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Jaarverslag SV Otterlo over het verenigingsjaar 2017-2018 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter:  Bertus Hendriksen / Gerard van Voorst 
Secretaris  Fred Bruil 
Penningmeester   Leo Frijlink 
TCS:   Gerard de Rooij  
Sponsoring / PR Henk Geert Blaak 
Algemeen Jeugd: Gerard van Voorst / Ferdi Jonkers 
Accommodatiebeheer: Vacature  
 
Het dagelijks bestuur vergaderde op de 1

e
 donderdag van de maand om 20.00 uur, uitgezonderd de 

maand waarin het voltallige bestuur bij elkaar kwam. Het voltallige bestuur vergaderde op  
4 september, 4 december, 5 maart en 3 mei. 
De besluiten van het bestuur zijn vastgelegd in een besluitenlijst seizoen 2017-2018. 
 
Het bestuur heeft de vergaderingen en de bijeenkomsten van de K.N.V.B, B.E.V. en Sportforum Ede 
bezocht en heeft verder haar representatieve taken vervuld. 
 
Het bestuur heeft èèn ALV uitgeschreven: 

-  9 november 2017 aanwezig 114 leden. 
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Leden

 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Tijdens de reguliere ALV van 9 november 2017 trad Bertus Hendriksen af. Na 26 jaar voorzitterschap 
stelde hij zich niet herkiesbaar. Gerard van Voorst werd door de vergadering benoemd in de functie 
van voorzitter voor de komende zittingsperiode van 3 jaar. Leo Frijlink penningmeester a.i. werd door 
de vergadering benoemd in de functie van penningmeester. 
 Ferdi Jonkers neemt vanuit de jeugdcommissie (vz) plaats in het bestuur en neemt daarmee de 
plaats in van Gerard van Voorst. 
 
Wordt na sluiting van de vergadering door de aanwezigen o.a. middels een videofilm ruim aandacht 
besteed aan het afscheid van Bertus Hendriksen. 
 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Bertus Hendriksen benoemd  tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De daarbij behorende decoratie werd hem opgespeld door de burgemeester van Ede, dhr. 
Verhulst. 
 
“Bertus vervult vanaf 1982 tot heden een bestuursfunctie binnen het bestuur van de Sportvereniging 
Otterlo. Vanaf 1990 is hij benoemd  in de functie van voorzitter. Bertus vervult uiteraard alle 
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gebruikelijke taken die bij deze functie horen en is door zijn functioneren een grote bindende factor 
voor de leden, en tevens vertrouwenspersoon. De inbreng van Bertus, binnen het bestuur en naar de 
leden, is altijd constructief in het proces van afwegen van de belangen van de leden en de vereniging 
om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat met een zo breed mogelijk draagvlak. 
 
Vanaf het jaar 2000 is Bertus de voortrekker geweest om het nieuw sportcomplex Het Kastanjebos te 
realiseren. De realisatie heeft hem veel inspanning en tijd gekost. Voorbeelden zijn de vele 
gesprekken met de ambtenaren in het gemeentehuis en daarnaast als lid van de ingestelde 
bouwcommissie in een later stadium met de (onder)aannemers. Tijdens de bouw was Bertus dagelijks 
op het toekomstige sportpark aanwezig. Hij was er bijna fulltime mee bezig. 
Voornamelijk door de volharding en inzet van Bertus is de realisatie van het sportpark tot stand 
gekomen. Bertus deed dit naast zijn werk als ondernemer.  
 
In 2010 is Bertus benoemd tot Erelid van de Sportvereniging Otterlo wegens bijzondere verdiensten 
van zeer uitzonderlijke aard jegens de vereniging gedurende een zeer lange periode. Door de 
K.N.V.B, afdeling Oost, is Bertus benoemd tot lid van verdienste van de K.N.V.B. en de gouden 
K.N.V.B. speld ontving. Dit als blijk van waardering voor zijn inzet en verdiensten voor de voetbalsport 
gedurende vele jaren in verschillende bestuursfuncties bij Sportvereniging Otterlo.” 
 
Belangrijke bestuursbesluiten: 
 

 Aanstelling Maarten Kerkhof trainer 1
e
 selectie met 1 jaar verlengd; 

 Aanstelling Frank Pluimers, trainer 2
e
 selectie met 1 jaar verlengd; 

 Aanstelling Geert Nieuwenhuis en Cobie Schut, verzorgers met 1 jaar verlengd; 

 Aanstelling Nico Pluimers, trainer O19-1 met 1 jaar verlengd; 

 Aanstelling Martin van Baalen, trainer O15-1 met 1 jaar verlengd; 

 Bas Pol, keeperstrainer jeugd wordt met 1 jaar verlengd; 

 Laurens Foekens ass. trainer 1
e
 selectie, wordt in de gelegenheid gesteld een trainerscursus 

volgen;                                                      

 Aanstelling vertrouwenspersoon: Bertus Hendriksen; 

 Anouk van Loo,stelt zich beschikbaar als aspirant bestuurslid vrouwen/evenementen; 

 De functie bestuurslid accommodatiebeheer wordt geschrapt, komt in portefeuille H.G. Blaak; 

 Hedy en Sjaak van Milligen zijn per 1 maart 2018 aangesteld als kantinebeheerders; 

 SVO stopt met de participatie / organisatie skeelerronde. 
 
Leden: 
Op 30 juni 2018 telde de vereniging 385 leden onder te verdelen in: 
    Man  vrouw 

senioren (19 en ouder) 147 34 

junioren (13 t/m 18) 60 21 

pupillen (4 t/m 12) 71 16 

Bondsleden 278 71 

Verenigingsleden 34 2 

 
385 

 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Monique de Rooij. 
 
Sportpark Kastanjebos: 
Na het in gebruik nemen van het sportpark “Kastanjebos”  in augustus 2016, blijkt het aan alle 
verwachtingen te voldoen. Tevens is er meer ruimte gekomen om naast de bestaande activiteiten  
extra activiteiten te organiseren.  
De andere zijde van de medaille is dat het sportpark veel tijd en energie vraagt voor onderhoud zoals 
schoonmaak, onkruid- en mollenbestrijding, vuilnis, grasmaaien, belijnen, onderhoud doelen/dug-outs 
en klaarmaken speelvelden. 
 
Jeugdcommissie: 
De jeugdafdeling met  jeugdleden werd aangestuurd door het jeugdbestuur die wederom een 
uitstekende prestatie heeft neergezet met een strakke organisatie. In dit verslagjaar bestond het 
jeugdbestuur uit Gerard van Voorst / Ferdi Jonkers (voorzitter) John Hazeleger (coördinator junioren) 
Eric Lagerweij (jeugdcoördinator pupillen) en Jan Janssen (wedstrijdsecretaris).  
De jeugdafdeling heeft in al haar facetten voldaan aan de doelstellingen van de vereniging mede door 
de inzet van de 50 vrijwilligers binnen het jeugdkader.  
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Sponsorcommissie: 
De sponsorcommissie heeft zich bezig gehouden met de volgende taken: 

- verwerven en beheren van het sponsorbestand 
- afsluiten van meerjarige contracten; 
- bedenken en uitvoeren van sponsorconcepten; 
- coördineren sponsorbeleid 
- relatiebeheer 

De sponsorinkomsten zijn verbeterd ten opzichte van het vorige verslagjaar. 
 
Kantinebeheerder: 
De kantinebeheerder in de persoon van Paul Bruin en zijn team hebben naar verwachting een goed 
boekjaar gerealiseerd. Om gezondheidredenen moest Paul afstand doen van het beheer van het 
clubhuis en werd deze taak tijdelijk waargenomen door Henk Janssen. Vanaf 1 maart 2018 wordt het 
beheer van het clubhuis gedaan door Sjaak en Hedy van Milligen. De exploitatiekosten van het 
clubhuis zijn binnen de gestelde normen gebleven. Voor de zaterdagochtend kunnen enthousiaste 
moeders van de jeugd op vrijwillige basis worden ingezet. 
 
Financiën: 
De vereniging heeft een goed boekjaar 2016-2017 achter de rug met een mooi netto resultaat.  
De kascommissie heeft in de ALV van 9 november 2017 voorgesteld het bestuur te dechargeren ten 
aanzien van het financiële beleid in het boekjaar 2016-2017. De ALV ging daarmee akkoord. 
 
Activiteiten: 
De verschillende commissies hebben diverse activiteiten ontplooid: 

- Deelname aan de Grote Clubactie; 
- Klaverjascompetitie; 
- Drie dorpentoernooi; 
- De traditionele nieuwjaarsreceptie; 
- Koningsdag 
- De jaarlijkse afsluiting van het seizoen; 
- Sponsor toernooi 
- Super zaterdag 
- Après-ski party 
- Pro voetbalkamp 
- Diverse clinic vrouwen/meisjes. 

 
Sportieve prestaties: 
Aan de competitie seizoen 2017 - 2018 werd door SV Otterlo deelgenomen met:  

-   3 senioren teams; 
-   1 VE team 
-   1 seniorenteam 35+; 
-   2 vrouwen teams; 
-   1 JO23 team; 
-   5 juniorenteams; JO19-1, JO19-2, JO17, JO15; 
-   6 pupillenteams; JO13, JO12, JO11, JO9-1, JO9-2 en JO9-3. 

 
1

e
 team:   

De doelstelling dit seizoen zich te handhaven in de 3
e
 klasse, na het behaalde kampioenschap, werd 

op het nippertje gehaald. Mede met dank aan de concurrentie werd deelname aan de na-competitie 
voorkomen.  
 
2

e
 team: 

Ook het 2
e
 jaar spelen in de 2

e
 klasse was moeilijk voor het team. Kon het 1

e
  jaar in het laatste 

competitieduel  klasse behoud  worden veilig gesteld moest dit verslagjaar de 2
e
 klasse worden veilig 

gesteld in de na-competitie. 
 

3
e
 team: 

Eindigen in de top 6 van de competitie was de doelstelling. Dit kon niet worden gehaald. Als 
voornaamste redenen werden gegeven het spelen in een hogere klasse, doorstroming vele spelers uit 
de jeugd en het blessure leed bij het 1

e
 en 2

e
. 

 
VE-1: 
Het elftal is het veteranenteam van de vereniging met spelers tussen de 35 en 65+ jaar. De resultaten 
waren gelijk aan de voorgaande seizoenen. Men eindigde in het “rechter rijtje.  
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35+ team: 
Het team ingedeeld in de 1

e
 klasse presteerde boven verwachting. Zowel in de najaarscompetitie als 

in de voorjaarscompetitie werd het kampioenschap behaald.  
 

Vrouwen: 
Het nog altijd in opbouw zijnde team speelde voor het 3

e
 jaar in competitieverband in de 5

e
 klasse en 

presteerde naar behoren. De vooruitgang is zichtbaar en het team kon zich verbeteren op de ranglijst.  
 
Jeugdteams: 
De JO17 en de JO13-G konden de competitie afsluiten met een kampioenschap. 
 
In het seizoen 2018-2019 gaan we starten met 10 jeugdteams in de competitie n.l. 1 team JO19, 1 
team JO17, 1 team JO15 team, 1 team MO15, 1 team JO13, 1 team JO12, 1 team, JO11, 1 team 
JO10 en 2 teams JO9.  
 
Eindwoord: 
Tot slot dank ik alle actieve vrijwilligers binnen SV Otterlo voor hun inzet voor de club. Ik dank verder 
de overige bestuursleden voor de samenwerking. Ik vertrouw er op dat ook het volgende 
verenigingsjaar succesvol zal zijn, zowel binnen als buiten het veld. 
 
Namens het bestuur, secretaris,  
Fred Bruil. 


