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Someren, oktober 2017 

Jaarverslag 2016-2017 SV Someren 
 
Inleiding 
Beste leden en belangstellenden van SV Someren, 
Het Dagelijks Bestuur van SV Someren brengt voor u verslag uit van het afgelopen seizoen. 
Middels teksten en foto’s, nemen we u mee in de tijd van het afgelopen jaar. 
 
Allereerst de ledenzaken. 
 
Ontvallen leden 
In het seizoen 2016-2017 zijn ons een drietal leden ontvallen: 
- Oktober: Paul Haazen  

Paul overleed plotseling door een auto-ongeluk. Hij was sinds 2010 lid, en droeg met trots 
nummer 8 in het team Someren 7. 
Hij was een voorhoedespeler en bekend van zijn curveballen. 

- Januari: Piet Lomans 
Piet Lomans is op 84-jarige leeftijd overleden. Piet, telg uit een 
groot voetbalgezin dat decennialang actief was bij onze 
vereniging, was nog steeds verbonden aan SV Someren als 
donateur, trouwe supporter en bekend gezicht aan de 
stamtafel. In het verleden was Piet actief als lid van terrein- en 
materialencommissie. Bij diverse bouwwerkzaamheden was hij, 
samen met zijn maat Gerard Swinkels, verantwoordelijk voor de 
metselwerkzaamheden. 
Februari: Jo van Seggelen 
Op 21 februari ontvingen we het trieste bericht dat Jo van Seggelen is overleden. 
Jo werd lid van SV Someren in 1966. Als inwoner van d’ End was hij ‘het technische manusje van 
alles’ op ons sportpark. Hij werd al direct betrokken bij de bouw van de eerste kantine in 1970-
1971. Jo is vroeger jarenlang actief geweest binnen de recreatiecommissie. Verder was hij ook 
actief binnen de Vut-club en had hij een grote inbreng bij de bouw van onze kantine, de 
kleedlokalen en de bestuurskamer. In 2004 werd Jo Vrijwilliger van het Jaar. 

 
Geboren  

- Diverse leden van de voetbalclub hebben, door gezinsuitbreiding, weer gezorgd voor de mogelijke 
toekomstige aanwas van de mini’s:  

4 sept. ’16 Lev Roijakkers: 
zoon van Niels (leider Someren 2) en Dorien Roijakkers  

26 okt. ‘16 Daan van Maris: 
zoon van Thijs (speler Someren 6) en Mirjan van Maris-
Donkers 

1 nov. ’16 Sef van Lierop: 
zoon van Hennie (speler Someren 6) en Loes van 
Lierop. 

18 feb. ’17 Charlie Mulder: 
dochter van Coen en Steffie Mulder en het zusje van 
Cis en Saartje. Coen is oud-speler van Someren 1 en 
momenteel donateur+. 

23 mrt ’17 Imke de Bont: 
Imke is de dochter van Dries en Anoek de Bont en het 
zusje van Joep. Dries is donateur. 
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25 mrt ’17 Finn Steenstra: 
zoon van Ties en Marieke Steenstra en het broertje van Tijn.  
Ties is leider van Someren 3 en hoofdsponsor van de Jeugdafdeling.  

1 jun ’17 Sofie van Santvoort:  
Sofie is de dochter van Rob en Yvette van Santvoort. Rob is speler van Someren 4. 

27 jul ’17: Niek Meeuws. 
Niek is de zoon van Tommy en Anne Meeuws en het broertje van Luuk en Daan. Tommy is 
speler van Someren 4 en lid van de sponsorcommissie. 

3 okt. ’17: Luca Vlemmix. 
Luca is de zoon van Pieter en Kim Vlemmix en het broertje van Milan. 
Pieter is speler van Someren 11 en leider van JO19-2. 

 
Ledenaantal 
Bij aanvang van seizoen 2017-2018 zijn we een trotse club met meer dan 1.300 leden. Het aantal 
leden blijft de afgelopen jaren op een gelijkwaardig niveau. 
De leden zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën, waarbij de jeugd de hoofdmoot uitmaakt. 
 

 
 
Speerpunten van het bestuur 
Waaraan heeft het bestuur het afgelopen seizoen zijn aandacht besteed? Dit zijn, onder andere, het 
Vrouwenvoetbal en de opzet van een Voetbaltechnische Commissie. 
 
Vrouwenvoetbal ontwikkelingen 
Op 22 mei hebben bestuursleden van Someren en NWC samen met KNVB gesproken over de 
mogelijkheden van samenwerking in het meisjes- & damesvoetbal.  
In deze speelt het kleine kernenverhaal en de versnippering van het m/d-voetbal in de regio ook een 
rol. De voetbalverenigingen in de regio hebben een erecode om leden niet te gaan werven bij andere 
clubs om het “bestaansrecht” van de clubs niet te ondermijnen. Daarnaast heeft het m/d-voetbal 
concurrentie van het korfbal. 
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Zowel Someren als NWC Asten hebben de afgelopen jaren te maken met een sterke groei van het 
aantal vrouwelijke voetballers. Door de samenwerking worden de krachten gebundeld zodat 

voetbalsters op hun eigen niveau 
kunnen spelen, van recreatie- tot en 
met prestatievoetbal.  
Op 14 juli 2017 wordt door voorzitters 
van Someren en NWC een 
samenwerkingsovereenkomst getekend 
voor de duur van 1 jaar. In het seizoen 
2017-2018 krijgt de samenwerking 
inhoud door het vormen van twee 
combinatieteams binnen de prestatieve 
vrouwenteams van Someren en NWC. 
Voor de recreatieve vrouwenteams 
verandert er niets.   
In de loop van het seizoen 2017-2018 zal 

de samenwerking verder vorm krijgen. Hierbij is het streven om ook voor het meidenvoetbal in Asten 
en Someren een goede en brede basis te vormen waarbinnen meiden met plezier kunnen voetballen 
en zich kunnen ontwikkelen. 
 
VTC ontwikkelingen 
Op 12 december 2016 is er vanuit het bestuur een kick-off geweest van een voetbaltechnische 
commissie in oprichting. In januari heeft deze 
commissie diverse keren overleg gevoerd. 
Op 9 februari 2017 heeft deze VTC een 1e presentatie 
verzorgd aan het hoofdbestuur. Deze presentatie is 
op 22 februari ook gedaan aan Jeugdbestuur en 
groepstrainers.  
Op 5 april 2017 werd vervolgens in een druk bezochte 
kantine een ingelaste Ledenvergadering gehouden 
met als thema ‘Jeugdopleiding SV Someren naar 
hoger plan’. 
 
De VTC heeft hiermee richting en uitvoering gegeven aan een plan om het opleidingskarakter van de 
vereniging te versterken, en de visie van het bestuur te verwezenlijken. 
Het meest in het oog springende van de avond was de nieuwe structuur van de voetbaltechnische 
organisatie, die aan de leden werd voorgesteld. Daarin zijn er naast een Hoofd Opleiding, een 3-tal 
Coaches, namelijk een Coach A-B, een Coach C-D en een Coach E-F voorgesteld. De bekende 
elementen uit de huidige structuur met groepstrainer per afdeling en voor de keepers blijft van 
kracht, maar de nieuwe coaches zullen vooral met écht voetbaltechnische zaken aan de slag gaan. 
Vervolgens werd door de VTC bekend gemaakt dat er ook een nieuw budget is gesteld voor deze 
structuur, waarin er voor Hoofd Opleidingen en de 3 Coaches vergoedingen worden geboden. Ook 
voor de prestatietrainers van JO19, JO17 en JO15 wordt voorgesteld om (een gedeelte van) 
vrijwilligers vergoedingen beschikbaar te stellen. Hoewel er in het hoofdbestuur een akkoord is op dit 
aangevraagde budget, wilde het bestuur graag draagvlak hebben voor deze beslissing; daarom werd 
er aan de leden om een reactie gevraagd. Na een uitwisseling van meningen en argumenten met de 
leden werd het totale voorstel van de VTC door een ruime meerderheid gesteund. 
Op 29 april 2017 zijn er daartoe liefst 5 trainers ingeschreven voor de KNVB-trainersopleiding UEFA-C 
Jeugd.  
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Ondertussen is VTC verder druk bezig geweest om de nieuwe functies in te vullen met goede 
kandidaten. Dat heeft ertoe geleid dat op 2 sept. 2017 de VTC binnen de nieuw opgezette leiders-
/trainersvergadering een uitgebreide presentatie kon verzorgen over de koers en de invullingen. 
 
Nieuwe benamingen van de jeugdelftallen: 
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de 
plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). 
J staat voor jeugdcompetitie, dus zowel  jongens als meiden. 
Waarom veranderen de aanduidingen? 
Omdat deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De 
kwaliteit van het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al 
sprake van. 

Het jeugdvoetbal in de onderbouw zal veranderen, 
want er zal gevoetbald worden voor JO-6: 2 tegen 2, 
JO-7: 4 tegen 4, JO-10: 6 tegen 6 en JO-12: 8 tegen 8. 
Een flinke verandering, maar ook wij zijn overtuigd 
van het nut van met name meer balcontacten voor 
onze jeugd.  
 

 
Een chronologisch verslag van wat er gebeurde het afgelopen seizoen bij SV Someren: 
 
Augustus 2016: 
Commissie Normen en Waarden pakt ongewenst gedrag aan 
We zijn begonnen met het benoemen en de aanpak van ongewenst gedrag binnen SV Someren. 
Hiervoor zijn we gaan werken met 2 vertrouwenspersonen. 
De interne vertrouwenspersoon is Henk Manders en de externe 
persoon is Arabella Ganzeman. Punten van aandacht zijn 
Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en 
discriminatie. Gelukkig hebben we afgelopen seizoen geen 
gebruik hoeven te maken van deze diensten. 
 
September 2016 
Mieke Hollanders benoemd tot erelid:  
Tijdens de jaarvergadering 2016 is afscheid genomen van Mieke Hollanders als bestuurslid van het 
dagelijks- en hoofdbestuur.  

Mieke werd in 2003 bestuursnotuliste voor een periode van 3 jaar. 
In 2006 is ze voorzitter van de communicatiecommissie geworden en 
alsmede lid van het dagelijks- en hoofdbestuur. 
Onder haar verantwoordelijkheid is de communicatiecommissie geworden 
zoals die nu is, met al haar functies waar we trots op zijn als club. Denk aan 
de nieuwe website, club-TV, twitter-account, radio, foto’s, archief, 
infoboekje, clubblad, omroepers, wedstrijdverslagen en de vele 
nieuwsberichten. 
Mieke gaf al die tijd op een prettige en gedreven manier leiding aan de 
commissie. 
 

Als dagelijks- en hoofdbestuurder heeft ze ook zeker haar bijdrage geleverd. Voor de jarenlange inzet 
en verdiensten, heeft het bestuur Mieke benoemd tot erelid van SV Someren. 
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Oktober 2016 
Rubbergranulaat 
Bericht over rubbergranulaat in kunstgras verschijnt in de media. 
De onrust is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van 
Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. 
Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet 
dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot 
risico’s voor de gezondheid. 
Er is geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. 
Het bestuur heeft zich hierbij aangesloten. 
 
De Biercantus 
Beter nieuws in oktober betreft het hoogtepunt, “de Biercantus”. 

 
Zondag 23 oktober vond de tweede editie van de 
Biercantus plaats en het was weer een enorm spektakel. 
Het was wederom schitterend om te zien wat voor een 
geweldige sfeer er heerst tussen de diverse leden. 
 
 
 
 

Leden die alleen maar één doel hebben op zo’n dag: 
feest vieren. 
 
 
 
 
November 2016: 
Rabo-clubkas-campagne 
Deze actie heeft een bijdrage opgeleverd van € 2.385,-. 
Geweldig mooi dat de leden in groten getale hebben gestemd op de club. 
De opbrengst zal ten goede komen aan de bouw van een pannaveld, wat de 
club voornemens is te gaan realiseren. Helaas ondervinden we nog vertraging 
in de realisatie hiervan. 
 
Alcoholcontrole 
De commissie Normen en Waarden heeft weer hun ludieke, maar zinvolle alcoholcontrole, 

gehouden, waardoor bij diverse leden het besef is 
gegroeid dat je er inderdaad verstandig mee moet 
omgaan. 
Altijd blijven denken aan het niet rijden onder invloed! 
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Zwarte Pietentraining 
Op woensdagavond 23 november was het weer zover: Sinterklaas had zijn 
zwarte Pieten opdracht gegeven om een voetbaltraining te komen geven bij 
SV Someren.  

Meer dan 80 kinderen, de mini’s en de F jeugd, 
deden leuke voetbalspellen, onder leiding van de 
zwarte Pieten. 
 
Er werd heel fanatiek getraind met verschillende 
leuke spellen, zoals pakjes van doelen schieten en 
penalty’s nemen met zwarte Piet als doelman. Je 
kon wel zien dat de Pieten beter op een dak 
kunnen klimmen dan voetballen. 
 
De zwarte Pieten hadden voor ieder kind nog een leuk presentje en 
beloofden dat ze volgend jaar weer terug zouden komen. 

 
December 2016: 
Een drukke maand met allerlei activiteiten: 
 
d’n Blauw-Witte Geiut Quiz 
Wie ‘wit’ het meeste? Met geweldige vragen, opgezet 
door Tim, Thom en Junis, werd er weer een leuke quiz 
gehouden. 
Wederom is het een groot succes en voor herhaling 
vatbaar. 
 
 
 
 
 
 
Grote Clubactie 
Op 8 december vond de trekking van de grote clubactie plaats. De actie- en sponsorcommissie willen 
alle jeugdleden en senioren-elftallen danken voor de inzet en verkoop van de loten. 

80% Van de opbrengst komt ten goede aan de 
clubkas van SV Someren. 
Berry Jacobs, voorzitter van de Jeugdcommissie, 
heeft de winnaars van de ‘Grote Club-actie’ 
gehuldigd, omdat deze jeugdleden de meeste loten 
hebben verkocht namens onze club. 
Van JO9 zijn dat Jip v/d Ven samen met Stan 
Tomassen, JO11 Roos Janssen (niet op foto) en JO13 
Roel v. Otterdijk. 
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Thema-avond “medische begeleiding/teambuilding (top)sport” 
De door het bestuur georganiseerde thema-avond is met recht geslaagd te 
noemen. 
 
Onder regie van Paul vd Weerden werden 3 
interessante sprekers ontvangen, te weten Paul 
zelf, maar ook Ward van Soest, orthopedisch 
chirurg en clubarts van 
PSV 
en Mink vd Weerden, 
Topsporter en hockey-
international. 

 
De sprekers kregen alle aandacht van de 
aanwezigen. 
Dergelijke bijeenkomsten wil het bestuur graag vaker gaan houden. 
 
 
Kerstviering 
Niet weg te denken elk jaar, is de kerstavond met volop entertainment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erg gezellig wederom. 
 
 
 
Januari 2017:  
Nieuwjaarsreceptie 
Aftrap van het nieuwe jaar start met de nieuwjaarsreceptie in de kantine van SV Someren. 
In het voorprogramma van de receptie vond de inmiddels ook traditionele wedstrijd tussen 
jeugdleiders en -trainers plaats. 
Antoon Sonnemans maakte van de gelegenheid gebruik om 
tijdens zijn speech bekend te maken dat Jürgen de Haan ook 
in seizoen 2017/2018 de hoofdtrainer van SV Someren zal 
zijn. Jürgen heeft laten zien dat zijn werkwijze uitstekend is en 
dat hij daarmee goed bij onze selectie en vereniging past. 
Dat is het enige wat voor ons telt. Bovendien stellen wij de 
betrokkenheid van Jürgen voor ons jeugdvoetbal heel erg op prijs. 
Verder maakt de voorzitter gebruik van de gelegenheid om alle leden, vrijwilligers, commissies, 
bestuursleden en niet te vergeten de sponsors, te bedanken voor hun inzet in 2016, en een geweldig 
2017 toe te wensen. 
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Someren 1  
SV Someren lijkt klaar voor de hervatting van de competitie. 

Op 22 januari is daar de derby Someren-NWC:  
In deze oefenwedstrijd controleerde Someren 
de wedstrijd en kwam nauwelijks in de 
problemen. De slotfase werd ontsierd door een 
schandalige overtreding van NWC; met een 
vliegende tackle werd getracht de ingevallen Bas 
Boonman af te stoppen. Tot opluchting van 
iedereen kon Boonman de tackle net ontwijken. 
Rode kaart werd getoond. Eindstand 3-0 voor de 
blauw-witten. 
2 Weken later zou de competitie hervat worden 
na de winterstop. 

 
Maart 2017: 
Frühlingfest  
Op 26 maart was alweer de derde editie van ‘Das 
Frühlingsfest’. Als je denkt aan lekkere pullen bier en 
‘bratwursten’, dan denk je aan 'Das Frühlingsfest'. 
Verbondenheid en teambuilding zijn hier aan de 
orde. 

 
 
 
 
April 2017: 
Reünie R.K.Z.S.V. - SV Someren kampioenswedstrijden mei 1977  

In 1977 eindigden de teams van RKZSV 
en SV Someren in de 1e klasse 106 H 
onderafdeling gelijk qua punten en 
doelsaldo in de voetbalcompetitie 
Beide vaandelteams speelden daarna 
twee beslissingswedstrijden. De 
competitiekampioen moest worden 
gevonden via penalty-schieten. Na 14 
penalties was de stand nog gelijk. 
Uiteindelijk werd RKZSV kampioen. 
Op 9 april 2017 vond er een reünie plaats 
tussen de spelers van weleer. 
Een fijn weerzien van oude bekenden. 
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Someren 1 ; water tot aan de lippen  
De resultaten van Someren zijn de 
laatste weken van april uiterst 
teleurstellend. 
Daar waar het team voor de winterstop 
goed presteerde en met achttien 
punten stevig in de middenmoot stond, 
staat het water tot aan de lippen, met 
nog vijf wedstrijden te spelen.  
 
Rechtstreekse handhaving lijkt een 
onmogelijke opgave te worden. 
 
 
 
Mei 2017: 
Uitreiking voetbaldiploma's Mini's 
Voor het derde jaar werden 
voetbaldiploma’s uitgereikt aan de 
mini’s. Al twee jaar een enorm 
succes en het gehele seizoen 
kijken de Mini’s van onze club hier 
reikhalzend naar uit. Ze hebben hard 
geoefend op dribbelen, drijven, 
stoppen, schaar, bal terugtrekken, 
schieten etc. etc.. Maar liefst een 
dertigtal kinderen komen dit seizoen 
in aanmerking voor een diploma. 
Nog nooit eerder was de deelname zo 
groot. Iedere week komen er weer nieuwe Mini’s bij 
en daar is SV Someren maar wat trots op. 
Veel dank aan de enthousiaste trainers 
van de Mini’s seizoen 2016- 2017, welke waren, 
natuurlijk Broer Hilverda en Harrie Boerekamp, 
alsmede Hassan Hassan en Bo Rijkers. 

 
 
Larco hoofdsponsor 
Het bestuur was verheugd te kunnen mededelen dat hoofdsponsor Larco Foods B.V. het contract 
met SV Someren heeft verlengd met 5 jaar. 
Geweldig nieuws. 
Larco Foods B.V. schenkt SV Someren wederom 
voor vijf jaar het vertrouwen. 
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E-F- Mini toernooi 
Zaterdag 20 mei stond De Potacker weer in het teken van het 
jaarlijkse E, F en Mini-toernooi. Dit jaar waren er maar liefst 
64 deelnemende teams. 
De deelnemende teams kwamen uit Brabant, Limburg en 
Noord-Holland. 
De F- en Mini-teams 
spelen hun toernooi in de 
ochtend, en in de middag 
spelen de E-teams.  
Het toernooi staat vooral 

in het teken van sportiviteit en gezelligheid, en staat de prestatie 
nog niet voorop. 
 
 
E-Jeugdkamp 2017 
Nadat het E-Jeugdkamp van vorig jaar 
ontzettend gezellig en leuk is verlopen, 
waren de verwachtingen 
voor het E-Jeugdkamp van dit jaar dan 
ook weer hooggespannen. 
Het weer zat ook dit jaar weer mee en 
aan het einde van het weekend zagen 
de kinderen (en begeleiding) er 
moe maar voldaan uit. Al met al kunnen 
we stellen dat aan de hoge 
verwachtingen is voldaan en we 
met z’n allen kunnen terugkijken op 
een fantastisch E- Jeugdkamp 2017. 
 
Hemelvaarttoernooi: 
Onder stralende weersomstandigheden werd bij SV 
Someren voor de 11e keer het traditionele 
Hemelvaarttoernooi afgewerkt. 
Ondertussen hebben we een geölied draaiboek voor 
dit gigantische evenement. 
Totaal deden 62 teams mee, in de categorieën 
Dames, Familie en recreatie. 
Dit resulteerde in totaal 175 wedstrijden op 8 
verschillende velden. 
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Someren 1 degradeert naar de 2e klasse 
Na een 1-2 nederlaag tegen EFC is SV Someren gedegradeerd naar de tweede klasse, waaruit het 

vorig seizoen via de nacompetitie 
promoveerde. 
 
Een week eerder in Eersel had er iets meer 
ingezeten dan een 0-0 gelijkspel, maar op 
eigen veld konden de blauwwitten het 
karwei niet afmaken. 
De ploeg van Jürgen de Haan kende na de 1-
0 voorsprong een zwakke fase. Na rust 
probeerde de thuisclub nog terug te komen 
in de wedstrijd, maar de Somerenaren waren 
niet bij machte om EFC aan het wankelen te 
brengen. 
Someren moet uithuilen en opnieuw 
beginnen.  

 
Juni 2017: 
Amateurvoetbalgala ED: 
Ieder jaar worden vijf voetballers, trainers en 
ploegen genomineerd voor de regio Eindhoven 
en Helmond door het dagblad ED. 
Dit jaar is er voor het eerst een categorie voor 
de voetbalsters toegevoegd en hiervoor is 
Yvonne Swinkels, speelster uit het 1ste dames 
elftal van SV Someren, genomineerd. 
Een geweldige prestatie. 
Proficiat Yvonne. 
 
 
 
Trainerswissel damesvoetbal: 
 

Richard Aben (31) is aan het einde van afgelopen seizoen gestopt als 
hoofdtrainer bij de voetbalvrouwen. Hij ging op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. 
De club moest dus op 
zoek naar een opvolger. 
Ivo Veltrop was voor het 
bestuur de ideale 
kandidaat. Hij is geen 
onbekende voor de club. 

Ivo is zes jaar lang als leider betrokken geweest bij dames 
1 en is ontzettend ambitieus met een hart voor Someren 
en het vrouwenvoetbal. SV Someren is blij Ivo weer toe te 
kunnen voegen aan de technische staf na een jaartje 
afwezigheid.  
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Als assistent-trainer bij het 1e elftal is Carola van Wanrooij aangetrokken. 
Afgelopen seizoen is ze hoofdtrainer geweest van Gemert vrouwen 1. 
Haar passie ligt bij een team wat prestatievoetbal kan én wil spelen. 
Ze is overtuigd geraakt dat ze dat bij Someren zou vinden. 
 
SV Someren wenst Ivo en Carola heel veel succes het komende seizoen om 
het vrouwenvoetbal van Someren naar een nog hoger niveau te tillen. 

 
 
 
 
 

 
 
Kampioenenavond 
Afgelopen seizoen waren er 4 jeugdkampioenen en ook een seniorenelftal. 
- JO19-2 (A2) 
- JO17-2 (B2) 
- JO13-3 (D3) 
- JO11-5 (E5) 
- Someren 14. 

Allen van harte proficiat. 
 

 
Speler van het jaar 
Niels Schweren is tijdens de kampioenenavond uitgeroepen tot speler van het jaar (seizoen 2016-

2017). 
Op de 2e plaats is geëindigd Robin van de Aker 

en de 3e plek werd 
ingenomen door Salim 
Zeroual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allen van harte proficiat. 
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Hans Manders wisseltrofee 
Binnen de jeugdafdeling van SV Someren wordt jaarlijks tijdens de kampioenenavond de “Hans 
Manders Wisseltrofee” uitgereikt. 
Dit is een trofee voor de jeugdspeler die een voorbeeld is voor medespelers als het gaat om 
sportiviteit en respect richting tegenstanders en scheidsrechters. Daarnaast is deze speler een 
trainingsbeest en altijd aanwezig tijdens wedstrijden. 
Kortom een speler die het verdient om in 
het zonnetje gezet te worden. 
Genomineerden per afdeling: 
- Winnaar JO19- afdeling: 

Joey Sonnemans 
- Winnaar JO17- afdeling: 

Bart Oudshoorn 
- Winnaar JO15- afdeling: 

Max van de Mortel 
- Winnaar JO13- afdeling: 

Teun van Bussel 
- Winnaar JO11- afdeling: 

Guus Raijmakers. 
Na loting is tot overall-winnaar gekozen: 
Bart Oudshoorn. 
Van harte proficiat. 
 
 
Jubilarissen 2017 

 
Jaarlijks worden voorafgaand aan 
de vrijwilligersavond de 
jubilerende leden van onze 
vereniging gehuldigd. 
Dit jaar stond de teller op 28 
jubilarissen. 
Wiel Bukkems, Theo Janssen en 
Hans Geers zijn 50 jaar lid van onze 
vereniging. 
Twaalf leden vierden hun 
veertigjarig lidmaatschap en 
dertien leden hun vijfentwintigjarig 
lidmaatschap. 
 

Hartelijke felicitaties namens het bestuur en onze leden voor alle jubilarissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag 2016-2017 SV Someren  ; Pagina 14 van 14 

 

Vrijwilliger van het jaar 2017 
Als vrijwilliger van het jaar 2017 heeft het bestuur 
uitgeroepen: 
Willy van de Boogaert. 
 
Willy is al lid vanaf 1994. 
Vanaf 1996 is hij 5 jaar lid geweest van de Terrein- 
en Materialencommissie tot 2002. 
Sinds 2001, en nu nog steeds, is hij 
clubscheidsrechter op zondag. 
In de tussentijd is hij ook nog actief geweest bij de 
jeugd, als jeugdleider (2009-2012) en jeugdtrainer 
(2010-2012). 
 
Willy bedankt en van harte proficiat. 
We hopen dat je nog lang actief blijft bij de club. 
 
 
Juli 2017: 
Het seizoen 2016-2017 is afgesloten. Een seizoen dat zich wederom kenmerkt met betrokken en 
sportieve spelers, geweldige vrijwilligers waarop we nooit tevergeefs een beroep doen, enthousiaste 
supporters en sponsoren die onze vereniging een warm hart toedragen. 
Allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage: 

- Jeugdcommissie, -leiders en -trainers 
- Seniorencommissie, -staf, -leiders, -trainers en -scheidsrechters 
- VTC 
- EHBO, verzorging 
- Kantinepersoneel  
- Fondsenwerving en sponsorcommissie 
- Kiencommissie 
- Actiecommissie 
- Ledenadministratie 
- Recreatiecommissie 
- Communicatiecommissie 
- Algemene Ledenzaken (en ledenattenties) 
- Commissie Normen en Waarden 
- Facilitaire zaken (velden/gebouwen/materialen/VUT, enz.) 
- Entree 
- Toezichthouders 
- en andere functionarissen en betrokken familieleden. 
- sponsoren 
- DB en HB. 

 
 
Voor verslag, 
 
namens Dagelijks Bestuur SV Someren, 
Secretaris Peter van Enckevort. 
 
 


