
Ledenvergadering  
NOTULEN 
14-9-2020 

  CLUBHUIS 

 

VERGADERING BELEGD 
DOOR 

Bestuur Sportclub Silvolde 

  

NOTULIST Sander Gries 

VOORZITTER 

Geno Mijnen 
Aanwezige bestuursleden: Roy Liebrand; Theo Jansen; Edwin Tangelder; Sander Gries; Henk 
Janssen; Arie Suselbeek 
Afwezig; Harold Sloot 

AFWEZIG GEMELD Henk Schwartz; Nick Gries; Casper Boegman; Peter Hoes; Casper Gerritsen; (9x) 

 

Agenda 

1. 2. OPENING BESTUURSMEDEDELINGEN  

Covid-19 met alle bijbehorende voorvallen wordt door de voorzitter kort aangehaald 

De Samenwerking met Terborg wordt aangestipt en komt later in de vergadering terug 

Nieuwe tenue 

vrijwilliger 

Na het stoppen van Jacqueline ter Voert is het bestuur er blij te kunnen melden dat Richmond Epping de taken heef 
tovergnomen van Jacqueline 

 

 

3. NOTULEN 30-09-2019  

Pagina 1 geen vragen; pagina 2 geen vragen. Pagina 3 geen vragen.  
 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

4. FINANCIEEL VERSLAG 2019-2020  

Penningmeester Edwin Tangelder presenteert het financiële verslag. De corona crisis heeft ook in Silvolde zijn sporen 
nagelaten 

 

5. VERSLAG KASCOMMISSIE  

Francis van Aken is helaas verhinderd. Joost Thuis brengt verslag uit en complimenteert penningmeester Edwin Tangelder 
met het prima financiële verslag. 
Maurice Kingma neemt de taak in de kascommissie voor komende seizoen samen met Francis van Aken op zich. 

 

6. JAARAGENDA 2020-2021  

Door de coronacrisis is er veel stil komen te liggen. Diverse activiteiten konden i.v.m. de coronacrisis geen doorgang vinden. 
Ook voor de komende periode wordt nog terughouden omgegaan met het organiseren van activiteiten 



 

 

7. SAMENWERKING TERBORG/SILVOLDE  

Ton Sanders geeft uitleg. Er zijn een aantal grote stappen gezet. Met name in de organisatiestructuur is een grote slag 
gemaakt. Men heeft er voor gekozen om dubbele petten te vermijden. 
Er is een overkoepelende commissie gevormd met daarin de beide voorzitters van v.v. Terborg (Marc Neijland) en Spcl, 
Silvolde (Geno Mijnen). Ook Ton Sanders heeft zitting in deze commissie. Daarnaast is er een tweedeling gemaakt. Een 
organisatie tak en een voetbalzaken tak. Manager organisatie Memhet Önal en manager voetbalzaken is Theo Jansen. 
 
Er is een verdeling gemaakt in bovenbouw, middenbouw, onderbouw en meisjes. Ieder met een eigen coördinator. 

 

8. BEGROTING EN VASTSTELLING CONTRIBUTIE 

De door de penningmeester voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. Ook met de vaststelling van de 
contributie is de vergadering akkoord. Door de samenwerking met Terborg zijn er met name bij de jeugd diverse wijzigingen 
in de contributie 

 

9. BESTUURSVERKIEZING  

Harold Sloot 
Na 8 jaar bestuurslid als secretaris houdt Harold het voor gezien. Hij gaat niet verloren voor de club en zal op de 
achtergrond nog zeker actief blijven. 
Helaas kon Harold door omstandigheden niet aanwezig zijn. Op een later moment zal het bestuur terugkomen op het 
stoppen voor Harold. 

Roy Liebrand 
Ook Roy Liebrand is voornemend zijn bestuurstaken te beëindigen. Dit zal het echter niet per direct doen. Hij zal de 
komende periode bestuurslid blijven en lopende project nog afronden. 

Daar alle corona perikelen is het bestuur nog niet toegekomen aan het zoeken van vangers. Dat gaan ze de komende 
periode doen. Zowaar geen eenvoudige opgave. Het bestuur roept de laden dan ook op met het bestuur mee te denken in 
de zoektocht naar een geschikte vervanger. 

 

9. JUBILARISSEN  

Miel Winkelhorst – 25 jaar lid. 
En tussentijdse onderbreking voor een tafeltennis 

Pim Olthuis – 25 jaar lid 

Marco Olthuis – 25 jaar lid 

Willy Sanders – 50 jaar lid (*) 
 

 RONDVRAAG  

Bennie Gries: 
Bij het parkeren op de parkeerplaats op de donderdagavond staan de auto niet altijd in de vakken. Dit maakt het voor de 
duivenwagen lastig om goed bij het duivenlokaal te komen. 
Voorzitter Geno: 
We gaan kijken wat we er mee kunnen doen. 

Pim Olthuis: 
Komt er nog een klussendag? 
Voorzitter Geno: 
Door de coronatoestanden alle extra activiteiten stil gelegd. Vooralsnog geen nieuwe datum gepland. Is wel de bedoeling 
dat hij er weer komt. 
 

Richmond Epping: 
De begroeiing langs de veld is weer erg dicht. Het is moeilijk om er door heen te komen als je een bal wilt pakken. 
Voorzitter Geno: 
We gaan samen met de terreincommissie bekijken wat er mogelijk is. 

Geno Mijnen sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om nog wat te drinken. Iedereen bedankt voor de komst 

 
 

(*) Nawoord jubilaris Willy Sanders 
Na in het zonnetje te zijn gezet door Sander richtte Willy zich kort tot de aanwezigen.  
Op dinsdag 9 december 1969 kwam hij in Silvolde wonen, op maandag 15 december naar school en na drie dagen lid  van 
de voetbalclub.  



Hier zorgde Hans Gerritsen, onderwijzer van klas 5, wel voor! Door lid te worden, maak je sneller vrienden, vond hij.  
Voetballen in de A-3 met als leiders Jan van Londen en Jan Hunting.  
Elk nieuw lid of je nu uit Terborg, Silvolde of welke plaats dan ook komt, wenst Willy hetzelfde gevoel als hij destijds had. 
Een gevoel van: 'je hoort erbij'.  
Het zorgde voor hem persoonlijk voor een snellere gewenning na een verhuizing.  
Als lid, door de jaren heen, betekende lid zijn: er zijn voor elkaar op het veld, maar ook daar buiten. Op het veld plezier 
hebben, samenspelen, opkomen voor elkaar. Buiten het veld er ook voor elkaar zijn b ij leuke dingen bijv. een 
overwinning, een kampioenschap. Maar ook bij verlies, blessures of ander persoonlijk  verdriet er voor elkaar zijn. 
Daarnaast was je vrijwilliger of het nu kantinedienst was, leider of wat dan ook. Je deed iets naast het zelf actie f 
voetballen.  
Terugkomend op het agendapunt eerder in de vergadering 'vrijwilligers' noemde Willy:  
Als de club iets voor jou doet, doe jij ook iets voor de club naast het voetballen! Dat moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn of 
weer worden!  
 

 
 


