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Jaarverslag SV Otterlo over het verenigingsjaar 2018-2019 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter:  Gerard van Voorst 
Secretaris  Fred Bruil 
Penningmeester   Leo Frijlink 
TCS:   Gerard de Rooij  
Sponsoring / Acc. beh. Henk Geert Blaak 
Algemeen Jeugd: Ferdi Jonkers 
Vrouwen/meisjes: Anouk van Loo  
 
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  
10 september, 4 maart en 3 juni. 
De besluiten van het bestuur zijn vastgelegd in een besluitenlijst seizoen 2018-2019. 
 
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: 

-  8 november 2018 aanwezig 78 leden. 
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Algemene ledenvergadering 
 
Tijdens de reguliere ALV van 8 november 2018 werd Henk Geert Blaak door de vergadering 
herbenoemd in het bestuur voor de komende zittingsperiode van 3 jaar. Op voordracht van het 
bestuur werd Anouk van Loo door de vergadering benoemd in het bestuur. 
Henk Geert heeft in portefeuille sponsorzaken en accommodatiebeheer. Anouk het vrouwenvoetbal. 
Evert Jan van Loenen, tevens Erelid, werd een attentie overhandigd voor zijn 60 jaar lidmaatschap 
van de vereniging. 
 
 
Belangrijke bestuursbesluiten: 
  

 Indien gewenst kunnen er helmen voor de doelmannen worden aangeschaft; 

 Vaststelling prijzen verhuur sportpark; 

 Vaststelling contributie recreatief voetbal woensdag; 

 Aanleg strand volleybalveld 

 Vaststelling vrijwilligersvergoedingen per 1-4-2019; 

 Geen extra verhoging contributie seizoen 2019-2020; 

 Kerstattentie voor vrijwilligers wordt vervangen door een avond voor vrijwilligers; 
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 Aanstelling Ronald Lieftink,trainer 1
e
 selectie; 

 Aanstelling Nico Pluimers, as. trainer 1
e
 selectie; 

 Aanstelling Sven Taberima keeperstrainer; 

 Aanstelling Cobie Schut, verzorgster, verlengd; 

 Aanstelling Corinne Lamers, verzorgster; 

 Aanstelling Frank Pluimers, trainer 2
e
 selectie verlengd; 

 Aanstelling Martin van Baalen, trainer O19-1; 

 Aanstelling Marco van Rooien, trainer vrouwen 1; 

 Aanstelling Bas Pol, keeperstrainer jeugd, verlengd. 
 
Leden: 
Op 30 juni 2019 telde de vereniging 385 leden onder te verdelen in: 
    Man  vrouw 

senioren (19 en ouder) 168 35 

junioren (13 t/m 18) 49 17 

pupillen (4 t/m 12) 70 18 

Bondsleden 287 70 

Verenigingsleden 26 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. Hiertoe is er ook een permanent strandvolleybalveld aangelegd. 
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 voor de jeugd etc. 
Uitbreiding van de huidige vrijwilligersgroep bestaande uit Aalt van Voorst, Jan Schreuder, Paul Bruin 
en ondergetekende is welkom.. 
De samenwerking met Sportservice voor het onderhoud van de velden is uitstekend. De begroeiing en 
onderhoud van de wal blijft wel een punt van zorg en daarmee de groei van het onkruid in de 
speelvelden. De gemeente heeft in 2019, de 2e helft van dit verslagjaar verzuimd onderhoud te (laten) 
plegen. 
 
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 Ferdi Jonkers (voorzitter) John Hazeleger (coördinator junioren) Eric Lagerweij 
(jeugdcoördinator pupillen) en Jan Janssen (scheidsrechtersecretaris).  
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.  
Ook dit jaar kon er een 2-daags kamp voor de jeugd georganiseerd worden op het sportpark met een 
overnachting in de tenten. 
 
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 vertoonde een lichte daling ten opzichte van het vorige verslagjaar. 
 
Kantinebeheerder: 
De kantinebeheerder in de persoon van Sjaak en Hedy van Milligen en hun team hebben naar 
verwachting een goed boekjaar gerealiseerd. De exploitatiekosten van het clubhuis zijn binnen de 
gestelde normen gebleven. Er werd een nieuw kassasysteem in gebruik genomen en de mogelijkheid 
tot pinbetalingen werd uitgebreid. Voor de zaterdagochtend kunnen enthousiaste moeders van de 
jeugd op vrijwillige basis worden ingezet.  
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Financiën: 
De vereniging heeft een goed boekjaar 2017-2018 achter de rug met een mooi netto resultaat.  
De kascommissie heeft in de ALV van 8 november 2018 voorgesteld het bestuur te dechargeren ten 
aanzien van het financiële beleid in het boekjaar 2017-2018. De ALV ging daarmee akkoord. 
 
Activiteiten: 
De verschillende commissies hebben diverse activiteiten ontplooid: 

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

 
Sportieve prestaties: 
Aan de competitie seizoen 2018 - 2019 werd door SV Otterlo deelgenomen met:  

-   3 senioren teams; 
-   1 seniorenteam vrouwen 
-   1 senioren VE team 
-   1 seniorenteam 35+ mannen; 
-   1 seniorenteam 30+ vrouwen; 
-   1 JO23 team; 
-   4 juniorenteams; JO19-1, JO17-1, JO15-1 en MO15-1; 
-   6 pupillenteams; JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1 en JO9-2. 

 
Senioren 
Terugkijkend op de resultaten van de herenteams kunnen we niets anders concluderen dat we een 
mooi seizoen achter ons hebben.  
 
1

e
 team:   

Na een goede voorbereiding volgde een mindere start in de 1
e
 periode. Met slechts 8 punten in de 

1
e
 periode volgde een bijzondere reeks wat op 1 punt na geen winst in de 2

e
 periode betekende. 

Uiteindelijk werd afgesloten met een mooie 6
e
 plaats. 

Besloten werd om na 2 jaar afscheid te nemen van Maarten Kerkhof. Maarten danken we heel erg 
voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme. Met opgeheven hoofd verlaat hij de club en wij zijn hem 
dan ook dankbaar voor zijn 2 jarig dienstverband. Met hem verlaat ook Geert van Nieuwenhuis, Ruud 
de Lange en Jeroen Moormans de staf van Otterlo 1. Wij zijn deze 3 mannen heel erkentelijk voor hun 
inzet en wensen ze veel succes! 

2
e
 team: 

Bij Otterlo 2 vinden ze al drie jaar het seizoen qua tijd tekort. Wederom stond de maand juni in het 
teken van de nacompetitie. Was het de afgelopen 2 jaren om niet te degraderen uit de sterke reserve 
2

e
 klasse, nu ging het om de promotie. Helaas werd in de 2

e
 ronde met penalty’s verloren van SDCP3, 

de latere winnaar van de nacompetitie. Al met al kunnen we niets anders zeggen dat de mannen van 
Frank Pluimers een super seizoen hebben gedraaid.  
 

3
e
 team: 

Otterlo 3 eindigde op een mooie 4
e
 plaats in de 5

e
 klasse waar SKV 4 de terechte winnaar was.  

 
VE-1: 
De VE1 zijn 2

e
 geworden vlak achter rivaal OVC.  

 
35+ team: 
De Heren 35+ behaalde in de najaarscompetitie een 3

e
 plek maar revancheerde zich in de 

voorjaarscompetitie waar de 3
e
 titel in 2 jaar werd behaald 

 
Vrouwen: 
Het inmiddels gesettelde team speelde voor het 4

e
 jaar in competitieverband in de 5

e
 klasse en 

presteerde naar behoren. De vooruitgang is zichtbaar en het team kon zich opnieuw verbeteren op de 
ranglijst met een 3

e
 plek. 
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MO15-1: 
Voor het eerst kon een meisjesteam worden ingeschreven voor de competitie 2

e
 klasse. Met een 

verdienstelijke 4
e
 plaats als resultaat. 

 
30+ team: 
Ook dit team kon voor het eerst worden ingeschreven voor de recreatie competitie op vrijdagavond.  
 
Jeugdteams: 
In de najaarscompetitie 2018 miste de JO-15 in de 3

e
 klasse het kampioenschap op doelsaldo en kon 

de JO-13 bovenin goed meedraaien in de 4
e
 klasse. Voor beide teams betekende dit in de 

voorjaarscompetitie 2019 promotie naar respectievelijk de 2
e
  en 3

e
 klasse, waarin beide teams het 

moeilijk hadden. 
De JO-12 behaalde in de voorjaarscompetitie 2019 een verdienstelijke 3

e
 plaats in de 3

e
 klasse. De 

JO-11 was met de indeling in de 2
e
 klasse een maatje te klein en hadden een moeilijk jaar. 

 
In het seizoen 2019-2020 gaan we starten met 10 jeugdteams in de competitie n.l. 1 team JO19, 1 
team JO17, 1 team MO15 team, 1 team JO15, 1 team JO13, 1 team JO12, 2 teams, JO11, 1 team 
JO9, 1 team JO8. Ook is er weer een kabouterteam. 
 
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. 


