JAARVERSLAG 2017-2018 SVC2000
1. ALGEMEEN
Een seizoen ging voorbij: het seizoen 2017-2018. In dit jaarverslag berichten we over deze periode. Een jaar
waarin we het kampioenschap van ons eerste vrouwenteam vieren, die daarmee opnieuw een plek in de
tweede klasse van de competitie innemen. Maar ook een jaar waarin onze zorgen over de toekomst
toenemen en we ons steeds meer afvragen hoe we alles geregeld krijgen. De bereidheid om vrijwilligerstaken
op te (blijven) pakken, neemt af en het claimgedrag onder leden daarentegen neemt toe. We staan aan de
vooravond van ingrijpende besluiten, die ertoe moeten leiden dat SVC2000 weer klaar is voor de toekomst
2. BESTUUR
In het seizoen 2017-2018 bestaat het bestuur uit:
Naam
Arno Bendermacher
vacature
Miranda Janssen-Beeren
Jo Strous
Bart Knoops
Maurice Voestermans
John Duisters
Ruud Beurskens

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter senioren
Voorzitter jeugd
Voetbaltechnische zaken
Accommodatiezaken
Sponsoring en PR

Het lukt ook dit verslagjaar niet om een opvolger voor Hanneke Spee te vinden. Het secretariaat wordt qua
agendering, notulering en correspondentie door de voorzitter waargenomen.
Tijdens de traditionele Nieuwjaarsinstuif wordt een aantal jubilarissen gehuldigd vanwege hun langdurige
lidmaatschap: Paul Kessels vanwege zijn 50-jarig-, Sjahrany Sahusilawane, Ger Spooremakers en Marcel
Emans vanwege hun 40-jarig- en Roger Tissen en Frans Geraedts vanwege hun 25-jarig trouw lidmaatschap.
Ook vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging waarderen we op gezette momenten.
Peter Schroots wordt tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar vanwege
zijn bijzondere verdiensten als verenigingsscheidsrechter en kantinevrijwilliger. Guillaime Janssen krijgt de
titel ‘Jong Talent van het Jaar’ vanwege zijn werk voor de Commissie Sponsoring en PR, met name in het
bouwen van een nieuwe website en verrichten van hand en spandiensten in beeld en geluid voor de kantine.
Ook de KNVB toont dit seizoen weer waardering, dit keer voor Leon van den Bosch die voor zijn verdiensten
de zilveren KNVB waarderingsspeld ontvangt.
Het bestuur vergadert in dit seizoen 10 keer; het dagelijks bestuur iets vaker. Natuurlijk wordt er veel
gesproken over kansen en uitdagingen maar kent het bestuur ook lastige onderwerpen en zorgpunten. De
vergaderagenda loopt regelmatig vol met dagelijkse, vaak praktische vraagstukken, die dan een acute
aanpak vergen; eerder voorgenomen ontwikkelpunten komen daardoor helaas op de achtergrond. Ondanks
ieders juiste intenties, leidt onderbezetting van bestuur en commissies op momenten ertoe dat we steken
laten vallen, waarvoor geen of weinig begrip door de leden wordt opgebracht.
Ook dit seizoen ontvallen ons weer dierbare voetbalvrienden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
Met respect blijven we herinneringen aan hen koesteren.

3. FINANCIEN EN ADMINISTRATIE.
Naam
Miranda Janssen

Functie
Bestuurslid - Penningmeester

De commissie financiën en administratie bestaat, naast Miranda Janssen als voorzitster, uit Peter Tobben,
Marcel Paulussen, Roel Spee en Hanneke Spee.
Het ledenaantal was per 1 juli 2017 724 leden en is op 30 juni 2018 657 leden. In 2017/2018 wordt de
ledenadministratie opgeschoond en worden leden afgevoerd, die niet meer spelen en geen vrijwilliger meer
zijn. Daarmee worden onnodige bondskosten voor bijvoorbeeld verzekeringspremies voorkomen. Het totaal
aantal leden gaat daarmee omlaag.
Het seizoen 2017-2018 is financieel vergelijkbaar met het seizoen ervoor, dankzij een kostenbewust beleid.
De zonnepanelen op het dak van de kantine en de eenmalige aflossing van de hypotheek op de kantine
leveren een flinke reductie aan kosten op. Daarmee worden de verhoogde energielasten van de gemeente
Roermond gecompenseerd. De kantine-inkomsten dalen, vanwege de vele inhaalwedstrijden op de
doordeweekse dagen.
In 2017/2018 wordt een nieuwe opslagruimte gebouwd, worden de toiletten in de kantine vernieuwd en alle
leiders voorzien van nieuwe trainingspakken, grotendeels gefinancierd uit de zogenaamde Mersin-gelden. De
vordering voor opleidingskosten op de Turkse BVO Mersin staat deels nog open. Via de FIFA wordt alles in
het werk gesteld om de restant vordering alsnog te incasseren, vooralsnog zonder het gewenste resultaat.
De ledenadministratie wordt van Piet Jereskes overgedragen naar Hanneke Spee (senioren) en Marcel
Paulussen (jeugd). Dankzij het accurate werk van deze mensen alsmede de financiële aanspreekpunten
binnen de verschillende commissies, kunnen we binnen SVC2000 spreken van een gedegen administratie.
4. SENIOREN
Naam
Jo Strous

Functie
Voorzitter senioren

Het aantal spelende seniorenleden is dit seizoen: 134 mannen en 51 vrouwen.
De seniorencommissie bestaat naast Jo Strous uit Hanneke Spee, Peter Tobben, Max Huijbregts, Chrit
Deltrap, Rogér Tissen en (vanaf januari 2018) Niek Aalbersberg.
Door het bedanken van Ad Jereskes als lid van de seniorencommissie functioneert de commissie de eerste
helft van het seizoen met 1 lid minder. In januari 2018 treedt Niek Aalbersberg toe, zodat de commissie weer
op het oorspronkelijk aantal leden komt. De vele taken, die gedurende het seizoen door de commissie
moeten worden aangepakt, worden door de commissieleden naar behoren vervuld. De koppeling van een
commissielid aan een seniorenteam blijft bestaan.
Het contract met Ricardo Wassenberg als trainer van de mannenselectie wordt vanwege volle tevredenheid
voor zijn inzet verlengd.
WALKING FOOTBALL
Door een groep van ongeveer 20 personen, afkomstig uit Nieuwstadt, Maasbracht, Beegden, Heel, Horn,
Boekoel, Herten en Roermond/Maasniel, wordt iedere dinsdagochtend bij SHH getraind. In de loop van het
seizoen wordt besloten om niet meer 1x per maand bij SVC 2000 te trainen. De groep geeft de voorkeur aan
het spelen op kunstgras. In de zomer wordt aan een tweetal toernooien deelgenomen (bij Gestel in
Eindhoven en bij VVV in Venlo). Enkele Roermondse Walking footballers spelen op vrijdag als 2de training bij
VVV Venlo.
Walking football wordt als erg prettig ervaren vanwege de combinatie van voetballen en het sociale contact
voor en na de training (met koffie).

MANNEN
Competitie
We nemen met vijf elftallen en één 7x7 35+ team deel aan de reguliere competitie.
De eindstanden van de teams, uitkomend in de KNVB-competitie, zijn als volgt:
1e

4e klasse D

Categorie A

6e plaats

2e

4e klasse 05

Categorie B

4e plaats

3e

6e klasse 13

1e plaats

promotie naar 5e klasse

4e

6e klasse 12

1e plaats

promotie naar 5e klasse

5e (35+1)

Veteranen 35+

3e plaats

35+ 2

7x7 reeks klasse 3

najaar 2e plaats/voorjaar 2e plaats

Beker
e
e
Het 1e, 2 en 3 elftal worden uitgeschakeld in de derde bekerronde en het 4e elftal in de eerste bekerronde.
Recreatief
Op de zaterdagen neemt een veteranenelftal deel aan een onderling competitie. Dit onderdeel van onze
vereniging werkt vrijwel zelfstandig en weet een aantal deels niet-actieve clubleden aan zich te blijven binden.
VROUWEN
Vrouwen 1
Door het inpassen van maar liefst zeven nieuwe speelsters is de opdracht voor 2017-2018: minimaal
handhaven en attractief voetbal spelen. In het begin is het nog duidelijk aan elkaar wennen, maar langzaam
maar zeker groeit het team en blijkt het met de bovenste ploegen goed mee te kunnen. Acht wedstrijden voor
het einde van de competitie staan vier ploegen gelijk bovenaan. Uiteindelijk hebben onze SVC-vrouwen de
langste adem en weet het team een meer dan verdiend kampioenschap binnen te halen en na een seizoen
weer in de 2e klasse terug te keren.
Vrouwen 2
Het aantal speelsters is gedurende het seizoen krap maar redelijk stabiel. Het team draait een goed seizoen,
e
doet lang mee om het kampioenschap en wordt uiteindelijk 3 in de competitie.
Veterinnen 35+
De Veterinnen beschikken over voldoende speelsters en behalen zowel in de najaars- als de voorjaarsreeks
een verdiende 1e plaats. Deze relatief nieuwe voetbalvorm blijkt leden aan onze vereniging te blijven binden.
Competitie
Vrouwen 1

3e klasse E

1e plaats

Vrouwen 2

6e klasse 02

3e plaats

Veterinnen

1e klasse 06

promotie naar de 2e klasse

najaar 1e plaats/voorjaar 1e plaats

Beker
Aan de bekercompetitie wordt deelgenomen door vrouwen 1 en vrouwen 2. Vrouwen 1 wordt in de 1e
bekerronde uitgeschakeld. Vrouwen 2 wordt in de ⅛ finale uitgeschakeld.

5. JEUGD
Naam
Bart Knoops

Functie
Voorzitter jeugd

De jeugdcommissie bestaat naast Bart Knoops uit Bert Duda, Caroline Janssen, Piet Jereskes en Marcel
Paulussen. Piet Jereskes geeft in het begin van het jaar 2018 aan per 1 maart te willen stoppen. Zijn functie
wordt per die datum overgenomen door Mohamed Jabouri, oud jeugdvoorzitter. Ondanks alle inspanningen
vindt geen uitbreiding van de commissie plaats, waardoor onderdelen van het omvangrijke takenpakket
blijven liggen.
Met de 48 actieve jeugdleiders worden dit seizoen maar liefst 22 teams samengesteld. Vijf nieuwe leiders
worden verwelkomt, die allen de vereiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
Met ruim 320 jeugdspelers per 30 juni 2018 is de jeugd toegenomen met een 20-tal spelers.

Jongens
Meisjes
Totaal

Junioren
183
19
202

Pupillen
107
11
118

Ondanks het aantal nieuwe jeugdleiders had de groei van onze jeugdafdeling hoger kunnen uitvallen, als er
meer jeugdleiders beschikbaar zouden zijn. Per 30 juni 2018 staan 63 jeugdspelers op de wachtlijst.
De populariteit van het meidenvoetbal bij SCV2000 blijft stijgen. Een deel van de trainingsgroep van vorig
seizoen gaat als meidenteam (MO13-1) verder in de competitie, met als spelvorm 7x7. Ook bij de lagere
teams start met een meidengroep O13-4G, aanvankelijk met 9 meiden en 1 jongen en na de winterstop als
geheel meidenteam.
Bij de pupillen worden nieuwe KNVB wedstrijdvormen ingevoerd. Door onze juiste voorbereiding, is het kader
tijdig en goed geïnstrueerd. De ervaringen zijn positief; zo blijken jeugdspelers nu vaker aan de bal te komen.
Het afgelopen seizoen huldigt SVC2000 wederom vele jeugdkampioenen:
Voorjaar/seizoen 2017-2018
JO15-2
> 4e klasse
JO13-4
> 4e klasse
JO13-3
> 4e klasse

Najaar/seizoen 2017-2018
JO15-1
> 1e klasse

Met de “Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier”-app (de vervanger van het papieren wedstrijdformulier) alsook
met de “Wedstrijdzaken”-app worden goede stappen gezet in het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid
en een eenvoudige en snelle administratieve afhandeling na de wedstrijd. Onze leiders zijn hier heel positief
over.
Het ‘Lekker bezig’-project, dat zich richt op een gezonde kantine, krijgt een prima vervolg. We krijgen veel
positieve reacties zowel vanuit SVC2000 als ook van bezoekende teams.
Dagelijks is de jeugdcommissie onder andere bezig om de jeugd met plezier te laten voetballen. Om de
sportiviteitsafspraken te waarborgen wordt de samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de
gemeente Roermond voortgezet. De eigen sanctiecommissie wordt vanuit de jeugd twee keer ingeschakeld.
De communicatie vanuit de jeugdcommissie verbetert dankzij de introductie van een groepsapp. In de
toekomst wordt dit uitgebreid met een nieuwsbrief om onze jeugdleiders zo compact mogelijk te informeren.
Ook is het de doelstelling om als jeugdcommissie komend seizoen aan de slag te gaan met het instellen van
een Jeugdraad.

Diverse (kennis)avonden worden georganiseerd om het jeugdkader meer te betrekken bij belangrijke zaken
die spelen. De samenwerking met keepersopleiding Keep it Cool is wederom een succes, met dank aan Siem
Nijssen.
Met de BVO VVV-Venlo worden leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Een aantal van onze
jeugdspelers mag bij een thuiswedstrijd van VVV meelopen met de voetbalprofs van VVV. Ook wordt een
vijftal spelers uitgenodigd voor het spel “Latje trap” in het stadion, tijdens de rust van VVV- PEC Zwolle.
6. TECHNISCHE ZAKEN
Naam
Maurice Voestermans

Functie
Bestuurslid Technische Zaken

De voetbaltechnische commissie bestaat dit seizoen naast Maurice Voestermans uit Ricardo Wassenberg,
Hans Toonen, Bert Duda en Wim Kemp.
e

SVC2000 kent een stabiel 1 elftalselectie bij de mannen, onder vakkundige leiding van Ricardo Wassenberg.
Volgens planning sluiten twee jeugdspelers definitief aan bij deze selectie. Dit sluit aan op de visie van onze
vereniging.
Vrouwen- en meidenvoetbal is een speerpunt. Bij aanvang van het seizoen kennen onze twee vrouwenteams
qua bemensing uitdagingen. Mede dankzij gesprekken met trainers en begeleiders, hebben deze teams
organisatorisch een goed seizoen. De intentie om het meidenvoetbal binnen SVC 2000 verder te ontwikkelen
krijgt stap voor stap vorm, onder meer door het ontstaan van een MO13 team.
Het ‘Coach de coach’-traject wordt door Hans Toonen naar tevredenheid voortgezet en betekent een nuttige
stap in de ontwikkeling van ons kader. Trainers ervaren deze begeleiding als prettig. De inhoudelijke ambities
worden tijdens het seizoen bijgesteld. De 13 (jeugd)trainers, die in mei 2017 hun JVTC-opleiding behaalden,
worden verder ontwikkeld en begeleid.
De indelingen van de jeugdteams is het resultaat van een nauwere samenspraak en samenwerking tussen
jeugdcommissie en voetbaltechnische commissie. Halverwege het seizoen wordt meer richting gegeven aan
de circuittrainingen en worden de jeugdtrainers geschoold. Ons doel is dat jeugdspelers meer herhaling
krijgen tijdens het spel en bovendien voetballen leren door daadwerkelijk ook te voetballen. Binnen de
circuittraining wordt deze visie gewaarborgd.
Onze verenigingsscheidsrechters worden ook dit seizoen weer onder leiding van coördinator Wim Kemp
aangesteld; een intensieve klus en niet altijd even gemakkelijk. Alle scheidsrechters worden in oktober tijdens
de Week van de scheidsrechter met een attentie en een dankwoordje in het zonnetje gezet.
7. SPONSORING EN PR.
Naam
Ruud Beurskens

Functie
Bestuurslid - Sponsoring & PR

De commissie sponsoring en PR bestaat in het verslagjaar, naast Ruud Beurskens als voorzitter, uit Ger
Spooremakers, Ron Wouters, Roel Spee, Glenn Huybregts, Ronnie Huffmeijer, Quinn de Jong, Roy
Timmermans, Guillaime Janssen en Patrick Eijckelhardt.
Voor het tweede seizoen op rij wordt de sponsorloterij voor de shirtsponsoring van het eerste mannen elftal
georganiseerd: met de verkoop van alle 20 loten en een opbrengst van € 5.000 is deze loterij wederom
succesvol. Koolen Glasreparatie komt als winnaar uit de bus.
In het verslagjaar krijgt een aantal jeugdteams dankzij sponsoring nieuwe wedstrijdshirts. Van de 23
jeugdteams zijn er nog 8 teams die met de oude shirts spelen. Ons doel is om deze in het seizoen 2018/2019
ook te vervangen. Schildersbedrijf Selder en Ascon Automatisering sponsoren voor het tweede jaar de
keeperstraining van SVC2000. Met hun sponsorbijdragen wordt een groot deel van deze kosten gedekt.

Bij de start van het seizoen wordt de nieuwe website gelanceerd, die in de loop van het seizoen wordt
aangevuld met onder andere informatie over onze sponsoren. Via Sportlink wordt op de nieuwe website alle
informatie over de verschillende teams weergegeven (teaminfo, uitslagen, stand, enz…). Vanwege de
privacywetgeving wijzen we onze leden op het belang om gegevens de app Voetbal.nl op “Beperkt” zichtbaar
te zetten in plaats van “Afgeschermd”, zodat deze gegevens ook zichtbaar zijn op onze website.
De Facebookpagina groeit naar ruim 900 Likes. Invulling wordt gegeven aan de wens van de Algemene
Ledenvergadering om meer voetbal gerelateerd nieuws op de website en Facebookpagina te plaatsen. Hierbij
zijn we mede afhankelijk van de hulp van onze leden. Op de website wordt onder het kopje ‘Nieuws’ de
mogelijkheid toegevoegd om zelf nieuws aan te kunnen leveren. Van deze mogelijkheid wordt in het
verslagjaar slechts één keer gebruik gemaakt.
De Commissie Sponsoring & PR zal het seizoen 2018-2019 doorgaan met het vernieuwen van de
wedstrijdshirts voor de resterende jeugdteams, werven van nieuwe bordsponsoren en gelden voor de
realisatie van de voetbalkooi en het zorgen voor meer voetbalgerelateerd nieuws op de website en de
Facebookpagina.
8. ACCOMMODATIEZAKEN
Naam
John Duisters

Functie
Bestuurslid

De onderhoudsploeg bestaat dit seizoen uit Teun Smeets, Rob Deussen, Paul Cox, Jo Naus, Neer Burhenne,
Frans Opbroek, Frans Baltissen, Lei Geraedts, Peter Baltissen en John Duisters. Deze vrijwilligers zorgen er
wekelijks voor, dat de kleedlokalen schoon zijn en er weer lijnen op de velden staan. Verder voeren zij allerlei
klussen (meestal reparatiewerkzaamheden) op de accommodatie uit. Veel waardering bestaat voor deze
groep vrijwilligers die vaak door weer en wind van de partij zijn.
In de zomer van 2017 wordt een nieuwe opslagloods gebouwd door aannemer Jac. Metsemakers, met hulp
van een aantal vrijwilligers. Daardoor blijven de kosten zo laag mogelijk. De zeecontainers worden hiervoor
eerst verwijderd.
Op veld 2 werden de (voormalige) bushokjes vervangen door twee nieuwe dug-outs, zodat alle velden weer
voorzien zijn van fatsoenlijke dug-outs. Op veld 3 wordt een dug-out opnieuw opgebouwd, nadat die door een
Defensie-helikopter tijdens het Bevrijdingsfestival wordt omgeblazen.
Het hoofdveld wordt voorzien van een nieuwe grasmat. Een waar kunststukje tijdens de loeihete zomer. In de
winterperiode wordt begonnen met de renovatie van de toiletblokken in de kantine. Ook hier is weer veel
inbreng van onze vrijwilligers, met name bij de sloopwerkzaamheden.
In het voorjaar wordt de entree van de kantine gesloopt ter voorbereiding op de schilder- en
timmerwerkzaamheden aan de kantine.
9.OVERIGE COMMISSIES
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit mensen vanuit de jeugd- en seniorencommissie en staat onder
voorzitterschap van Jo Strous. Verder bestaat deze commissie uit: Remi Janssen, Huub Janssen, Caroline
Janssen-Timmermans en Leon van den Bosch. Er vindt samenwerking plaats met de jeugd- en
seniorencommissie.
De georganiseerde Game-avonden zijn minder geslaagd vanwege een te gering aantal vrijwilligers. De
Sinterklaasmiddag, carnavalsmiddag, Paasactiviteit en het tweedaagse sportkamp zijn opnieuw een succes.
Helaas moet de geplande “Duitse Party” vanwege te weinig aanmeldingen worden geannuleerd.
Sanctiecommissie
Deze commissie bestaat uit: Arno Bendermacher, Wim Kemp en Marcel Paulussen. De commissie spreekt in
een drietal zaken een straf uit en beveelt een keer een royement van het lidmaatschap bij het bestuur aan.
De commissie probeert vooral te bemiddelen en probleemoplossend mee te denken.

10. SLOTWOORD.
Een seizoen ging voorbij. Een seizoen, waarin helaas te weinig vrijwillig(st)ers te veel taken moesten
oppakken; uit onbegrensde loyaliteit, om ‘hun’ vereniging er niet mee te laten zitten en omdat ze voor de
leden toch vooral zoveel mogelijk willen laten doorgaan, zetten zij telkens een stapje meer, nemen ze er toch
weer een taak bij, stoppen ze er stiekem toch steeds meer uren in. Maar hoelang houden we dat nog vol?
Wanneer wordt het te veel? Wanneer haken wij of onze vrijwilligers af? Houden we iedereen gemotiveerd?
Samen moeten we die hoofdvraag oppakken, bestuur en leden! Laten we afspreken dat we ons niet teveel
laten leiden door eigen belangen en laten afleiden door details. Het clubbelang moet bovenaan staan.
Het is ons weer gelukt, maar echt alleen maar dankzij onze vrijwilligers. En daar zijn we als bestuur trots op.
Maar we kijken vooruit en vragen ons serieus af of SVC2000 op eigen kracht verder kan. De toekomst zal het
ons leren.
Roermond, november 2018

