JAARVERSLAG SAO 2014
Hierbij een overzicht van datgene wat er zich het afgelopen jaar binnen en buiten onze
vereniging heeft afgespeeld. Het is een jaar geweest waarin een aantal belangrijke zaken zijn
afgerond en/of voorbereid waarvan de afronding in 2015 zijn beslag zal vinden.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
 Tom van Vilsteren
voorzitter
 Jurgen Schiphorst
voorzitter a.i.
 Ton Kortenhorst
secretaris.
 Wim Arends
penningmeester.
 Ronald Spoler
2e secretaris, website en redactie clubblad, Technische zaken.
 Kay Biemans
lid alg. zaken, werving en behoud, begeleiding.
Ledental
Op 01 januari 2014 begonnen het jaar met 96 leden waarvan 86 leden COVS lid en 10 leden
donateur waren, 76 leden waren actief voor de KNVB. Van de 96 leden waren 23 leden de 65
gepasseerd. Het aantal leden dat het lidmaatschap in 2014 beëindigde was 8. De afmeldingen
waren van Herman Albersen, Patrick Kappert, Wim Kerkhof (overleden), Martijn Mensink,
Herman Ossevoort, Jordy Scheggetman, Jeroen Slot en Jeroen Veld.
In 2014 hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld, nl. Gerrit Fikkert, Richard Makkinga, Erwin
Pas, John Schumer, Damir Sehovic, Maarten Spoon, Tonnie Westerhof en Mart Woesthuis.
Per 01-01-2015 hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld nl. Fons Kamphuis, Rik Steen en
Mark van Essen. Twee leden hebben hun lidmaatschap omgezet in donateurschap, zodat het
ledental per 01-01-2015 op 98 staat, waarvan er 84 leden COVS lid zijn, 14 leden zijn
donateur, 78 leden zijn actief voor de KNVB, 4 leden zijn actief voor een club, en 21 Leden
zijn de 65 jaar gepasseerd. Hieronder wordt het nog eens in een tabel weergegeven.
jaar
SAO lid
COVS lid
donateur
65+
Aktief KNVB
Aktief club

01-01-2014
96
86
10
23
76
4

01-01-2015
98
84
14
21
78
4

Het bezoek aan de trainingen op de dinsdag en donderdag kan weer goed worden genoemd
hoewel de opkomst wel eens hoger is geweest. Op de dinsdag zijn geregeld per keer zo tussen
de 15 en 20 leden aanwezig zijn met uitschieters naar boven de 25 en op de donderdag ligt het
aantal redelijk stabiel op ongeveer 12 leden. Hierbij trainen onze “jonge” leden meestal apart
van de ouderen groep. Deze jongeren worden meestal getraind door Rik Buijse, en
afgewisseld door Kay Biemans en Raymond Meilink wanneer Rik de ouderen groep traint. De
“ouderen” worden bij toerbeurt getraind door Han Jannink, Lammert Jansen, Rik Buijse, Ton
Kortenhorst, Martin Kruimelaar, Kay Biemans en Jurgen Schiphorst. Aan de aangeboden stof
tijdens de trainingen is te zien dat 5 van onze trainers in het bezit zijn van het trainersdiploma,
gezien de veelzijdige oefeningen welke ook al door de rest regelmatig wordt overgenomen.
Bestuursvergaderingen
Het aantal officiële vergaderingen was dit jaar 9 maal, maar vanzelfsprekend vindt tussen
door veelvuldig afstemming plaats. Om u een inzicht te geven van aspecten waarmee het
bestuur zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden zijn onder andere:
Tot stand gekomen zijn o.a. de volgende zaken:

-

-

-

Het blijven onderhouden van verschillende zaken waaraan we moeten voldoen i.g.v. de
wet voor gebruikersruimten, te weten: slanghaspels, brandblussers, noodverlichting,
nooduitgangen, en nog allerlei andere zaken welke één maal per jaar door de officiële
instanties worden gecontroleerd. In september is er weer een inspectie uitgevoerd,
waarbij geen gebreken zijn geconstateerd ten aanzien van het brandveilige gebruik. Dus
we kunnen veilig ons clubhuis blijven bezoeken om te komen trainen en/of na de training
gezellig met collega’s te praten of een kaartje te leggen.
De renovatie van ons clubhuis, dames-, herenkleedkamers, bestuurskamer en afdak voor
de ingang is afgerond. Aan de zij- en achterzijde van het clubhuis is de verlichting weer
up to date, zodat de parkeerplaatsen weer van licht zijn voorzien.
Er is een nieuwe provider voor de televisie gevonden, zodat deze ook weer functioneert.

Zaken welke elk jaar op het programma staan of doorlopend onderhoud nodig hebben zijn:
- De verlichting rond het trainingsveld.
- Onderhoud van het schilderwerk en de tuin op en rond het clubhuis.
- Invulling beleid wettelijke verplichting over verantwoord alcohol gebruik.
- Sociale hygiëne welke doorlopend onder de aandacht moet blijven.
- Veiligheidsplan voor de SAO.
- Eigen brochure SAO.
- Eigen SAO website.
- Organiseren technische avonden voor scheidsrechters bij de voetbalverenigingen
Clubgebouw
Het opknappen van ons clubgebouw is inmiddels afgerond (zie hierboven).
Andere zaken die op het clubgebouw betrekking hebben zijn de inkoop van de kantine, de
“inkopers” hebben samen weer uitstekend werk gedaan, waarbij niet onvermeld mag blijven
dat we goed op de “kleintjes” blijven letten, en niet te vergeten het “cleanteam” dat ons
clubhuis en complex netjes en in uitstekende staat weet te onderhouden.
Door de goede contacten welke we bij de gemeente en woningstichting hebben worden ook
rondom ons clubhuis de zaken goed in de gaten gehouden.
Het afgelopen jaar werd de kantine op de maandagmiddag gebruikt voor een kindercrèche, het
Almelo’s huisvrouwenorkest was op de maandagavond ook weer precent met hun repetities.
Op de woensdagavond is het clubgebouw in gebruik door een muziekband welke ook af en
toe de zondagmiddag van ons gebouw gebruik maakt. Op de vrijdag- en zaterdagavond is het
clubgebouw weer vrij. De samenwerking met de hiervoor genoemde gebruikers mag als zeer
goed en plezierig worden beschouwd.
Clubavonden
De clubavond van januari en februari werden traditiegetrouw ingevuld voor respectievelijk de
ledeninformatieavond en de JALV.
De clubavond van maart werd ingevuld door Raymond Meilink die allerlei spelregels
behandelde met behulp van bewegende beelden.
De clubavond van april werd verzorgd door Maikel Caarels uit Enschede. Maikel is een sportpodoloog uit Enschede. Daarnaast heeft hij zelf een verleden als scheidsrechter, waardoor hij
wist 'bij wie' hij te gast was. De avond had dus betrekking op sportblessures en het
voorkomen hiervan. Het werd geen 'eenzijdige' lezing, doordat iedereen bij de materie werd
betrokken, zodat het een interessante en interactieve avond is geworden.
De clubavond van mei welke dit jaar op 27 mei werd gehouden was de traditionele afsluiting
van het seizoen waarbij dit keer overheerlijke saté werd genuttigd. Ook een zeer geslaagde
clubavond.
Op 3 en 10 september stonden maatwerkbijeenkomsten op het programma welke tot volle
tevredenheid van eenieder bij ons is gehouden.
De clubavond van september werd weer gevuld door Raymond Meilink met spelregels.

De clubavond van oktober werd verzorgd door Roelof Luinge. Het verslag van deze avond
kun je vinden op onze website en in het clubblad van november.
De clubavond van november stond zoals gebruikelijk in het teken van de uitbetaling van de
“stille periode”.
De clubavond van december was zoals gebruikelijk een gezellige avond om ons op de kerst
en oud en nieuw voor te bereiden.
De eindejaarstraining werd wel iets beter bezocht dan die van 2013, maar als het bezoek aan
deze training laag blijft zal het bestuur bekijken of we hier nog mee doorgaan.
Allerlei
Op 4 januari 2014 is het jaarlijkse J.W. van Essen futsal toernooi in Elburg gehouden. We
hebben hier, na een aantal keren afwezig te zijn geweest, weer aan meegedaan en zijn op een
zeer verdienstelijke 6e plaats geëindigd.
Op dinsdag 7 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden waarbij we redelijk “volle bak”
hadden, zo’n 35 personen hadden de moeite genomen om in ons clubhuis elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje een gelukkig en/of voorspoedig 2014 toe te wensen.
Op 10 april is er door een groot aantal dames weer een paasstukje gemaakt onder de leiding
van een werkneemster van Mario Koenderink. Het zijn stuk voor stuk weer uitstekend
verzorgde stukjes geworden die het op de paastafel prima deden.
Op 7 juni stond het veldvoetbaltoernooi voor COVS teams in Voorst weer op het programma.
Hieraan deden we met een 7-tal mee. Hoewel dit toernooi niet voor iedereen even succesvol is
verlopen is het de bedoeling om in 2015 toch weer mee te doen met een elftal of 7-tal.
Op 4 oktober hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden en deze keer zijn we weer in
ons eigen clubhuis gebleven waar we gebruik konden maken van een uitstekend verzorgd
stamppot buffet wat deze keer was verzorgd door Nielz café / restaurant. Duo Dio, (twee
dames) organiseerde een spellenavond, een mengelmoes van allerlei spellen. Hieraan werd
door iedereen driftig meegedaan, ontsnappen was ook niet mogelijk. Al met al was het weer
een zeer gezellige en goed verzorgde avond.
Tot slot
In een eerder jaarverslag werd gemeld dat we als SAO uitgroeien tot een kwalitatieve goede
vereniging met een moderne uitstraling in de regio. Ik denk dat we daar zeker in geslaagd
zijn, gezien het feit dat de eigen website (die alweer in een nieuwer en moderner jasje is
gestoken) met regelmaat wordt bekeken door mensen van buiten onze vereniging en gezien de
reacties, aanmeldingen en aanvragen die via deze website binnenkomen. Hierbij dient tevens
te worden opgemerkt dat onze nieuwe website er zeer “gelikt” uitziet wat zeker ook een
“uitstraling” naar onze vereniging toe is. Allemaal zaken waarmee we voor de dag kunnen
komen, en we zijn bezig om de kwaliteit van het clubblad nog meer te verbeteren. Tevens zijn
we in 2014 begonnen met het digitaal versturen van het clubblad wat uiteraard een grote
besparing in portokosten betekend. Hierin heeft het bestuur een coördinerende taak, maar
zonder aanvulling en invulling door eigen leden vanuit onze vereniging wordt het steeds
moeilijker om het clubblad “vol” te krijgen, dus leden zorg alstublieft voor aanvulling. Het
mag ook een verslag van je voetbalwedstrijd zijn, een leuke anekdote of iets wat je ter ore is
gekomen. Laat wat van je horen, liever te veel informatie dan dat we weer moeten puzzelen
om het blad vol te krijgen.
Namens het bestuur,
Ton Kortenhorst,
Secretaris.

