JAARVERSLAG SAO 2017
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 2017 zijn beslag zal vinden.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
 Tom van Vilsteren
voorzitter
 Jarno Boers
secretaris.
 Wim Arends
penningmeester.
 Ronald Spoler
2e secretaris, website en redactie clubblad, Technische zaken.
 Bas ten Berge
lid alg. zaken, werving en behoud, begeleiding.
Ledental
Op 01 januari 2017 zijn we het jaar begonnen met 90 leden waarvan 78 leden COVS lid en er
14 donateurs waren, 72 leden waren actief voor de KNVB. Het aantal leden dat het
lidmaatschap in 2017 beëindigde was 3. In 2017 hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld. Het
ledental per 01-01-2018 zal op 92 staan, waarvan er 78 leden COVS lid zijn, 14 leden zijn
donateur, 72 leden zijn actief voor de KNVB en 5 leden zijn actief voor een club. Hieronder
wordt het in een tabel weergegeven.
Jaar
SAO lid
COVS lid
donateur
Aktief KNVB
Aktief club

01-01-2017
90
78
14
72
5

01-01-2018
92
79
13
68
4

Bestuursvergaderingen
Het aantal officiële vergaderingen was dit jaar 7 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.
Zaken welke elk jaar op het programma staan of doorlopend onderhoud nodig hebben zijn:
- De verlichting rond het trainingsveld. Deze zijn vervangen in 2016.
- 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. Dit is vernieuwd in 2017
- Eigen SAO website.
- Organiseren technische avonden voor scheidsrechters bij de voetbalverenigingen.
- Vervangen terras afgerond in 2016.

Clubgebouw
Zaken die onder andere 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 doordeweekse dagen gebruik gemaakt door andere
gebruikers. De samenwerking met deze 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.
In maart heeft de SAO de viering gehad van het 90 jarig bestaan van de club.
De clubavond van april werd ingevuld door Raymond Meilink die allerlei spelregels
behandelde met behulp van bewegende beelden.
De clubavond van mei welke dit jaar op 30 mei werd gehouden was de traditionele afsluiting
van het seizoen waarbij dit keer overheerlijke saté werd genuttigd. Tijdens deze avond is ook
de spelregelgravure uitgereikt aan Wim Veldhuizen & Raymond Meilink. Beide hebben
evenveel punten vergaard.
Op 2 september heeft de ontspanningscommissie een zeer goed bezochte barbecue
georganiseerd. Daarnaast stonden in september de maatwerkbijeenkomsten op het programma
welke tot volle tevredenheid van eenieder bij ons is gehouden.
De clubavond van oktober werd op 7 november gehouden in samenwerking met de COVS.
Dit was een mooie invulling door Ed Janssen KNVB-scheidsrechter eredivisie.
De clubavond van november stond zoals gebruikelijk in het teken van de uitbetaling van de
“stille periode”.
De clubavond van december heeft de ontspanningscommissie wederom ingevuld met “kerst”
bingo. Dit was tevens een mooie voorbereiding op kerst en oud en nieuw.
Allerlei
Op dinsdag 3 januari 2017 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden waarbij vele leden en
donateurs de moeite genomen hebben om in ons clubhuis samen te komen. Onder het genot
van een hapje en een drankje is een gelukkig en/of voorspoedig 2017 toegewenst. Op 7
januari is het jaarlijkse J.W. van Essen zaalvoetbal toernooi in Elburg niet doorgegaan
vanwege de weersomstandigheden.
In het voorjaar is er weer het bekende paasstukje maken onder leiding van onze sponsor
Mario Koenderink. Het zijn stuk voor stuk weer uitstekend verzorgde stukjes geworden die
het op de paastafel prima deden.
De ontspanningscommissie heeft zich eind begin september van zich doen spreken door een
grandioze barbecue te organiseren voor de leden. Hiermee werd het voetbalseizoen op een
gezellige manier begonnen.
Daarnaast zijn we in september in grote getale aanwezig geweest bij de wedstrijd FC Twente
– Heracles.
Op 7 oktober hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden en deze keer zijn we weer in
ons eigen clubhuis gebleven. De avond is ingevuld door de spelshow “ik hou van Holland” uit
te voeren met de leden. Al met al was het weer een zeer gezellige en goed verzorgde avond.
Tot slot
Zoals in eerdere jaarverslagen werd gemeld groeien we als SAO uit 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 met regelmaat wordt bekeken door mensen van
buiten onze vereniging en gezien de reacties, spelregelquiz en aanvragen die via deze website

binnenkomen. Daarnaast ook met het introduceren van nieuwe brochures in 2017. Om zo aan
te geven dat we toch veel zaken te bieden hebben voor de verenigingen binnen ons
afzetgebied. De kwaliteit van het clubblad is bijvoorbeeld ook omhoog gegaan. Hierbij is de
input van de leden van groot belang 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.
Daarnaast zijn het afgelopen jaar Jan van Os en Frans van Lune weer druk bezig geweest om
de wedstrijden voor de stille periode voor te bereiden. Dit hebben ze dan ook met verve
gedaan. Toch blijft er veel vraag naar scheidsrechters voor bijvoorbeeld in het weekend.
Indien er een beroep op je wordt gedaan of je voelt je geroepen om een steentje bij te dragen
aan de “stille periode” of een ander onderdeel binnen de club? Dan heet ik je van harte
welkom om het bestuur en overige vrijwilligers daarbij te helpen. Schroom dan niet om je aan
te melden.
Er is namelijk een bekende uitspraak die voor de SAO ook van toepassing is: vele handen
maken licht werk!
Namens het bestuur,
Jarno Boers,
Secretaris.

