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Jaarverslag v.v. Sliedrecht seizoen 2020-2021  

November 2021 

 

Algemeen  
Het seizoen 2020-2021 zal de clubgeschiedenis ingaan als (weer) een verloren seizoen. In 
augustus 2020 werd met het seizoen gestart, maar in de 2e week oktober gingen we voor de 2e 
keer in een lockdown. Een aantal weken later maakte de KNVB bekend dat de competities niet 
meer uitgespeeld zouden worden en er geen promotie/degradatie zou zijn. Met andere woorden 
een seizoen dat eigenlijk niet gespeeld werd. 
 
Gelukkig kon de jeugd wel doortrainen en onderling wedstrijden spelen. Vanaf eind april 2021 
konden ook de senioren weer normaal trainen en spelen en werden nog enkele oefenwedstrijden 
gespeeld. Helaas dit seizoen geen nieuwjaarsreceptie, geen schoolvoetbal, geen 
pupillententenkamp, geen Rabobank Baggercup, geen 7-7 Bedrijventoernooi en een beperkte 
ouder/kinderdag. De kantine was maandenlang dicht en iedere avond waren Corona wachten 
aanwezig om te zorgen dat alleen diegenen, die op het complex mochten 
(trainer/leiders/spelers/commissieleden), er op konden. 
 
De najaars algemene ledenvergadering vond uiteindelijk op 4 februari 2021 online plaats nadat 
deze een aantal keren was uitgesteld. De voorjaars algemene ledenvergadering kon gelukkig op 
1 juli 2021 in de kantine plaatsvinden.   
 
Voetbal 
Toch is er wel gevoetbald en zijn we in augustus 2020 gestart met het seizoen. Het 1e elftal 
mocht ook weer mee doen aan de landelijke TOTO-KNVB beker. In de 1e voorronde werd 
gewonnen van VVSB. Bij Noordwijk uit werd eveneens gewonnen, na het nemen van 
strafschoppen. Vervolgens zou op 1 december 2020 thuis gespeeld worden tegen 
IJsselmeervogels, maar door Corona ging dat helaas niet door. De competitie werd na 4 
speelronden in oktober 2020 weer stopgezet. 
Er waren dus in het seizoen 2020-2021 geen kampioenen of degradanten. 
 
Organisatorisch 
In juli 2020 stopte Martin van Valen als bestuurslid. Raymond Koppelaar is bereid gevonden om 
een deel van zijn taken over te nemen. Hij heeft eerst “stage” gelopen binnen het bestuur en is 
per 1 juli 2021 formeel benoemd in het bestuur. In de loop van het afgelopen seizoen heeft Erwin 
van Kooten besloten om te stoppen als voorzitter van de TC-jeugd. Mede hierdoor en een aantal 
andere wijzigingen heeft dat geleid tot een nieuwe samenstelling van de jeugdcommissie en TC-
jeugd. Bij de technische commissie senioren heeft Kevin de Leur de voorzitters rol overgenomen 
van Ad Slieker. Ook zijn er afspraken gemaakt dat hij regelmatig aanschuift bij de 
bestuursvergaderingen. 
 
Activiteiten 
Vanaf oktober 2020 zijn er geen activiteiten meer gehouden op het sportcomplex.  
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Accommodatie  
Ondanks Corona en de lockdown is er afgelopen seizoen wel gesproken met de gemeente, maar 

zonder enig perspectief. Het bestuur heeft in het voorjaar van 2021 besloten om te gaan voor het 

huidige complex, in plaats van uitzichtloze discussies over het verplaatsen naar Sliedrecht-

Buiten. 

 

Financieel 

Een raar seizoen met (deels) sluiting van het complex en de kantine. Uiteraard had dit gevolgen 

voor de financiën. Anderzijds stopten, omdat er niet meer werd gespeeld, bepaalde kosten en 

vergoedingen en konden we profiteren van overheidsmaateregelen. Dit betekende dat we toch 

met positieve cijfers het jaar konden afsluiten, al hadden we dat allemaal anders gewild. 

Er werd besloten om de contributie per 1 januari 2021 niet aan te passen.  

 

Vanaf 1 januari 2020 zijn de contributies dan ook als volgt: 

- senioren   EUR  21,-- 

- junioren (12-18 jaar)  EUR  15,50 

- pupillen    EUR  13,50 

- mini-pupillen   EUR    4,50 

- 35+/45+ competitie  EUR  13,50 

- rustende leden  EUR    8,50 

- 65+ leden   EUR    4,50 

 

Ledenaantal  
Het aantal leden steeg in het seizoen 2020-2021 iets mede door nieuwe aanmeldingen in 

mei/juni 2021.  

 

-    01-07-2020   01-07-2021 

 

Senioren   381    413 

Junioren   222    233 

Mini-Pupillen   279    245 

Rustende leden  170    175 

Totaal    1052    1066 

 

Technische staf  
 Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste selectieteams:  

 

 Zaterdag-1     : Trainer      - Dennis vd Steen 

     : Assistent trainer  - Jean-Philip Becht 

     : Verzorger     - John Warnar 

      : Keeperstrainer  -: Leon Hoegee  

 

 Zaterdag-2    : Trainer      - Stefan van Dam 

    : Leider    - Joey Rijsdijk 
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 Zaterdag-3   : Trainer    - Hanno vd Herik  

     : Leider    - Kees Visser 

 

 J019-1   : Trainer    - Harrold Oosterum 

 J017-1   : Trainer      - Michel Deurwaarder  

 

 J015-1   : Trainer      - Rick Stuy vd Herik                                                                                              

 J013-1   : Trainer      - Wesley vd Waal 

 

 J011-1   : Trainer      - Ronald Visser/Michel Kroon 

 J09-1    : Trainer      - Patrick van Valen 

 

 Vrouwen 1   : Trainer      - Perry van Wijgerden  

 G-elftal   : Trainer      - Kock Goedhart 

 

 Uiteraard bedankt het bestuur alle leden, vrijwilligers voor de inzet in het seizoen 2020-2021. 

 

 

 Bestuur vv Sliedrecht 

 Secretaris Tom Pauw 


