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Contactinformatie
Clubhuis
“Trefhook ’n Mös”

De Mors 5
7491 DZ Delden

074-3762598
website: www.svdelden.nl

Ledenadministratie
Sylvia Vaanholt

Morsweg 30 06-41630163

7491 ZE Delden

sylvia.vaanholt@home.nl

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat. Beëindiging
lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei.
Bestuursleden
Voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r.zaken, clubhuisbeheer)
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
Secretariaat

Annemieke Visser-Roskam

Cramerstraat 12
074-2596534
7491 DM Delden
secretaris@svdelden.nl
Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Leo Rouhof
Torendijk 4
074-3764027
7495 PX Ambt Delden
penningmeester@svdelden.nl
Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 XP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Erwin Zwijnenberg
Torenvalkstraat 2
074-3762039
7491 ZS Delden
e.zwijnenberg@home.nl
Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
074-3494830
7495 PS Ambt Delden
hajobrandt@hotmail.com
Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Ronny Schutte
Rikkerinksweg 6
0547-272107
7495 RM Ambt Delden
gjrschutte@hetnet.nl
PR & communicatie (w.o. website, clubblad)
Edwin Hietbrink
De Reigerstraat 4
06-15378076
7491 XS Delden
edwinhietbrink@h
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Aanspreekpunten commissies
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté

Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

Jeugdcommissie
Erwin Zwijnenberg

Torenvalkstraat 2
7491 ZS Delden
Wedstrijdsecretariaat – senioren
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
7491 XP Delden
Wedstrijdsecretariaat – jeugd
Gerard Dijk
Galgenmaten 6
7491 GL Delden
Barcommissie
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
7491 DC Delden
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
Eekmolen 16
7491 HN Delden
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Cuba 5
7622 LS Borne
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Contributiegegevens
Senioren
Jeugdleden (*)
Rustende leden
Gezinscontributie

14,00 / maand
6,50 / maand
6,00 / maand
26,00 / maand

074-3762539 / 06-53463919
clubblad@svdelden.nl
074-3762039
e.zwijnenberg@home.nl
06-23309011
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
074-3761479 / 06-13261239
secretaris-jeugd@svdelden.nl
074-3766353
h.vanlaarhoven@gmail.com
074-3767623
ed.ilona@tiscali.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
074-2671860
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl

rekeningnummer SV Delden
Rabobank Delden 313351686
(max. bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden)

(*) welpen (tot 6 jr.) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef meetrainen.
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Van de Redactie

A

lweer het laatste blad in 2013.............

Het is een goed teken dat ons aantal bladen gestaag blijft stijgen. Het betekent
immers dat ons ledenaantal stijgt en vooral bij de jeugd. Het is zaterdags één en
al bedrijvigheid en gezelligheid. Ja , de elftalletjes/teams doen het goed.
Het aantal seniorenteams(dames en heren) is gelijk gebleven t.o.v. het vorig
seizoen.
Allemaal veel succes en .......... plezier in je sport.
In deze uitgave maken we nader kennis met Raymond v.d. Roest , een nieuwe
speler van ons eerste elftal.
Ook een interview met de nieuwe trainer van C1 nl. Jordy Drenth
(ja,zoon van ....)
Het waren de laatste tijd niet alleen mooie dingen waar onze vereniging mee
geconfronteerd werd. Helaas overleden twee actieve clubleden , namelijk Johan
Laarhuis en Gerrit Dijkman. In deze uitgave zullen we hen herdenken.
Verder lezen we in dit blad:
- Bestuursmededelingen
- Jaarvergadering 2013
- Bonte Feestavond SV Delden
- Uitslag Fotowedstrijd
- Sinterklaasknutsel wedstrijd voor onze jongste jeugd
De redactie.
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Vanuit de bestuurskamer

W

e zitten midden in ons jubileumjaar en er zijn al diverse activiteiten
geweest maar er staat ook nog wat te gebeuren!

Op zaterdag 9 november is er een jubileumreceptie voor genodigden en ’s
avonds de Bonte Avond. De jubileumcommissie is druk bezig met de organisatie
en zal jullie via de website van de vereniging op de hoogte houden.
In het vorige nummer is er uitgebreid aandacht besteed aan Sportiviteit en
Respect binnen onze vereniging. Iets wat direct zichtbaar is geworden met het
bord op het hoofdgebouw. Dit is waar wij als vereniging voor staan en uit willen
stralen.
Er zijn 2 vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Annemarie Oonk en Jos
Eijsink. Ieder lid kan zich tot hun wenden als zij tegen problemen aanlopen
binnen hun team en dit niet kunnen of durven delen met hun leider of trainer.
Alles wordt vertrouwelijk behandeld en Annemarie en/of Jos zullen diegene een
goed advies geven hoe verder met je probleem.
De Teenage Party is dit seizoen ook weer voor de 1e keer georganiseerd. De
Rabobank heeft de avond bezocht om te kijken hoe hun geld is geïnvesteerd. Zij
waren zeer enthousiast! Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt om de
volgende teenage party te plannen en organiseren.
Al langere tijd kampen wij met problemen met de verouderde CV installatie. Als
bestuur zijn we hiervan op de hoogte en zijn op zoek naar een duurzame en
betaalbare oplossing. Het gaat om een behoorlijke uitgave. Tot 1 oktober was er
nog ruimte om subsidie aan te vragen bij de gemeente voor onder andere
onderhoud aan gebouwen. Wij hebben hiervoor een aanvraag gedaan en hopen
dat wij van de gemeente budget krijgen om een nieuwe installatie (mede) te
financieren.
Ook is er een subsidie aanvraag ingediend voor 2 extra kleedkamers. Zodra hier
meer over bekend is, zal dit via de website worden gepubliceerd.
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D

e gemeente is momenteel actief bezig met het Sportaccommodatiebeleid,
visie 2014-2033. Volgens deze visie is het allerminst zeker dat de
sportverenigingen op de Mors kunnen blijven. Sv Delden wil graag met de
gemeente in gesprek om ook in de verre toekomst op de Mors te kunnen blijven
sporten. Wij zijn hierover al in gesprek met diverse andere sportverenigingen. Al
met al een uitdaging voor het komend jaar om actief de discussie te blijven
voeren met de andere sportverenigingen en betrokken te blijven!
Op donderdag 28 november is de 90ste Algemene Leden Vergadering. Een
uitnodiging en agenda treft u in deze editie aan.
Als bestuur wensen wij jullie veel plezier met de voorbereiding van de Bonte
Avond en we zien elkaar op 9 november!
Annemieke Visser-Roskam
Secretaris SV Delden

Teenage party.
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DOE MEE MET ONZE BONTE FEESTAVOND

O

p zaterdag 9 november 2013 besluiten wij ons jubileumjaar voor leden en
vrijwilligers met een.
BONTE FEESTAVOND

Een feestavond , gevuld met muziek, gezellige sketsjes en andere optredens.
Onze elftallen, het bestuur en anderen leveren hun/haar bijdrage.
Doe ook mee, dan maken wij er een knalavond van!!
De toegang is vrij , maar om de kosten wat te dekken ,wordt een grote verloting
gehouden.
Aanvang 20.00 uur. Voor vragen kun je terecht bij Gerrit Seppenwoolde of
Jannie Lutke Willink
Deze bonte feestavond zal worden vooraf gegaan met een
RECEPTIE voor genodigden tussen 16.00 en 18.00 uur.
Uitgenodigd worden o.a. vertegenwoordigers van de KNVB, gemeente,
buurtverenigingen en sponsors, maar ook onze ereleden, leden van ‘Hart van
Delden’.
Natuurlijk zijn ook hier alle leden welkom.

De Jubileumcommissie
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IN MEMORIAM JOHAN LAARHUIS
“Achter tranen van verdriet
Schuilt een glimlach van mooie herinneringen“

A

an het leven van Johan Laarhuis kwam op 20 juni 2013 abrupt een einde.
Een mooie vakantie, samen met Gerda in het Franse Domèvre-en-Haye,
veranderde in een nachtmerrie. Het bericht van overlijden sloeg in als een bom
en bij menigeen leek de grond onder de voeten weg te zakken. De herinneringen
aan Johan zijn talrijk, vaak komisch, bijzonder en dat we zeiden ‘dat is nou
typisch Johan’.
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I

n 1973 werd Johan lid van SV Delden. Zowel tijdens als na zijn actieve
voetbalcarrière heeft Johan verschillende functies binnen onze vereniging
vervuld. Van 1974 tot 1984 is Johan bestuurslid geweest, onder andere
vicevoorzitter en penningmeester.
Ook nadat Johan gestopt was met voetballen bleef Johan actief. Wekelijks als
scheidsrechter bij jeugd en senioren, in de barcommissie en voor allerlei klusjes

Als spelers was Johan een spijkerharde, hij kon, bij wijze van spreken, iemand
met een lachend gezicht onderuit halen. Hij kwam er altijd mee weg, want door
zijn lach en ontwapende houding bleef zijn strafblad blanco.
Johan was in het bestuur een bijzonder prettige collega, vol humor en kon
geweldig relativeren. Zo kon hij presteren om op een rommelmarkt van de club
een fiets van een ander te verkopen en na afloop aan het slachtoffer meedelen dat
die fiets nog een leuke stuiver voor de club had opgebracht.
De ouderen onder ons hebben nog hele mooie herinneringen aan Johan. Het
gezegde ‘gezelligheid kent geen tijd’ kon je bij Johan wel letterlijk nemen. Johan
bleef ook later ruzie met de klok houden. Want als je een afspraak had met Johan
kon hij op het afgesproken tijdstip bellen dat hij iets later komt omdat hij nog
zo’n 500 kilometer van Delden zit.
Ook als scheidsrechter nam hij het met de tijd niet zo nauw. Vaak kwam hij
rustig aanwandelen als de spelers al lang op het veld stonden te wachten. Hij was
een vijand van de klok en een vriend van de tijd.
Oudere leden kennen ook een heel andere kant van Johan. Als het zaken waren
die er werkelijk toe deden kon hij ook zeer fanatiek zijn. Dat merkten we in 1983
toen Johan als fel tegenstander van kruisraketten naar Den Haag toog om samen
met 550.000 anderen, naar later bleek succesvol, te demonstreren.
Zijn gezelligheid, mooie verhalen, zijn zijn zoals hij was, wij zullen hem erg
missen. Johan was zeer geliefd binnen onze vereniging, zowel bij jong als oud,
dat bleek wel uit de opkomst bij de condoleance.
15

O

p Johans eigen kijk op het voetballeven verwijzen wij u graag naar het
interview dat hij, samen met Arnold, gaf in het clubblad van april 2001 en te
vinden is op de website van SV Delden onder het menu clubblad.
Wij wensen Gerda, Eric, Shirley, Marjan, Martin, Maureen en Jorien heel veel
strekte bij het verwerken van dit ongelooflijk verlies. Johan bedankt voor alles
wat jij voor onze SV Delden hebt gedaan. Vaak zal met grote waardering over
jou nog gesproken worden, want
“achter de tranen van verdriet
schuilt een glimlach van mooie herinneringen”
namens het bestuur
Jan Vriezekolk
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IN MEMORIAM GERRIT DIJKMAN
‘Het leven is geven en nemen’

Gerrit Dijkman
________________________
8 september 1947

6 september 2013

T

och nog heel plotseling moesten wij op 6 september 2013 afscheid nemen
van Gerrit Dijkman. Het was nog maar moeilijk te beseffen, wij wisten dat
Gerrit niet meer beter werd, maar zijn dood kwam toch nog plotseling. De
herinneringen aan Gerrit zijn talrijk, een man vol grappen en een echte
sfeermaker en bijzondere uitspraken. Zo ook de uitspraak ' Leven is geven en
nemen' er typisch een van Gerrit was.
Gerrit, al ruim 54 jaar lid van SV Delden. Zowel tijdens als na zijn actieve
voetbalcarrière was Gerrit een der steunpilaren binnen onze vereniging. Als
speler was Gerrit de kopsterke spits van ons 1e elftal. Al vroeg kwam aan de
voetbalcarrière, vanwege blessures, een eind.
18

E

erst was hij een paar jaar leider van het 2e elftal. Hij besloot dit met het
kampioenschap. Logisch was dan ook dat hij stap ging maken naar het eerste
team. Hij stond aan de basis van een zeer succesvolle periode van ons 1e elftal.
Het kampioenschap van ons 1e elftal in 1998 was dan ook een kroon op zijn
werk. Zijn enorme inzet werd in 2007 beloond met het erelidmaatschap van onze
vereniging.

Ook nadat Gerrit gestopt was als leider bleef Gerrit actief. Hij volgde met grote
belangstelling de voetbalontwikkelingen, in het bijzonder bij jeugd, waar hij
desgewenst zo tussendoor de knapen van tips en trucs voorzag. Ook voor allerlei
klusjes en klussen was hij regelmatig op de Mors. Zo kreeg het clubhuis een
nieuwe look, ook de bar en bijbehorende krukken werden onder handen
genomen. Op Gerrit kon je altijd een beroep doen.
Als voetbalvriend was Gerrit een echte, hij stond door dik en dun achter zijn
trainer. Dat was de sleutel tot succes en de altijd geweldige sfeer binnen het
team. Zijn positieve benadering naar spelers toe en over zijn grappen en grollen
tijdens trainingskampen wordt nog regelmatig gesproken. Hij was altijd in voor
een geintje, bijvoorbeeld door de jongens ‘s morgens met veel tamtam wakker te
maken. Dat ze hem vervolgens terugpakten, door bijvoorbeeld zijn kunstgebit te
verstoppen, kon ook hij best wel waarderen. Een kwestie van geven en nemen
dus.
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M

et scheidsrechters had hij een speciale band en kenden de meesten als zijn
broekzak. Hij kon ze prachtig uitdagen na de wedstrijd.

Wij zullen Gerrit met een glimlach blijven herinneren, een mooi mens met
prachtige uitspraken, zoals; ’sneeuw aan de bal ‘,’ scheids moet ik het licht aan
doen ’,’ naar de bijvelden’, synoniem voor tijdrekken en ‘scheids hoe hoog heb je
gevoetbald’
Blijvend is zijn levensgrote tekening in de nieuwe bestuurskamer. De voetballer
die een schot lost en de keeper die duikt De tekening krijgt met het overlijden
van Gerrit nog meer waarde en het is een mooie herinnering.

Zijn gezelligheid, mooie verhalen, een SV Deldenman in hart en nieren, wij
zullen hem heel erg missen. Hij was erg geliefd binnen onze vereniging, dat
bleek wel uit de opkomst bij de condoleance.
Lenie, Maureen Erwin Marco en Silvia. Mandy, Nick, Tess en Max heel veel
sterkte bij het verwerken van dit ongelooflijk verlies.
Gerrit, bedankt voor alles wat jij voor SV Delden hebt gedaan. Vaak zal met
grote waardering over jou nog gesproken worden,
Het leven is geven en nemen. Te vroeg, hoe oneerlijk, is jou het leven ontnomen.
Namens het bestuur
Jan Vriezekolk
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Raymond van der Roest

S

inds dit seizoen heeft SV Delden 1 versterking gekregen vanuit onverwachte
hoek. Afkomstig uit Utrecht speelt Raymond van der Roest nu dus bij onze
club. Tijd om deze vaardige middenvelder voor te stellen.
Raymond, kun je iets meer over jezelf vertellen?
Mijn naam is dus Raymond van der Roest en ik ben 24 jaar. Officieel afkomstig
uit Utrecht maar 2 jaar geleden de keuze gemaakt om naar het mooie en rustige
Delden te verhuizen.
Ik heb de sport opleiding CIOS gevolgd. Daarna heb ik bij het EFAA de
opleiding tot personal trainer voltooid en verder nog verschillende cursussen met
betrekking tot het vak personal trainer afgerond. Momenteel werk ik als personal
trainer in Oldenzaal bij Plaza Fit & Healthclub en geef daarnaast bootcamp
trainingen in Hengelo. Hobby is uiteraard voetbal. Dit heb ik helaas de afgelopen
2 seizoenen niet kunnen doen maar nu in Delden 1 heb ik de draad weer op
kunnen pakken.
Hoe kwam je zo bij Delden terecht? Waar heb je hiervoor gevoetbald?
Goede vraag!! Voornamelijk voor mijn vriendin die in Ambt Delden woont maar
ook voor de studie bewegingswetenschappen die ik wou gaan starten in
Enschede. Dit laatste is er niet van gekomen en inmiddels ben ik een opleiding
tot medisch fitness specialist gestart.
Voordat ik bij Delden kwam voetballen heb ik bij de clubs FC de Bilt en
DSO/Ultrajectum gespeeld. Bij FC de Bilt was het niveau vrij hoog, vooral in de
jeugd, en bij DSO/Ultrajectum ging het meer om het plezier. Ik ben bij FC de
Bilt weg gegaan omdat ik daar geen aansprak meer maakte op een selectie plaats
vanwege mijn werk. Ik ben toen een eigen onderneming gestart en moest veel ’s
avonds werken waardoor er weinig tijd was voor voetbal training. Bij DSO werd
mij die mogelijkheid wel geboden.
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J

e hebt een tijdje niet gevoetbald, hoe bevalt het weer?

Heerlijk! Nu pas besef ik echt hoeveel ik het voetbal gemist heb. Het is wel weer
even wennen en in het ritme komen, maar dat gaat steeds wat beter.
Kun je je draai al een beetje vinden in ons eerste?
Uiteraard wel even wennen. Inmiddels leer je iedereen wat beter kennen en gaan
we steeds beter van elkaar weten hoe we spelen en hoe iemand een bal wilt
hebben.
Verwacht je dat SV Delden dit jaar een kans maakt op promotie?
Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik denk wel, helaas, dat het kampioenschap dit
jaar lastig word met bijv. de boys uit Enschede. Hopelijk kunnen we nog een
periode titel pakken en in de play offs laten zien wat we waard zijn.

Wat is je favoriete Nederlandse eredivisieclub en wie wordt er kampioen dit
jaar?
Dat is natuurlijk FC Utrecht. Die gaan geen kampioen worden maar hoop voor
jullie allemaal dat Twente het gaat redden.
Gaat je interesse uit naar buitenlands voetbal, welke competitie vind je de
beste?
Ik vind persoonlijk de Spaanse competitie het mooist. Dit omdat er daar heel veel
technisch voetbal word gespeeld. Engels voetbal is ook heel mooi maar meer
door de beleving en strijd die er geleverd word.
Wat is je top drie beste voetballers ooit?
1. Bergkamp
2. Van Persie
3. Ozil
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W

il je zelf nog wat aanvullen?

Hopelijk gaan we met zijn allen nog vele mooie seizoenen tegemoet met SV
Delden!!!
Raymond, bedankt voor dit interview en veel succes dit seizoen in SV Delden 1!
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Het ‘nieuwe’ gezicht van SV Delden 4

D

e samenstelling van SV Delden 4 kent na vele jaren een grote verandering.
Afgelopen jaar hebben ondanks het behalen van het kampioenschap toch
vier spelers om uiteenlopende redenen besloten te stoppen bij het
kampioensteam. Waar SV Delden 4 in het verleden beschikte over een ruime
selectie, is deze afgelopen zomer flink geslonken.
Dit heeft enkele spelers doen besluiten een ware wervingsactie op touw te zetten
waarbij tot vijf keer toe, onder het genot van een biertje de handtekening onder
het SV Delden inschrijfformulier verscheen. Vele nieuwe gezichten melden zich
vervolgens op de training, hierbij zelfs een oud FC Twente voetballer die zich
mogelijk in de toekomst nog aan het team zal toevoegen.
Het nieuwe gezicht uit zich niet enkel in spelers, ook is het team geheel in het
nieuw gestoken. Welgeteld zeven sponsoren hebben het mogelijk gemaakt dat
SV Delden 4 de beschikking heeft over nieuwe tenues, jasjes, broeken en tassen.
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E

en korte voorstelronde doet ons beginnen bij één van onze twee
shirtsponsoren. Op de rug van het shirt prijkt de naam GolfSunReizen BV.
Een oude bekende, eigenaar H. Ottenschot sierde met de naam Ottenschot
Letselschade specialist ook al op de oude shirts. Na afloop van de gewonnen
kampioenswedstrijd heeft Harrie opnieuw besloten shirtsponsor te worden.

Op de voorkant van het shirt vinden we de naam E. Jongebloed
Installatietechniek met als link de zoon van Harrie en speler van SV Delden 4,
Christian Ottenschot. Op de broekjes vinden we de naam van hoveniers bedrijf
Boom & Tuin met als eigenaar speler Rob Wijsbeek.
Naast de Tenues heeft SV Delden 4 voor alle spelers de beschikking over jassen,
hierop vinden we twee sponsoren terug. Het werven van de nieuwe spelers Bram
van den Nieuwboer en Joost Morssinkhof heeft ons ook gelijk twee nieuwe
sponsoren gebracht. Op de jasjes sieren de namen van de o.a. in Hengelo
gevestigde bedrijven Holland Hydraulics en de Morssinkhof Groep.
30

Als laatste beschikken alle spelers over tassen, deze zijn beschikbaar gesteld door
Michiel Borgeling namens autobedrijf de Vossenbrink en Jaap Smit als eigenaar
van eetcafé Smitties.
Namens alle spelers van SV Delden 4 willen wij alle sponsoren die dit mogelijk
hebben gemaakt van harte bedanken, dit moet bijdragen aan een goed verloop
van dit seizoen!
Daarnaast ook een woord van dank aan Janny Lutke Willink voor het in goede
banen leiden van het passen, meten en bestellen.
Delden 4
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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de

90e Algemene Ledenvergadering
van de Sportvereniging ‘Delden’,
donderdag 28 november, aanvang 20:30 uur,
in het clubhuis Trefhook ’n Mös.
Bestuur Sportvereniging ‘Delden’

Agenda
Agenda voor de 90e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging
‘Delden’.
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de 89e Algemene Ledenvergadering dd. 15 november 2012

3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2012-2013
4. Ontwikkelingen SV Delden
Sportiviteit en Respect
Vertrouwenspersonen
Accommodatie beleid gemeente Hof van Twente
Ontwikkeling ledenbestand
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5. Financieel overzicht
Overzicht van de financiën seizoen 2012-2013
Verslag van de kascommissie
Voorstellen met betrekking tot de financiële huishouding
Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2013-2014
Verslag Hart van Delden
6. Verkiezing kascommissie
7. - Aftredend en niet herkiesbaar is Niels Westerhof
- Aftredend en herkiesbaar is Remco Bakhuis
- Benoeming van een nieuw kascommissielid, Arnold Oolbrink,
thans reserve lid.
- Te verkiezen een nieuw reserve lid.
8. Verslag van de Raad van Advies
9. Verbetering accommodatie
10.

Jubilarissen

11.

Bestuursverkiezing:
Hajo Brandt aftredend en herkiesbaar
Edwin Hietbrink aftredend en herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.

14.

Rondvraag

15.

Sluiting
Aftredingschema van de bestuursleden:

2014: Erwin Zwijnenberg, Hans van Laarhoven, Jan Holterman
2015: Ronny Schutte, Leo Rouhof, Annemieke Visser
2016: Hajo Brandt, Edwin Hietbrink
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Uitslag jubileum handdoek fotowedstrijd

O

m tijdens de zomerstop niet geheel zonder SV Delden te hoeven blijven is er
een fotowedstrijd uitgeschreven. Opdracht was om een leuke (vakantie) foto
met daarop in ieder geval de jubileumhanddoek – ter ere van het 90-jarige
jubileum van SV Delden – te kieken en op te sturen.
Hierop zijn de nodige foto’s ingestuurd en een – niet al te vakkundige – jury
heeft hoofd gebogen over de inzendingen en één van de foto’s als leukste
aangewezen.
Tijdens de prijsuitreiking in de rust van de wedstrijd SV Delden 1 – Noordijk 1
werd bekend gemaakt dat het dameselftal de leukste foto heeft gemaakt. Op de
foto waren de dames en leider Roy Belt te zien met als enig stukje textiel de
handdoek. Erg creatief en goed uitgevoerd!
Aanvoerder Charell mocht namens de dames de felicitaties en het SV Delden
verrassingspakketje in ontvangst nemen.
Hier zijn slechts enkele foto’s afgedrukt. Alle foto’s zijn natuurlijk te bezichtigen
op de website, onder foto’s en dan activiteiten.
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Vertrouwenspersonen

S

oms gebeuren er dingen die je niet wil, door de leiding, teamgenoten,
vrienden of familie.Denk hierbij aan pesten, schelden, grapjes maken over je
geloof of uiterlijk.Wanneer mensen je ongewild aanraken, je bedreigen omdat je
iets gehoord of gezien hebt.
Heb je er op jouw manier alles aan gedaan om deze problemen op te lossen, maar
het lukt je niet, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen.
Agressie en geweld
Betekent dat mensen:
- je lastigvallen, bedreigen of zelfs aanvallen,
- je treiteren, schelden, schoppen, slaan,
- gooien met dingen,
- je afpersen omdat je iets weet, gehoord of gezien hebt over een ander.
Discriminatie/Racisme
Betekent dat mensen anders met je omgaan omdat je:
- een andere huidskleur hebt,
- een ander geloof hebt,
- een meisje of jongen bent,
- andere kleren draagt,
- een andere seksuele voorkeur hebt,
- gehandicapt bent.
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Seksuele intimidatie
Betekent dat mensen je lastig vallen op een manier die jij niet wilt:
- opmerkingen maken over seks,
- foto's laten zien over seks, gebaren maken,
- aan je zitten zonder dat je dit wilt,
- tegen je zin dwingen tot seksuele handelingen.
Wat kun je eraan doen?
Jij kunt:
- laten merken dat je van bepaald gedrag niet gediend bent,
- er over praten met iemand die je vertrouwt, ouders, vrienden, begeleiding
team,
- contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van SV Delden.
Blijf niet met je klacht rondlopen want zo wordt er niets opgelost.
De vertrouwenspersoon
-

neemt je serieus,
luistert naar je,
helpt zoeken naar oplossingen,
geeft informatie over hulpverlening,
helpt bij indienen van een klacht,
is er voor jou.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met je klacht. Je bent altijd welkom, samen
met je vriend of vriendin, je ouders of begeleider.
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Vertrouwenspersonen SV Delden

Jos Eijsink
T: 06 23 97 86 60
E: j.eijsink@hetnet.nl

Annemarie Oonk
T: 06 23 90 69 60
E: hjb.oonk@gmail.com

Ik ben Jos Eijsink. Samen met
mijn vrouw, Jacqueline, en onze
vier kinderen woon ik in
Deldenerbroek. Twan, Jobke en
Bent voetballen bij SV Delden, en
de jongste, Janique, zit op korfbal.
Ik werk als docent en
leerlingcoördinator op het
Twickelcollege in Delden.
Mijn grootste hobby's zijn koken
en voetbal (kijken).

Ik ben Annemarie Oonk. Ik ben
getrouwd met Huub en ben de
moeder van Sanne, Boris en Tom.
Ik werk twee dagen als
vakleerkracht
Bewegingsonderwijs op een
school voor Speciaal Onderwijs in
Enschede.
Mijn hobbies zijn hardlopen,
fietsen, zwemmen, skiën, koken
en lekker eten.

Groeten,

Sportieve groet,

Jos

Annemarie
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In gesprek met:

Jordy Drenth.

Z

oals bekend mag worden verondersteld is Jordy voor dit seizoen
aangetrokken als trainer van het C1-elftal.

Hieronder volgt een nadere kennismaking met hem.
Jordy, vertel eens iets over jezelf.
Nu, zoals je weet ben ik Jordy Drenth, zoon van de trainer van de B-elftallen
Henk Drenth. Ik ben 21 jaar oud en woon nog wel bij mijn ouders thuis. Ik heb
een vriendin Iris. Ik heb een afgeronde CIOS-opleiding en studeer thans aan de
Radboud-universiteit in Nijmegen pedagogie. Met deze studie ben ik pas
begonnen en hij duurt 4 jaar.
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I

k ben begonnen te voetballen bij, uiteraard, BWO toen ik 5 jaar was. Ik heb
alle hoogste jeugdelftallen bij BWO doorlopen en speel thans in het eerste als
linksachter.]
Wat train jij zoal?
Het afgelopen seizoen, toen ik nog niet ging studeren, heb ik de C1-jeugd van
BWO, dat uitkwam in de derde divisie, getraind. Helaas lukt het me nu niet meer
en daarom train ik vanaf dit seizoen het D1-elftal van BWO, dat uitkomt in de
eerste klasse. Daarnaast train ik 2 maal in de week het C1-elftal van SV Delden
en train ik met het eerste van BWO nog 3 maal in de week. Dus in zijn totaliteit
ben ik 7 maal per week op het trainingsveld te vinden.
Wat vind je zo aantrekkelijk in het trainersvak?
Ik vind het mooi om spelers beter te maken in de voetbalsport. Ik ben knettergek
van het spelletje voetbal maar ik hou ook ontzettend van het werken met de
jeugd. Mijn drijfveer is ook dat ik in de weekenden altijd de hort op ben en ik
daarmee mijn energie kwijt kan.
Waar train je specifiek op?
Ik vind de basistechniek heel belangrijk en daar train ik dan ook veel op.
Eigenlijk moet dat voor de D- en C-jeugd niet zo nodig zijn omdat dat eigenlijk
daarop al bij de F- en E-jeugd getraind moet worden maar in die
leeftijdscategorie wordt er helaas weinig aandacht aan geschonken. Dus trainen
op de basistechniek is nodig.
Verder geef ik veel aandacht aan het trainen op positiespel. Wanneer moet je het
veld groter maken en wanneer juist niet. Hoe speel je samen? Dat is ook heel
belangrijk in het voetbal. En om dat alles onder de knie te krijgen is de
basistechniek onontbeerlijk.
Het is alleen heel jammer dat ik zaterdags bij de wedstrijden van het C-elftal niet
aanwezig kan zijn omdat ik dan mijn verplichtingen bij BWO moet nakomen.
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Wat zijn je toekomstplannen?
Ik ga door in het trainersvak. Ik hoop binnen 2 tot 3 jaar aan de cursus T.C. 3 te
kunnen volgen. Wanneer ik het papiertje haal ben ik bevoegd tot en met de
tweede klasse trainingen te verzorgen. Maar het liefst blijf ik met de jeugd bezig.

Wat denkt je met het C1-elftal te kunnen bereiken?
We spelen in de derde klasse en we streven ernaar om bij de top-3 te eindigen.
Omdat in deze klasse maar een halve competitie wordt gespeeld betekent het dat
we in het voorjaar in een sterkere klasse worden ingedeeld. Ik hoop, dat dat lukt.
Het is jammer dat er zoveel verschil is tussen de spelers wat betreft de klasse van
de spelers. Ik weet zeker dat er misschien twee spelers tussen zitten die in derde
divisie en misschien nog wel hoger met succes kunnen meedraaien. Maar
anderen hebben helaas deze begaafdheid niet en zullen misschien moeite hebben
om in de huidige klasse mee te komen.
Wat is jouw indruk van SV Delden.
Er is niks mis mee met de verenging. Ze is gezellig maar door de gezelligheid
gaat het professionele een beetje verloren wat jammer is. Daaraan moet veel
meer aandacht aan gegeven worden. Voor de rest heb ik geen klachten.
Jordy bedankt dat je even tijd vrij kon maken voor ons en we wensen je verder
veel succes toe in jet verdere (trainers)leven.
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Agenda
zaterdag 9 november 2013 - 16:00 uur
Jubileumreceptie
zaterdag 9 november 2013 - 20:00 uur
Jubileum Bonte Feest Avond
.
vrijdag 15 november 2013 - 20:00 uur
Kaartavond
zaterdag 16 november 2013 - 20:00 uur
Teenage Party griezeltocht
donderdag 28 november 2013 - 20:30 uur
89e Algemene Ledenvergadering
Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de 90e Algemene Ledenvergadering
van SV Delden in het clubhuis Trefhook ’n Mös.
vrijdag 20 december 2013 - 20:00 uur
Kaartavond
vrijdag 17 januari 2014 - 20:00 uur
Kaartavond
vrijdag 21 februari 2014 - 20:00 uur
Kaartavond
vrijdag 21 maart 2014 - 20:00 uur
Kaartavond
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Lieve kinderen,
Zoals jullie wel weten kom ik binnen kort met al mijn pieten wee
r naar Nederland. Op
zaterdag 30 november komen mijn pieten en ik een bezoekje brengen aan SV Delden. Mijn
pieten zijn natuurlijk al in Delden geweest om te kijken of jullie lief zijn geweest, de pieten
zagen dat de kinderen in Delden erg goed kunnen knutselen.
Zouden jullie voor mij een schoen willen knutselen? Het maakt
niet uit hoe, maak van een oude schoon weer een hele mooie
of knutsel er een van papier, bedenk zelf maar iets moois
waarmee je mij en mijn pieten kunt verrassen!
Alle schoenen krijgen er iets lekkers in en de mooiste krijgt een prijs.
Ik heb al met SV Delden gebeld en alle schoenen kunnen in
de kantine gezet worden. Willen jullie dit doen tussen 21
en 28 november, dan heb ik even de tijd om samen met
mijn pieten de mooiste uit te kiezen.
Als jullie de schoen inleveren moeten jullie de naamkaart
die hieronder staat er aan vast maken zodat mijn pieten
en ik precies weten wie welke schoen gemaakt heeft.
Mijn pieten en ik hebben erg veel zin aan ons bezoek aan SV Delden, tot snel lieve kinderen!
Groeten,

Sinterklaas
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KLEURPLAAT
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ALU BOUW
BAAKE
BAARS
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOLTEN - VENNEMAN
BOOM & TUIN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CAFE – BILJARD DE
BOEMEL
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK TWENTE
DE BOER
DE HAGMOLL
DE JONG
DE JONG
DE VOSSENBRINK
DUSSELDORP
FEESTVERKOOP DELDEN
FEIJTEN
FEMI'S
FYSIOTHERAPIE DELDEN
GEERLINGS
GERRITSJANS
GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HENSEN
HET WAPEN VAN
DELDEN
HET WITTE PAARD
HOBBELINK
HOFSTEDE & KAMP
HOFWEEKBLAD
HONG - KONG
HOOGSPEL
IT 4 ELEMENTS
JANSEN DE JONG
JONGEBLOED
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LA LUNA BSO
LAMERS
LAMMERSEN

BORDSPONSOREN
KOZIJNEN
ELECTRA
TOPKEUKENS
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
STRAATWERKEN

HENGELO
DELDEN
HENGELO
HENGELO
GOOR
DELDEN
DELDEN

HOVENIERS & BOOMVERZORGING
RECYCLING
JUWELIER & GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING - PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK

HENGELO /
GOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN

SPORT CAFÉ
HOVENIERS - BEDRIJF
DELDENSE AUTO MATERIALEN
LOODGIETERS
MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
GARAGE - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
FEESTVERKOOP
AUTOBEDRIJF - VOLVO
GRILLROOM - PIZZERIA
FYSIOTHERAPIE
AUTOSCHADE
INSTALLATIE - BEDRIJF
CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
HANDELS - ONDERNEMING

DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
HENGELO
ENSCHEDE
BENTELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BORNE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
BORNE

HOTEL
HOTEL - RESTAURANT
KANTOOR - MEUBELEN
MAKELAARDIJ
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
SOFTWARE - BEDRIJF
BOUW - BEDRIJF
INSTALLATIETECHNIEK
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
BUITENSCHOOLSE OPVANG
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF

DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
ENSCHEDE
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
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LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MARIBRI
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOLENKAMP
MOOI DELDEN
MORSINK
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NOBBENHUIS
OALDERSHOES
OLDENHAVE
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PEPER
PROFIX
RAAB KÄRCHER ESHUIS
RABOBANK TWENTE
ROKRAMIX
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SONNEVELD
SPECKMANN
STAALBOUW TWENTE
TGO
TEN DAM
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
UNIVÉ OOST
V. H. RECLAME
VAANHOLT
VAN DE BARG
VAN DER WONING
VAN OTTEN
VAN LOON
VANEKER SPORT
VEHOF
VINCENT
VIOS DANSCAFE EN CLUB
VOS
WESTERHOF
WOLD
ZIEL
ZUITHOF

SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
HEKWERK - AUTOMATISERING
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS - TRANSPORT
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
CAMPING
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
TEXTIEL - HANDEL
GASTERIJ - RESTAURANT
INSTALLATIE - TECHNIEK
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
AUTOSCHADE
BOUW - MATERIALEN
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
AUTOSERVICE
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
TECHNISCHE INSTALLATIES
INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
TOURINGCARS
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOMOTIVE
VERZEKERINGEN
RECLAME 0NTWERPERS
AUTO'S
CAROSSERIE
FIETSEN - HANDEL
TECHNISCHE INSTALLATIES
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
ZON - WERING
HORECA
BOUW - AANNEMINGSMIJ
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE-BEDRIJF
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF
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DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ALMELO
NEEDE
DELDEN
DELDEN
BORCULO
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
GOOR
HENGELO
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
RIJSSEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK
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