASC ’62 en SVD in verschillende competities
spelen.
14. 75-jarig jubileum
15. Ontwikkelingen multifunctioneel beachveld
16. Voetbalzaken
17. Jeugdcombinatie ASC ’62 / SV Dalfsen
18. Rondvraag
19. Sluiting

Notulen Ledenvergadering 29-11-2016 S.V. Dalfsen voetbal.
1. Opening:
Om precies 20:05 uur heet de voorzitter allen welkom en opent de vergadering.
Een speciaal welkom voor onze ereleden en leden van verdienste.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen binnen gekomen stukken
Wel hebben we een afmelding ontvangen van Erik Busscher, Wim Kamphuis en
Lex Bol. Er zijn ongeveer 85 personen aanwezig.
De voorzitter stelt voor om extra punten toe te voegen bij agenda punt 16. Dit
worden de agendapunten Organisatie SVD en Tribune.
Ook stelt de voorzitter voor om agenda punten 7 en 8 om te draaien en de
agendapunten 11 en 12 samen te voegen. De vergadering heeft hier geen bezwaar
tegen.
3. Notulen van de ledenvergadering dd. 24-11-’15.
De notulen worden goed gekeurd en vast gesteld met dank aan de notulist.
4. Jaarverslag.
Het verslag wordt goed gekeurd en vast gesteld met dank aan de samensteller.
5. Financieel verslag
Deze is doorgenomen tijdens ledenvergadering en goedgekeurd door de kas
commissie.
Het aantal leden is licht gedaald.
Grote club actie heeft meer opgeleverd dan verwacht.
De sponsor opbrengsten waren extra hoog door de speciale belangstelling voor de
combi (A) teams. Ook heeft de ballensponsoring meer opgeleverd dan verwacht.
Kleedkamers energie meer gebruikt waardoor de energie kosten hoger zijn
uitgevallen dan gepland.
In totaal een klein plusje.
Voor de kantine waren er enkele kleine reparaties en er zijn enkele investeringen
gedaan in de vorm van dartborden.
Naar aanleiding van deze presentatie zijn er geen vragen
6. Verslag kascommissie.
De kascommissie brengt verslag uit en hebben alles akkoord bevonden.
7. Benoeming nieuwe kascommissie:

1.
2.
3.

Erik Busscher (3e jaar)
Hans Bakema (2e jaar)
Alex Habers (1e jaar)

De vergadering benoemt Jos Meulhof tot nieuw lid van de kascommissie.

8. Voorstel tot verlening van decharge.

De vergadering gaat akkoord en verleent decharge.
9. Begroting seizoen 2016/2017.
Nadat de vragen beantwoord zijn wordt de vergadering onderbroken om de
kantinebeheerder even in het zonnetje te zetten.
Dirk spreekt Henk toe en dankt hem voor de bewezen diensten
Henk heeft aangegeven te stoppen als kantinebeheerder en wordt benoemd tot
erelid van de vereniging.
10. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Kampman
- Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Duteweerd
- Aftredend en niet herkiesbaar: Robert Haarman
- Aftredend en herkiesbaar: Dirk Mosterman
Stellen zich verkiesbaar Gerriët Schutte (secretaris) en Jannie Grolleman
(algemeen bestuurslid)
Kandidaat penningmeester Marc Kool.
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.
De functie van voorzitter blijft nog vacant.
De vergadering benoemt een kiescommissie bestaande uit Frans Mosterman
en Steven Mestenbeld.
Er worden 42 stemmen uitgebracht:
Marc en Jannie worden unaniem gekozen en bij Dirk en Gerriët ieder 41
Stemmen voor en een blanco stem.
Allen worden benoemd.
Dirk spreekt de vertrekkende bestuursleden toe en dankt het voor de vele uren
welke allen hier in gestoken hebben.
11. Pauze:
12. Invoering ambulante spelerspas.
Vanuit de zaalvoetbal, met name vanuit het damesteam, is er de behoefte om een
beroep te kunnen doen op extra spelers om de wedstrijden te kunnen spelen. Het
komt regelmatig voor dat er onvoldoende spelers zijn om wat voor reden dan ook.
Om toch mensen buiten de vereniging te kunnen laten spelen wordt voorgesteld
om deze een ambulante pas aan te kunnen schaffen.
Met aanschaf van deze pas krijgt de speler een spelerspas en is men lid van de
vereniging (en KNVB lid) gedurende de tijd van max 6 wedstrijden.
De pas kost € 50,00.
De vergadering gaat akkoord.
13. Korting op de contributie voor spelers die bij ASC ’62 en SVD in verschillende
competities spelen.
SVD heeft al jaren een regeling waarbij leden die zowel op het veld als in de
zaal spelen geen dubbele contributie betalen, maar slechts 1,5 keer.
Bij de zaalvoetbal zijn er meerdere personen die zowel op het veld als in de
zaal spelen. Echter niet bij de zelfde vereniging maar bij onze buren.
Met bestuur van ASC hebben we de afspraak kunnen maken om een gelijk
soortige regeling te treffen. Deze regeling houdt in dat een speler die bij beide
verenigingen speelt, op het eind van het seizoen recht heeft op restitutie van
25 % van de betaalde contributie
De vergadering gaat hier mee akkoord.

14. 75 jarig Jubileum.
Wim van der Vegt geeft een presentatie van het programma.
Het programma is nog niet volledig uitgewerkt. Wel wordt aangegeven dat de
feestelijkheden lopen van 1 januari tot en met 5 september.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie komt hier meer informatie.
15. Beach veld.
Wim van der Vegt geeft een korte uitleg over de komst van het nieuw aan te leggen
beachveld.
Naar aanleiding van deze presentatie komt de vraag of deze altijd te gebruiken is.
In principe is dit altijd te gebruiken. Wel komt er een kleed over heen, zodat het
zand ook ‘schoon’ blijft.
De coördinatie is in handen van de handbal.
16. Voetbalzaken.
Wim van der Vegt geeft een korte uitleg over de huidige gang van zaken.
Hier zijn verder geen vragen over.
17. Jeugdcombinatie ASC en SVD. Hoe wat en wanneer?
Wim van der Vegt geeft een korte toelichting op de samenwerking van onze jeugd
met de jeugd van ASC ’62.
De uitleg is duidelijk en er zijn geen vragen.
Opmerkelijk is dat de ouders er meer problemen ervaren met de samenwerking
dan de jeugd.
De kinderen zijn heel positief en hebben er totaal geen problemen mee.
De vrees wordt uitgesproken dat er uiteindelijk alleen maar op zaterdag gevoetbald
gaat worden.
Dit kan verholpen worden door de concurrentie aan te gaan met zaterdag voetbal
en zondags op een hoger niveau te spelen. Ook zijn er op zondag veel meer
velden beschikbaar. De zaterdag zal snel te vol worden.
Vraag: Zijn er gevolgen voor de senioren?
Nee nu gaat het enkel en alleen om de jeugd.
In de toekomst zal dit wel gaan spelen en zal er dan naar gekeken worden.
Vraag: Blijven de spelers na afloop spelen bij de club waar de meeste gezelligheid
in de kantine is?
De jongens hebben geen verschil tussen ASC en SVD
Jan Grobbée: De combi loopt prima en Jan stelt voor deze lijn door te zetten Jan
wil zich hier voor inzetten.
Het bestuur geeft aan dat de belangen van de vereniging voorop staan.
De beslissing ligt bij de leden. Niet bij het bestuur.
Tribune
Na een korte toelichting komt de vraag of crowdfunding een optie is.
Aangegeven wordt dat het in Heino een groot succes is.
Het bestuur komt hier op terug.
18. Rondvraag:
Jan Grobbée deelt mede dat we veel complimenten ontvangen met betrekking tot
kleding. Het geeft een goede uitstraling. Jan wil de complimenten doorgeven aan
de sponsorcommissie.
Bennie Offenberg vraagt aandacht voor de lege plekken voor de reclame borden
langs het veld, temeer er nu een tweede ring komt.

Het bestuur geeft aan dat er aan gewerkt wordt.
De financiële opbrengsten van de reclameborden viel iets tegen
Ook vraagt Bennie naar de kosten voor de jeugd.
De kosten voor de verlichting worden keurig door Frits bij gehouden. Deze worden
verdeeld tussen ASC ’62 (60 %) en SVD (40 %). De afgelopen drie jaren is er bijna
geen verandering geweest.
De huur van de velden worden ieder gelijk verdeeld (ieder 50 %)
Verder vraagt Bennie extra aandacht van de jeugd. De doelen op de kunstgras
velden worden regelmatig versleept en / of over de hekken gegooid.
Dit is niet de bedoeling. Er ontstaan schade aan het hekwerk en de doelen raken
ontzet. Na gebruik deze graag voor op de daar voor bedoelde plaatsen weer
opbergen.
Ook vraagt Bennie naar het opnieuw weer opzetten van de reanimatiecursussen
Alie Brasjen vraagt aandacht voor de kaartverkoop. Niet alles verloopt naar wens.
Nu lopen er veel personen door zonder te betalen. Graag twee personen voor de
kaartverkoop: een in het hokje en een voor het afscheuren van de kaartjes, buiten
het hokje. Ook graag een paar fatsoenlijke bankjes (niet met maar één plank)
Wim Ekkelenkamp wil graag dat het voetbalseizoen later begint en later stopt. Het
seizoen begint al als de vakanties net (of nog net niet) afgelopen zijn er is bijna
geen tijd voor voorbereiding en oefening voor de nieuwe teams. De KNVB is er al
wel mee bezig. Informatieavonden komen nog.
Arjan Bosch vindt het jammer dat jeugd niet meer wordt betrokken bij eerste (team
van de week). De jeugd moet er meer bij betrokken worden.
Anne gaat hier mee aan de slag.
Standen van ons eerste team zijn niet zichtbaar op de schermen in de kantine.
Deze komen er in de toekomst wel op.
Gerben Burgmeijer maakt zich zorgen om de kunstgrasvelden. Er is enige
commotie met betrekking tot de rubberen autoband korrels op de velden.
Het bestuur geeft aan dat er afspraken met de gemeente gemaakt zijn. De
gemeente heeft aangegeven dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de
spelers en het onderzoek van RIVM wordt afgewacht.
Jos Ramaker, onze erevoorzitter, sluit de rondvraag af en merkt op dat het een
positieve vergadering was. Hij geeft de complimenten aan Dirk en Wim van der
Vegt. voor de goede presentaties. Ook Steve heeft zich bewezen als een goede PR
man en scheidsrechter. Ook wordt Henk gefeliciteerd met zijn erelidmaatschap.
19. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter allen voor de inbreng en sluit de
vergadering om 22.40 uur. Allen worden uitgenodigd voor een drankje aan de bar.

Bestuur S.V. Dalfsen Voetbal.
Wim Duteweerd, secretaris SVD, Brinkweg 3, 7722 VA Dalfsen

Jaarverslag SVD Voetbal seizoen 2016-2017

De bestuurssamenstelling was dit seizoen als volgt:
Een periode is drie jaar en de verkiezingen vinden plaats in de eerste reguliere
ledenvergadering van het seizoen.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Sponsoring
Activiteiten
Voetbalzaken
Algemeen
PR
Onderhoud & Beheer

Vacant
Gerriët Schutte
Marc Kool
Dirk Mosterman
Alex Bol
Wim van der Vegt
Janny Grolleman
Steve Oosterkamp
Jan Bosch

1e termijn 1e jaar
1e termijn 1e jaar
5e termijn 1e jaar
3e termijn 2e jaar
1e termijn 3e jaar
1e termijn 1e jaar
1e termijn 1e jaar
2e termijn 3e jaar

Ledenaantal
Categorie
Pupillen t/m 11 jr
Junioren t/m 18 jr
Senioren zaal/veld
Passieve leden
Totaal
Ereleden
Dhr. G. Feyen
Dhr. J. Grobbée

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

Dhr. Th. Feyen
Dhr. G. Grobbée
Dhr. H. Roddenhof Dhr Chr Halfman

30-6-‘14
91
121
226
60
498

30-6-‘15
80
133
238
58
509

30-6-‘16
78
121
211
61
471

30-6-‘17
73
123
182
56
434

Dhr. H. Grobbée
Dhr. H. Siebenga

Erevoorzitter
Dhr. Jos Ramaker
Leden van verdienste
Dhr. H. Bakema
Dhr. B. Booijink
Dhr. A. Borger
Dhr. J. Bosch
Mevr. M. Grobbée
Dhr. R. Haarman
Dhr. W. Kamphuis
Dhr. B. Kloosterman
Dhr. N. Klumper

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

Dhr. H. Noordman
Dhr. B. Offenberg
Mevr. E. Salari
Dhr. F. Snel
Dhr. H. Tielbeke
Dhr. N. van der Vegt
Dhr. A. Vrielink

Algemeen
Grote clubactie
Afgelopen seizoen heeft Karla Noordman de organisatie van de grote Clubactie
wederom opgepakt. We zijn enorm trots op het aantal loten dat er verkocht zijn! In totaal
zijn er 1027 loten verkocht. Dit jaar waren de topverkopers Chiel Haarman, Roan van
der Vegt en Teun Noordman.

Vrienden van SV Dalfsen
Dit jaar heeft een aantal oud-bestuursleden de vrienden van SV Dalfsen opgericht. Dit
omdat men vond dat het jubileumjaar veel kosten met zich mee zou brengen en
men het daarom goed zou kunnen gebruiken. De vrienden van SV Dalfsen wilden een
financiële bijdrage geven aan de jubileum commissie. Vervolgens zal het primaire doel
van de VvSVD zijn, inkomsten te genereren die aangewend kunnen worden voor zaken
die niet uit de normale begroting van SV Dalfsen betaald kunnen worden.
Leden, oud-leden, donateurs, vrijwilligers van SV Dalfsen en zelfs grootouders van
(jeugd)leden, eigenlijk iedereen die SV Dalfsen een warm hart toedraagt kan lid worden
van de VvSVD. Zo heeft SV Dalfsen al een aantal bedragen mogen ontvangen ter
ondersteuning van activiteiten in het jubileumjaar. Nogmaals onze hartelijke dank
hiervoor!!
SV Dalfsen 75 jaar!
In 2017 bestaat SV Dalfsen 75 jaar. Dit jaar zijn er dan ook allerlei activiteiten
georganiseerd door de jubileumcommissie. Het jubileumjaar is afgesloten met een
feestweek vol activiteiten. De jubileumcommissie heeft ervoor gezorgd, samen met alle
vrijwilligers, dat het jaar 2017 een onvergetelijk jaar is geworden. Ook hiervoor onze
hartelijke dank!!
Beheer en onderhoud
Het is weer een druk jaar geweest voor de vrijwilligers en er zijn weer verschillende
projecten gerealiseerd. Zonder onze enthousiaste vrijwilligers hadden we dat allemaal
nooit voor elkaar gekregen.
Beachveld
Voor de kantine is een prachtig beachveld gerealiseerd. Veel van de werkzaamheden
hebben we zelf gedaan en daardoor zijn er veel kosten bespaard. Ook niet-leden van de
club hebben meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen. We noemen geen namen, zodat
we niemand vergeten, maar wij willen iedereen bedanken voor de inzet.
Tribune
Beide voetbalverenigingen hebben in samenwerking met bouwbedrijf Bongers en Van
Pijkeren het afgelopen seizoen een prachtige tribune gerealiseerd. Het hoofdveld heeft
de uitstraling gekregen die het verdient. Zonder alle hulp van de vrijwilligers van beide
verenigingen was dit nooit gelukt. Sommige van jullie hebben er heel veel vrije tijd in
gestoken (wel meer dan 80 uur). Het was een mooi voorbeeld van samenwerking tussen
beide verenigingen. Opnieuw een groot dankjewel voor iedereen die geholpen heeft.
Klussendag
Voor het seizoen begint wordt het sportpark weer netjes gemaakt door vrijwilligers van de
handbal en voetbal. Ramen en boeien werden schoongemaakt door de dames, al het
groen werd bijgehouden en kleedkamers zijn geschilderd. Zo is ook het opslaghok van
de handbal en voetbal geschilderd door de dames van de handbal. De traditie was dat
we elk jaar afsluiten met een hapje en een drankje, dit viel dit jaar in het water doordat op
deze middag de opening van de tribune gepland was. Volgend jaar beter. “Klussendag is
ieder jaar, dus u bent van harte uitgenodigd voor de volgende keer.”
Jan Bosch: Na jaren in het bestuur gezeten te hebben voor onderhoud en beheer
stop ik ermee en geef ik het stokje door aan Martijn Huizing als bestuurslid, met de
ondersteuning van Alex Borger, beide bekend bij de vereniging. Zelf blijf ik actief met het
werven van leden bij de vrienden van Dalfsen en allerlei klussen, zoals het schoonmaken
van de kleedkamers.

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 intensief 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 (website, clubblad, briefpapier,
etc.).
Sponsoravond
Samen met ASC’62 en SV Nieuwleusen is een gezamenlijke sponsoravond
georganiseerd. De gezamenlijke sponsors zijn hierbij uitgenodigd waar volop gebruik van
is gemaakt. De avond werd gepresenteerd door Tom Wildvank en René Hake (trainer FC
Twente) en René Eijkelkamp waren de gasten.
Ballensponsoring
Voor alle thuiswedstrijden van het eerste team is één of meerdere ballensponsor(s)
gevonden. Hierbij wordt een wedstrijdbal aan het team geschonken waarvoor de
vereniging een aantal tegenprestaties levert.
Shirt- en trainingspakkensponsoring
Voor alle teams van SV Dalfsen is een shirt- en trainingspakkensponsor beschikbaar. De
sponsorcontracten voor de shirts zijn het laatste jaar ingegaan. Met ingang van volgend
seizoen worden nieuwe sponsorcontracten afgesloten. De sponsoring van de
trainingspakken loopt nog een jaar door.
Bordensponsoring
Het aantal reclameborden rondom het hoofdveld van Sportpark Gerner neemt toe, maar
er is nog steeds ruimte voor nieuwe sponsoren. In het seizoen 2016-2017 is rondom het
hoofdveld een tweede sponsorring gerealiseerd. Inmiddels zijn hier de eerste sponsors
voor gevonden.
‘t Babbeltje
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.
Deursponsoring
Inmiddels zijn ook de eerste twee kleedkamerdeuren gesponsord. Er zijn nog diverse
deuren beschikbaar!
Diversen
Er is deelgenomen aan diverse acties, onder andere van Albert Heijn Dalfsen (Clubfund),
Rabobank (Clubkas) en Jumbo Kamphuis (Vul de Kas). De acties hebben een leuke
bijdrage opgeleverd voor de vereniging.
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.

PR & Communicatie
In 1964 bracht SV Dalfsen de eerste editie van clubblad ’t Babbeltje uit. Decennialang
was dat voldoende om alle leden en supporters te bereiken. Rond de eeuwwisseling
kwam daar de website bij. Maar anno 2017 is dat al lang niet meer voldoende. De
digitale wereld gaat razendsnel. Om als vereniging de achterban te blijven bereiken, is
het noodzakelijk om de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten te houden. Het
gebruik van Facebook en Twitter ligt voor de hand – en uiteraard doen we dit als SV
Dalfsen ook – maar de jeugd is op deze platformen ook al niet meer te vinden. Met name
de twaalf- tot achttienjarigen maken gebruik van bijvoorbeeld Instagram en Snapchat.
Om leden en supporters van alle leeftijden te blijven bereiken, wordt tegenwoordig dus
meer van een vereniging gevraagd dan tien of twintig jaar geleden. Met deze gedachte
heeft SV Dalfsen tijdens het seizoen 2016/2017 de bestuursfunctie PR & Communicatie
in het leven geroepen. Uiteraard zijn ’t Babbeltje en de website in stand gehouden, maar
op social media zijn we actiever geworden. Met behulp van een aantal enthousiaste
vrijwilligers hebben we daar als SV Dalfsen inmiddels een behoorlijke achterban
opgebouwd.
Volgers social media SV Dalfsen (01-11-2017):
Twitter
997
Instagram
362
Facebook
330
Snapchat
158
Daarnaast hebben we SVD TV gelanceerd op YouTube, waar bijvoorbeeld onze eigen
samenvatting van SV Dalfsen – PEC Zwolle meer dan duizend keer bekeken is.
Om online net zo actief te blijven, is de hulp van alle leden en supporters welkom. Een
wedstrijdverslag, een voorbeschouwing, een foto of een verslag van een teamuitje? De
PR Commissie roept alle SVD’ers op om het vooral in te sturen naar: pr@svdalfsen.nl.
Van de veteranen tot de F-League en van het eerste elftal tot de zaalvoetbal, het is
allemaal even waardevol voor de verschillende online kanalen en natuurlijk ons
vertrouwde Babbeltje!
Voetbalzaken
Seizoen 2016/2017 stond in het teken van het doorvoeren van de organisatorische
veranderingen t.a.v. voetbalzaken. Wetende dat er vanaf seizoen 2018-2019 andere grote
veranderingen aan komen m.b.t. de plannen van samenvoeging jeugd ASC en SV
Dalfsen. Belangrijk aspect was het betrekken van alle vrijwilligers en ouders die op één of
andere manier betrokken zijn bij hetgeen waar we als vereniging in essentie voor staan,
namelijk het plezier voor alle leden om te kunnen voetballen.
Jeugd
In het jaar ervoor hebben we ervoor gekozen om het afgelopen seizoen door te gaan
zonder een apart jeugdbestuur en een afdeling voetbalzaken. Voetbalzaken is verdeeld
in kleinere verantwoordelijk groepen (commissies) rondom 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. Een aantal keer
per jaar komen onder leiding van het bestuurslid voetbalzaken alle betrokkenen bij elkaar
(in ieder geval drie keer). 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. Dit project
is voor drie jaar afgesproken. Vanaf dit seizoen zijn de gesprekken begonnen rondom de
samenvoeging van de jeugd van ASC en SV Dalfsen in 2018-2019
Invulling van de functies;
Hoofd opleiding

Jeroen Booijink

Coördinator jeugd zaal

Wim Ekkelenkamp

Coördinator F-league
Coördinator JO9
Coördinator JO11
Coördinator JO13
Coördinator JO15
Coördinator JO17
Coördinator JO19
Wedstrijdsecretariaat
JO9/JO11/JO13
Wedstrijdsecretariaat
JO15/JO17/JO19
PR + Veldindeling

Thomas Valk
Wim Ekkelenkamp/Jeroen van Gils
Eefke Bosch
Kees Kiezebrink (april 2017)
Kees Kiezebrink (april 2017)
Hans Westerhof
Hans Westerhof
Anne Feijen/Sjoerd Schrijver/Aukje Wagenmans
Gerriët Schutte
Steve Oosterkamp

Senioren
In het seizoen 2016/2017 zijn wij uitgekomen met zes seniorenteams. Aan het begin van
het seizoen was de situatie dat er te weinig spelers voor zeven elftallen waren en eigenlijk
te veel spelers voor zes.
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: Nico Noorman (vanaf 1 juni 2017)
Heren 1
De hoofdcoach; Jacob Grooten
Verzorgers: Erik Habers, Flip Huisman en Mirjan Haarman
Leiders: Arjan Bosch en Ad Busscher
Het doel was het kampioenschap te halen in de 4e klasse. Het winnen van een
periodetitel hoorde bij de doelstellingen. Het 1e elftal heeft de bekerwedstrijden ook weer
gebruikt als veredelde oefenwedstrijden. Na de eerste ronde was het team uitgeschakeld.
De sportieve doelstellingen zijn in dit seizoen volledig waargemaakt. Een goed seizoen
met een steeds volwassener elftal haalde kampioenschap in de 4 e klasse groots binnen.
De wedstijd in Holten was de climax van het seizoen, waar het kampioenschap binnen
gehaald werd en daarna ook groots werd gevierd! Een unieke prestatie in de historie van
de club. Ooit eerder heeft SV Dalfsen een jaar 3e klasse gespeeld, maar dat werd destijds
afgedwongen door het winnen van de nacompetitie. Dit was een overtuigend seizoen met
een overtuigende kampioen.
Tijdens de winterstop hebben we alweer gesprekken gevoerd met Jacob over het
vervolg. Vanuit het bestuur en Jacob werd uitgesproken dat we graag een meerjarige
verbintenis wilden aangaan. Jacob heeft daarop een contract getekend voor twee jaar
vanaf seizoen 2017/2018, met een optie voor nog een jaar. Van beide kanten werd

uitgesproken dat we blijven bouwen aan de huidige selectie en ambities hebben
uitgesproken om in ieder geval in de komende jaren in de 3 e klasse te blijven voetballen.
Met de huidige selectie en met de nog komende generaties denken dat dit een zeer reële
ambitie is. Aan het eind van het seizoen heeft de staf uiteraard gekeken naar het seizoen
2017/2018, de voorkeur voor indeling 3e klasse noord is uitgesproken naar de KNVB en
zo is het gegaan. Op dit moment zijn de prestaties optimaal te noemen; 24 punten uit 8
wedstrijden.
Heren 2
De hoofdcoach; Sander Volkerink
Leiders: Jan Grobbée en Klaas-Jan Varkevisser
Na het kampioenschap in de reserve 3e klasse van het jaar ervoor onder leiding van
Sander Volkerink was het de uitdaging om zich te gaan handhaven in de reserve 2 e
klasse. Na veel goede inzet is het uiteindelijk niet gelukt om erin te blijven en is het 2e dit
jaar weer terug in de reserve 3e klasse.
Gedurende de winterstop werd duidelijk dat Sander ervoor had gekozen om zijn
trainerscarrière elders voort te gaan zetten, we danken Sander voor zijn inzet van de
afgelopen twee jaar en de prettige samenwerking. Na een korte zoektocht waren we blij
dat konden melden dat Andries Lindeboom weer terug zou gaan keren op het oude nest.
Na een periode van twee jaar heeft Andries opnieuw een contract getekend als trainer van
het 2e.
3e – 6e elftal
Aan het eind van het seizoen zijn er een aantal leidersbijeenkomsten geweest om de
indeling van het seizoen 2016/2017 rond te krijgen. Opnieuw werd duidelijk dat er met
grote aantallen spelers per team gespeeld zou moeten worden. Te weinig spelers voor
een zevende elftal, zeker gezien de ervaringen van de afgelopen jaren. Dat was aan de
start van het seizoen een groot aandachtspunt. Onderling werd er goed uitgewisseld en
elkaar geholpen. Daarvoor grote complimenten! 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
veteranenelftal was het af en toe lastig om het rond te krijgen. Het was een succesvol jaar
voor de senioren; afgezien van het kampioenschap van heren 1, werd ook heren 5 en
heren 6 kampioen. Gefeliciteerd! Invulling van de functies:
Hoofdcoach
Jacob
Leiders
Ard
Arjan
Verzorging
Erik
Materialen
Nico
Trainer/leider
Sander
Jan
Klaas-Jan
Leiders
Alex
Niek

Grooten
1e
Busscher
Bosch
Habers
Boerdijk
2e
Volkerink
Grobbée
Varkevisser
3e
Borger
van der Vegt

Thijs
Leider
Mike
Leiders
Tim
Gerben
Leiders
Coen
Sebastiaan
Leiders
Wietse
Jan

Mosterman
4e
Haarman
5e
Bergman
Bekedam
6e
Duyndam
Jutten
Ve1
Siebenga
Keies

Zaalvoetbal
In het seizoen 2016-2017 hebben we met drie heren- en één dameszaalvoetbalteam
deelgenomen aan de competitie. Alle teams zijn ergens in de middenmoot geëindigd.
Naast de competitie hebben alle zaal teams deel genomen aan de bekercompetitie. Dit
seizoen heeft Wim Duteweerd afscheid genomen als coördinator van de zaalvoetbal.
Eind van het seizoen hebben we om de tafel gezeten met de leiders/spelers van de
verschillende elftallen. Dit heeft geleid tot een aantal goede afspraken met name gericht
op de betrokkenheid van de club bij de zaalvoetbal. Zoals het betrokken worden in het
bestaande tenueplan. De teams spelen vanaf seizoen 2017/2018 in de nieuwe
zaalvoetbal-jubileumtenues.
Lief en Leed Supportersvereniging SVD:
Lief en leed supportersvereniging heeft dit jaar ook weer veelvuldig van zich laten horen.
Leden werden in het zonnetje gezet bij mooie, goede tijden en we leven mee met onze
leden in moeilijke tijden. Dank aan de supporters vereniging die dat mogelijk maakt.
Deze attente acties maken onze club ook wat het is.
Financiën:
Tijdens het voetbalseizoen 2016/2017 zijn wij binnen onze begroting gebleven. Er is een
klein positief saldo ontstaan. Dit komt vooral door winacties bij onze plaatselijke
ondernemers. Ook dit jaar is de grote clubactie en de kerstboom verkoop weer succesvol
verlopen voor onze club. Daarentegen vallen de inkomsten uit de reclameborden
negatief uit ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de investering van
de tweede ring, die in één keer ten laste van het resultaat is gebracht. Deze investering
moet van het volgende seizoen een hogere opbrengst genereren, dus de kosten gaan
voor de baten uit. Qua uitgaven hebben wij hogere kosten voor zaalhuur, door o.a. een
tariefstijging en relatief veel uitwijk naar de zaal in de wintermaanden. Verder hebben wij
dit seizoen minder materialen hoeven aan te schaffen. De kantine liep ook dit jaar weer
beter dan begroot. Het feestelijk jaar (jubileumactiviteiten) en het sportief goede seizoen
(kampioenschappen) hebben dus ook positief uitgepakt voor de omzet van de kantine.
Ons jubileumweekend en de wedstrijd tegen PEC Zwolle zitten nog niet in de cijfers van
seizoen 2016/2017.
Al met al een zeer verdienstelijk resultaat over het hele seizoen en ons eigen vermogen
is uiteindelijk verdubbeld.
Tot slot heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden halverwege het seizoen. Erik
Kampman heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Marc Kool. Marc voert de
taken uit met de ondersteuning van Edu Broekhaar. Erik nogmaals dank voor alle jaren!

