
 

 

 

Een woord vooraf van de voorzitter: 

 

Voor  u ligt de informatiegids van de sportvereniging S.D.O.O., 

de voetbalvereniging uit Heteren. 

S.D.O.O. staat voor Samenspel Doet Ons Overwinnen. De 

vereniging is opgericht 26 mei 1926 en bestaat dus inmiddels al 

meer dan 90 jaar. 

 

Door middel van dit informatieboekje willen wij u kennis laten 

maken met S.D.O.O. U krijgt hierdoor een beeld van onze 

vereniging waaruit blijkt dat de vereniging zowel “oud” (lees: 

senioren) als “jong” (lees: junioren en pupillen) iets te bieden 

heeft. 

 

Hopelijk kunnen wij u als spelend - of steunend lid of als 

sponsor van de vereniging begroeten. Of kom eerst gerust eens 

kijken op onze sportaccommodatie “Bretagne”.  

 

Tot slot wens ik u veel leesplezier toe en wellicht tot ziens op 

onze sportaccommodatie. Want gezamenlijk kunnen wij (nog) 

beter invulling geven aan wat onze vereniging in haar naam laat 

blijken, te weten: Samenspel Doet Ons Overwinnen. 

 

 

Met vriendelijke sportgroet 

Tonny Jansen 

voorzitter s.v. S.D.O.O. 
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Een korte blik in de geschiedenis: 

 

Een groep vrienden vormde de basis voor de vereniging, 

waarvan de leden in 1926 uit jonge fabrieksarbeiders bestond. De 

eerste tien jaar was S.D.O.O. ingedeeld bij de Utrechtse 

Voetbalbond. Het eerste kleedhok was een drooghut op de 

steenfabriek. Op het terrein van de steenfabriek werd ook 

gevoetbald. Vaak moest op zondagmorgen voor de wedstrijd nog 

een “terrein” worden ingericht. De spelers namen een fles water 

mee naar het terrein om zich na afloop van de wedstrijd te 

ontdoen van de ergste modder alvorens weer - veelal per fiets - 

huiswaarts te keren. 

  

De tijden zijn drastisch veranderd. In 1970 werd een aanvang 

gemaakt met de bouw van de vorige accommodatie op het 

industrieterrein. 

In 2005 hebben we de huidige accommodatie betrokken, waarbij 

de tribune geheel door leden van de vereniging tot stand is 

gekomen. 
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Sportvereniging S.D.O.O.: 

 

S.D.O.O. is gehuisvest op sportpark “Bretagne” aan de 

Polderstraat 22 te Heteren. 

De club beschikt over twee speelvelden, waarvan het hoofdveld 

kunstgras is en een trainingsveld. In het clubgebouw bevinden 

zich: zes kleedkamers, twee scheidsrechterkamers, een EHBO 

ruimte, een bestuurskamer, een commissiekamer, een wasruimte, 

CV ruimte en een kantine. 

De accommodatie beschikt over een tribune, met 100 zitplaatsen, 

twee ballenhokken en twee onderhouds/opslag ruimtes. 

 

 

Doelstelling S.D.O.O.: 
 

Het woord ‘voetbalvereniging’ bestaat uit ‘voetbal’ en 

‘vereniging’. Het spreekt voor zich dat een voetbalvereniging 

streeft naar maximale voetbalprestaties. Dit geldt zeker voor de 

selectie-elftallen, maar ook voor de junioren. 

 

In het technisch beleidsplan op hoofdlijnen is een en ander 

duidelijk verwoord. 

(Het technisch beleidsplan is op te vragen bij de secretaris).  

 

S.D.O.O. hecht echter ook aan ‘het verenigd zijn’. Voetbal is 

daarvoor als het ware een bindmiddel. Een ieder die wil 

voetballen, al of niet getalenteerd, is daarom als lid welkom bij 

S.D.O.O.. 
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Bij de jeugd zijn onze inspanningen echter ook gericht op 

overwegingen van ouders die een teamsport als voetbal niet 

alleen als doel maar ook als middel zien. Wij trachten dat waar te 

maken in onze omgang met de jeugd en door het organiseren van 

allerlei nevenactiviteiten zoals jeugdkamp, zeskamp, sinterklaas, 

paaseieren zoeken en schilderen, disco-avonden, etc. 

In het jeugdplan is een en ander duidelijk verwoord. 

(Het jeugdplan is op te vragen bij de secretaris). 

 

 

Bestuur: 
 

Aan het hoofd van de vereniging staat het - door de algemene 

ledenvergadering - gekozen bestuur. Het bestuur heeft de 

algemene leiding. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

secretaris en penningmeester. 

 

 

Naast het bestuur functioneren diverse commissies, te weten: 

Activiteitencommissie; 

Financiële commissie; 

Kantinecommissie; 

Onderhoudscommissie; 

Sponsorcommissie; 

Technische commissie.  

 

Binnen iedere commissie is minimaal één bestuurslid 

vertegenwoordigd, om zo de bestuurlijke betrokkenheid binnen 

de commissie te waarborgen. 
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Commissies: 

 

 Activiteitencommissie: 

 

De activiteitencommissie bestaat uit vrijwilligers binnen onze 

vereniging die als doel hebben om diverse activiteiten voor de 

leden te organiseren, zowel activiteiten direct gericht op voetbal 

als activiteiten die niet direct gericht zijn op voetbal. 

Enkele activiteiten kunnen o.a. zijn: 

Sinterklaas; 

Eieractie; 

Zaalvoetbaltoernooi; 

Jeugdkamp. 

 

 

 Financiële commissie: 

 

Ter ondersteuning van de penningmeester heeft de vereniging 

een financiële commissie, 

Deze bestaat uit: 

Penningmeester, is bestuurlijk verantwoordelijk; 

Administratieve ondersteuning: verantwoordelijk voor de incasso 

en betalingen; 

Administratie kantine: verantwoordelijk voor alle financiële 

aspecten binnen de kantine; 

Administratie sponsoring: verantwoordelijk voor administratieve 

aspecten de sponsoring aangaande. 

Ledenadministratie: verantwoordelijk voor het actueel houden 

van de ledenadministratie. 
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 Kantinecommissie: 
 

Binnen deze commissie wordt zorg gedragen voor de bemensing 

van de kantine tijdens de openingstijden. Daarnaast wordt zorg 

gedragen voor de inkoop van drink- en etenswaren. Onze kantine 

draait met vrijwilligers. Deze vrijwilligers draaien per toerbeurt 

kantinedienst. 

Voelt u zich geroepen om deel uit te gaan maken van deze groep, 

kunt u contact opnemen met de commissieleden of een 

bestuurslid. 

Spelende leden van 18 jaar en ouder moeten, als zij geen ander 

vrijwilligers werk doen binnen onze vereniging, per toerbeurt 

kantinedienst draaien. 

 

 Onderhoudscommissie: 

 

De onderhoudscommissie adviseert het bestuur inzake het te 

plegen onderhoud aan de accommodatie (inclusief 

wedstrijdmaterialen etc.) en zorgt vervolgens – hierbij 

ondersteunt door diverse vrijwilligers – voor realisatie hiervan. 

 

 

 Sponsoring en PR commissie: 

 

De sponsoring neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de 

totale exploitatie van een vereniging. Met dit gegeven in het 

achterhoofd wordt er in commissieverband hard gewerkt aan een 

sponsorbeleid voor onze vereniging. Daarnaast is een goede PR 

belangrijk voor de vereniging. Ook dit behoort tot de taak van 

deze commissie. 
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 Technische commissie (TC): 

 

Waarom een TC?:   

Wij zijn van mening dat een TC met daarbij een duidelijk en 

helder geformuleerd takenpakket een betere waarborg is voor 

goede communicatie onderling (jeugd, senioren, trainers). 

Periodiek vindt afstemming plaats tussen de jeugdcommissie en 

de seniorencommissie. 

 

Organisatie: 

De belangen van de jeugd worden in eerste instantie behartigd 

door de jeugdcommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). 

De belangen van de senioren worden in eerste instantie behartigd 

door de seniorencommissie (inclusief wedstrijdsecretariaat). 

Beide commissies hebben een coördinator. 

 

 

Wetenswaardigheden (op alfabetische volgorde): 

 

 

 Afgelasting: 

 

Afgelasting kan geschieden door de K.N.V.B. Dan wordt het 

gehele programma geschrapt. Ook S.D.O.O. of de vereniging 

waar we op bezoek moeten kan tot afgelasting besluiten. Dit 

geschiedt op zaterdag en/of zondagmorgen.  

Als het gehele programma is afgelast kunt u dit terugvinden op 

pagina 603 van teletekst. De elftallen van S.D.O.O. komen uit in 

district Oost van de K.N.V.B. Veelal worden twee categorieën 

genoemd, te weten: 

Categorie A: standaardelftal (eerste elftal); 

Categorie B: overige seniorenteams en jeugdteams. 
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De afgelastingen worden ook vermeld op onze website 

www.sdoo.nl . 

Afgelasting kan eventueel ook via de app bekend worden. 

 

 Bijzondere omstandigheden: 

 

Ingeval van gezondheid of het karakter van een (jeugd)lid 

aandacht vraagt, geeft u dit dan door aan de leider of trainer van 

het team waar het lid deel van uitmaakt. 

 

 

 Blessures 

 

Als er tijdens een wedstrijd een ernstige blessure ontstaat, dient 

de begeleiding er zorg voor te dragen dat de blessure gemeld 

wordt bij de secretaris. 

Tevens kan er bij de secretaris een verzekeringsformulier 

gekregen worden om e.e.a. te verantwoorden voor de 

verzekering 

 

 

 Competitiestanden: 
 

Op onze website www.sdoo.nl zijn de actuele uitslagen en 

standen te raadplegen. 

 

 

 Contributie: 

 

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari van het jaar. 

Voor contributie bedragen, zie het inlegvel. 
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De verrekening van de contributie en de waskosten vindt plaats 

door middel van incassering vooraf per kwartaal door de 

vereniging ten laste van uw giro- of bankrekeningnummer. 

Hiertoe dient een ‘incassomachtiging’ te worden afgegeven. 

Deze machtigingsformulieren zijn eveneens verkrijgbaar bij de 

ledenadministratie. 

 

 

 Convenant tegen verloedering van de voetbalsport: 
Ook onze vereniging heeft een handtekening gezet ! 

De KNVB wil paal en perk stellen aan de dreigende verloedering 

in de voetbalsport en heeft daarbij de hulp ingeroepen van de 

voetbalverenigingen. Met ondertekening van een convenant 

kunnen de Nederlandse verenigingen hun steun betuigen aan het 

streven om de verbale – en fysieke agressie op en rond de velden 

een halt toe te roepen. En ook onze vereniging ondersteunt deze 

actie! 

 

Ingegeven door het alsmaar stijgend aantal molestaties opende de 

KNVB de aanval op onverlaten die de scheidsrechter of andere 

officials verbaal en/of fysiek belagen. 

 

Naast het verzwaren van de tuchtrechtelijke straffen ziet de bond 

in het convenant één van de middelen waarmee de voetbalwereld 

de normen en waarden weer op peil kan brengen. 

Met de aanvaarding van dit convenant heeft onze vereniging zich 

geschaard achter de volgende gedragsregels. Deze tekst is 

opgenomen in een oorkonde welke aan de vereniging ter 

beschikking is gesteld, nadat is aangegeven dat de hieronder 

vermelde uitgangspunten van het convenant werden 

onderschreven en de hierbij behorende gedragsregels nageleefd 

zullen worden. 
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De ondertekenaars: 

stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig 

handelen jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters 

(clubgrensrechter), tegenstander en supporters; 

veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de 

uitoefening van de voetbalsport; 

benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de 

belangen van de voetbalsport niet te schaden; 

zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport 

betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen 

bevorderen van wederzijds begrip en respect; 

stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde 

gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport en 

verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot 

naleving van de vastgestelde gedragscodes. 

 

 Gedragscodes 

 

De vereniging beschikt over een gedragscode en een alcohol-en 

drugsbeleid, die door alle leden is goedgekeurd. Deze 

gedragscodes zijn een weergave van hoe wij als vereniging met 

elkaar om willen gaan. 

De gedragscodes worden aan nieuwe leden uitgereikt of kan bij 

de secretaris afgehaald worden. 

 

 Jeugdreisjes: 

 

Het is inmiddels traditie dat onze pupillen en junioren aan het 

eind van het voetbalseizoen een weekend ‘op reis’ gaan. Naast 

de financiële bijdrage van de vereniging wordt een eigen 

bijdrage van de jeugdleden gevraagd. 
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Er wordt steeds gezorgd voor voldoende en enthousiaste 

begeleiding, die ook een programma voor de reisjes opstelt. 

Tijdig worden ouders en spelers over deze reisjes geïnformeerd. 

 

 

 Lidmaatschap 

Aanmelden als lid van onze vereniging: 

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of aangemeld worden door 

middel van een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier 

is verkrijgbaar bij de ledenadministratie, of te downloaden van 

de SDOO-site. 

Bij inschrijving als spelend jeugd of seniorenlid van 16 jaar of 

ouder dient ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs te 

worden overgelegd. Nadat een nieuw lid is aangemeld bij de 

KNVB krijgt dit lid een relatienummer. 

Een speler is pas speelgerechtigd als de KNVB een 

relatienummer voor de speler heeft afgegeven en bij spelers 

vanaf de 11 jaar, een digitale spelerspas is afgegeven. 

Inlevering van het ingevulde aanmeldingsformulier, kan 

uitsluitend bij de ledenadministratie. De ledenadministrateur 

beheert de ledenadministratie van de vereniging.  

 

Afmelden als lid van de vereniging: 

 

Afmelden als lid dient – uitsluitend schriftelijk middels het 

afmeldingsformulier– plaats te vinden bij de ledenadministratie. 

Dit afmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de ledenadministratie, 

of te downloaden van de SDOO-site. 
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Echter wel voor 1 juni van dat jaar, anders loopt de 

contributieverplichting – conform de statuten – door. 

Indien men zich tijdens het seizoen afmeldt, loopt de 

contributieverplichting – conform de statuten – door tot 30 juni 

van het seizoen. 

Dit heeft te maken met de afdracht van contributie aan de 

KNVB, die wij per jaar per lid moeten betalen. 

 

Artikel 7 van de statuten behandelt het beëindigen van het 

lidmaatschap. 

Lid 5.a geeft aan: 

“Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen 

het eind van het boekjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van 4 weken.” 

 

Artikel 13 van de statuten behandelt de Geldmiddelen en 

contributie. 

Lid 4 geeft aan: 

“Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, 

blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar 

verschuldigd.” 

 

 

Wijzigen lidmaatschap van onze vereniging 

 

Wijzigingen in het lidmaatschap dienen – uitsluitend schriftelijk 

middels het wijzigingsformulier– plaats te vinden bij de 

ledenadministratie. Dit wijzigingsformulier is verkrijgbaar bij de 

ledenadministratie, of te downloaden van onze website 

www.sdoo.nl.  
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 Proefleden:  

 

Wie de kat nog even uit de boom wil kijken, kan een poosje 

(circa een maand) op proef aan de trainingen deelnemen. 

 

 

 Scheidsrechtergroep: 

  

S.D.O.O. kan al jaren bogen op een kleine eigen 

scheidsrechtergroep. Enige enthousiaste leden binnen onze 

vereniging hebben op zich genomen om wedstrijden van onze 

jeugd en lagere seniorenteams te leiden. Zij hebben daarvoor een 

scheidsrechtercursus gevolgd. 

Een beroep kunnen doen op gediplomeerde scheidsrechters komt 

ook het peil van de wedstrijd ten goede. 

Wellicht bent u ook geïnteresseerd om als clubscheidsrechter 

wedstrijden te fluiten. Neem dan contact op met onze secretaris. 

 

 

 Sportkeuring: 

 

Voorheen was het zo dat elke voetballer een sportkeuring 

onderging en daarna pas speelgerechtigd was. Dat is nu niet meer 

zo. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de speler(ouders). Hebt u 

twijfels, laat u dan eerst door de arts adviseren. 

 

 Sportuitrusting: 

 

Alle teams van S.D.O.O. worden door diverse sponsors voorzien 

van een compleet wedstrijdtenue (soms inclusief inloopshirts, 

trainingspakken en coachjassen). 
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De clubkleuren van s.v. S.D.O.O. zijn als volgt: 

shirt:  rood / wit; 

broek:  wit; 

kousen: rood. 

 

De wedstrijdkleding wordt centraal gewassen. 

Dit om (eventuele) kleurverschillen zo veel mogelijk te 

voorkomen. 

Als bijdrage in de waskosten wordt per kwartaal een vergoeding 

betaald. (Deze wordt gelijktijdig met de contributie geïnd). 

 

Schoenen kan men naar eigen goedvinden aanschaffen. 

Jeugdspelers raden wij met klem voetbalschoenen met vaste 

noppen aan.  

Voor de trainingen zijn eenvoudige sportkleren en een 

trainingspak (en voor zover niet gesponsord ook voor de 

wedstrijden) nodig. Het is verplicht om zowel bij trainingen als 

bij wedstrijden scheenbeschermers te dragen. 

 

 

 Studie: 
Wij zijn van mening dat sporten in zijn algemeenheid geen 

belemmering vormt voor het studeren, integendeel zelfs. 

Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen, dat de studie 

zoveel tijd vergt, dat er geen tijd is voor het bijwonen van een 

training. Het spreekt voor zich dat in zo’n geval de studie 

voorrang krijgt, terwijl er toch in het weekend gevoetbald kan 

worden. Vanzelfsprekend dient in geval van verhindering de 

trainer vooraf te worden ingelicht. 
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 Supportersvereniging: 

 

Mogen wij ons even voorstellen: 

De supportersvereniging van sportvereniging S.D.O.O. 

 

De supportersvereniging is opgericht op 29 september 1986. Zij 

neemt een belangrijke plaats in binnen het gehele S.D.O.O. 

gebeuren. 

Onze leden (circa 135) worden om verschillende redenen lid van 

onze vereniging. 

 

De één om het voetbalgebeuren, gratis toegang voor het 

bijwonen van de thuiswedstrijden. De ander om de eenmaal per 

jaar de gezellige feestavond bij te wonen. Een derde omdat hij/zij 

op deze wijze de sportvereniging S.D.O.O. wil steunen of leren 

kennen. 

 

Elk lid is van harte welkom. Onze contributie is € 15,00 per jaar. 

De binnenkomende gelden aan contributie, acties e.d. worden 

gebruikt voor het algemeen belang van de sv S.D.O.O. 

Spreekt een en ander u aan, wordt dan lid van onze 

supportersvereniging. 

Voor meer informatie bel de secretaris van de 

supportersvereniging S.D.O.O. (telefoonnummer zie inlegvel) 

 

 Team-indeling: 

 

De indeling van de elftallen vindt zoveel mogelijk plaats op basis 

van leeftijd. De technische commissie kan hiervan om bepaalde 

redenen vanaf zien. 

Hiervan wordt u dan gemotiveerd op de hoogte gebracht. 

Peildatum is 1 januari van het lopende jaar. 
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Senioren: 18 jaar en ouder (elftallen en zeventallen) 

 

Junioren:   

JO19    (elftallen) 

JO17    (elftallen) 

JO15    (elftallen) 

 

Pupillen:  

JO13    (elftallen) heel veld 

JO11    (zeventallen) half veld 

JO9    (zestallen) half veld 

JO8    (zestallen) half veld 

 

De minimale leeftijd om spelend lid te worden van de 

vereniging is 5 jaar. 

 

 Trainingen: 

 

Senioren: 

De selectie (1 en 2) traint minimaal 2 maal per week. De overige 

senioren trainen minimaal 1 maal per week. 

 

Junioren: 

De junioren (JO19, JO17 en JO15) trainen 2 maal per week. 

 

Pupillen: 

De JO13  en JO11 en de Meisjes trainen 2 maal per week. 

De JO9 en JO8 pupillen trainen minimaal 1 maal per week. 
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Keeperstraining:  

Voor de keepers van bijna alle elftallen wordt eenmaal per week 

een keeperstraining verzorgd door een speciaal daarvoor 

beschikbare keeperstrainer. 

 

 

 Vervoer: 

 

Spelen wij uit, dan reizen wij per auto. Bij de jeugd rekenen wij 

voor vervoer op de medewerking van de ouders. Gestreefd wordt 

die medewerking zoveel mogelijk te spreiden over de ouders. 

Gelukkig zijn er nogal wat ouders die met plezier bijna altijd de 

wedstrijden van hun kinderen bijwonen. 

 

 

 Verzekering: 

 

Door de vereniging is via de KNVB ten behoeve van alle leden 

zorggedragen voor zowel een aansprakelijkheidsverzekering 

(W.A.) als ongevallenverzekering. 

Om eventueel aanspraak te kunnen maken op deze verzekering 

dient betrokkene, speler of begeleiding, wel lid te zijn van onze 

vereniging. 

 

 

 Website: 

 

S.D.O.O. beschikt over een eigen website. Via www.sdoo.nl  

kan het laatste nieuws over de vereniging worden gelezen. 
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Wedstrijden: 

 

S.D.O.O. 1 t/m 4 en de dames spelen op zondag. 

SDOO 35+ en 45+ spelen op een doordeweekse dag. 

Alle jeugdteams spelen op zaterdag. 

 

 

 Winterpauze: 

 

De competitie loopt van begin september tot eind mei. In de 

winter is er een onderbreking van circa 1 maand voor de junioren 

en senioren tot circa 2 maanden voor de pupillen. 

Die periode overbruggen we zoveel mogelijk op kunstgras of in 

de zaal. De buiten training wordt in de winter, behalve tussen 

Kerstmis en Nieuwjaar, niet onderbroken. 
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