Jaarverslag secretaris over het 72e verenigingsjaar.
Het betreft het voetbalseizoen 2020-2021, van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021
Bestuur en commissies
Het bestuur stond dit seizoen uit de volgende leden:
Herman Klaassen
Wendela Vierhout
Henk v.d. Brink
Johan Rekers
Robbie Jonker
Gerrit Zoet
Paul Evertse
Willemien van Duinen

voorzitter
penningmeester
technische zaken
accommodatiebeheer
wedstrijdzaken
jeugdzaken
ICT
secretaris, ledenadministratie

Door de Covid maatregelen was het in oktober 2020 niet mogelijk een Algemene Ledenvergadering
te houden. In het voorjaar van 2021 zijn Gerrit Zoet en Johan Rekers via een digitale stemming
gekozen als bestuurslid Jeugdzaken en Accommodatiebeheer.
Commissies
Binnen de vereniging zijn er diverse commissies, dit zijn o.a. een jeugd activiteitencommissie,
kantinecommissie, sponsorcommissie, organisatie ITU14, organisatie Menges toernooi, commissie
voor de presentatiegids/nieuwsbrief en de club van 50. Helaas kon er weinig doorgaan en hebben
deze ook minder vergaderd dan normaal gesproken
Financiën
Betreffende de financiële positie van de vereniging verwijzen we naar de jaarrekening van de
penningmeester, deze ligt ter inzage op aanvraag bij de penningmeester.
Leden
Op 1 juli 2020 telde ons ledenbestand 398 leden en op 30 juni 2021 waren dit er 401,
338 mannen en 63 vrouwen.
De vereniging bestond uit vier seniorenelftallen, een 35+ team, een damesteam en 13 jeugdteams.
Lief en leed
Helaas kon de nieuwjaarsreceptie ook niet doorgaan. Twee jubilarissen, Peter van Olst en Geurt de
Zwaan waren 50 jaar lid, zij zijn thuis in het zonnetje gezet en mochten uit handen van Mark van de
Bunte, wethouder van sport, een horloge ontvangen. Onze voorzitter, Herman Klaassen, heeft een
digitale toespraak gehouden.
Senioren
De selectie trainde voor zover mogelijk dit seizoen onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer, William
van t Hul en assistent trainer Ruben Bets.

Tijdlijn Corona maatregelen:
UPDATE 15 APRIL; Het huidige pakket aan maatregelen tegen het coronavirus is verlengd.
UPDATE 11 APRIL; Het bestuur heeft deze week besloten dat de trainingen vanaf maandag 12 april
a.s. weer opgestart kunnen worden volgens het bekende trainingsschema.
UPDATE 28 MAART; Alle trainingen bij onze club worden met ingang van 29-03-2021 gedurende 2
weken (tot 11-04-2021) stilgelegd.
UPDATE 27 MAART; Tot nader order zijn alle activiteiten, trainingen en wedstrijden voor de teams
tot en met O13 van SEH afgelast.
UPDATE 24 MAART; De avondklok is verlengd tot en met 20 april, maar begint per 31 maart wel een
uurtje later. Daardoor gaan we weer terug naar het 'originele' trainingsschema.
UPDATE 9 MAART; De avondklok is verlengd tot en met 30 maart, volwassenen van 27 jaar en ouder
mogen weer in groepjes van maximaal vier personen trainen.
UPDATE 23 FEBRUARI; De lockdown en de avondklok zijn verlengd tot en met 15 maart, wel mogen
jongeren tot en met 26 jaar(!) vanaf 3 maart weer in groepsverband sporten.
UPDATE 3 FEBRUARI; De lockdown is verlengd tot en met minimaal 2 maart. Of de avondklok na 10
februari langer blijft is nog niet duidelijk.
UPDATE 21 JANUARI; Tijdens de avondklok vinden er na 20.30 uur geen activiteiten meer plaats op
het sportpark.
UPDATE 12 JANUARI; Nederland blijft nog tot ten minste 9 februari in lockdown.
UPDATE 15 DECEMBER; Doordat Nederland in een strenge lockdown gaat, gelden er de komende
maand extra maatregelen. Volwassenen mogen enkel alleen of met zijn tweeën sporten
bijvoorbeeld.
UPDATE 9 DECEMBER; De gedeeltelijke lockdown met de bijbehorende maatregelen duurt voort.
UPDATE 18 NOVEMBER; De strengere regels van eerder deze maand zijn met ingang van woensdag
19 november voorbij. De groepsgrootte bij de senioren is weer terug naar maximaal vier personen.
UPDATE 4 NOVEMBER; Vanaf vandaag gaan er voor twee weken strengere regels in. Belangrijkste
verschil is de groepsgrootte bij de senioren: dit was maximaal vier personen en wordt nu niet meer
dan twee personen.
UPDATE 13 OKTOBER; Voorlopig zijn er geen competitiewedstrijden mogelijk door corona.
UPDATE 29 SEPTEMBER; sluiting van de kantine en geen publiek meer bij wedstrijden.

Het tweede elftal trainde o.l.v. Gerrit Zoet, de overige senioren hebben slechts beperkt getraind en
wedstrijden gespeeld.
Het damesteam werd getraind door Erik Witteveen, helaas is deze samenwerking halverwege het
seizoen gestopt en werd dit opgevangen door Willem Kersbergen en Gerrit Zoet.
Jeugd
Zie hiervoor het verslag van de jeugd
Communicatie
Er zijn totaal 8 nieuwsbrieven verstuurd. Veel informatie en nieuws wordt gedeeld via de website,
facebook en Twitter.
De commissie presentatiegids bracht de zevende (online) presentatiegids uit.
ITU 14
Helaas kon ook dit toernooi niet doorgaan.
Club van 50
De club van 50 heeft dit jaar ook geen avond voor de leden georganiseerd.
Menges toernooi
Voor de tweede maal kon dit evenement in juni niet doorgaan. Vanwege het Corona virus moesten
we dit wederom afgelasten. Dit drukt enorm op de financiën van de club.

