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Jaarverslag v.v. Sliedrecht seizoen 2021-2022  

December 2022 

 

Algemeen  
Ook in het seizoen 2021-2022 werden we weer geconfronteerd met Corona maatregelen in de 
herfst- en winterperiode. Gelukkig konden in de loop van januari weer langzaam de lichten op 
groen worden gezet en ging de bal in februari 2022 weer rollen. Daardoor konden we gelukkig 
ons jubileum van 110 jaar vieren en werd in de periode februari – juni weer volop competitie 
gevoetbald. De bekercompetities werden wel halverwege het seizoen stop gezet. 
 
De najaars algemene ledenvergadering vond uiteindelijk op 14 februari 2022 plaats nadat deze 
een aantal keren was uitgesteld. De voorjaars algemene ledenvergadering vond op 17 juni 2022 
plaats; aansluitend hieraan werden diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Het was een groot 
aantal omdat de nieuwjaarsrecepties van 2021 en 2022 door Corona niet door konden gaan. 
Twee leden waren 70 jaar lid, namelijk Herman de Groot en Kors Kraayeveld en zij kregen zeker 
de aandacht die daarbij hoort. 
 
Voetbal 
Het 1e elftal deed toch weer mee om de prijzen in de 1e klasse C. Uiteindelijk eindigde het 1e op 
een 4e plaats met 51 punten uit 26 wedstrijden. In de nacompetitie werd in de 1e ronde toch wel 
verrassend gewonnen van Zuidvogels. In de 2e ronde bleek uiteindelijk SDV Barneveld te sterk 
voor een verdere plaatsing. Tevens werd bekend dat Dennis van der Steen na 4 jaar de vv zou 
gaan verlaten en opgevolgd zou worden door Marco Verbeek. Bij de senioren was er o.a. een 
kampioenschap voor het 3e en vrouwen 1. Bij de jeugd viel het kampioenschap van J017-1 in de 
landelijke 7-Divisie na een bewogen competitieverloop op. Verder waren er kampioenschappen 
voor J019-2, J017-2 en een aantal jongere jeugdteams. 
 
Organisatorisch 
In het bestuur waren er geen mutaties in het afgelopen seizoen. Er werd in principe om de twee 
weken vergaderd waarbij in de Corona periode dat online gebeurde. Coen v.d. Waal behaalde 
zijn KNVB-diploma hoofdjeugdopleiding en is met zijn team afgelopen seizoen voortvarend 
verder aan de slag gegaan. De jeugdcommissie en de technische commissie jeugd hebben 
verdere afspraken gemaakt over de rolverdeling en komen in principe 1x per maand bij elkaar. In 
de loop van het seizoen is Jan van Klaveren aangesteld als nieuwe terreinmeester op de 
zaterdagmiddag. 
 
Activiteiten 
De activiteiten in het afgelopen seizoen vonden vooral in de maanden maart t/m juni plaats en 
stonden in het teken van het jubileum. Op 5 maart 2022 was er zeer geslaagde reünie waar vele 
(oude) leden aanwezig waren. De feestavond op 9 april 2022 was meer voor de actief spelende 
leden met veel (harde) muziek en blikjes Bacardi cola. Daarnaast is er een jubileumgids 
uitgebracht en hebben alle teams een bidon set ontvangen. Verder konden we gelukkig weer een 
groot aantal reguliere activiteiten organiseren zoals het Schoolvoetbal (inclusief de regio finales), 
het Pupillententenkamp, het Bedrijventoernooi en de Baggercup. Op de laatste voetbaldag, 
traditioneel de ouder – kinderdag, werden ook de finales gespeeld van de penalty bokaal. 
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Accommodatie  
In het afgelopen seizoen stond de voortgang over de toekomst van de accommodatie weer deels 

stil door de gemeenteraadsverkiezingen en het vormen van een nieuw college van B&W. Dit 

leidde er mede toe dat het bestuur ook tijdelijk de gesprekken heeft opgeschort. Aan het eind van 

het seizoen werden deze wel hervat, waarbij oud lid en ex-international Johan de Kock 

vooralsnog de gesprekken voert met de gemeente. Wel zijn afgelopen seizoen bijna alle paden 

en pleinen voorzien van een nieuwe asfalt laag, wat in ieder geval een beter aanzicht geeft. Ook 

werden op veld E en F nieuwe dug-outs geplaatst. 

 

Financieel 

Een seizoen met diverse perioden o.a. de Corona periode met allerlei maatregelen, maar 

gelukkig konden in 2022 alle evenementen weer doorgaan. Uiteindelijk konden we met positieve 

cijfers het jaar afsluiten. Verder werd besloten om eind van het seizoen de samenwerking met 

administratiekantoor De Basis te beëindigen en intern de zaken weer verder te gaan regelen.   

Lopende het seizoen, mede vanwege het Corona tijdperk, is besloten om de contributie per 1 

januari 2022 niet aan te passen.  

 

Deze waren dan ook als volgt afgelopen seizoen: 

- 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 2021-2022 mede door een groot aantal nieuwe senioren 

aanmeldingen en de beperkte opzeggingen als gevolg van Corona. 

 

01-07-2021   01-07-2022 

 

Senioren   413         442 

Junioren   233         282 

Mini-Pupillen   245                    215 

Rustende leden  175            184 

Totaal             1066       1123 
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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 

     

 J019-1   : Trainer    - Michael Deurwaarder  

 J017-1   : Trainer      - Ricardo Stuurman 

 

 J015-1   : Trainer      - Rick Stuy v.d. Herik                

 J013-1   : Trainer      - Wesley vd Waal 

 

 J011-1             : Trainer      - Sander Klomp/Philip Vet  

 J09-1    : Trainer      - Ahmet Yilmaz 

 

 Vrouwen 1   : Trainer      - Perry van Wijgerden  

 G-elftal   : Trainer      - Kock Goedhart 

 

 Uiteraard bedankt het bestuur alle leden, vrijwilligers voor de inzet in het seizoen 2021-2022. 

 

 

 Bestuur vv Sliedrecht 

 Secretaris Tom Pauw 

 


