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Jaarverslag SV Otterlo over het verenigingsjaar 2021-2022 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter:  Gerard van Voorst 
Secretaris:  Ronald Klomp  
Penningmeester: Leo Frijlink 
Technische zaken: Laurens Foekens  
Accommodatie beheer.: Henk Geert Blaak 
Algemeen Jeugd: Eric Lagerweij 
Vrouwen/meisjes: Yvette Demmers, Céline Hazeleger 
 
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Voorzitter, Secretaris en Penningmeest. Het Dagelijks 
Bestuur heeft door COVID in het najaar van 2021 en begin 2022 diverse overleggen gehad per 
telefoon. Het Dagelijks Bestuur heeft fysiek vergaderd op 27 september 2021 en op 2 mei en 11 juni 
2022. Het voltallige bestuur vergaderde op 4 november 2021 en op 23 februari en 16 mei 2022. 
Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. De besluiten van het bestuur zijn vastgelegd in een 
besluitenlijst seizoen 2021-2022. 
 
Het bestuur heeft de vergaderingen en de bijeenkomsten van de KNVB, BEV en Sportforum Ede 
bezocht en heeft verder haar representatieve taken vervuld. 
 
Het bestuur heeft één ALV uitgeschreven: 

-  11 november, aanwezig 82 leden. 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Tijdens de reguliere ALV van 11 november 2021 werden Anouk van Loo en Gerard de Rooij door 
Gerard van Voorst nog even in de bloemen gezet, voor de inzet in het bestuur de afgelopen jaren.. 
(Vorig jaar was de ALV digitaal i.v.m. COVID). Bestuurslid Henk Geert Blaak is aftredend en 
herkiesbaar maar is bij acclamatie weer aangenomen en herbenoemd voor een periode van 3 jaar 
voor de accommodatie.. De huidige  sponsorcommissie stopt en er wordt een nieuwe 
sponsorcommissie gevormd. 
 

Belangrijke bestuursbesluiten: 
  

 Geen verhoging contributie seizoen 2021-2022 

 Aanstelling Ronald Lieftink,trainer 1
e
 selectie;verlengd 

 Aanstelling Frank Pluijmers, ass. trainer 1e selectie aangesteld,  

 Aanstelling Niels Blotenburg, ass. trainer 1e selectie verlengd,  

 Aanstelling Janco Heimgartner, keeperstrainer; aangesteld 

 Aanstelling Cobie Schut, verzorgster, verlengd 

 Aanstelling Hans van den Bergh, aangesteld 

 Aanstelling Alberto Antunez, trainer 2
e
 selectie, aangesteld 

 Aanstelling Willem Remerie, trainer Selectie Dames, aangesteld  
 

Leden: 
Op 30 juni 2022 telde de vereniging 392 leden onder te verdelen in: 
    Man  vrouw 

senioren (19 en ouder) 191 48 

junioren (13 t/m 18) 48 18 

pupillen (4 t/m 12) 39 22 

Bondsleden 278 88 

Verenigingsleden 25 1 

 
392 

 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Sjon Goor 
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Sportpark Kastanjebos: 
Het onderhoud van ons sportpark kost veel tijd en energie. Met onderhoud wordt verstaan; 
schoonmaak, onkruid- en mollenbestrijding, vuilnis, grasmaaien, belijnen, onderhoud doelen/dug-outs 
en klaarmaken speelvelden voor de jeugd etc. 
De huidige vrijwilligersgroep is op maandag en vrijdag werkzaam. Daarnaast vinden er ook regelmatig 
op andere dagen werkzaamheden plaatst. Uitbreiding van het team is welkom. In januari 2022 is er 
een inbraak geweest in het onderhoudsgebouw. De zitgrasmaaier en allerlei overige apparatuur is 
gestolen. 
De samenwerking met Sportservice voor het onderhoud van de velden is uitstekend. De begroeiing en 
onderhoud van de wal is aangepakt door de gemeente Ede. Er is een nieuw hek geplaatst en er wordt 
gras ingezaaid. De parkeerplaats is in de zomer van 2022 geheel bestraat met graskeien. 
 
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 Eric Lagerweij (voorzitter) Henri Hendriksen, Coby Huttinga en Irene ten Ham. 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. De JO13-1 is kampioen geworden in het voorjaar 
2022. Dit jaar kon het 2-daags kamp voor de jeugd wel doorgaan.  
 
Sponsorcommissie: 
In 2022 is de nieuwe sponsorcommissie een feit. In de commissie zitten Bertus Hendriksen, Bart 
Brunekreef, Nikki Zoonen, Henri Hendriksen, Daan de Rooij en Marco van den Brink.. 
De eerste sponsorcontracten zijn reeds binnen gehaald. Bouwbedrijf Van Grootheest B.V. is de 
nieuwe hoofdsponsor voor de jeugd. 
 
Kantinebeheerder: 
De kantinebeheerder in de persoon van Sjaak en Hedy van Milligen en hun team hebben naar 
verwachting gedraaid. De exploitatiekosten van het clubhuis zijn binnen de gestelde normen 
gebleven. Ondanks Corona heeft de kantine de begroting behaald. In de zomerstop is de kantine nog 
gedeeltelijk op de donderdagen en zaterdagen open geweest. 
 
Financiën: 
De vereniging heeft een bewogen boekjaar 2021-2022 achter de rug waarbij, door met name de 
subsidiebijdragen van de overheid, zelfs een positief resultaat is behaald. 
 
Activiteiten: 
Gelukkig konden de volgende activiteiten weer plaats vinden.  
- Opening seizoen met BBQ en feestavond 
- Koningsdag 
- Apres Ski Party 
- Super Saturdays 
- Sponsordag 
- Familiedag/sponsortoernooi 
- Vrijwilligersavond 
 
Sportieve prestaties: 
 
Aan de competitie seizoen 2021 - 2022 werd door SVOtterlo deelgenomen met:  

-   4 senioren teams; 
-   2 seniorenteam vrouwen; 
-   1 senioren 35+ VE team; 
-   1 seniorenteam 30+ vrouwen (vrijdagavond); 
-   4 juniorenteams; JO19-1, JO17-1, JO15-1 en MO15-1; 
-   6 pupillenteams; JO13-1, JO12-1, JO10-1, JO10-2, JO10-13,JO9-1, JO8-1. 
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In het seizoen 2022-2023 gaan we starten met de volgende teams: 
-   4 senioren teams; 
-   2 seniorenteam vrouwen; 
-   1 senioren 35+  (VEteam); 
-   1 seniorenteam 30+ vrouwen (vrijdagavond); 
-   4 juniorenteams; JO19-1,JO17-1, MO15-1 en JO14-1; 
-   6 pupillenteams; JO13-1, JO11-1,JO11-2, JO10-1, JO9-1 en JO8-1. 

 
Met de doelstelling dit seizoen mee te doen om de prijzen in de 3

e
 klasse had Otterlo 1 een sterke 

start. Na een stroeve periode met diverse avondwedstrijden heeft het team onder leiding van trainer 
Ronald Lieftink met verzorgd spel na een spannende slotfase van de competitie het seizoen 
afgesloten met het kampioenschap en promotie naar de 2

e
 klasse. 

 
Bij de jeugd is de JO13-1 kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. 
 
Hieronder de eindstanden van de competitie: 
Otterlo 1: 1

e
 plaats in de 3

e 
klasse 

Otterlo 2: 5
e
 plaats in de reserve 2

e
 klasse 

Otterlo 3: 6
e
 plaats in de reserve 5

e
 klasse 

Otterlo 4: 2
e
 plaats in de reserve 6

e
 klasse 

Otterlo 35+ VE: 7
e
 plaats in de 1

e
 klasse 

Otterlo Vrouwen 1: 4
e
 plaats in de 5

e
 klasse 

Otterlo Vrouwen 1: 2
e
 plaats in de 5

e
 klasse 

Otterlo JO19-1: 8
e
 plaats in de 2

e
 klasse (najaar) 

Otterlo JO19-1: 5
e
 plaats in de 2

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo JO17-1: 5
e
 plaats in de 4

e
 klasse (najaar) 

Otterlo JO17-1: 3
e
 plaats in de 4

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo JO15-1: 5
e
 plaats in de 4

e
 klasse (najaar) 

Otterlo JO15-1: 4
e
  plaats in de 4

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo MO15-1: 12
e
 plaats in de 2

e
 klasse (najaar) 

Otterlo MO15-1: 12
e
 plaats in de 2

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo JO13-1: 2
e
 plaats in de 3

e
 klasse (najaar) 

Otterlo JO13-1: 1
e
 plaats in de 3

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo JO12-1: 5
e
 plaats in de 4

e
 klasse (fase 1) 

Otterlo JO12-1: 3
e
 plaats in de 4

e
 klasse (fase 2) 

Otterlo JO12-1: 3
e
 plaats in de 4

e
 klasse (fase 3) 

Otterlo JO12-1: 4
e
 plaats in de 4

e
 klasse (fase 4) 

Otterlo MO15-1: 12
e
 plaats in de 2

e
 klasse (najaar) 

Otterlo MO15-1: 12
e
 plaats in de 2

e
 klasse (voorjaar) 

Otterlo JO8 t/m JO10: Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de 
resultaten, worden in deze competities geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. 
 
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,  
Ronald Klomp  


