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INLEIDING 

Het seizoen 2019-2020 ging de boeken in als een zeer bewogen en historisch seizoen Het 

seizoen 2019-2020 ging de boeken in als een zeer bewogen en historisch seizoen door de 

intrede van het Coronavirus welke het seizoen abrupt beëindigde. Het seizoen 2020-2021 

begon nadat er diverse versoepelingen waren afgekondigd en dus konden we eindelijk 

weer genieten van onze geliefde sporten. Helaas was dit voor velen van korte duur. Op 

13 oktober was er een persconferentie waarop duidelijk werd dat de situatie zo dreigend 

was dat er weer strengere maatregelen werden ingevoerd. Gelukkig mocht de jeugd wel 

volop blijven sporten, maar voor de senioren waren de mogelijkheden beperkt. Met deze 

situatie gingen we de winterstop in en pas eind februari kwamen de eerste 

versoepelingen weer aan bod zodat uiteindelijk in juni ook de senioren weer aan sporten 

konden. 

Het was dus een sportief frustrerend seizoen, waar met name de senioren en de handbal 

(binnensport) het moesten ontgelden met sportaanbod. Wel is er ten alle tijde getracht 

om sport aan te bieden binnen de mogelijkheden. We hebben in de winterstop de 

senioren een hart onder de riem gestoken met een digitaal teamuitje middels een eigen 

Overwetering pubquiz. In april is het beachveld versneld aangelegd omdat we zo meer 

leden weer konden laten genieten van sport. Zo hebben we getracht het SAMENDOEN 

binnen de mogelijkheden uit te dragen. We zijn dankbaar voor iedereen die hierin zijn 

steentje heeft bijgedragen en voor het begrip en flexibiliteit van onze leden die ons allen 

trouw zijn gebleven.  

Door de intrede van Corona was de jaarvergadering van seizoen 2019-2020 meermaals 

uitgesteld en uiteindelijk werd deze pas in maart 2021 digitaal gehouden. Bij deze 

jaarvergadering werd (later dan gepland) de voorzittershamer door Ferco van Breukelen 

overgedragen aan Mark van Gurp, waardoor dit eigenlijk halverwege het seizoen 2020-

2021 plaatsvond. Dit seizoen is in die zin dan ook een overgangsseizoen voor Mark, maar 

ook voor Marleen Boxman die haar intrede deed in het bestuur. Dit jaarverslag is dan ook 

in samenspraak met oud en nieuw bestuur tot stand gekomen. 

Inmiddels zijn de financiën opgemaakt en kunnen we gelukkig, ondanks de verdampte 

(kantine-)inkomsten, een financieel goed resultaat laten zien. Dit komt door de 

tegemoetkomingen van de overheid, alsmede de compensaties vanuit de bonden en de 

gemeente. Deze cijfers zijn nog wel onder voorbehoud, aangezien de definitieve 

afrekening van de tegemoetkomingen nog moet plaatsvinden.  

Dit positieve resultaat kunnen we als buffer goed gebruiken aangezien Corona nog steeds 

niet weg is en we grote uitgaven voor de boeg hebben. Zo zal in seizoen 2021-2022 de 

verduurzaming uitgevoerd worden, waardoor we de energiekosten in de toekomst laag 

kunnen houden. Met oog op de stijgende energieprijzen een zeer wenselijke en 

noodzakelijke stap om ons sportaanbod voor lage prijzen bereikbaar te houden! 

Laten we hopen dat we komende seizoenen weer mogen genieten van onze prachtige 

sporten! 
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BESTUUR 

Samenstelling 

De samenstelling van het seizoen heeft dit jaar met enkele veranderingen te maken 

gehad. In basis bestond het bestuur uit de volgende personen; 

• Ferco van Breukelen - voorzitter, Algemene zaken; contactpersoon voor Bouw en 

Onderhoud, kantinecommissie, sponsorplatform en Vrienden van Overwetering, 

Gemeente en communicatie extern  

o tot en met 22 maart 2021 

• Mark van Gurp – activiteiten, PR, website en media, tweede contactpersoon Bouw en 

Onderhoud en kantinecommissie  

o tijdens de Algemene Jaarvergadering op 22 maart 2021 de voorzittershamer 

overgenomen van Ferco. 

• Arjan Dunnink - Penningmeester, dagelijks bestuur  

o tot en met 23 maart 2021. Voor een goede overdracht vanaf januari 2021 

opgepakt door Mark van Gurp en Gert Seynaeve.  

• Vacature - secretaris, dagelijks bestuur, ledenadministratie  

o vanaf oktober 2020 tijdelijk waargenomen door Marleen Boxman en tijdens de 

Algemene Jaarvergadering op 22 maart 2021 definitief toegetreden tot het 

bestuur. 

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

• Rudi Logtenberg – vicevoorzitter, jeugdvoetbal 

• Lynn van Herp – handbal  

Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in de basis één keer per vier weken. Deze vergaderingen hebben 

afhankelijk van de geldende maatregelen door de coronacrisis online of op locatie plaats 

gevonden. De vergaderdata stonden op voorhand vast. Tussendoor zijn er regelmatig 

extra vergaderingen geweest om na te denken en uitvoering te kunnen geven aan 

nieuwe coronamaatregelen.  

Tijdens de bestuursvergaderingen werd gesproken en besloten over veel onderwerpen 

van uiteenlopende aard. De nadruk lag dit jaar meer op coördinerende en operationele 

zaken. De coronasituatie in Nederland en de gevolgen voor het uitoefenen van onze 

sporten vroeg de nodige aandacht. Hierdoor zijn strategische en beleidsmatige 

onderwerpen minder aan bod gekomen.  

 

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.   

Met het afscheid van Ferco van Breukelen als voorzitter is er een ervaren bestuurder 

vertrokken. Gelukkig heeft Mark ruime tijd met Ferco mee kunnen kijken en groeide hij 

steeds meer in zijn nieuwe rol. Uiteraard is het door de wisselingen binnen het bestuur 

wel even zoeken geweest naar een goede taak- en werkverdeling.  
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Wedstrijdsecretariaat 

De functie van wedstrijdsecretaris is een van de spilfuncties binnen onze club. Natuurlijk 

sta je als lid niet stil bij het feit dat iemand zorgt dat jij en jouw team beker- en 

competitiewedstrijden kunnen spelen. Dat is een vanzelfsprekendheid. Toch zijn er 

binnen de club mensen vaak dagelijks druk om te zorgen dat alles rondom 

wedstrijdzaken goed geregeld is. Een onzichtbare maar bovenal erg belangrijke functie.  

Het bestuur en de club zijn bijzonder blij met Tino Bultman die deze functie voor zowel 

de jeugdwedstrijden als de wedstrijden van de senioren uitvoerde. 

Ook Eline Kruitbos zorgde er bij de handbalteams voor dat alles goed geregeld en 

gecommuniceerd werd om iedereen zijn wedstrijden te kunnen laten spelen.  

Dank jullie wel! 

Ledenadministratie 

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

(handbal) en Marleen Boxman (voetbal). Alle gegevens liggen vast in sportlink KNVB en 

sportlink NHV, de gezamenlijke databases van clubs en sportbonden. Aan- en 

afmeldingen, als ook wijzigingen gebeurden nagenoeg altijd digitaal via de website en 

kwamen zo direct terecht in de mailbox van de ledenadministratie. Natuurlijk blijven we 

voor de kwaliteit van onze gegevens afhankelijk van de leden zelf. Als wijzigingen niet 

worden doorgegeven, kunnen ze ook niet worden doorgevoerd in de ledenadministratie.  

Inmiddels heeft er ook een overdracht plaats gevonden bij de ledenadministratie 

jeugdvoetbal. Peter Melenhorst neemt dit deel voor zijn rekening en Marleen blijft de 

administratie van de seniorenleden doen.  

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. Lyke 

Postma heeft deze taak afgelopen seizoen overgedragen aan Marleen Boxman.  

Wij bedanken Lyke voor haar inzet de afgelopen jaren. Uiteraard ook dank aan Eline en 

Marleen voor hun inzet in deze vaak onzichtbare, maar erg belangrijke functie binnen de 

vereniging. 

Sponsorplatform 

Het sponsorplatform bestond in seizoen 2020-2021 uit Dennis Lokate, Mark Overkempe 

en Arnoud Oeseburg. Dit seizoen stond veelal in teken van aandacht geven aan de 

sponsoren. Een praatje en een bedankje voor het jarenlang SAMENDOEN gaven de 

benodigde warmte waardoor zij geslaagd zijn de sponsorinkomsten op peil te houden. 

Wij danken het sponsorplatform voor hun inzet! 

Vrienden van Overwetering 

Ook de Vrienden van Overwetering hebben 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. Dank voor jullie bijdrage voor het afgelopen seizoen! 
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Kantine 

Helaas is de kantine maar weinig uren open geweest dit seizoen. Maar door het steeds 

maar open en weer dichtgaan van de kantine en de diverse te hanteren maatregelen 

werd er juist wel het nodige van de vrijwilligers gevraagd. Wij danken hun dan ook voor 

hun inzet en flexibiliteit.  

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 werd er een begin gemaakt met de verdere verduurzaming van ons sportpark 

zoals gepresenteerd op de ALV van vorig seizoen. 

Doel was om alle verduurzamingsplannen dusdanig voor te bereiden dat deze gereed 

zouden zijn bij aanvang seizoen 2021-2022. De aanleg van zonnepanelen is voorbereid 

en zal per seizoen 2021-2022 actief zijn. De warmtepomp zal in augustus 2021 geplaatst 

en de LED-verlichting is gepland voor dec 2021.  

Aan het eind van het seizoen is besloten om op korte termijn het beachveld te realiseren 

zodat de handballeden ook eindelijk weer konden sporten. 

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! 
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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 zal een 

nieuw Technisch Beleidsplan worden 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) gecreëerd. Erik Koudijs heeft deze functie ingevuld en 

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

spelers en trainers een verbeterslag ingezet. 

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. Vanwege corona heeft dit mooie initiatief 

helaas geen doorgang gehad. 

Onder leiding van onze hoofdtrainer Sander Poll heeft het 1e elftal tot en met 11 oktober 

2021 4 wedstrijden gespeeld. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen 2020-2021 

vanwege de Corona situatie. Van de 4 wedstrijden zijn er 3 gewonnen en 1 gelijk 

gespeeld. In deze afgebroken competitie stond Overwetering 3e in de stand.  

Met ingang van dit seizoen is Ed van Beek aangesteld als trainer van het 2e elftal.  

Het seizoen 2020-2021 was Alfred Koers wederom trainer van onze dames. Dames 1 

heeft onder leiding van Alfred Koers het seizoen in de 5e klasse gespeeld.  

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 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.  

Komend seizoen willen we hier een verbeterslag in maken. 
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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. 

Diverse avonden zijn er 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. 

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

 

Samenstelling en taakverdeling 

Handbalcommissie 

• Veerle IJsseldijkn - voorzitter 

• Lynn van Herp - namens HBC in bestuur 

• Annet Elferink 

• Renate de Graaf 

• Bianca Kuiper  

• Eline Kruitbos  

• Joke Albers - notulist 

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.  

Afvaardiging namens de handbal in het hoofdbestuur 

Lynn van Herp 

 

Activiteiten binnen de handbal seizoen 2020-2021 

Corona maatregelen in 2020 / 2021 

Helaas kregen we dit jaar te maken met corona maatregelen en konden we al snel aan 

het begin van het seizoen niet meer onze sport beoefenen. Teamsporten waren een tijd 

niet toegestaan en wedstrijden werden geannuleerd.  

Naast dat er niet meer gesport kon worden, zijn ook veel jaarlijks terugkerende 

activiteiten niet doorgegaan. Zo zijn er geen toernooien gespeeld, de spelregeltest voor 

de jeugd kon niet doorgaan en op de Gait Boerkampdag hebben alleen Dames 3, A1 en 

A2 gespeeld. 

 

Handbalkamp 2021 

Gelukkig was er dit jaar wel een handbalkampdag. De kinderen werden rond 10.00 uur 

verwacht op sportpark Overwetering. Daar werden spelletjes gespeeld. Tussen de 

middag waren er broodjes knakworst en lekkere frietjes. De kinderen vonden het fijn dat 

er toch een dag was samen met elkaar. 

 

 

Beachtoernooi 

Voor de beachcompetitie is een alternatief programma opgezet vanaf het moment dat er 

weer wedstrijden gespeeld mochten worden. Voor de jeugd weer een mooie afleiding.  

Voor het eerst vond dit toernooi ook plaats in Olst. Er is door de vrijwilligers hard 

gewerkt en daarom kon zowel jeugd als senioren genieten van een nieuw aangelegd 

beachveld. Voor velen een nieuwe sport maar onwijs leuk om te doen.  
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Jeugdzaken 

Voor alle jeugdteams gold dat de competitie vroegtijdig is gestopt vanwege de 

coronamaatregelen. Zij hebben aan het einde van het seizoen nog wel buiten kunnen 

trainen op het sportpark en natuurlijk op het nieuwe beachveld.  

Afgelopen seizoen hadden we de volgende teams: 

• 2x A teams 

• geen B team 

• 2x C teams 

• 1x D team 

• 2x E teams 

• 2x F teams 

• geen H team 

Seniorenzaken 

Voor alle seniorenteams gold dat de competitie vroegtijdig is gestopt vanwege de 

coronamaatregelen. Zij hebben aan het einde van het seizoen nog wel buiten kunnen 

trainen op het sportpark en natuurlijk op het nieuwe beachveld.  

De teams zouden uitkomen 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 

nieuwe teammanager van dames 1.  

Dames 3 is getraind door Kees van Duren.  

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

Ook zij hebben voor het eerst getraind op het beachveld. De dames waren zeer 

enthousiast. 

 

Algemene zaken 

Scheidsrechters 

Alle meiden met de B leeftijd hebben een verplichte “handbalmasterz” vanuit de NHV met 

succes behaald.  

Er zijn dit seizoen drie bondsscheidsrechters, drie verenigingsscheidsrechters en zes 

jeugdscheidsrechters actief. Samen zorgden zij er voor dat de leveringsplicht 

ruimschoots werd gehaald en dat alle wedstrijden van de senioren en de jeugd werden 

geleid. Van de zes jeugdscheidsrechters hebben er vier hun praktijk al wel behaald maar 

door Corona helaas hun examen nog niet officieel in ontvangst kunnen afleggen. De 

examens stonden gepland toen de competitie werd stilgelegd. 

De begeleiding van deze jeugdscheidsrechters is verzorgd door vier ervaren bonds- en 

verenigingsscheidsrechters.   
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Zaaldiensten 

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

wisselwerking binnen de teams.  

 

Speelster van het jaar 2020-2021 

Dit seizoen is er helaas geen speelster van het jaar gekozen. Vanwege de corona 

maatregelen is de competitie vroegtijdig gestopt.   

 

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 

• Rudi Logtenberg:  voorzitter, penningmeester, lid algemeen bestuur 

• Marleen Boxman:  secretaris, ledenadministratie jeugdvoetbal 

       (lopende het seizoen ook secretaris algemeen bestuur) 

• Tino Bultman:   wedstrijdsecretaris, jeugdcoördinator JO17 

• Miranda Bos:   coördinator kleding, scheidsrechtercoördinator  

jeugd, jeugdcoördinator 4 tegen 4, JO8 t/m JO11 

• Jan Willem Wunderink:  jeugdcoördinator JO12 en JO13 

• Patrick van der Sluis:  jeugdcoördinator JO14 en JO15 

 

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. 

 

Aan het eind van het seizoen is Marleen Boxman overgestapt naar het hoofdbestuur. 

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten ter aanvulling van 

de jeugdcommissie. Zij zullen aan het begin van het seizoen 2021-2022 mee gaan 

draaien om te bekijken hoe hun rol uitgevoerd kan worden.  

 

Vergaderingen 

(vanwege corona in de meeste gevallen online) 

De jeugdvoetbalcommissie vergaderde in het seizoen 2020-2021 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 2020-2021 de 

jeugdcommissie in het bestuur van Overwetering. Relevante informatie vanuit het 

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

natuurlijk ook onze ‘spreekbuis’ in het bestuur.  

 

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. 
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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. 

Helaas hadden we dit seizoen geen leeftijdscoördinator voor de JO19. Rudi Logtenberg 

heeft deze taak erbij gepakt. 

Voor de ouders van de 4 tegen 4 (veelal ‘nieuw’ binnen onze club) is een 

informatiebijeenkomst gehouden. 

  

Technische zaken 

Afgelopen seizoen werd met 18 teams deelgenomen aan de competitie: 2 teams JO19,  

2 teams JO17, 2 teams JO15, 1 team JO14,  

2 teams JO13, 1 team JO12, 2 teams JO11, 2 teams JO10, 2 teams JO9, 2 teams JO8.  

Daarnaast speelden we met 4 tegen 4 alleen intern. 

 

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. Door het tussentijdse vertrek van de 

trainer van de JO19-2 heeft deze groep meegedraaid met de trainingen van JO19-1 

 

Helaas hebben we alleen aan het begin van het seizoen wedstrijden kunnen spelen en in 

de maand juni (einde van het seizoen) hebben we nog mogelijkheden gehad (voor de 

meeste teams) om in regionaal verband enkele wedstrijden te spelen. Het seizoen is 

daardoor, in tegenstelling tot andere jaren, ook in de maand juni doorgezet. Dit alles 

heeft te maken met het coronavirus dat ervoor gezorgd heeft dat de wedstrijdactiviteiten 

grotendeels stilgelegd zijn. Gelukkig hebben we nog met regelmaat kunnen trainen en is 

er een afwisselend programma (ook voor de zaterdagen onder leiding van Erik Koudijs 

samengesteld) zodat we met eigen leden toch actief het voetbal, binnen alle beperkingen 

konden uitoefenen, 

  

  

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.  

Helaas hebben deze gastheren/gastvrouwen het afgelopen seizoen, vanwege corona, 

weinig voor ons kunnen betekenen, 
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Scheidsrechterzaken 

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

scheidsrechtercoördinator, Miranda Bos. 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 de tweedejaars JO15-spelers de cursus 

jeugdvoetbalscheidsrechter opgestart. Deelname aan die cursus was verplicht. Na 1 

avond hebben we ook deze activiteit vanwege corona moeten staken. Deze jongens 

worden nu meegenomen in de cursus in het komende seizoen. 

  

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. 

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. Helaas konden ook hier weer door corona veel taken niet uitgevoerd worden. 
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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.  

∙         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 helaas niet doorgaan 

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

ook geen Sinterklaasfeest. 

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

en voetbaljeugd, kon ook niet doorgaan.  

∙         Het traditionele oliebollentoernooi vond traditiegetrouw weer eind december 

plaats. Dit jaar hebben we dit vanwege de regelgeving buiten opgepakt 

∙         De gezellige activiteiten aan het einde van het seizoen, zoals jeugdkamp hebben 

we in aangepaste vorm, een eendaagse activiteit laten plaatsvinden. De afsluitende 

teamactiviteiten zijn op eigen wijze ingevuld. 

Helaas waren er dit jaar geen voetbaltoernooien. 

 

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! 

 

  



Jaarverslag 2020-2021  
  
 

 

PAGINA 14     15  

ACTIVITEITEN, PR, WEBSITE EN MEDIA 

Samenstelling en taakverdeling 

De activiteitencommissie bestaat uit: 

 

▪ Mark van Gurp:   algemeen aanspreekpunt, lid algemeen bestuur 

▪ Roos van Breukelen:  activiteiten/ kick-off/ fietstocht 

▪ Ronald Jonkman:  activiteiten/ jaarmarkt/ compostactie 

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

▪ Marcel Nijboer:   compostactie/ nieuwjaarsreceptie 

▪ Bianca Kuiper:  handbal/ grote clubactie 

▪ Myrthe Kappert:  nieuw sinds maart 2022 

▪ Paul Vlaskamp:  nieuw sinds maart 2022 

 

Naast deze vaste samenstelling werden we bij verschillende activiteiten ondersteund door 

diverse leden van onze vereniging.  

 

Activiteiten 

Na de succesvolle kick-off tijdens het jubileumweekend in seizoen 2019-2020 was het de 

wens deze dit seizoen weer op de agenda te zetten. Helaas gooide Corona roet in het 

eten. Dit gold voor meerdere activiteiten helaas. 

September-Oktober: Grote clubactie 

Ook in 2020 heeft de Grote Clubactie weer een mooie bijdrage opgeleverd voor de club. 

Dit keer werd de online verkoop extra gepromoot en de superloten geïntroduceerd. Dit 

resulteerde in een opbrengst van ruim €4.500,-. 

De opbrengst van de actie is gereserveerd voor de realisatie van een watertappunt welke 

we in seizoen 2021-2022 willen realiseren. 

September: Rabo Clubsupport 

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

Rabobank een bedrag van €1.163,- 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 €2.650,- aan ons uitgekeerd! 

Maart: Compostactie 

Dit jaar hebben we de compostactie wel kunnen uitvoeren. Op gepaste wijze in meerdere 

kleine groepen en extra vervoersmiddelen zijn diverse enthousiaste voetbalteams op pad 

geweest om de compost rond te brengen en actief te verkopen. En op twee locaties, 

waardoor er minder kruisingen van mensen waren. Dank aan Paul Kappert en 

Tuincentrum Hollegien voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Dit alles resulteerde in 

een mooie opbrengst van € 2.689,- 
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Website en Media 

De pr/ mediacommissie bestaat uit: 

 

▪ Mark van Gurp:   PR/ website/ social media 

▪ Erik Balster:   websitebeheer 

▪ Mitchell de Graaf: ICT 

▪ Martijn Wessels:  grafische opmaak 

 

Het is door Corona helaas niet gelukt de website in seizoen 2020-2021 live te gaan. Maar 

we hebben wel op de achtergrond de voorbereidingen getroffen zodat we in sept 2021 

live zijn gegaan. 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 naar de mogelijkheden deze te 

upgraden zodat we ook deze wens kunnen afronden. 

 

 

Coronacommunicatie 

In het afgelopen seizoen hebben we weer veel moeten communiceren met onze leden en 

bezoekers.  Zowel online, maar ook offline op ons sportpark middels flyers, 

bewegwijzering etc. Speciale dank gaat uit naar Martijn Wessels voor de opmaak van al 

dit drukwerk! 

 

SLOTWOORD 

Namens het bestuur een heel hartelijk dank voor alle vrijwilligers die in het afgelopen  

seizoen, op welke manier dan ook, actief waren voor en binnen onze club. Zonder jullie 

geen Sc. Overwetering!  

 

Laten we hopen dat we elkaar binnenkort weer in goede gezondheid zienlangs de lijn of 

in de kantine, in de sporthal of bij een van onze activiteiten!  

 

Met die gedachte wensen wij iedereen alsnog een plezierig, sportief en succesvol seizoen 

2021-2022. Met mooie prestaties, maar vooral met plezier in wat je doet en bijdraagt!   

 

Namens het bestuur van Sc. Overwetering,  

 

Ferco van Breukelen/ Mark van Gurp 

voorzitter 


