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Jaarverslag v.v. Sliedrecht seizoen 2015-2016  
  

  

Algemeen  

  

Het seizoen 2015-2016 zal in de clubgeschiedenis ingaan als een seizoen waar we zeker nog aan terug 

zullen denken. Aan de ene kant door verdrietige omstandigheden van o.a. het overlijden van Richard 

Reitsma en, Christina Koers en aan de andere kant de uiteindelijke promotie naar de hoofdklasse aan het 

eind van het seizoen.  

Een seizoen van het 1e elftal wat zo als input kan dienen voor het programma Andere Tijden Sport. 

Halverwege het seizoen 9 punten voor, teruggelopen naar vier, de uitwedstrijd tegen concurrent DFS, wat 

bij winst het kampioenschap zou geven, die werd verloren. En daarna de nacompetitie waar diverse malen 

gedacht werd door een ieder het is afgelopen, maar het 1e kwam toch op het beslissende moment terug. In 

de finale ronde tegen Heienoord werd thuis met 2-0 verloren. Weinig mensen dachten dat het uit nog wat 

zou worden, maar toch winst en na een langs strafschoppenreeks promotie naar de hoofdklasse.  

  

Accommodatie  

  

Nadat in de zomerperiode de leden en de gemeenteraad groen licht hadden gegeven kon gestart worden 

met de uitwerking van de plannen voor een nieuw kunstgrasveld en een nieuwe accommodatie. Op 5 

december 2015 werd ons nieuwe hoofdveld (met kunstgras) officieel geopend. Een nieuw veld met alle 

zaken erom heen waarmee we weer jaren verder kunnen. Daarnaast kan het ook doodeweeks volledig 

benut worden voor trainingen. Begin 2016 werd gestart met fase 2, de nieuwe accommodatie. In overleg 

met architect, gemeente, adviseurs en diverse vrijwilligers werden plannen en tekeningen gemaakt. Deze 

moesten uiteindelijk ook matchen met het beschikbare budget. In de maanden mei/juni 2016 waren we tot 

een eindplan maar toen kwam het bericht dat de gemeenteraad in juni 2017 een besluit gaat nemen over 

het recreatief knooppunt en dus over wel/niet verhuizen. Daarom werden de bouwactiviteiten op verzoek 

van de gemeente on hold gezet en wordt nu gekeken naar tijdelijke oplossingen voor de komende jaren..   

  

Bestuur en commissie  

  

In het 1e kwartaal van 2016 is Hans Kraaijeveld gestopt door omstandigheden met het 

penningmeesterschap. Gelukkig is Albert Visser bereid gevonden om tijdelijk het stokje over te nemen. 

Daarnaast is kantinebeheerster gestopt Ingrid de Groot  lopende het seizoen gestopt en opgevolgd door 

Corrie van der Giessen. De kantinecommissie bestaande uit Hans Kroon en Loek Borsje werd opgevolgd 

door Rob Hasselmeijer en Philip Vet. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond werd Richard van Gelder – 

actief bij de mini-pupillen en de jeugdcommissie gekozen tot vrijwilliger van het jaar.  

  

Ledenaantal  

  

Het aantal leden nam in het seizoen 2015-2016 af door een aantal oorzaken:  

- Strenger beleid, geen contributie betalen, geen lid meer  

- Een dalend aantal vrouwen en meisjes leden  

- Een x-aantal ouder (jeugd) leden die gestopt zijn  

  

:      01-07-2015      01-07-2016  

Senioren    :   380        360            

Junioren    :   350        330    

(min)Pupillen    :   210        200  

Rustenleden    :  200        

Totaal     ;  1140         
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Kampioenen en degradanten  

  

Zo’n 60 teams hebben in het seizoen 2015-2016 meegedaan aan de competitie. Uiteindelijk werd in mei  

2016 de balans opgemaakt. Uiteraard de promotie van 1e, maar daarnaast waren er ook 

kampioenschappen voor B1, B3, D4, E5 en F7. Helaas degradeerde ons 3e en 4e elftal en gaan zij een 

klasse lager spelen.   

   
Technische staf  

Zaterdag-1     : Trainer      - Kees van Loon  

     Leider       - Kock Goedhart  

    : Assistent scheidsrechter - Bart Hilt  

     Verzorger     - Wendy Verhoeven  

 

Zaterdag-2    : Trainer      - Hanno van de Herik  

    : Leider    - Martijn Lughthart 

    : Assistent Scheidsrechter - Frank Lobbezoo  

  

Zaterdag-3      : Trainer      - Joeri Verhoef 

     : Leider       - Teus Visser  

 

A1     : Trainer    - John Verhoeven 

     : Leider    - Theo Peele  

     : Verzorger     - Ton den Dunnen 

 

B1    : Trainer      - Michel Deurwaarder  

 

C1    : Trainer      - Jean Louis Michielse  

 

D1    : Trainer      - Edwin van Kooten  

 

E1    : Trainer      - Danny Struijk  

 

F1    : Trainer      - Wim Koppelaar  

 

O23    : Trainer      - Hanno van den Herik  

     : Leider       - Kees Visser  

 

Dames 1   : Trainer      - Bert Goedhart  

     : Leider       - Dirk Jan de Rover  

 

G-elftal    : Trainer      - Henny van de Graaf  

     : Leider       - Theo Leeuwestein  
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Activiteiten  

  

Er werden afgelopen seizoen weer vele activiteiten georganiseerd o.a.:  

  

- Kerstklaverjastoernooi  

- Vrouwenbingoavond  

- Nieuwjaarreceptie  

- Vrijwilligersavond  

- Van Bragt pupillen Tentenkamp  

- Bedrijven 7-7 toernooi  

- Sponsoravond  

- Volleybal bedrijventoernooi  

- Volleybal tentenkamp/jeugdtoernooi   

- Jeugdactiviteiten van Sinterklaas- tot aan een bingoavond  

  

En natuurlijk voor de 2e maal de Baagercup – een tweedaags spektakel met zo’n 50 teams uit het 

binnenland, buitenland en ruim 100 vrijwilligers die een heel weekend in de touw waren.  

  

Het bestuur bedankt alle leden, sponsoren, vrijwilligers voor wat zij hebben gedaan om al deze activiteiten 

en de lopende zaken mogelijk te maken in het afgelopen seizoen.   

  

  

  
  

  
  


