
SVZ 2015/2016



� Opening
� Jaarverslag 2014/2015
◦ Jeugd
◦ Zaalvoetbal
◦ Selectie (heren) 
◦ Lagere elftallen (heren)
◦ Dames
◦ Terreinen en accommodatie
◦ Kantine
◦ Sponsoring
◦ Overige bijzonderheden

� Financiën 
� Verslag kascommissie
� Bestuursverkiezing
� Rondvraag en sluiting



Jeugd



� Vele activiteiten, waaronder:
◦ Jeugd clinic, BartMol, oliebollen en jeugd toernooi

◦ Dek je plekje

◦ Kerstbingo

◦ Eierenactie

◦ Dagwinkel Sportdag

◦ Jeugdkamp

◦ Feestavonden

◦ 10 jeugdteams

◦ 15 kabouters



� Plezier staat voorop
� Iedereen moet kunnen spelen op eigen 

niveau
� Zoveel mogelijk jeugdleden aantrekken en 

behouden
� Duidelijk beleid neerzetten
� Waarden en normen en respect voor elkaar
� Naast voetbal andere activiteiten 

organiseren
� Voor elk team een trainer en leider
� Trainers naar hoger niveau brengen



� Leden werven voor nieuw kabouterteam

� Uitbreiden jeugdcommissie

� Voortzetten activiteiten naast voetbal

� Aantrekken meer vrijwilligers, 
trainers,leiders, bestuursdiensten.



� Ontwikkeling/begeleiding jeugdtrainers 
(looptraining, training hoofdtrainer etc.)

� Het gat tussen de jeugd en selectie kleiner 
maken (o.a. selectie aanwezig bij 
jeugdtrainingen)

� Realisatie jeugdhoek, opzet met leuke 
activiteiten o.a. team van het jaar en shoot 
outs tijdens thuiswedstrijden 1e elftal



Zaalvoetbal



De zaalvoetbalcompetitie bestaat 30303030 jaar!

� Poule 1: team Cafe Het Praathuis voor de 
3e keer achter elkaar kampioen!!!

� Poule 2: team G&S Floordesign kampioen

� Poule 3: team TC Zonnepanelen kampioen



Selectie 
(heren)



� Het doel behoud in 2e klasse is voor zowel 
SVZ 1 als SVZ 2 gehaald

� Voor 2014/2015 was het contract met 
Dennis vd Ing verlengd, Ludo Pistorius was 
aangetrokken als trainer SVZ 2



� Doelstelling: behoud 2e klasse voor beide 
elftallen.
◦ Aantrekkelijk blijven voor sponsoren en nieuwe 

leden

◦ Doorstroom van jonge spelers vanuit 2e naar SVZ 1 
en vanuit A en lagere elftallen naar selectie



� Met trainers Dennis van Ing, Remco 
Tuinenburg, Dennie van der Hoort en 
Rob van Steijn:
◦ Ervaring 

◦ Juiste balans voor opleiden jonge spelers

◦ Uitdaging is opvolging voor komende jaren

� Krappe selectie:
◦ Versterking van buitenaf

◦ Doorstroom vanuit 2 naar 1



Dames



� Dames 1 gepromoveerd naar 3e klasse

� Veteranen team blijft groeien



� Handhaving dames 1 3e klasse

� Onder begeleiding van Pierre van Eijk 
(trainer coach) en Patrick Eijs (leider)

� Erg krap!

� Stabiele groep veteranen



Lagere elftallen 
(heren)



� Veel plezier en gezelligheid!

� John van Loo toernooi 
wederom een succes

� Het 3e kampioen. Nu 3 
elftallen in de 2e klasse!

� In 2015/2016 6 elftallen, maar erg krap



Accommodatie 
en terreinen



� Wederom relatief rustig jaar

� Trouwe en stabiele groenploeg zorgt dat 
complex er altijd prachtig bij ligt

� Kantine is van binnen/buiten geschilderd

� Hoofdveld krijgt groot onderhoud in 
zomervakantie (inclusief doelen, hekken en 
dug outs)



Kantine



� Verplichte keukendiensten voor (ouders van 
jeugd)spelers

� Vrijwilligers gezocht!

� Uitbreiding barcommissiemet Jolanda Mol

� Nieuwe afzuiging



Sponsoring



� Sponsorinkomsten gelijk gebleven door: 
� Sponsorpakketten

� Betrokkenheid

� Maatwerk

� Uitje Business Club Heineken Experience

� Veel extra sponsoren voor jubileumweekend 



Plannen komend jaar:

� Sponsoren behouden en inkomsten handhaven

� Benaderen potentiële sponsoren 

� Ledenlijst BC vergroten

� Hiervoor wordt nog een extra commissielid 
gezocht!



Overige 
bijzonderheden





� Veilingcommissie

� Feestcommissie

� Club van 100
◦ Stoelen dugout

◦ Dartborden

◦ Oven en gekoelde buffetdisplay

◦ Bijdrage jubileum, sportdag en bijwonen wedstrijd 
ADO meisjesteam)

� Stibuni 
◦ Gebruikersvergoeding gelijk gebleven



� Bingo en kaartavonden

� Bewegen voor ouderen

� Koersbal

� Sjoelen

� Rad van Fortuin

� Dek-je-plekje

� 3 uit 15

� Sinterklaas

� Oliebollentoernooi

� Oliebollenverkoop

� Dart- en pokertoernooi

� Seizoensafsluiting



� SV Zevenhoven heeft veel vrijwilligers, maar 
altijd meer nodig

� Enquête:
◦ 64 leden

◦ Nieuw vrijwilligers

◦ Vrijwilligers op website

◦ Vacatures op website

◦ Verplichte keukendiensten



� 10% van onze kosten is gas, water en electra

� Bezuinigingen:
◦ Klimaatbeheersing accommodatie

◦ Energiescan

◦ Energiecoördinator

◦ Zonnepanelen



Verslag 
kascommissie



� Commissie:
◦ René Bon

◦ Robin Domburg

� Benoeming nieuw lid commissie:
◦ Aftredend René Bon



Bestuurs-
verkiezing



� Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
◦ Sjors Röling

◦ Paul Putman

◦ Brigitte v.d. Bos

� Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:
◦ Dirk Janmaat



Legendarische actie 
met voetbalplaatjes

Eén van Dirk’s hoog-
geplaatste vrienden



� Bestuursfunctie Paul Putman wordt in tweëen 
gesplitst:
◦ Paul Putman: zaalvoetbal, feesten & evenementen en 

club van 100

◦ Nieuw bestuurslid Jacco Schoonenwolf: jeugd en kamp

� Nieuwe bestuursleden:
◦ Richard de Kruijf: kantine, bewegen voor ouderen

◦ Erik Luijben: sponsoring



Rondvraag



Sluiting




