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Phoenix
Het	is	een	tijdje	stil	geweest,	maar	het	is	weer
tijd	voor	een	nieuwe	Phoenix,	onze	digitale
nieuwsbrief.

De	naam	is	gekozen	n.a.v.	een	prijsvraag	die
is	uitgeschreven	toen	de	zaterdag-	en
zondagafdeling	van	Sv	Lelystad	67	ieder	hun
eigen	weg	gingen.	Phoenix	komt	van	Feniks.
De	Feniks	is	een	fabeldier	en	in	de	mythologie
is	het	een	reiger	die	uit	zijn	eigen	as	herrijst.	

In	de	Phoenix	zullen	we	de	leden	en
sponsoren	periodiek	informeren	over	de	gang
van	zaken	binnen	de	club,	met	vaste	rubrieken
zoals:	van	de	bestuurstafel,	Het	1e	en	onze
jeugdafdeling.	Ditmaal	vooral	van	de
bestuurstafel.

Van	de	bestuurstafel:	De
Voorzitter
Beste	leden,
	
2020.	Een	historisch	jaar.	Een	jaar	waar	je
bijna	niks	kon	doen,	maar	waar	toch	wel	veel
is	gebeurd.		Een	jaar	dat	in	ons	geheugen	is
gegrift.	Het	seizoen	2020-2021	zijn	we	met
goede	moed	begonnen	met	als	eerste	de
wedstrijd	van	het	seizoen	SVL	–	Batavia.
Ondanks	dat	we	maar	een	beperkt	aantal
toeschouwers	mochten	toelaten	i.v.m.	Covid-
19	was	het	toch	een	zeer	geslaagde	dag.
Covid-19	heeft	ervoor	gezorgd	dat	we	vanaf
half	september	niet	meer	mochten	voetballen.

Ik	moet	zeggen	dat	we	het	wel	hadden
verwacht,	maar	het	is	toch	binnen	de	club	hard
aangekomen.	Wat	je	graag	wilt	doen
(voetballen)	kan	niet	meer.	Je	ideeën	die	je
had	als	trainer,	vrijwilliger	en	bestuur	waren
niet	uit	te	voeren.	Geen	ledenvergadering,
geen	inkomsten	kantine	en	zo	kan	ik	nog	wel
even	doorgaan.	Gelukkig	hebben	we	ook	wat
lichtpunten.	De	jeugd	tot	en	met	17	heeft
gewoon	door	mogen	trainen.	En	het	Rondje
voor	de	club.	Top,	geweldig	wat	daar	op
binnen	is	gekomen.

We	willen	iedereen	nogmaals	bedanken	voor
deze	steun.	Nu	ik	dit	stuk	schrijf	ga	ik	mij
realiseren	wat	voor	leed	Covid-19	aanricht	en
nog	steeds	veroorzaakt.	Het	bestuur	vindt	ook
dat	we	daar	zeker	niet	aan	voorbij	mogen
gaan.	Het	is	een	rare	en	moeilijke	tijd.	Sterkte
en	pas	goed	op	elkaar.	Houd	je	aan	de	regels
van	de	overheid.
	
We	hebben	binnen	het	bestuur	een	afspraak
gemaakt	om	een	Phoenix	eruit	te	laten	gaan.
Deze	is	iets	anders	dan	de	Phoenix	van	de
afgelopen	keer.	Elk	bestuurslid	heeft	een	stuk
geschreven	waar	hij	mee	bezig	is	om	toch	een
beeld	te	krijgen	wat	er	gebeurt	of	waar	we	mee
bezig	zijn.
	
Ed	Verstraate,	voorzitter.
	

Van	de	bestuurstafel:	De
Secretaris
Bezetting	trainers	huis	2021-2022.

Waar	we	het	huidige	seizoen	door	zijn	gegaan
met	trainers	die	de	vereniging	trouw	zijn
gebleven	zijn	we	als	verantwoordelijken	ervoor
gegaan	om	een	kwaliteitsslag	te	slaan	in	ons
trainershuis	voor	seizoen	2021-2022.	Dat	het
niet	makkelijk	zou	worden	stond	voorafgaand
aan	het	“proces”	wel	vast	want	we	zijn	als	Sv
Lelystad	67	niet	in	staat,	en	de	vraag	is	wil	je
dat	als	vereniging,	hoge	vergoedingen	te
betalen.	We	moesten	dus	op	zoek	naar
liefhebbers	en	trainers	die	ook	in	zichzelf
willen	investeren.

Na	gesprekken	met	diverse	trainers	merkten
we	dat	de	open	en	eerlijkheid	over	de
mogelijkheden	en	onmogelijkheden	op	prijs
werd	gesteld.	Dat	niet	iedereen	zich	kon
vinden	in	het	voorstel	wat	hij	vanuit	de	club
kreeg	hadden	we	wel	verwacht	en	dat	er
trainers	het	seizoen	niet	hebben	afgemaakt
sterkt	ons	in	de	keuze	die	we	hebben
gemaakt.

Met	sommige	trainers	waren	we	er	binnen
één	gesprek	wel	uit	en	met	anderen	duurde	de
“onderhandelingen”	wat	langer.	Als
verantwoordelijken	zijn	we	trots	op	het
trainershuis	welke	we	tot	nu	toe	hebben
kunnen	vastleggen,	maar	we	zijn	nog	niet
rond.

Voor	de	onderbouw	kiezen	we	er	komend
seizoen	ook	weer	voor	dat	hoofdtrainers
verantwoordelijk	zijn	voor	hun	hele
leeftijdcategorie.	Dit	houdt	in	dat	het
uitgangspunt	is	dat	elke	speler	uit	een
leeftijdscategorie	dezelfde	oefenstof	krijgt
aangeboden	passend	bij	zijn	of	haar	niveau	en
dat	er	2x	in	de	week	getraind	wordt.	En	dan
het	liefst	1x	op	kunstgras	en	1x	op	natuurgras.

Bij	midden	en	bovenbouw	zal	er	met	alleen	het
eigen	team	getraind	worden.	Voor	enkele
teams	van	deze	afdelingen	is	het	ons	gelukt
om	trainers	van	elders	aan	te	trekken	om	zo
ons	trainershuis	kwalitatief	te	versterken	en
van	nieuwe	input	te	voorzien.
	
Met	het	vastleggen	van	de	hoofdtrainer	van
het	1	elftal	en	zijn	staf	hopen	we	de	opgaande
lijn	te	kunnen	vasthouden.	Met	het	aantrekken
van	een	leergierige	en	enthousiaste	trainer
voor	ons	2e	elftal	en	het	behouden	van	de
trainer	van	ons	3e	elftal	moet	er	voor	de
senioren	een	stabiele	basis	zijn	om	door	te
kunnen	groeien.
	
Voor	onze	dames	en	meidenafdeling	moeten
de	officiële	gesprekken	nog	plaatsvinden	maar
zijn	we	gerust	op	een	goede	bezetting	van	ons
trainershuis	voor	deze	afdeling.
	
Met	enkele	niet	standaardteam	trainers	zijn
ook	al	informele	gesprekken	gevoerd	en	ook
dat	ziet	er	goed	uit.	En	dat	is	onbelangrijk	want
zonder	deze	trainers	kan	een	vereniging	niet!

Al	met	al	kijken	we	met	een	goed	gevoel	naar
het	seizoen	2021-2022.
	
Met	sportieve	groet,

Arjan	Riezebos,
Bestuurslid	voetbalzaken

Van	de	bestuurstafel:
Voetbalzaken
We	hebben	een	roerig	jaar	met	de	pandemie
welke	impact	heeft	op	iedereen.	Voor	U	als	lid
betekent	dit	dat	voor	het	sporten	het	ook
consequenties	heeft	gehad	en	nog	steeds
heeft.	Voor	iedereen	zijn	de	wedstrijden	na	half
oktober	komen	te	vervallen	en	daarnaast	zijn
er	voor	een	deel	van	U	beperkingen	opgelegd
op	de	wijze	van	trainen.

Als	vereniging	hebben	we	alles	aangedaan
wat	mogelijk	was	om	de	faciliteiten
beschikbaar	te	stellen	zodat	er	voor	iedereen
de	gelegenheid	was	om	te	kunnen	sporten
binnen	de	regels	welke	ons	allen	zijn
opgelegd.

We	zijn	verheugd	dat	U	ons	trouw	bent	ten
aanzien	van	het	lidmaatschap	en	dat
waarderen	we	enorm.	Ook	zien	we	een	stijging
in	het	aantal	leden	welke	bij	ons	willen	komen
voetballen	en	ook	oud	leden	welke	weer
terugkomen,	dank	daarvoor.

Voor	onze	vereniging	is	momenteel	naast	de
sponsorgelden	de	contributie	onze	enige	vorm
van	inkomsten	en	die	zijn	essentieel	om	te
kunnen	blijven	voortbestaan.	We	zijn	daarom
U	ook	erg	dankbaar	dat	het	overgrote
merendeel	ook	deze	voldoet	waarbij	ik	een
kanttekening	wil	maken	dat	bij	ongeveer	20%
van	onze	leden	nog	een	achterstand	is.

Mijn	verzoek	is	aan	deze	leden	om	deze
achterstand	in	te	lopen,	mocht	U	twijfelen	of	U
een	achterstand	heeft	of	hoeveel	deze	is	neem
dan	contact	op	met	de	ledenadministratie	via
de	mail	(ledenadministratie@svlelystad.nl).	Ik
zal	U	dan	zo	spoedig	mogelijk	een	antwoord
geven.	Mocht	U	niet	in	de	gelegenheid	de
achterstand	in	één	keer	te	voldoen	dan	is	een
betalingsregeling	bespreekbaar.

Onze	dank	is	groot	daar	we	het	geld	echt
nodig	hebben	om	het	voortbestaan	van	de
vereniging	niet	in	het	gedrang	te	laten	komen.
Daarnaast	wil	ik	alle	vrijwilligers	bedanken
welke	zich	inzetten	en	klaar	staan	voor	de
vereniging.

Zoals	bekend	kennen	we	de
vrijwilligersbijdrage	welke	we	normaliter	2x	per
jaar	innen	naar	leden	welke	geen	invulling
hebben	gegeven	aan	een	vrijwilligerstaak.
Afgelopen	seizoen	zijn	er	tot	op	heden	maar
een	handje	vol	wedstrijd	zaterdagen	geweest
waarbij	dus	ook	niet	iedereen	in	de
gelegenheid	is	geweest	om	een	taak	in	te
vullen.	Fijn	te	zien	is	dat	er	ook	velen	zijn
welke	wekelijks	actief	als	vrijwilliger	zijn.	Om
het	invullen	van	een	taak	een	beetje	in
evenwicht	te	brengen	is	er	binnen	het	bestuur
een	voorstel	besproken	om	toch	een	bijdrage
te	innen	maar	dan	afgestemd	op	de
mogelijkheden	welke	er	geweest	zijn	om	een
taak	in	te	vullen.	We	hebben	daarvoor	een
bijdrage	van	25%	voor	vastgesteld	over	de
periode	augustus	2020	tot	en	met	december
2020	voor	de	leden	welke	volgens	onze
gegevens	geen	vrijwilligerstaak	hebben
uitgevoerd.

Het	zou	de	vereniging	mede	helpen	om	door
een	financieel	zware	tijd	te	komen	als	U	de
vereniging	deze	bijdrage	gunt,	vast	onze	dank
daarvoor.

Bedankt	voor	uw	lidmaatschap	aan	onze
mooie	vereniging	en	met	uw	steun	gaan	we
een	goede	en	gezonde	toekomst	tegemoet.
	
Met	sportieve	groet	en	gezondheid,

Martijn	Laurense,
Secretaris	en	ledenadministratie

Van	de	bestuurstafel:	De
Penningmeesters
Het	is	alweer	een	tijd	geleden	dat	er
een	bestuurswisseling	geweest	is,	nu
bijna	2	jaar	geleden.	Vanaf	deze
periode	zijn	we	druk	bezig	geweest	om
de	financiële	huishouding	op	orde	te
krijgen.	Voor	het	op	orde	krijgen	is	het
maken	van	een	startbalans	en	een
accountantsrapport	essentieel	over	het
seizoen	2018	–	2019.

Het	maken	van	het	accountantsrapport
is	een	hele	bevalling	geworden	doordat
er	gezocht	moest	worden	naar
informatie	daar	wat	we	overgedragen
gekregen	hebben	allesbehalve
compleet	was.	Uiteindelijk	hebben	we
op	24	december	2020	een	eerste
versie	ontvangen	welke	we	intern
hebben	bestudeerd	alsmede	ook	de
gemeente.	Door	Corona	heeft	het
maken	van	een	fysieke	afspraak	met
de	gemeente	en	de	accountant
vertraging	opgelopen	maar	zijn	we	erin
geslaagd	afgelopen	week	deze
gesprekken	te	voeren.	Naar	aanleiding
van	onze	opmerkingen	wordt	het
verslag	aangepast	/	aangevuld	en	geeft
deze	een	beschrijving	van	wat	er	zich
in	seizoen	2018	–	2019	heeft
afgespeeld.	Dan	zijn	we	er	nog	niet
want	we	hebben	nog	niet	een	goed
financiële	startbalans	kunnen
opmaken.	Uit	het	eerste	rapport	van	de
accountant	bleek	dat	er	ten	aanzien
van	de	loonbelasting	en	btw-afdrachten
hiaten	zijn	aangetroffen.	Deze	hiaten
zullen	moeten	worden	ingevuld	en
daarvoor	hebben	we	inmiddels	contact
gezocht	met	de	belastingdienst	om	de
aangiftes	van	2018	en	2019	aan	te
leveren.	Wanneer	deze	ontvangen	zijn
(wat	enkele	weken	kan	duren)	kan	er
gekeken	worden	of	we	alle
puzzelstukken	kunnen	invullen.

Uitgaande	dat	we	dat	voor	elkaar
krijgen	kan	ook	de	balans	opgemaakt
worden	over	ons	eerste	seizoen	als
huidig	bestuur	2019	–	2020.	In	overleg
met	de	gemeente	is	bepaald	dat	we
over	dit	boekjaar	ook	een
accountantsrapport,	ook	wel	een
samenstellingsverklaring	genoemd,
moeten	laten	opmaken.	Deze
verklaring	is	voor	de	gemeente
belangrijk	om	te	laten	zien	dat	we	de
controle	hebben	over	onze	financiële
situatie.
Als	doelstelling	hebben	we	ons	gesteld
om	alles	de	komende	maanden	af	te
ronden	waarbij	we	ernaar	streven	U	na
de	zomervakantie	te	kunnen	berichten
wat	de	resultaten	zijn	van	het
accountantsrapport	over	2018	–	2019
als	mede	over	ons	eerste	boekjaar
onder	het	huidige	bestuur.

Tot	slot	willen	wij	aangeven	dat	we	het
als	vereniging	financieel	heel	erg	lastig
hebben	door	het	achterblijven	van
inkomsten	uit	contributie	en	dat	de
kantine	gesloten	moet	blijven.	Dit
betekent	dat	we	zuinig	moeten	zijn	en
goed	moeten	afwegen	welke	uitgaven
wel	gedaan	kunnen	worden	en	welke
on	hold	gezet	moeten	worden.	We
vertrouwen	erop	dat	U	daar	begrip	voor
heeft	en	we	bedanken	U	allen	voor	de
steun	aan	onze	vereniging,	met	z’n
allen	kunnen	we	de	bal	laten	rollen.

Met	sportieve	groet,

Peter	Terstall	en	Jan	Reiber,														
De	penningmeesters

Martijn	Laurense,
Secretaris																																				

Van	de
Bestuurstafel:
Facilitair,	Onderhoud
en	Redactie
Helaas	is	de	kantine	door	de	Corona
gesloten.	Dit	heeft	wel	ruimte	gegeven
om	naast	het	reguliere	onderhoud	een
keer	goed	op	te	ruimen.	Naast	veel
oude	clubkleding,	oude	administratie
en	troep,	wat	allemaal	weggegooid	is,
is	er	ook	veel	clubhistorie	gevonden.
Plakboeken	vol	krantenknipsels,	club
colberts	uit	een	ver	verleden,	bekers,
vaantjes,	teamfoto's	en	nog	veel	meer.
Gaan	we	vast	wat	leuks	mee	doen	in
de	toekomst.	Zo	blijkt	dat	de	club	veel
historie	heeft	en	ook	eerder	in	roerige
tijden	zat.	Gelukkig	is	het	nu	rustig
binnen	de	club	en	kunnen	we	werken
aan	de	toekomst.
	
Door	het	opruimen	hebben	we	ook
extra	ruimte	kunnen	maken	voor	de
opslag	van	de	winkel	en	de	kleding.
Verder	hebben	we	de	meeste	trainers
al	kunnen	voorzien	van	mooie	jassen,
trainingspakken	en	shirts.
	
Verder	is	de	schakelkast	voor	de
veldverlichting	verplaatst	van	boven	in
de	kantine	naar	beneden	in	het
ballenhok.	Een	stuk	makkelijker	en	nu
is	de	kantine	boven	op	slot	zodat	deze
netjes	blijft.
	
Verder	hebben	we	een	mooie	donatie
kunnen	doen	aan	de	Voedselbank	en
hebben	we	de	afgelopen	maanden
natuurlijk	het	Rondje	voor	de	Club
gehad.	We	hebben	bijna	€	2.000
ontvangen.	Hulde	aan	de	gulle	gevers.
Onder	hen	zijn	SVL	paraplu's	en	ballen
verloot.	De	gelukkigen	hebben	bericht
ontvangen.
	
Meer	hierover	staat	op
https://svlelystad.nl/1/3216/rondje-voor-
de-club/.
	
We	hopen	iedereen	natuurlijk	snel
weer	te	zien	op	ons	mooie	sportpark.
	
Groet	Rob	Pannekoek,
Bestuurslid	Facilitair,	Onderhoud	en
Redactie

Sponsorcie	in
coronatijd
Medio	2019	is	de	sponsorcie	gestart	in
de	nieuwe	samenstelling.	Het	eerste
jaar	hebben	wij	ons	voornamelijk
gericht	op	de	bestaande	sponsoren.
Vanaf	begin	2020	zijn	we	gestart	met
het	actief	benaderen	van	nieuwe
sponsoren.	Na	een	succesvolle	start
gooide	echter	Corona	roet	in	het	eten;
veel	sponsoren	zijn	toch	iets
terughoudender.

Maar	het	is	goed	om	te	melden	dat	in
de	Corona	periode	bijna	al	onze
sponsoren	de	club	trouw	zijn	gebleven
en	wij	er	zelfs	in	geslaagd	zijn	het
sponsorbestand	uit	te	breiden.	Wij
willen	alle	sponsoren	dan	ook	danken
voor	het	gestelde	vertrouwen	in	SV
Lelystad’67.	Aan	onze	leden	doen	we
dan	ook	een	beroep	om	waar	en
zoveel	als	mogelijk	aankopen	en
bestedingen	te	doen	bij	onze
sponsoren.

De	sponsorcie	is	er	de	afgelopen
periode	in	geslaagd	om	ook	nieuwe
sponsoren	aan	de	club	te	binden.
Recent	zijn	Inntens	Klimaattechniek	en
Voerman	Garantiemakelaars/Van
Westrhenen	Voerman
Bedrijfshuisvesting	ingestapt	als	bord-
respectievelijk	doeksponsor.
Binnenkort	leest	u	hier	meer	over	op	de
website.

Andere	nieuwe	sponsoren	zijn:
Als	kledingsponsor	gaat	Unica	Fire
Safety	de	JO8	teams	(volgend	seizoen
JO9)	van	nieuwe	shirts	voorzien,	nadat
zij	al	eerder	de	tenues	van	JO19-1
hebben	gesponsord.
Ons	3e	elftal	loopt	er	binnenkort
piekfijn	bij.	Hanzewerk
(Werven/Uitzenden/Payrollen)	gaat	het
team	van	Sjacco	helemaal	aankleden.
Er	is	er	een	voor	de	vereniging	prima
overeenkomst	gesloten	met	ENGIE
Energie	Nederland	B.V.	Op	de	website
volgt	hier	de	komende	maanden	meer
informatie	over	en	er	komt	een
sponsordoek	van	ENGIE	bij	het
“pleintje”	te	hangen.
Met	ATI	Sistemas	is	een	overeenkomst
afgesloten	en	zij	gaan	als	bordsponsor
onze	club	ondersteunen.

Daarnaast	zijn	er	toezeggingen	van
diverse	sponsoren.	Wij	verwachten
minimaal	27	meter	nieuwe	borden	te
gaan	plaatsen	langs	het	hoofd-	en/of
kunstgrasveld	zodra	alle	activiteiten
weer	starten.	Via	de	website
introduceren	wij	de	sponsoren	als	de
borden	hangen.

Kortom	de	sponsorcie	zit	ook	in
coronatijd	niet	stil.	Mocht	u	als
ondernemer	interesse	hebben	in
sponsoring?	Stuur	een	mail	naar
sponsor@svlelystad.nl.	Graag
bespreken	wij	de	diverse
sponsormogelijkheden	met	u.
	
Sponsorcie	SV	Lelystad’67

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	algemeen@svlelystad.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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