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Jaarverslag v.v. Sliedrecht seizoen 2017-2018  
Oktober 2018 

 

Algemeen  
Het seizoen 2017-2018 zal de clubgeschiedenis ingaan als een roerig jaar. Het overlijden van 
een aantal leden waaronder voormalig voorzitter Peter van Dommele en Wim Advocaat had 
zeker een impact in de vereniging. Ook de stormschade van januari 2018 waarbij een deel van 
de vernieuwde overkapping van de tribune op het hoofdveld terecht kwam was een 
bijzonderheid. Het seizoen van het 1e elftal verliep in de 1e klas toch wat teleurstellend. Door de 
verliespartijen tegen de onderste ploegen in de 2e helft van het seizoen deden we niet mee voor 
de prijzen. Ook het feit dat het contract met Michel Langerak als trainer niet zou worden verlengd 
per 1 juli 2018 gaf een hoop beroering in de vereniging. Gelukkig waren er ook positieve zaken te 
benoemen zoals de kampioenschappen van vrouwen 1 en J019-1. Tenslotte was dit het 1e 
seizoen met een langere winterstop en doorvoetballen tot eind mei. Jammer was dat toen we 
weer gingen voetbalen eind februari koning winter zijn intreden deed. Dit betekende dat vele 
wedstrijden in kort tijdbestek gespeeld moesten worden en de competitie zelfs voor de B-
categorie met een speelweekend verlengd moest worden. 
  
Accommodatie  
In de laatste maanden van 2017 werden diverse aanpassingen doorgevoerd aan onze 
accommodatie o.a. een nood-dak over de bestaande kleedkamers, nieuwe kozijnen en 
aanpassingen in de kantine, twee tijdelijke kleedkamers met fysioruimte en een uitgebreide 
toiletgroep en het uitbreiden van de bestuurskamer. Inzake de verdere ontwikkelingen over onze 
toekomstige accommodatie was er minder te melden mede door de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart jl. en de tijd die nodig was om een nieuw college van B&W te vormen. 
 

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. Het bestuur vergaderde in principe elke 
donderdag voor iedere thuiswedstrijd van het 1e. Met de meeste commissies werd 2-3 keer in het 
seizoen gesproken en er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. 
De commissie Technische zaken heeft zich verder ontwikkeld en heeft ook de prestatie 
jeugdteams erbij betrokken. Inmiddels heeft de commissie zich gezeteld in de vereniging. Het 
bestuur heeft in overleg met de commissie Technische zaken in de loop van het seizoen 
gesproken en afspraken gemaakt met Paramedisch Centrum Van Twigt voor de medische 
verzorging vanaf het seizoen 2018-2019. 
In het afgelopen jaar heeft Kees Kwakernaak de taak overgenomen van Marco van Tuijl als 
interne scheidsrechter coördinator. Daarbij heeft hij ook een gezorgd voor een club 
scheidrechters cursus waarbij 10 leden hun diploma behaalden. Mede voor deze 
werkzaamheden werd Kees Kwakernaak tijdens de vrijwilligersavond in het zonnetje gezet als 
vrijwilliger van het jaar.  
 
 
 
 
 
 



2 
 

Financieel 
Ook dit seizoen konden we positief afsluiten en gezamenlijk hebben we gezorgd dat we al onze 
verplichtingen na konden komen. In de loop van het seizoen werd ook duidelijk dat ons verzoek 
om te komen tot een fiscale eenheid door de inspecteur van de belastingen werd afgewezen. Wij 
hebben daarom besloten en hebben daar ook veel werk aan verricht om de Stichting Promotie vv 
Sliedrecht en de Stichting Businessclub vv Sliedrecht per 1 juli 2018 in de vereniging te 
integreren. 
 

Ledenaantal  
Het aantal leden daalde in het seizoen 2017-2018 verder.  

Dit wordt veroorzaakt door: 

- Er hebben minder pupillen zich aangemeld als in het verleden. 

- Een strenger beleid – niet betalen – is royeren 

- Leden zijn sneller geneigd; niet meer spelen dan ook geen lid meer. 

  

    01-07-2017   01-07-2018 

 

Senioren   350    340 

Junioren   320    320 

(mini)Pupillen   230    220 

Rustende leden  190    180 

Totaal    1090    1060 

 
 

Kampioenen en degradanten  
De Kampioenen van het afgelopen seizoen zijn o.a.: 

 Vrouwen 1 

 JO19-1  

 J013-5 

 J011-4 

 
Technische staf  
Zaterdag-1     : Trainer      - Michel Langerak  

     Leider      - Philip Vet 

    : Assistent scheidsrechter - Bart Hilt  

     Verzorger     - Wendy Verhoeven  

 

Zaterdag-2    : Trainer      - Hanno van der Herik 

    : Leider    - Cees Visser 

    : Assistent Scheidsrechter - Frank Lobbezoo  

  

Zaterdag-3      : Trainer      - Piet Verhoef 

 

J019-1    : Trainer    - Stefan van Dam 

 

J017-1    : Trainer      - Michel Deurwaarder  
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J015-1    : Trainer      - Wim Koppelaar 

 

J013-1    : Trainer      - Edwin van Kooten 

  

J011-1    : Trainer      - Martijn Lughthart 

 

J09-1    : Trainer      - Danny Kramers 

 

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  

- Nieuwjaarsreceptie  

- Vrijwilligersavond  

- Van Bragt pupillen Tentenkamp  

- Bedrijven 7-7 toernooi  

- Sponsoravond  

- Volleybal bedrijventoernooi i   

- Jeugdactiviteiten van Sinterklaas- tot aan een bingoavond  

  

En natuurlijk voor de 4e maal de Baggercup – een tweedaags spektakel met zo’n 48 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.   


