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Inleiding
Net als het voorgaande seizoen stond ook de jaargang 2020-2021 voor een belangrijk deel in het
teken van corona. Daar hebben we met zijn allen de nadelen van ondervonden: weinig tot niet
sporten, wedstrijden zonder publiek, en het ontbreken van de 3e helft als toonbeeld van het gebrek
aan onderling contact. Maar op z’n Cruijffiaans gezegd: "elk nadeel heb zijn voordeel", want de
coronacrisis heeft ook maar weer eens aangetoond hoeveel mensen zich verbonden voelen met SV
Delden. Het aantal leden dat heeft opgezegd is minimaal terwijl het enthousiasme groot was toen er
weer meer mogelijk werd.
Het seizoen 2020-2021 was ook het seizoen van de voltooiing en ingebruikname van het nieuwe
multifunctionele Sportpark de Mors. Wat mogen we met zijn allen trots zijn op het resultaat en dat
we dit samen voor elkaar gekregen hebben. Natuurlijk moeten er nog wat puntjes op de ‘i’ en zoals
het al treffend werd gebracht: het huis is klaar, nu moeten we er met z’n allen ons thuis van maken.
De reuring op het sportpark en in Sportkantine de Finish is fantastisch, met alle verenigingen door
elkaar is er altijd wel iets te doen.
Dat SV Delden al jaren een bloeiende en groeiende vereniging is wordt ook nu nog maar weer eens
onderstreept. Waar we twee seizoenen geleden de mijlpaal van 400 leden bereikten, gaan we op dit
moment met ca. 480 leden richting de 500 leden. De aanwas bij de jeugd blijft onverminderd hoog
maar ook bij de senioren is een mijlpaal bereikt: voor het eerst in het bijna 100-jarig bestaan heeft SV
Delden zeven seniorenteams.
In het jaarverslag zetten we de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen uit het seizoen 20202021 uiteen voor onze leden. Het jaarverslag wordt altijd aangeboden tijdens de Algemene Leden
Vergadering.
In dit jaarverslag wordt per commissie kort teruggeblikt op het seizoen 2020-2021 namens de
volgende commissieleden:
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiten, vrijwilligers en bar door Carmen Brinkcate
Sponsorcommissie door Hans van Laarhoven
Technische commissie door Bert Morsink
Jeugdcommissie door Maartje Fisscher
Scheidsrechterscommissie door Arjan Laarhuis
Meisjes- & vrouwenvoetbal door Jos Eijssink
PR & Communicatie door Peter Brusse

Veel leesplezier gewenst!
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Vrijwilligers en activiteiten
Activiteiten
In het afgelopen jaar speelde Corona nog steeds een grote rol. Gelukkig gingen richting de zomer de
seinen langzaamaan weer op groen en was er toch soms wat mogelijk. Om de nieuwe kantine goed in
te luiden en de heren en dames voetballers weer eens aan het werk te zetten is de op 4 juli de
zomerse variant van de Mosbokaal gehouden. Een prima activiteit met veel fanatieke teams en een
heerlijk hapje en drankje na de inspanning van de dag.
In augustus 2021 was het dan ook eindelijk zover: het sportpark de Mors kon officieel geopend
worden. Een dag met allerlei activiteiten voor de jeugd. De ochtend was gereserveerd voor de
jongste jeugd, met sport en spel binnen en buiten. In de middag deden de oudere jeugdteams een
gooi naar de winst van het mixed voetbaltoernooi. Zeer vele leden en andere belangstellenden zijn
deze dag een kijkje komen nemen op het vernieuwde complex.
We hopen dat we de komende tijd voor al onze leden nog een paar mooie activiteiten kunnen
organiseren. De kaartavonden gaan weer van start, er ligt een vrijwilligersavond in het verschiet, er
zal nog een keer een groot “de Mors” feest komen en de derby tegen Rood Zwart wordt uiteraard
ook weer groots aangepakt.
Vrijwilligers
Al deze activiteiten zouden uiteraard niet kunnen worden georganiseerd zonder jullie: onze leden,
die allen geregeld hun armen uit de mouwen steken en daardoor bijdragen aan onze bloeiende
vereniging. Binnen SV Delden is het voor veel mensen heel normaal om te helpen en daar zijn we
bijzonder blij mee. Doe je wekelijks iets of af en toe een paar uur, dat maakt niet uit, zolang we het
samen doen, komen we er wel!
Kantine de Finish
Sinds de opening van het nieuwe complex wordt de kantine door de vier verenigingen samen
beheerd. Dit maakt enerzijds dat we niet altijd meer barpersoneel hoeven te regelen, maar
anderzijds dat er meer wordt gevraagd in de samenwerking met de andere verenigingen en dat
vragen soms over meerdere schijven gaan voor er een antwoord is. Nu we hierin nog in de
opstartfase zijn gaan er best soms dingen mis, het is voor een ieder wennen aan de nieuwe situatie
en voor zowel handbal als volleybal is het draaien van bardiensten sowieso compleet nieuw. Wat
opvalt is echter dat iedereen van goede wil is om de bar zo goed en soepel mogelijk te laten draaien.
Het gaat over het algemeen gewoon heel erg goed en dat is fijn!

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat anno 2021 uit Jan Brinkcate, Rob Leurink, Boris Oonk, Robert Borgeling
en Hans van Laarhoven.
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De Coronapandemie heeft in het afgelopen jaar de werkzaamheden van de sponsorcommissie flink
beïnvloed. Veel ondernemers hebben of hadden het erg lastig in deze periode! Om dan ook nog hen
te vragen om onze mooie geel blauwe club te sponsoren in welke vorm dan ook is natuurlijk lastig!
Toch is het bijzonder dat de sponsorinkomsten afgezet tegen deze omstandigheden redelijkerwijs
stabiel te noemen zijn! Het aantal reclameborden groeit nog steeds en is en blijft zeer respectabel
voor een vereniging met meer dan 450 leden! En ondanks de pandemie zijn er geen tot weinig
opzeggingen waarvoor wij alle bordsponsoren zeer veel dank verschuldigd zijn!
De verkoop van sponsorpakketten is vanwege de coronapandemie tijdelijk op een laag pitje komen
te staan waarbij veel contracten inmiddels zijn afgelopen. De sponsorcommissie is vanaf 2021 gestart
om bij de senioren de pakketten per team weer in te vullen. Het is gelukt om ook het komend
seizoen alle teams van SV Delden nog steeds in gesponsorde kleding te kunnen laten voetballen!
Bij een aantal teams zullen we voor volgend seizoen op zoek gaan naar nieuwe sponsoren en hen
hiervoor te interesseren.
Bij de jeugd heeft de sponsorcommissie besloten de werkwijze te wijzigen. Geleidelijk aan zullen de
teams niet meer met een sponsornaam op de borst de “wei” in gaan maar komt de sponsoruiting op
een andere wijze tot stand. Zonder sponsornaam op de borst is kleding makkelijker uitwisselbaar en
kan er beter worden ingespeeld op de vraag welke kledingmaten een team benodigd.
De businessclub van SV Delden bestaat anno 2021 uit 10 bedrijven die middels een banier aan de
overkant van het hoofveld “herkenbaar” zijn.
De sponsorcommissie hoopt het komende seizoen door te groeien en uiteindelijk 12 businessleden
te tellen. De hoofddoelstelling om 15 bedrijven te hebben die lid zijn van de businessclub komt op
deze wijze langzamerhand in beeld.
Het afgelopen seizoen is de businessclub van SV Delden in een gezellige meeting bij onze
hoofdsponsor het Aparthotel bij elkaar geweest, waar de onderlinge contacten verder werden
uitgebouwd onder het genot van een hapje en een drankje!
De sponsorcommissie bedankt alle sponsoren voor hun bijdrage in het afgelopen seizoen en rekent
ook het komende seizoen op “onze” sponsoren! Leden koop vooral bij onze sponsoren. Wilt u weten
bij wie; raadpleeg hiervoor het overzicht in onze presentatiegids 2021 – 2022.

Technische commissie
De technische commissie (TC) is vanaf 2014 actief binnen SV Delden. De TC geeft gevraagd en
ongevraagd adviezen (TC is een advies commissie!) op voetbaltechnisch gebied. De commissie moet
zorg dragen voor een beter functioneren van het voetbaltechnisch gedeelte van de vereniging. Zowel
bij senioren als de jeugdafdeling.
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Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling van de individuele voetbalkwaliteiten
van alle actieve leden, ieder op zijn eigen niveau.
De TC draagt ook zorg voor kleding en materialen binnen de verenging. Voor elk seizoen wordt alles
gecontroleerd en up to date gemaakt. De benodigde kleding en materialen worden besteld door
Menda van Egmond.

Samenstelling TC
•
•
•
•
•
•

•

Voorzitter: Bert Morsink
Senioren: Mark Tuitert
Jeugd: JO17 en JO15-2: Richard Brunnekreef
JO15-1, JO13 en JO12: Dinant Oolbrink
JO11 , JO9 en JO8: Paul Oude Heuvel
Welpen en kabouters: René Geerdink (tot 1-01-2022)
Per 1-01-2022 zal Luuk Braakhuis Rene Geerdink vervangen. Luuk is een nieuw TC lid en hij
draait al mee binnen onze commissie.
Technische zaken: Wim Mensink

Opmerking: als er zaken spelen binnen een team, ( b.v. met spelers, ouders, onderling o.i.d.) in welke
hoedanigheid dan ook, ga dan naar de juiste coördinator van de TC. Dit geldt voor iedereen binnen
SV Delden (trainers, leiders, ouders, bestuursleden en ook spelers). Ook voor materialen en kleding
kan men zich melden bij desbetreffende coördinator.

Trainers:
Dit seizoen heeft bijna elk team heeft een vaste trainer/leider. Dit vindt de TC een belangrijke en
goede zaak. Onze ervaring is wel dat dit een grotere uitdaging wordt om het allemaal rond te krijgen.
Hoofdtrainer
Rob Bakker heeft een contract verlenging voor het seizoen 2021-2022 ondertekent. De
samenwerking verloopt naar tevredenheid en we hopen dat dit komende seizoen zo door blijft gaan.
Rob vind het spijtig dat hij zich niet snel heeft kunnen integreren in de vereniging vanwege corona.
Trainers
• Tweede elftal: Kevin Otten en Nick Ensink op Reimer
We hebben na vele pogingen en toch een aantal mensen persoonlijk benaderd te hebben
voor dit seizoen geen trainer van buitenaf gevonden, helaas!
• JO-17: Gerrit Naafs en Wim Wold
• JO15-1: Roy Libosan
• JO15-2: Paul Oude Heuvel en Richard Brunnekreef
• JO13: Collin Verberne
• JO12: Brad Heuten en Boris van Geenen
• JO11: Ralph Konniger en Jarno Wesselink
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•
•
•
•
•
•
•

JO10-1 Harald Breukers en Alart Mulder
JO10 -2 Rob Leurink en Wim Holterman
JO9-1 Joost Offerein en Renzo Bergman
JO9-2 Martin Bakker en Remi Freriks
JO8-1 Bram ter Beek en Mark Tuitert
JO 8-2 Sjoerd Horck en Willem Jan Hilarius
JO-7 Bjorn Semmekrot

Kabouters & welpen
De investeringen en energie die SV Delden doet, is elke zaterdag morgen te zien op de velden van SV
Delden. Ook dit jaar weer zijn de aantallen van kleine voetballertjes (-sters) groeiende! En zijn van
dien aard dat SV Delden de toekomst van de jeugdafdeling positief tegemoet kan gaan zien.

Jeugd:
De jeugd heeft vanuit de KNVB wederom te maken met “ ’t nieuwe pupillenvoetbal”: per
seizoenshelft zijn er 2 competities. Dit is volgens de KNVB goed om spelers zoveel mogelijk tegen
gelijken te laten voetballen.
De TC heeft de indelingen voor de jeugd gemaakt op basis van de hoeveelheid teams en in welke
klasse zij zullen gaan voetballen. De teamgrootte was dit jaar lastig met sommige teams. Veel of juist
weinig spelers bij een team zorgt ervoor dat er spelers uitgeleend moeten worden om soms mee te
doen met een ander team.
De samenwerking SVO Twickel verloopt naar behoren.
Bij de jeugd word de Rinus app gebruiken als hulpmiddel. In deze app staan allerlei trainingsvormen
die de trainers kunnen toepassen.
Binnen TC blijven we kijken naar andere mogelijkheden om trainers nog beter te helpen om een
training voor te bereiden. Ideeën en ervaringen zijn natuurlijk welkom!

Senioren:
Er is aankomend seizoen gekozen voor 7 elftallen, omdat er bij de senioren voldoende aanwas is om
dit te doen. Bijna alle spelers van de Jo-19 zijn naar de senioren gegaan. Er is 1 45+ team en komt een
35+ team komend seizoen onder het leiderschap van Mark Tuitert.
De verzorging van SV Delden spelers(sters) wordt gedaan door Raymond Halenbeek en Julia Rikkert.
De samenwerking verloopt naar wens!
Doelstelling: van de selectie in 4e klasse is meevoetballen en zo hoog mogelijk eindigen in linker
rijtje. Voor 2e elftal is dit in de 4e klasse mee laten draaien en om een trainer (van buitenaf) te
vinden.
Net zoals andere jaren worden de voortgangsgesprekken met de trainers/leiders gevoerd in
oktober/november.
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Materialen
Dit jaar heeft SV Delden veel geïnvesteerd in kleding en doelmateriaal. Groot aandachtspunt is de
vermissing van materialen. Hier wordt betere controle op uitgevoerd en waarschijnlijk door het
nieuwe ballen/materialen hok zal dit hopelijk beter gaan

Beleidsplan
De TC helpt ook met het maken van het nieuwe beleidsplan van SV Delden. Paul en René zitten
namens de TC in de werkgroep die zich bezighoudt met het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan heeft
vertraging vanwege corona.

Corona
Het corona virus blijft en daardoor moeten maatregelen soms weer worden aangepast. De TC samen
met de JC hebben protocollen helpen maken om toch nog verantwoord te kunnen sporten binnen SV
Delden.
We hopen dat we aankomend seizoen ondanks sommige maatregelen lekker kunnen blijven
voetballen!

Jeugdcommissie
Bijna een half jaar nadat het voetballeven door corona was stilgelegd, konden we eind augustus
eindelijk weer genieten van een echt voetbalweekend. En zo stond dit seizoen gelukkig meer in het
teken van voetbal en activiteit op en rond de velden.
Zo waren er een aantal goed bezochte inloopochtenden bij de Kabouters met elke keer een aantal
nieuwe gezichtjes. Ook vierden we eind november Sinterklaas op de velden. Weliswaar zonder de
goedheiligman, maar met de enige echte blauw-gele Pieten die er een mooi festijn van maakten. Ook
de oudere spelers en trainers/leiders werden niet vergeten en kregen allen een chocoladeletter.
Met de Grote clubactie bereikten we een recordbedrag van maar liefst €4100,-, mede dankzij de vele
superloten die er door diverse teams werd gekocht. En ondertussen werd er begin van het nieuwe
jaar fanatiek getraind met o.a. een leuk mixtournooi van JO15 en JO17. Onder de winterse
omstandigheden was er zelfs even een skischans op het veld, maar dat was niet van SV Delden ; )
In het voorjaar namen we het gloednieuwe welpenveldje enthousiast in gebruik met de kabouters en
welpen. Het (weer) instellen van de beker ‘Speler van de week’ bleek daarbij een goede motivatie te
geven. De oudere jeugd van SV Delden en SVO Twickel liet zich ook niet onbetuigd door meerdere
onderlinge en eigen toernooitjes.
Ook het Paasfestijn kon natuurlijk niet ontbreken, waarbij vele kinderen enthousiast zochten naar
chocolade eieren en de belangrijke gouden eieren. Daarbij begeleid door 3 vrolijke paashazen.
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In de meivakantie hadden we een heus Oranjefestival waarbij vele kinderen streden om het
kampioenschap en de felbegeerde Penaltybokaal. Ook de oudere jeugd SV Delden en SVO toonde
zich fanatiek om de strijd om hun Penaltybokaal.
Eind juni kon het eindelijk weer; de competitie barstte los. En eind juli konden we weer zomers
afsluiten met watergevechten (inloopochtend kabouters) en onze ludieke badhanddoekenactie.
Maar ook hebben we met dank afscheid genomen van een aantal trainers/leiders, in het bijzonder
Roy Belt en Fred Oonk.
Ondanks wederom de coronamaatregelen hebben we mooie activiteiten kunnen organiseren en
samen een mooi seizoen kunnen beleven.
De Jeugdcommissie SV Delden wil iedereen bedanken, ouders, vrijwilligers, trainers/leiders en de
jeugd, die in dit bijzondere jaar wederom ‘gewoon’ zijn blijven doorgaan, de schouders eronder
hebben gezet en altijd klaar stonden om er samen (toch) een mooi jaar van te maken!

Meisjes- en vrouwenvoetbal
Inmiddels alweer het vierde seizoen SVO Twickel: meiden en vrouwenvoetbal Delden. Een
samenwerking tussen de voetbalverenigingen Rood Zwart en SV Delden.
De samenwerking geldt voor alle vrouwen van beide verenigingen en voor alle meisjes vanaf MO13,
oftewel alle speelsters van elf jaar en ouder. Jongere meisjes zullen, net als voorheen, bij de eigen
vereniging samen blijven spelen met de jongens, van de welpen tot en met de JO11-teams. In het
seizoen 2020-2021 kende SVO Twickel zeven teams: vier jeugdelftallen (MO13, MO15, MO17 en
MO19) en bij de senioren een 25+ zevental doordeweeks en twee vrouwenelftallen op de zondag.
Helaas is er, zoals bij een ieder wel bekend, dit seizoen van voetbal weinig terecht gekomen. Corona
strooide al snel weer roet in het eten. In de nieuwe tenues en zonder publiek werden maar een paar
competitiewedstrijden afgewerkt. Kleedkamers en kantine bleven gesloten. Vanaf half oktober werd
de competitie stop gelegd, om vervolgens het hele seizoen niet weer te beginnen. Gelukkig mochten
de jeugdspelers gedurende het tweede deel van het seizoen weer trainen en konden er onderlinge
wedstrijdjes/toernooitjes gehouden worden. SVO Twickel heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt.
De KNVB heeft laat in het seizoen nog een regiocup voor de jeugd georganiseerd. Natuurlijk werd
hier ook aan deelgenomen.
SVO Twickel neemt zoveel mogelijk deel aan de activiteiten van beide verenigingen. Te denken valt
hierbij aan: kantinediensten, schoonmaak, acties, festiviteiten, cursussen enz. Samenwerking tussen
onze activiteitencommissie en die van beide moederverenigingen vraagt zeker nog meer aandacht
wat ons betreft.
Lopende het seizoen 20-21 hebben 11 leden opgezegd; 7 jeugdleden en 4 senioren. (werk, studie,
blessures, corona?) Het betrof hier 6 leden van SVD en 5 leden van RZ. Er zijn ook een 5-tal nieuwe
leden bijgekomen (3x RZ en 2x SVD). Dat betekent dat we met 103 leden de nieuwe competitie
starten. (57 RZ en 46 SVD).
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Tijdens de Coronastop zijn er door SVO Twickel nog wel een aantal activiteiten georganiseerd om het
verenigingsgevoel zo goed mogelijk vast te houden. Voorbeelden hiervan zijn: online Bingo, online
pubquiz en een voetbalchallenge (filmpjes).
Gedurende het seizoen werd de geactualiseerde SOK (samenwerkingsovereenkomst) weer door
beide besturen geaccordeerd; wat inhoudt dat de samenwerking weer voor drie jaar verlengd wordt
op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal in Delden.
In het SVO Twickel-bestuur hebben twee mutaties plaatsgevonden; Steffie Groothedde heeft de taak
van voorzitter overgenomen van Binne Visser en Sanne Oude Wesselink de taak van Victor Mulder.
Sanne is het bestuurslid dat vooral het aanspreekpunt is van en naar de verschillende commissies.

Scheidsrechterscommissie
In het seizoen 2020-2021 is het wederom prima gelukt om alle wedstrijden bij SV Delden te laten
leiden door gediplomeerde scheidsrechters. Natuurlijk niet zo’n enorme prestatie vanwege slechts
enkele rondes beker- en competitievoetbal vanwege de Corona stop. Zoals gebruikelijk is medio
september de aftrap geweest t.a.v. de nieuwe spelregels e.d. Dit samen met onze arbitrage collega’s
van Rood Zwart. Vrij snel daarna werden het actief voetballen en dus arbitrage om bekende redenen
aan banden gelegd.
Over het seizoen valt actief dus niet heel veel te melden. Het benoemen waard is dat per eind van dit
passieve seizoen Gerard Dijk en Jan Holterman besloten hebben te stoppen met hun activiteiten in
de scheidsrechterscommissie. Jan fungeerde als algeheel scheidsrechters coördinator en Gerard is
jarenlang aansteller voor de jeugdwedstrijden geweest. Voor beiden veel dank en complimenten
voor hun inzet: Jan voor zijn drive om arbitrage als volwaardig aspect écht ingebed te krijgen binnen
onze vereniging en Gerard voor zijn niet aflatende gedrevenheid alle wekelijkse jeugdwedstrijden
voorzien te krijgen van een scheidsrechter, een niet geringe wekelijks terugkerende klus! Corona en
ziekte zijn spelbreker geweest, maar beide heren zullen zeker op passende wijze bedankt worden
voor hun langdurige inzet. Als commissie zijn we blij dat we in de persoon van Joost Hendrikse een
nieuwe aansteller voor de jeugdwedstrijden gevonden hebben.
Natuurlijk hoopt de scheidscie op een volwaardig en mooi nieuw voetbalseizoen, waarbij we volop
actief kunnen zijn met onze passie: voetbal! Daarbij willen we graag weer druk zijn met bezetten van
wedstrijden door arbiters, actief wedstrijden fluiten en een nieuwe groep jongens en meisjes
opleiden tot pupillen scheidsrechter. Kortom, ook de arbitrage club wil weer los!

PR & communicatie
Ook de PR & communicatie stond in het seizoen 2020-2021 voor een groot deel in het teken van
corona. Berichten over coronamaatregelen en de gevolgen voor het voetbal wisselden elkaar in rap
tempo af. Gelukkig waren er gedurende het seizoen ook genoeg andere onderwerpen om over te
communiceren. Zo vorderde de nieuwbouw van het complex met rasse schreden en waren er in de
loop van het seizoen toch nog de nodige activiteiten die een (foto-)reportage waard waren.
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Afgelopen seizoen is er een kerstnummer van het clubblad ‘Mösproat’ uitgebracht, zodat juist in de
tijd dat leden elkaar niet konden treffen er genoeg te lezen viel over SV Delden onder de kerstboom.
Tegen het eind van het seizoen is er druk gewerkt om een ‘Mösproat’ uit te kunnen brengen bij de
start van het nieuwe seizoen.
Vanwege corona is ervoor gekozen om geen presentatiegids uit te brengen, ook omdat er weinig
gevoetbald is. De voorbereidingen voor het uitbrengen van een nieuwe presentatiegids waren al wel
getroffen waardoor er in het seizoen 2021-2022 weer een presentatiegids zal worden uitgebracht.
Al deze publicaties zijn mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van de commissies maar ook door de
aangeleverde bijdragen en foto’s, waarvoor dank.

Slotwoord
Veel dank gaat uiteraard uit naar de vele vrijwilligers op alle fronten, die dit toch wel bijzondere
seizoen mogelijk hebben gemaakt.
Afgelopen jaren hebben vrijwilligers zich extra ingezet voor de realisatie van het multifunctionele
Sportpark de Mors. Daarvoor zijn wij hen zeer veel dank verschuldigd.

Het bestuur rekent ook komend jaar weer op de inzet en betrokkenheid van onze leden!
Namens het bestuur SV Delden

Hans van Laarhoven
Voorzitter
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