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Jaarverslag v.v. Sliedrecht seizoen 2016-2017  
Oktober 2017 

 

Algemeen  
Het seizoen 2016-2017 zal in de clubgeschiedenis ingaan als het eerste seizoen in de 
Hoofdklasse. De eerste 80 minuten in de Hoofdklasse waren zeer hoopgevend….: een 0-3 
voorsprong tegen De Jodan Boys uit Gouda leek een logische voortzetting van de uitstekende 
voorbereiding op dat seizoen. Het zou echter geheel anders gaan lopen: de 0-3 voorsprong werd 
in 10 minuten tijd door onze tegenstander omgezet in een 5-3 nederlaag….deze klap zijn we 
eigenlijk niet meer te boven gekomen: ondanks het feit dat er regelmatig goed werd gevoetbald 
slaagden we er niet in om voldoende punten bijeen te sprokkelen om het verblijf in de 
Hoofdklasse te continueren en, na een dramatisch verlopen nacompetitie, zijn we nu dus weer 
terug in de Eerste klasse. 
Verder stond dit seizoen in het teken van het 105 jarig bestaan met een zeer gezellige 
middag/avond op vrijdag 31 maart 2017. 

 Daarnaast was onderwerp van gesprek de accommodatie en de ontwikkelingen. 
 

Accommodatie  
Zoals in de vorige algemene ledenvergadering al aangegeven zijn de oorspronkelijke 
bouwplannen, op verzoek van de gemeente, ‘ on hold’ gezet. Inmiddels is door de gemeenteraad 
besloten dat het Recreatief Knooppunt Sliedrecht definitief doorgaat. De verwachting is dat wij 
medio eind 2019, begin 2020 kunnen gaan starten met de bouw. Tot die tijd zijn wij een 
financiële overbrugging met de gemeente aangegaan. Tevens heeft de gemeente de kosten op 
zich genomen voor de tussentijdse oplossing: nood-dak over bestaande kleedkamers, nieuwe 
kozijnen en aanpassingen in de kantine, twee tijdelijke kleedkamers met fysioruimte en 
uitgebreide toiletgroep en het uitbreiden van de bestuurskamer. Zoals u wellicht heeft kunnen 
zien is er met deze werkzaamheden reeds een aanvang gemaakt. De verwachting is dat e.e.a. 

 24 november a.s. wordt opgeleverd.
De nieuwbouwplannen zoals gemaakt, zijn gelukkig niet voor niets geweest: medio volgend jaar 
zullen de plannen zoals ze waren gemaakt voor de modulaire bouw worden omgezet naar 

 traditionele bouw zodat de eerder gekozen vorm en uitstraling behouden blijft.
 

Bestuur en commissie  
In het bestuur zijn geen wijzigingen geweest in het afgelopen seizoen: wel is er nog steeds een 

 vacature voor een bestuurslid Technische zaken.
Inmiddels is de oprichting van de nieuwe commissie Voetbal Technische Zaken een feit: onder 
leiding van, voorzitter a.i., Ad Slieker is men op dit moment druk bezig om deze commissie 
gestalte te geven. Eerst worden op dit moment die taken en werkzaamheden die in het verleden 
vaak ad-hoc werden uitgevoerd , structureel gewaarborgd door de werkzaamheden over 
meerdere mensen te verdelen zodat ook de continuïteit gedeeltelijk is gewaarborgd . Tevens is 
men op dit moment bezig om de communicatie tussen de prestatielijn sterk te verbeteren, door 
o.a. transparantheid en openheid van vele zaken te geven. Nadat alle werkzaamheden worden 
uitgevoerd  zal alles worden vastgelegd in een technisch beleidsplan.  Dit plan moet dan worden 
geïmplementeerd in de bestaande beleidsplannen van de vereniging. 
Daarnaast zijn deze zomer een aantal jeugdcommissieleden gestopt met hun werkzaamheden. 
Dit betekent dat de nieuwe jeugdcommissie de taken opnieuw heeft verdeeld en zaken heeft 

 opgepakt.  
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Ledenaantal  
Het aantal leden bleef in het seizoen 2016-2017 ongeveer gelijk:  

- We zien een daling van het aantal rustende leden; men stopt met voetballen en ook jet 

lidmaatschap 

- Een dalend aantal vrouwen en meisjes leden  

- Een stijging van het aantal pupillen zowel jongens als meisjes. 

  

    01-07-2016   01-07-2017 

 

Senioren   360    350 

Junioren   330    310 

(mini)Pupillen   200    230 

Rustende leden  200    190 

Totaal    1090    1090 

 
 

Kampioenen en degradanten  
 De Kampioenen van het afgelopen seizoen zijn:

-  45+            
-  JO17-2 
-  JO13-1  (D jeugd) - promotie naar 3e divisie landelijk 
-  JO13-3
-  JO11-4
-  JO9-6
-  JO8-1

Het derde elftal promoveerde niet via de nacompetitie maar later mocht men toch promoveren 

omdat er een plek openviel. 

   

Technische staf  
Zaterdag-1     : Trainer      - Michel Langerak  

     Leider      - Ad Slieker 

    : Assistent scheidsrechter - Bart Hilt  

     Verzorger     - Wendy Verhoeven  

 

Zaterdag-2    : Trainer      - Ron Vlot  

    : Leider    - Martijn Lughthart 

    : Assistent Scheidsrechter - Frank Lobbezoo  

  

Zaterdag-3      : Trainer      - Anton Visser 

 

J019-1    : Trainer    - Hanno vd Herik 

 

J017-1    : Trainer      - Michel Deurwaarder  

 

J015-1    : Trainer      - Jean Louis Michielse  

 

J013-1    : Trainer      - Edwin van Kooten  
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J011-1    : Trainer      - Henk vt Hoogjk  

 

J09-1    : Trainer      - Wim Koppelaar  

 

O23    : Trainer    - Sjoerd vd Waal/Stefan van Dam 

 

Vrouwen 1   : Trainer      - Perry van Wijgerden  

  

G-elftal    : Trainer      - Kock Goedhart 

 

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 3e maal de Baggercup – 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.   


