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INLEIDING  

Ondanks een valse start hebben we dit seizoen eindelijk weer volop kunnen genieten van 

wedstrijden, trainingen, de derde helft en uiteraard ook het supporten. Wat fijn om al die blije 

gezichten weer te zien op ons sportpark en in de sporthal! 

 

Het was ook een intensief jaar. Intensief om de draad weer op te pakken en intensief door alle 

nieuwe ontwikkelingen die gerealiseerd zijn. De verduurzaming van ons sportpark (LED/ 

warmtepomp/ zonnepanelen), de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, een nieuwe website, de 

gehele club voorzien van een nieuw tenue, binnenhalen van een hoofdjeugdsponsor en alle teams 

voorzien van sponsoren.  

 

Al met al enorm veel positieve dingen, die ondanks de nodige strubbelingen uiteindelijk naar 

tevredenheid zijn afgerond. Een enorm knappe prestatie, want op diverse vlakken zijn we als 

vereniging nog zwaar onderbezet qua vrijwilligers.  

 

Na de corona-seizoenen hebben we namelijk gemerkt dat de bereidheid om te helpen steeds 

kleiner wordt. Diverse functies zijn met moeite- of nog niet vervuld, en daarom besloten we om 

tot actie over te gaan. We hebben een werkgroep opgericht en zijn met verschillende leden in 

gesprek gegaan, om van hen te horen wat goed gaat én wat beter kan binnen onze vereniging. 

Met in eerste instantie de focus op de voetbalafdeling en de organisatie werd, aan de hand van 

verschillende thema’s, uitgebreid met elkaar gesproken.  Rode draad in de feedback was het 

gebrek aan verbondenheid, de zichtbaarheid, en het uitstralen van een eenheid. Kort 

samengevat, het wordt tijd voor #SAMENDOEN in de praktijk! Hiervoor zijn inmiddels diverse 

vervolgsessies gepland, waarvan we jullie komend seizoen op de hoogte zullen brengen. 

 

Bij het organiseren van activiteiten zien we gelukkig dat SAMENDOEN nog wel werkt. Dit jaar was 

dat bijvoorbeeld voelbaar bij de 3e editie van de Salland Cup, het internationale jeugdtoernooi 

voor JO-13, welke dit jaar weer georganiseerd kon worden. Vele vrijwilligers en de gastgezinnen 

zorgden weer voor een geslaagde editie waar we met recht trots op mogen zijn. 

 

Dit jaar waren er dus diverse activiteiten weer mogelijk en al deze activiteiten en acties hebben 

dankzij de inzet van de teams en vrijwilligers weer een belangrijke bijdrage opgeleverd voor onze 

vereniging. De resultaten van deze opbrengsten zijn inmiddels terug te vinden op ons sportpark, 

zoals het beachveld en het watertappunt welke afgelopen jaar is gerealiseerd. De middelen van 

seizoen 2021-2022 worden gereserveerd voor de vernieuwing van de speeltoestellen in de 

speeltuin. 

 

Het seizoen werd op 8 juli afgesloten met een gezellige feestavond voor spelers, speelsters,  

vrijwilligers, vrienden en sponsoren. Tijdens de feestavond werd Miranda Bos uitgeroepen tot 

vrijwillig(st)er van het jaar en Adriaan van Duren tot supporter van het jaar. Jelle Lucassen en 

Shana Nijboer werden gehuldigd als respectievelijk speler en speelster van het jaar. Team van 

het jaar waren de kampioenen van Dames 1 voetbal! 

 

Evenals voorgaande jaren zijn in dit jaarverslag ook de jaarverslagen van TTO, seniorenvoetbal  

en medisch team, de jeugdvoetbalcommissie, de handbalcommissie en de activiteiten-, PR - en  

website- en mediacommissie opgenomen. 
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BESTUUR  

Samenstelling  

De samenstelling van het seizoen is de afgelopen jaren flink uitgedund. Het blijkt steeds 

moeilijker om mensen te vinden die op bestuursniveau mee willen denken. Het bestuur bestond 

uit de volgende personen; 

 

• Mark van Gurp - voorzitter, contactpersoon voor Bouw en Onderhoud, PR, website en media, 

kantinecommissie, kledingcommissie, sponsorplatform, Vrienden van Overwetering, 

Gemeente en communicatie extern 

• Vacature – penningmeester, wordt nu tijdelijk waargenomen door Gert Seynaeve en Mark van 

Gurp 

• Marleen Boxman - secretaris, ledenadministratie 

• Pascal IJsseldijk – TTO voetbal, seniorenvoetbal en medisch team voetbal 

• Rudi Logtenberg – vicevoorzitter, jeugdvoetbal 

• Roos van Breukelen – handbal, contactpersoon activiteiten sinds half mei 2022 zijn de taken 

neergelegd i.v.m. privéomstandigheden 
 

Vergaderingen  

Het bestuur vergaderde één keer per vier weken. De vergaderdata stonden op voorhand vast. 

Met name in het najaar van 2021 stonden de coronamaatregelen nog regelmatig op de agenda. 

Gelukkig hebben we ons ook steeds meer kunnen richten op beleidsmatige zaken waarvan de 

brainstormsessies met een groep leden over de toekomst van Sc. Overwetering een voorbeeld is. 

Door de krappe bezetting in het bestuur liggen veel zaken bij een kleine groep mensen. Dit is niet 

wenselijk en daarom wordt gekeken hoe we de vereniging toch draaiende kunnen houden.  
 

Verder kwam elke bestuursvergadering een aantal vaste onderwerpen terug, waarbij per 

commissie/discipline de bespreek- en beslispunten werden ingebracht. Van de vergaderingen 

werden geen uitgebreide verslagen gemaakt. Wel werd een actie- en besluitenlijst opgesteld. De 

actiepunten werden tijdens de volgende vergadering teruggekoppeld. 
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Wedstrijdsecretariaat  

Een wedstrijdsecretaris is één van de vele onmisbare functies binnen een sportvereniging. Het 

inschrijven van teams bij de bonden, de planning van de wedstrijden, wijzigingen in het 

speelschema, annuleringen op het laatste moment, de veldbezetting en de zaalhuur, het zijn 

allemaal zaken die de wedstrijdsecretaris verzorgt. Het voelt als een vanzelfsprekendheid om 

wekelijks je wedstrijden te kunnen spelen. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt om te 

zorgen dat alles rondom wedstrijdzaken goed geregeld is.  

Het bestuur en de club zijn bijzonder blij met Tino Bultman (voetbal) en Eline Kruitbos (handbal) 

die deze functie het afgelopen jaar uitvoerden.  

Ledenadministratie 

De ledenadministratie van de club werd afgelopen seizoen verzorgd door Eline Kruitbos 

(handbal), Peter Melenhorst (voetbal jeugd) en Marleen Boxman (voetbal senioren).  

Er wordt gebruik gemaakt van sportlink KNVB en sportlink NHV, de gezamenlijke databases van 

clubs en sportbonden. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het nog beter gebruik maken 

en inzetten van deze databases. De aan- en afmeldingen via de website komen automatisch 

binnen in de administratie en kunnen daardoor sneller verwerkt worden.  

Toch blijken gegevens niet altijd up tot date te zijn. Verhuizingen, wijzigingen in mailadressen, 

telefoonnummers of bankrekeningen worden niet altijd doorgegeven. We blijven hiervoor 

afhankelijk van de leden.  

In sportlink worden ook de incassogegevens en incassomachtigingen geadministreerd, 

op basis waarvan onze penningmeester de contributies incasseert. Deze incasso’s kunnen niet 

gedraaid worden voordat de zogeheten contributierun uit SportLink is gehaald.  

Sponsorplatform 

Het sponsorplatform is in seizoen 2021-2022 flink gewijzigd. Peter Kalkman deed zijn intrede en 

later in het seizoen sloot Bram ten Have aan. Waar zij kwamen, vertrok Mark Overkempe. Wij 

danken Mark voor zijn inzet en zijn blij Peter en Bram te verwelkomen! Samen met Dennis 

Lokate en Arnaud Oeseburg behaalden zij mooie resultaten. Plus Olst werd bereid gevonden als 

hoofdjeugdsponsor voor de gehele jeugd. Daarnaast wisten zij ook sinds lange tijd alle 

seniorenteams van een sponsor te voorzien. Een mooie boost die de neerwaartse trend van de 

afgelopen jaren weet te doorbreken. Dank allen voor jullie inzet! 

Vrienden van Overwetering 

De Vrienden van Overwetering hebben ook afgelopen seizoen onder het driemanschap van Gerrit 

Krijt, Hein te Riele en Henk Veurtjes de club weer ondersteund. Voor de komende jaren zullen ze 

in overleg met het bestuur weer nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen, met het pannaveld als 

grote pijler voor seizoen 2022-2023. Dank heren, voor jullie bijdrage in het afgelopen seizoen! 

 

Kledingcommissie 

De kledingcommissie, bestaande uit Miranda Bos (voetbal) en Lisa Overweg & Iris ten Broeke 

(handbal) werd begin seizoen 2021-2022 uitgebreid met Martijn Nijboer. Vanuit zijn ervaring in 

de sportkledingindustrie een welkome aanvulling. De commissie kreeg een grote uitdaging met 

de vervanging van het gehele clubtenue voor alle leden. Een zware campagne met de nodige 

leverproblemen, maar het resultaat mag er zijn, wat een eenheid!! Bedankt voor eenieders inzet! 
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Kantine  

De kantine begon dit jaar met een valse start door de nasleep van Corona. De kantinecommissie 

was tijdens de Coronaperiode ook druk met (regelen van) de bezetting van de coronacheck. Een 

taak die zeker niet makkelijk was en ook vaak weerstand opriep. We zijn alle vrijwilligers die zich 

hiervoor hebben ingezet dan ook erg dankbaar!  

 

In de loop van het seizoen draaide de kantine weer volop. De donderdagavonden waren, mede 

dankzij de handbal, goed gevuld en ook de zondagen waren vaak weer ouderwets gezellig. Het 

belang van de derde helft was duidelijk merkbaar aan de animo. 

 

In het begin van seizoen 2021-2022 werd Gert Seynaeve toegevoegd aan de kantinecommissie. 

Vanuit zijn relatie met munten en kassacontrole een waardevolle en nuttige aanvulling. In 

september meldde Twan Lieferink zich ook aan als nieuw lid van de kantinecommissie. Welkome 

aanvullingen, van het uitgedunde team met Gemma Harmelink en Arnaud Oeseburg. Twan heeft 

zich ingezet in het opnieuw digitaliseren van veel handleidingen en het indelen van de Corona-

diensten. Helaas moest Twan aan het eind van het seizoen besluiten dat hij moest stoppen i.v.m. 

werk/studie. Wij danken Twan voor zijn bijdrage. Gelukkig was zijn plek gauw opnieuw vervuld 

door de intrede van Dennis Seynaeve. Dennis zal zich in eerste instantie met name richten op 

voorraadbeheer en inkoop. Wij danken alle commissieleden en wensen het vernieuwde team veel 

succes voor komend seizoen! 

Bouw- en onderhoud 

De bouw- en onderhoudscommissie is het afgelopen jaar weer actief geweest op en rond het 

sportpark met de dagelijkse zaken, maar ook met diverse projecten. 

 

Dit seizoen is de verdere verduurzaming van ons sportpark daadwerkelijk gerealiseerd. De aanleg 

van zonnepanelen is in de loop van het seizoen 2021-2022 opgeleverd. De warmtepomp is in 

augustus 2021 geplaatst en de LED-verlichting is geplaats in december 2021. Gezien de huidige 

ontwikkelingen hebben we deze stappen op een perfect moment gerealiseerd en kunnen we de 

toekomst qua energielast een stuk positiever tegemoet zien. Dank aan de bouwcommissie en de 

werkgroep verduurzaming voor de inzet! 

 

En uiteraard danken wij de bouw- en onderhoudscommissie, de schoonmaakploeg, 

kantinecommissie en de vaste barmedewerkers er weer voor dat onze accommodatie er het hele 

jaar tip top uitzag! 

 

Wel zoeken we nog uitbreiding voor deze commissies, dus is klussen, schoonmaken jouw ding of 

sta je liever achter de bar? Schroom dan niet om je aan te melden bij deze toppers! 
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TTO, SENIORENVOETBAL EN MEDISCH TEAM 

Het TTO bestond dit seizoen uit Marcel Teelen, Marco Kinds en Pascal IJsseldijk. Daarbij richtten 

Marcel en Pascal zich met name op de jeugd. Pascal heeft ook de taak op zich genomen de 1e en 

2e (senioren)selectie te coördineren. De overige seniorenteams behoefden eveneens de 

benodigde aandacht. Dit pakten Marcel, Marco en Pascal in gezamenlijkheid op. 

Vanuit het TTO was er behoefte om meer invulling te geven aan de ontwikkeling van de 

jeugdvoetbalafdeling. Om hier een betere structuur en inrichting aan te geven is een nieuw 

Technisch Beleidsplan opgesteld. Een aanpalend aandachtveld is de ondersteuning en sturing van 

de (jonge) jeugdtrainers. Bovenstaande vraagt een behoorlijke inspanning en begeleiding. Om dit 

goed te kunnen faciliteren is de functie van Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) door Erik Koudijs 

ingevuld en verder gestalte gegeven. Met deze stap hebben we voor de ontwikkeling van onze 

spelers en trainers een verbeterslag ingezet. Aan het eind van seizoen 2021-2022 is Erik Koudijs 

gestopt als HJO. In Eric Looijen hebben we een goede opvolger gevonden om per seizoen 2022-

2023 de functie van HJO te bekleden. 

TTO-senioren 

Het TTO onderhoudt de contacten met de trainers en spelers(afvaardigingen) van de selectie-

elftallen en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Ook is het TTO de initiator als het gaat om het 

werven van, de contractbesprekingen met en de contractverlengingen van de selectietrainers. 

Taakafspraken met het technisch kader worden door het TTO gevolgd en besproken. 

Het TTO heeft in samenspraak met de selectietrainers jeugdspelers de kans geboden zich te 

manifesteren in de diverse selectieteams. Deelname aan de Hanzesteden Cup was een mooi 

podium voor spelers tot en met 22 jaar. Uiteindelijk heeft Sc Overwetering hier de 10e plaats 

behaald.  

Onder leiding van onze hoofdtrainer Sander Poll heeft het 1e elftal na 2 onderbroken seizoenen 

weer een volledige competitie afgewerkt in de 3e klasse. Sc Overwetering heeft deze als 4e 

afgesloten; Op de laatste wedstrijddag werd net de periode gemist. 

Ed van Beek was trainer van het 2e elftal. Het seizoen 2021-2022 was Alfred Koers wederom 

trainer van onze dames. Dames 1 heeft onder leiding van Alfred Koers het seizoen in de 5e klasse 

gespeeld en is hier kampioen geworden. Alfred heeft aangegeven te stoppen als trainer; de 

zoektocht naar een waardige opvolger is gestart. 

Seniorenvoetbal 

Grote uitdaging bij het seniorenvoetbal was het zorgen voor een evenredige bezetting van de 

elftallen. Numeriek zijn de elftallen redelijk op peil; de praktijk is echter dat het vaak 

noodzakelijk was om elkaar uit de brand te helpen. De samenwerking tussen de teams is hier een 

voorbeeld van verenigingsgevoel. Afgelopen seizoen hebben we met het 3e, 4e, 5e , 6e (nieuw 

team) en een veteranenteam deelgenomen aan de competitie. 

Het scheidsrechtercorps is smal. Elke week leidde dit tot de nodige problemen in de bezetting. 

Vaak kwam het er op neer dat teams zelf dienen te voorzien in een scheidsrechter. 
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TTO-jeugd 

Eén van de taken van het TTO-jeugd is het werven en toedelen van de trainers. Dit was, zoals 

altijd weer, een hele en niet altijd even gemakkelijke klus die veel tijd vroeg. 

Het TTO-jeugd is blij met de verdere invulling van de jeugdcoördinatorschap per 

leeftijdscategorie. Een goede en welkome aanvulling op de jeugdvoetbalcommissie en een 

belangrijke informatiebron voor het TTO en vice versa. 

Alle jeugdtrainers komen uit de gelederen van Sc Overwetering. Hier zijn we trots op. Dit 

versterkt de binding en het verenigingsgevoel. Ook geven we de jeugd de kans zich te 

ontwikkelen als trainer. Komend seizoen wil het TTO het kennisniveau van de trainers vergroten 

en hen daarbij ondersteunen in de vorm van meer begeleiding en opleiding. Vanwege corona 

heeft een interne trainersopleiding vanuit de KNVB geen doorgang kunnen vinden. Er zijn wel 

diverse avonden geweest met de jeugdtrainers. 

Medisch team 

Het medisch team voetbal bestaat uit Daniëlle van den Esschert, Linda Marsman en Nienke van 

de Hoeve. Henry Hendriks heeft de selectieteams voetbal ondersteund als herstel- en 

conditietrainer; gedurende het seizoen heeft Henry aangegeven te stoppen. 

 

Het TTO bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en bijdrage in het afgelopen seizoen! 
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HANDBAL  

 

Samenstelling en taakverdeling 

Handbalcommissie (HBC) 

• Veerle IJsseldijk (voorzitter tot september 2021) 

• Eline Kruitbos (voorzitter vanaf september 2021) 

• Roos van Breukelen (bestuurslid handbal) 

• Annet Elferink - jeugdcommissie 

• Renate de Graaf - seniorencommissie 

• Bianca Kuiper – activiteitencommissie 

• Joke Albers (notulist tot medio januari 2022) 

• Bea Schutte (notulist vanaf medio januari 2022) 

 

 

Bestuur HBC komt 1x per maand in vergadering bij elkaar. Er vindt een schriftelijke 

verslaglegging plaats van het besprokene. Tevens worden tussentijdse afspraken/besluiten vanuit 

de HBC-app vastgelegd en als vast agendapunt besproken.  

 

Naast de reguliere taken als bestuurslid worden vele neventaken opgepakt. Dit geldt ook voor de 

trainers, coaches, scheidsrechters, speelsters, vrijwilligers, ouders, enz. 

Het is fijn om op deze manier samen het handbal te ondersteunen en tot zijn recht te doen 

komen. 

Allen hartelijk dank. 

 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bestaat uit 3 commissieleden, zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzaken en 

zijn aanspreekpunt voor trainers, coaches, ouders en jeugdleden.  

Seniorencommissie 

De seniorencommissie bestaat uit 3 commissieleden, zij zijn verantwoordelijk voor de 

seniorenzaken en zijn aanspreekpunt voor trainers, coaches en leden.  

Technisch Team  

Het Technisch Team (TT) bestaat uit de jeugdtrainers en keeperstrainer. Het TT is afgelopen jaar 

bij elkaar gekomen voor de teamindeling. Een afvaardiging van de HBC is hierbij aanwezig.  
 

 

Activiteiten binnen de handbal seizoen 2021-2022 

Grote clubactie 

Ook dit jaar heeft Sportclub Overwetering meegedaan aan de Grote Clubactie. 

Van elk (grotendeels online) verkocht lot mag een deel zelf besteed worden aan een sportieve 

activiteit. Bij de handbal heeft dit jaar de F1 het uitje gewonnen omdat zij als team de meeste 

loten hebben verkocht.  
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Gait Boerkampdag 

Op 26 september 2021 was de Gait Boerkampdag, hieraan nemen deel de seniorenteams en de 

A-jeugd. De dag is goed verlopen, ondanks enige miscommunicatie rondom scheidsrechters. 

Sinterklaas 

In verband met de regels rondom Covid 19 was er dit jaar geen viering van Sinterklaas. Wel werd 

de jongste jeugd verrast met een gedicht en chocoladeletter. 

‘t Heuidarptoernooi 

Het Heuidarptoernooi op 23 februari 2022 kon niet doorgaan in verband met de regels rondom 

Covid 19. 

Handbalkamp 2022 

Dit jaar kon het handbalkamp weer plaatsvinden als vanouds. Op 9 en 10 juli 2022 vond dit 

plaats op sportpark Overwetering. De jeugdleden hebben genoten van alle activiteiten en 

natuurlijk ook van het korte nachtje slapen. Moe en voldaan werden ze op zondagmiddag 

opgehaald door de ouders. Om een handbalkamp te organiseren zijn we afhankelijk van veel 

vrijwilligers. Bij deze iedereen bedankt voor de hulp! 

Beachcompetitie 2021-2022 

De beachcompetitie ging dit jaar later van start, dit had te maken met een uitloop van de 

reguliere competitie als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor moesten een aantal teams 

de wedstrijden afzeggen omdat dit gelijk viel met andere uitgestelde activiteiten. De trainingen 

gingen wel door op het beachveld. Als afsluiting hebben de meeste teams een wedstrijd gespeeld 

tegen hun ouders. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.  

Ook is mooi dat sportclub Wesepe gebruik heeft kunnen maken van ons beachveld.  

Corona maatregelen in 2021 / 2022 

Begin december 2021 werden de regels rondom Covid 19 wederom aangescherpt en zijn alle 

wedstrijden tot 16 januari 2022 geschrapt. 

Vanaf 17 januari 2022 mocht weer worden getraind en werden wedstrijden ook weer hervat.  

 

We hebben als vereniging laten zien dat we tijdens de Covid 19 periode veel hebben kunnen 

regelen en schakelen om alles voor elkaar te krijgen. Complimenten aan een ieder. 

 

Jeugdzaken 

Afgelopen seizoen hadden we de volgende teams: 

• A1-team 

• B1-team 

• C1-team 

• D1-team 

• D2-team 

• D3-team 

• E1-team 

• F1-team 

• F2-team 

 

We hebben deelgenomen aan de sportdag voor de basisscholen. Dit was een geslaagde dag. 

Ook is er samen met de voetbal een vrienden/vriendinnendag georganiseerd. Het resultaat was 

dat er een aantal kinderen mee hebben gedaan en zij zijn nu lid geworden van onze vereniging.  
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Seniorenzaken 

De teams zijn uitgekomen in de volgende klassen: 

 

• Dames 1 – hoofdklasse 

• Dames 2 – 2e klasse 

• Dames 3 – 3e klasse  

 

Dames 1 en 2 werden getraind en gecoacht door Hans Reukers. Miranda Jansen is de 

teammanager van dames 1. Dames 3 is getraind door Kees van Duren.  

 

Dames Recreanten werd getraind door Francien Steerneman en Silva ondersteunt haar. 

Dames 1 heeft aangegeven in eerste instantie vrijwillig te willen degraderen uit de landelijke 

hoofdklasse om zodoende te realiseren dat ze in de 1e klasse wat dichter bij huis kunnen spelen.  

Nadat bekend is geworden dat dit team alsnog in een andere regio van de hoofdklasse is 

ingedeeld (Overijssel/Twente), is het verzoek alsnog door hen teruggedraaid. In het nieuwe 

seizoen zullen zij wederom uitkomen in de hoofdklasse.  
 

Algemene zaken 

NHV  

Vanuit HBC wordt regelmatig deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door het NHV. Een 

onderdeel hiervan zijn de clusterbijeenkomsten die 2x per jaar worden georganiseerd. Hier gaan 

we vanuit de handbal ook altijd naar toe. Hier worden onderwerpen besproken die meerdere 

verenigingen aangaan. Dit is een zeer waardevolle bijeenkomst. De algemene ledenvergadering 

op 25 juni is niet bezocht. 

Scheidsrechters 

Er zijn dit seizoen drie bondsscheidsrechters, twee verenigingsscheidsrechters en zes jeugd-

scheidsrechters actief. Samen zorgen zij er voor dat de leveringsplicht ruimschoots wordt gehaald 

en dat alle wedstrijden van de senioren en de jeugd worden geleid.  

 

Wilma Legebeke stopt met ingang van het nieuwe seizoen als scheidsrechter. Dit geldt ook voor 

de begeleiding en indeling van de jeugdscheidsrechters. Wij zijn haar dankbaar voor haar 

jarenlange inzet.  

Zaaldiensten 

De zaaldiensten bij de jeugd worden gedraaid door de ouders. Bij de senioren is een 

wisselwerking binnen de teams.  

Kassadiensten 

De kassadiensten voor de wedstrijden van Dames 1 zijn in een schema vastgelegd voor het 

nieuwe seizoen. 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

Alle vrijwilligers moeten in het bezit zijn van een VOG. Dit wordt elk jaar opnieuw gemonitord en 

nieuwe verklaringen worden aangevraagd. De verklaringen zijn 3 jaar geldig. 
 

Vrijwilligers 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die dit jaar weer voor ons klaar heeft gestaan. Zonder jullie 

is er geen handbal mogelijk. Bedankt!! 
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JEUGDVOETBALCOMMISSIE 

Samenstelling 

We hebben n.a.v. onze zoektocht in het seizoen 2020-2021 enkele leden aan de 

jeugdcommissie kunnen toevoegen. Helaas hebben we nog niet alle taken structureel 

kunnen wegzetten 
 

• Rudi Logtenberg: voorzitter, penningmeester, lid algemeen bestuur 
• vacature: secretaris 
• Tino Bultman: wedstrijdsecretaris, jeugdcoördinator JO19 
• Marcel Teelen: TTO jeugd 
• Miranda Bos: coördinator kleding, jeugdcoördinator 4 tegen 4, JO8 t/m JO11 

• Jan Willem Wunderink:  jeugdcoördinator JO12 en JO13 
• Gerald Oosterlaar: jeugdcoördinator JO14 en JO15 
• Patrick van der Sluis:    jeugdcoördinator JO 17 
• Mischa Braam:          scheidsrechter coördinator jeugd 
• Mike Jansen:        vrijwilligerscoördinator  
• vacature:             coördinator activiteiten 

            

• Geen lid van jeugdcommissie: 
Peter Melenhorst:        ledenadministratie jeugdvoetbal 

 
De coördinatie van materialen en het sleutelbeheer werd verzorgd door respectievelijk 

TTO en Andre Nijboer/ Johan Haverkamp. Andre en Johan hebben geen zitting in de 

jeugdcommissie maar koppelden terug aan de voorzitter. 

 
Voor de verschillende activiteiten hebben we gewerkt met diverse werkgroepen. In eerste 

instantie hebben Paul Meydam en Michel Steffen de algehele coördinatie gedaan. Echter, 

zij hebben aangegeven dit niet structureel te willen doen. De organisatie van de 

activiteiten die wel konden doorgaan, zijn opgepakt door leden van de jeugdcommissie. 

 
Voor de rol van secretaris hebben we op proef een kandidaat gehad. Zij heeft echter 

aangegeven dat dit niet de taak is/was die zij zocht. 

 

Voor Rudi Logtenberg was dit het laatste seizoen als jeugdvoorzitter. Mike Jansen zal 

hem als jeugdvoorzitter en tevens als bestuurslid opvolgen. Rudi zal in enkele 

werkgroepen binnen de jeugdafdeling voetbal en algemeen actief blijven. Ook Jan Willem 

Wunderink is aan het einde van het seizoen gestopt. De vacature jeugd coördinator moet 

nog ingevuld worden. 

Vergaderingen 

De jeugdvoetbalcommissie vergaderde in het seizoen 2021-2022 iedere eerste maandag 

van de maand. Er waren steeds vaste agendapunten, zoals actiepunten, 

scheidsrechterszaken, nieuws en informatie vanuit de ledenadministratie en het 

wedstrijdsecretariaat, activiteiten en kleding. In het tweede gedeelte van elke 

vergadering schoof een afvaardiging van het TTO aan en werden de ontwikkelingen 

binnen de diverse leeftijdscategorieën besproken. 

 

Voorzitter Rudi Logtenberg vertegenwoordigde ook in het seizoen 2021-2022 de 

jeugdcommissie in het bestuur van  S.C. Overwetering. Relevante informatie vanuit het 

bestuur werden door hem ‘meegenomen’ naar de jeugdcommissie. Andersom was hij 

natuurlijk ook onze ‘spreekbuis’ in het bestuur. 
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In- en externe contacten 

Schriftelijke contacten met de KNVB werden het afgelopen seizoen onderhouden door de 

jeugdvoetbalvoorzitter. Rondom wedstrijdzaken werd door de wedstrijdsecretaris 

voornamelijk schriftelijk gecommuniceerd met de KNVB. 

 

Elke leeftijdscategorie heeft in principe een ‘eigen’ aanspreekpunt binnen de 

jeugdvoetbalcommissie: de jeugd- of leeftijdscoördinator. De jeugdcoördinator verzorgde 

de schriftelijke en persoonlijke communicatie met de leiders binnen een leeftijdscategorie 

en was daarbinnen ook het aanspreekpunt voor ouders en spelers. Het is fijn te merken 

dat zowel ouders als leiders de leeftijdscoördinator weten te vinden. Voor de ouders van 

de 4 tegen 4 (veelal ‘nieuw’ binnen onze club) is een informatiebijeenkomst gehouden.  

 

Technische zaken 

Afgelopen seizoen werd met 17 teams deelgenomen aan de competitie:  

1 team JO19, 2 teams JO17, 2 teams JO15, 

2 teams JO13, 2 team JO12, 1 teams JO11, 2 teams JO10 + 1 meisjesteam, 2 teams 

JO9, 2 teams JO8. Daarnaast speelden we met 4 tegen 4 alleen intern. 

 

Het JO10 meisjesteam is in de loop van de competitie verdergegaan als JO8 meisjesteam 

 
Bij de start van het seizoen waren helaas nog niet alle teams van een leider en/of trainer 

voorzien. Gelukkig zijn TTO-jeugd en de jeugdvoetbalcommissie er uiteindelijk toch in 

geslaagd om voor ieder team begeleiding te vinden.  

 

Dit jaar hebben we in de winterperiode enkele maanden vanwege corona niet kunnen 

voetballen. Gelukkig hebben we dit jaar de competities wel uit kunnen spelen. Binnen de 

jeugd met een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie.  

 

Gastouders/wedstrijdsecretariaat op zaterdag 

De taken vanuit het wedstrijdsecretariaat op zaterdag worden uitgevoerd door een groep 

vrijwilligers die vooral bestaat uit ouders van jeugdleden. Zij vervullen bij toerbeurt de 

taak van gastheer/gastvrouw. De gastheer/gastvrouw verzorgt de ontvangst van teams, 

teambegeleiders en scheidsrechters en is eerste aanspreekpunt op wedstrijddagen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat gasten zich welkom voelen door een gastvrij onthaal.  

 

Scheidsrechterzaken 

Het aanstellen van scheidsrechters bij (oefen)wedstrijden is een taak van de 

scheidsrechtercoördinator, Mischa Braam. Het blijkt elke week weer een hele puzzel om 

iedere wedstrijd van een scheidsrechter te voorzien.  

 

In oktober, tijdens de ‘week van de scheidsrechter’, werden alle 

jeugdvoetbalscheidsrechters in het zonnetje gezet en bedankt voor hun wekelijkse inzet. 

 
Afgelopen seizoen is voor een deel van de tweedejaars JO15-spelers en een deel van de 

eerste jaars JO 17 spelers de cursus jeugdvoetbalscheidsrechter opgestart. Deelname 
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aan die cursus was verplicht. Deze jongens hebben meegedraaid in het fluiten van de 

wedstrijden van onze jongste jeugd. 

 

Spelregelbewijs 

De KNVB heeft gesteld dat alle spelers vanaf de leeftijd van tweedejaars JO17 in het 

bezit moeten zijn van het spelregelbewijs. Ook afgelopen seizoen hebben alle 

tweedejaars JO17-spelers hun spelregelbewijs gehaald. 

 

Vrijwilligerstaken 

Om Overwetering nu en in de toekomst een gezonde vereniging te laten zijn moeten we 

allemaal onze betrokkenheid tonen bij de club. We moeten ons ervan bewust zijn dat niet 

alles vanzelf gaat binnen een vereniging. Concreet betekent dit dat als we samen de 

handen uit de mouwen steken, we dan ook samen kunnen blijven genieten. We zijn 

samen de vereniging en dat betekent dat we daarin ook een bepaalde 

verantwoordelijkheid hebben. 

 

Jong geleerd………. 

Een aantal jaren geleden zijn we al begonnen om jeugdleden meer te betrekken bij het 

verenigingsleven. De tweedejaars JO15 spelers hebben de plicht een scheidsrechters 

cursus te volgen en het jaar daarop fluiten zij diverse wedstrijden van de jongste jeugd. 

Als alternatief is er een mogelijkheid om leider/trainer te zijn. Iedereen draagt een 

steentje bij. 

Ook van de tweedejaars JO17 en JO19 spelers wordt gevraagd een bijdrage te leveren. 

Dit kan zijn als leider of trainer bij de jongste jeugd, als scheidsrechter bij de JO8 t/m 

JO12, ter ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat of het draaien van een bardienst in 

de kantine. Het afgelopen seizoen hebben alle spelers zich opgegeven voor een van deze 

taken.  

 

Activiteiten 

• De lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van het eerste voetbalelftal, voor zover die 

wedstrijden gespeeld konden worden, werd door spelers van de JO12 en JO13 

verzorgd. Helaas hebben we dit niet iedere thuiswedstrijd kunnen realiseren. 

 

• Een succesvolle ‘Grote Club-actie’ wat zoals ieder jaar weer een mooie opbrengst 

voor de clubkas oplevert. Hier doen de JO13 t/m JO19 teams aan mee. 
 

• Het Salland Cup toernooi kon dit jaar weer gespeeld worden en was wederom een 

groot succes. 

 

• Ook dit jaar heeft de vriendjes en vriendinnetjes maand weer plaats gevonden.  

 

• Voor de JO8- en JO9-spelers was er samen met de jongste handbaljeugd helaas ook 

geen Sinterklaasfeest. Dit i.v.m. de coronamaatregelen 

 

• De gezamenlijke oliebollenverkoopactie, met altijd grote inzet van de handbal- en 

voetbaljeugd, kon ook niet doorgaan. 

 

• Het traditionele oliebollentoernooi vond dit jaar helaas ook niet plaats. 
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• De gezellige activiteiten aan het einde van het seizoen, zoals jeugdkamp hebben 

gelukkig, met overnachting, wel weer plaats kunnen laten vinden. 

 

• De afsluitende teamactiviteiten zijn op eigen wijze ingevuld. 

 

Tot slot 

De jeugdcommissie bedankt iedereen die, op welke wijze dan ook, zijn of haar 

jeugdvoetbalsteentje heeft bijgedragen in het afgelopen, bijzondere seizoen. We hopen 

ook volgend seizoen weer een beroep op jullie te kunnen doen! Zoals is te lezen is er nog 

steeds een grote behoefte aan vrijwilligers. Op voetbaltechnisch vlak als trainer en leider, 

maar ook bij de organisatie daaromheen. Het gezegde luidt; vele handen maken licht 

werk. Doe hier iets mee en geef U op als vrijwilliger bij één van de jeugdbestuur leden. 

Ook als u denkt ‘ik wil wel iets maar weet niet precies wat’. Samen komen we daar vast 

wel uit! 
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ACTIVITEITEN, PR, WEBSITE EN MEDIA  

Samenstelling en taakverdeling 

De activiteitencommissie bestond seizoen 2021-2022 uit: 

 

• Roos van Breukelen: algemeen aanspreekpunt, lid algemeen bestuur 

• Ronald Jonkman: activiteiten/ jaarmarkt/ compostactie 

• Jori Slinkman: activiteiten/ compostactie/ grote clubactie senioren voetbal 

• Marcel Nijboer: compostactie/ nieuwjaarsreceptie 

• Bianca Kuiper: handbal/ grote clubactie 

• Myrthe Kappert: activiteiten  

• Paul Vlaskamp: activiteiten/ compostactie 

 
Naast deze vaste samenstelling werden we bij verschillende activiteiten ondersteund door 

diverse leden van onze vereniging. 

 
De pr/ mediacommissie bestaat uit: 

 
• Mark van Gurp: contactpersoon PR/media 

• Erik Balster: webmaster 

• Martijn Wessels: grafische opmaak 

• Lynn Vosman tekstschrijver/ social media (sinds nov 2021) 

• Robin Jansen tekstschrijver/ social media (sinds nov 2021) 

• Chantal Sanders tekstschrijver/ social media (sinds nov 2021) 

 

Activiteiten 

Ook dit seizoen was er geen kick-off door Corona, ook de oliebollenactie kon niet door 

gaan. Gelukkig waren er ook acties die nog wel door konden gaan: 

September-Oktober: Grote clubactie 

Ook in 2021 heeft de Grote Clubactie weer een mooie bijdrage opgeleverd voor de club. 

Dit resulteerde in een opbrengst van ruim €5.078,-. 

De opbrengt zal gaan naar de in seizoen 2022-2023 te realiseren speeltoestellen als 

vervanging van de verouderde speeltuin. 

September: Rabo Clubsupport 

Door de vele stemmen van Rabobank leden tijdens de Rabo Clubsupport actie heeft de 

Rabobank een bedrag van €1.123,- aan ons uitgekeerd! 

December: Salland Clubactie 

Door de promotie van Salland Zorgverzekering is er dankzij nieuwe en blijvende leden 

van Salland dit seizoen een bedrag van €2.390,- aan ons uitgekeerd! Dank gaat uit naar 

onze ambassadeur Wim Hitman! 

Maart: Compostactie 

Ook dit jaar zijn in meerdere groepen en vervoersmiddelen diverse enthousiaste 

voetbalteams op pad geweest om de compost rond te brengen en actief te verkopen 

vanaf de Meente. Dank aan Paul Kappert voor het beschikbaar stellen van de ruimte, aan 

Hollegien voor hun bijdrage, en uiteraard de vrijwilligers voor hun inzet! Dit alles 

resulteerde in een mooie opbrengst van € 2.270,- 
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Mei: Hemelvaart Fietsbingo 

Op 26 mei was het dan eindelijk weer zover. Er deden maar liefst 139 personen mee aan 

de Logt Fietsbingodauwtraptocht. Met dit jaar een zeer leuke tussenstop bij het Festival 

Dauwtappen in Middel. De hoofdprijs ging dit jaar naar André Nijboer. We danken de 

familie Middelkamp, de sponsoren en onze vrijwilligers voor deze leuke editie! 

 

Website en (Social) Media 

In sept 2021 is de vernieuwde website live gegaan, dank gaat uit naar onze webmaster 

Erik Balster. De website wordt nu vanuit Sportlink gefaciliteerd en dit maakt dat zowel de 

voetbal als handbaltak worden voorzien van actuele info. Hiermee is het ook mogelijk om 

ClubTV te realiseren (met de beoogde schermen in wedstrijdsecretariaat). Hier blijkt 

alleen dat de internetverbinding niet toereikend is (aangezien we geen glasvezel of 

kabelaansluiting hebben). We kijken nog steeds naar de mogelijkheden deze te upgraden 

zodat we ook deze wens kunnen afronden. 

 

In november zijn Lynn, Robin en Chantal toegetreden als PR-team. Zij dragen zorg voor 

alle online communicatie via onze social media (facebook/ instagram) en schrijven 

diverse communicatieteksten voor flyers en dragen zorg voor de presentatiegids. 

 

We zijn blij met hun intrede om zo samen de communicatie naar onze leden, vrijwilligers 

te verbeteren. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SLOTWOORD 

Namens het bestuur een heel hartelijk dank voor iedereen die in het afgelopen seizoen, 

op welke manier dan ook, actief was voor en binnen onze club. Want we moeten het 

SAMENDOEN!  

 

Dit motto hebben we afgelopen seizoenen geïntroduceerd, maar zullen we komend 

seizoen nog meer onder de aandacht brengen om de betrokkenheid en saamhorigheid te 

vergroten. En vooral te laten zien en voelen dat het SAMEN veel leuker is! 

 

Tot ziens op ons sportpark of in de sporthal! 

 

 

 

Namens het bestuur van Sc. Overwetering, 
 

Mark van Gurp 

voorzitter 


