Jaarverslag S.V.D.B. seizoen 2019/2020
Het bestuur kwam het afgelopen seizoen ongeveer 5 (normaal gesproken is dit 8 of 9 keer) in
vergadering bijeen in de volgende samenstelling:
Voorzitter
Bert Lammers
Secretaris
Jacqueline Duijvestijn
Penningmeester
Ina Rosies
Voorzitter Voetbal
Wim Popken
Voorzitter Volleybal
Minke van Wering
Voorzitter BALG
vacature
Voorzitter Algemene Zaken
vacature
Belangrijke zaken die jaarlijks in het bestuur aan de orde komen:
• samenwerking jeugdvoetbal
• organisatie evenementen (Veldloop, PinksterVolleybalToernooi)
• website SVDB
• reilen en zeilen van de teams en gesprekken met trainers
• innen van de contributie
• werving leden, donateurs en sponsoren
• financiële zaken
• sponsoring
Jaarlijkse acties met als doel de kas te spekken:
• grote club actie
• werven donateurs en sponsoren
• wijnactie
• paaseitjesactie
• verhuur van sportterrein
• verhuur volleybalnetten
• oliebollenactie
Acties met als doel leden ter werven:
• persoonlijke benadering
• flyers verspreiden
Activiteiten voor leden, vrijwilligers en donateurs:
• wijnproeverij
• Nieuwjaarsborrel vrijwilligers
De volgende toernooien en activiteiten werden door de commissies georganiseerd:
• De Hel van Ekehaar januari 2020 (voorheen Broekstreker Veldloop)
• Kerstvolleybaltoernooi 2019
Voor het uitvoeren van alle activiteiten zijn zowel het bestuur, de commissies en vele vrijwilligers
actief geweest. Bij deze wil het bestuur iedereen van harte bedanken.

Ontwikkeling van de vereniging
Aantal leden en donateurs was per november 2020 als volgt:

Voetbal
Volleybal (incl.
recreatie)
Gymnastiek
Badminton
Loopgroep
Totaal
Donateurs

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

34
52

37
47

50
43

54
45

53
40

60
42

76
44

65
50

62
58

17
0
15
118
80*

14
1
11
110
91

30
2
11
136
94

25
2
13
139
118

19
2
14
128
118

25
2
14
143
111

22
2
18
162
114

33
3
17
168
115

40
5
16
181
114

* Het overzicht van donateurs is opgeschoond. Er bleken nog veel donateurs op te staan die geen donateur meer wilde zijn,
maar niet hadden opgezegd, pas bij inning kwam dit naar voren.

Competitieverloop seizoen 2019/2020
Deelname
Voetbal:
Volleybal:

Loopgroep:
Gymnastiek:

1 heren seniorenteam, 9 jeugdteams met Rolderboys (waar SVDB jeugd in speelt)
1 dames Nevobo seniorenteam, 2 dames recreatieteams, 1 heren
recreatieteam, 2 SVDB-leden spelend bij Dames 1 VV Rolde, 3 SVDB leden
spelend bij B-team VV Rolde, 1 SVDB-lid spelend bij C-team VV Rolde, 1 SVDB
lid spelend bij mini's niveau 5 en 2 SVDB-leden spelend bij mini's niveau 3.
1 groep
17 kinderen.

Resultaten
Voetbal
Wedstrijden en trainingen zijn stil gelegd
Kampioenschappen senioren/junioren:
Geen
Volleybal
Wedstrijden zijn stil gelegd.
Kampioenschappen senioren/junioren:
Geen
Planning seizoen 2020
Voetbal:

1 heren seniorenteams,
1e speelt in reserve 6e klasse
Ongeveer 9 teams bij Rolderboys waar
Jeugdleden van SVDB in spelen.

Trainer: vacature (onderling worden
trainingen geregeld)

Volleybal:

1 dames seniorenteam 2e klasse
3 dames recreatieteams 4e klasse
1 heren recreatieteam 1e klasse
1 damesteam 1 vvRolde, 1e klasse (1 SVDB-lid)
1 A-team, 1e klasse (3 SVDB-leden)
2 C- teams 1e en 2e klasse (2 SVDB-leden)
1 mini team niveau 3 (2 SVDB-leden)

Gymnastiek:

1 gemengde groep (groep 1 t/m 4)
1 gemengde groep (groep 5 t/m 8)
Beweging voor ouderen

Trainer: Marlies Lubben

Loopgroep:

1 groep

Trainer: Karel Vos

Trainer: Jetze Andringa
Trainer: Jetze Andringa
Trainer: Jose Jagt /Hans Franken
Trainer: vvRolde
Trainer: vvRolde
Trainer: vvRolde
Trainer: vvRolde

Samenvatting / conclusie
Het seizoen 2019 / 2020 zullen we niet snel vergeten. In het vroege voorjaar van 2020 moest alles stil
gelegd worden door het Coronavirus. Geen trainingen, geen wedstrijden. Ook geen
Pinkstervolleybaltoernooi. Veel plannen die we hadden voor dit seizoen hebben geen doorgang
kunnen vinden. Gelukkig zijn bijna alle leden en donateurs SVDB trouw gebleven ondanks dat we hen
niet veel konden bieden.
We zijn dit seizoen ook begonnen met beweging voor ouderen. Helaas is dit door de maatregelen
even tijdelijk gestopt. Zodra het weer enigszins kan gaan we daar mee door.
De paaseitjesactie is dit jaar een weggeefactie geworden. Omdat deze viel in de 1e golf van de
Coronabesmettingen kon er niet langs de deuren worden gegaan om de paaseitjes te verkopen. Er is
toen door de jeugdleden van SVDB bij elke bewoner van de Broekstreek een zakje paaseitjes aan de
deur gehangen. Dit werd erg op prijs gesteld.
Ondanks de crisis waarin we zitten, blijven we ons inzetten voor onze leden en om nieuwe leden te
werven. Van belang is dat wij er als vereniging zorg voor blijven dragen dat onze huidige leden met
plezier hun sport kunnen blijven uitoefenen.

