
 

 

 

JAARVERSLAG ALGEMEEN SECRETARIS OVER 2020 

 

Dames en heren,  

 

Het verenigingsjaar 2020 ligt al weer enkele maanden achter ons. Het jaar 2020 gaat de  

boeken in als het jaar van de corona (COVID'19). De gevolgen van het virus en de maatregelen 

die door de overheid zijn getroffen om het virus er onder te krijgen hadden grote invloed op het 

privé leven van onze leden, op het hele maatschappelijke leven en dus ook op onze vereniging. 

Veel mensen zijn overleden en de ziekenhuizen waren overvol. Ook sv Raalte zijn leden, al dan 

niet ten gevolge van corona, ontvallen. Zonder anderen te kort te doen noem ik onze oud 

voorzitter Chris Frederiks. 

 

Het verenigingsjaar begon zoals altijd met de nieuwjaarsreceptie waar voorzitter René van Dijk 

aankondigde dat hij vanwege drukke werkzaamheden bij de jaarvergadering in 2021 zijn taak 

zal neerleggen. 

Maar daarna brak het virus uit en dat leidde op 12 maart 2020 tot het overheidsbesluit waardoor 

er geen wedstrijden meer gespeeld konden worden, de trainingen er uit gingen, de kantine dicht 

ging en ook de gymzalen, de sporthal en het sportpark gesloten werden.  

Vanaf 28 april mocht de jeugd weer trainen en vanaf 11 mei konden ook de senioren met in 

achtneming van de 1½ meter de training hervatten. Geen ouders en/of publiek langs de lijn. Om 

dit organisatorisch allemaal goed te laten verlopen kostte de nodige inzet. Looproutes werden 

uitgezet d.m.v. bestickering etc. De competities 2019/2020 zijn niet meer hervat. 

Op 6 augustus is de kantine weer open gegaan maar wel met toepassing van beperkende 

coronamaatregelen zoals looproutes, alleen zitten, 1½ meter aanhouden dus ook tafels/stoelen 

op 1½ meter, kuchschermen bij de bar enz. 

De competities zijn hervat maar rondom de wedstrijden waren wel diverse COVID'19 

maatregelen van toepassing. 

Door de 1½ meter beperkingen in de kantine werd het daar op piekmomenten erg vol. 

Overwogen is om een tent c.q. overkapping bij te plaatsen maar hier is hoofdzakelijk uit 

kostenoverwegingen niet toe over gegaan. 

M.i.v. 29 september zijn door de toename van het aantal besmettingen de landelijke 

maatregelen weer aangescherpt. De kantine moest weer dicht. Trainingen en wedstrijden 

zonder publiek konden nog doorgaan. Dit alles van korte duur. Vanaf 17 oktober werd de 

competitie stil gelegd en mocht er alleen nog getraind worden door de jeugd onder de 18 jaar. 

Vanaf 4 november komt er een kleine versoepeling. Vanaf 18 jaar is trainen met tweetallen 

toegestaan. Deze maatregelen zijn de rest van het verenigingsjaar in stand gebleven. 

 

Bestuur 

-De algemene ledenvergadering over het verenigingsjaar 2019 is enkele malen gepland maar 

omdat de coronamaatregelen een fysieke vergadering niet toelieten is er geen ALV geweest. 



 

 

Wel heeft de kascontrole commissie haar werkzaamheden uitgevoerd en voorgesteld de 

penningmeester decharge te verlenen. Aan de leden zijn de notulen van de ALV van 10 mei 

2019, het Jaarverslag van de secretaris over 2019 en een toelichting van de penningmeester op 

de jaarrekening 2019 gezonden met de mogelijkheid om hier op te reageren. Ook is de leden 

de mogelijkheid geboden om de jaarstukken in te zien. Van geen van beide mogelijkheden is 

gebruik gemaakt. 

-Door de coronamaatregelen is de Omnibus enkele malen niet verschenen. De leden zijn 

middels  Nieuwsbrieven van informatie voorzien. Verzending is de eerste keer per post gegaan 

en de volgende keren per mail m.u.v. de leden waarvan geen e-mailadres bekend is. 

-Het bestuur heeft in 2020 veelal online vergaderd. 

-Heert Fennema heeft de taak van coördinator/aanspreekpunt voor de Communicatie- en 

Sponsorcommissie op zich genomen. 

-Onze supervrijwilliger Henny Cents is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. 

-Er is een nieuw soort lidmaatschap ingevoerd. Ondersteunend lid t/m 17 jaar. Men kan dus 

vanaf de geboorte al lid worden. 

-Onder leiding van René van Dijk is er een commissie gestart die zich gaat bezig houden 

met het onderzoeken van de mogelijkheden tot verbouw of nieuwbouw van de oude 

kleedkamers.   

-Landelijk is er veel discussie over zaterdag- en/of weekendvoetbal. Wij volgen de 

ontwikkelingen. 

-Ook is er veel aandacht voor het rookvrij maken van sportcomplexen. Ook SV Raalte denkt 

hier over na. 

 

 Ledenbestand 

 Aantal leden per 1-1-2021 

Pupillen afdeling voetbal 85 

Junioren afdeling voetbal 40 

Senioren afdeling voetbal 213 

    G-voetbal afdeling voetbal 31 

    Recreanten afdeling handbal 12 

    Conditie afdeling gymnastiek 16 

    Steunende leden 
 

108 

Steunende leden t/m 17 jaar 4 

   
509 

    Het ledenaantal is in 2020 ondanks dat er weinig gesport kon worden constant gebleven. (2019: 

504)  

 

Financiën  

Doordat er weinig gesport kon worden en de kantine lange tijd gesloten is geweest missen we 

inkomsten. Doordat de leden en sponsoren ons trouw zijn gebleven en door de overheidssteun 



 

 

zijn we gelukkig niet in de rode cijfers gekomen. Financieel gezien zijn we 2020 ondanks alles 

nog goed doorgekomen. Zolang het virus niet onder bedwang is zijn de verwachtingen voor 

2021 somber. 

 

Handbal en Gymnastiek 

De afdeling handbal bestaat nog uit 1 dames recreantenteam en de afdeling gym uit twee 

groepen conditiegym. 

 Voetbal 

-De volgende teams zijn ingeschreven voor het seizoen 2020/2021: 

  9 heren teams (8 op zondag en 1 op zaterdag) 

  2 dames teams 

  1xJO19  1x JO15 1x JO 13 

  2x JO11  1xJO 10  2x JO 9  1xJO 8 

  1 x 7:7 heren 

  1 x 7:7 dames 

 -In het kader van de uitvoering van onze Toekomstvisie is Herman Harleman als Hoofd    

  Jeugdopleiding aangetrokken. 

-De Jeugd Voetbal Opleiding voor de jeugdtrainers en leiders is afgerond. 

-Voetbalschool Goedkoop heeft enkele clinics voor de jeugd verzorgd. 

-Het eerste elftal is naar de vierde klasse gepromoveerd. 

-Dames 1 en Heren 1 zijn in een nieuw uitgaanstenue gestoken met dank aan de sponsoren. 

-Het contract met hoofdtrainer Zwinselman is verlengd t/m het seizoen 2021/2022. 

           

 Energieverbruik  

 Het elektriciteitsverbruik is gedaald van 35.231 kWh naar 32.701 kWh. De zonnepanelen  

 hebben 22.771 kWh opgewekt. Hiervan is 9.398 kWh direct verbruikt en hebben we  

 13.373 kWh teruggeleverd. Dit is het eerste volledige jaar dat de in 2019 in gebruik genomen  

 zonnepanelen en de LED verlichting hun nut hebben bewezen. De verbruikskosten  

 bedroegen € 3.171. (2019:€ 3.795 en 2018 € 5.453)   

 Het gasverbruik is gedaald van 10.554 m3 naar 8.414 m3. Het waterverbruik is gedaald van  

 458 m3 naar 274 m3. 

 Bij de vergelijkingen met voorgaande jaren moet wel in ogenschouw worden genomen dat de  

 accommodatie in 2020 door de corona minder is gebruikt. 

 Accommodatiegroep 

De accommodatiegroep heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dat ons sportpark er weer prima  

bij ligt. Het sportpark is in de vakantieperiode op last van de gemeente gesloten geweest. Dit 

om  de overlast voor de buren te beperken. 

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is ook in 2020 jaar weer actief geweest. Ondanks de corona zijn 

nagenoeg alle sponsoren ons blijven steunen. Het bestuur heeft in het begin van pandemie alle 

sponsoren een brief gezonden om hen een hart onder de riem te steken in deze voor hen 

moeilijke tijden. De leden is verzocht om vooral bij onze sponsoren te kopen. Rond de 



 

 

kerstdagen heeft de sponsorcommissie de sponsoren, vergezeld van een bedankbrief, een 

attentie in de vorm van een ROV kadobon bezorgd.  

Kantine   
Zoals eerder vermeld is de kantine een deel van het jaar dicht geweest. De omzet is daardoor 

flink gedaald. Een deel van de voorraad die vanwege de lange sluiting van de kantine over de 

houdbaarheidsdatum dreigde te raken is geschonken aan Angeli Custodes, en ZoZijn. 

De school De Korenbloem heeft gebruik gemaakt van de kantine voor het geven van lessen en 

voor de musical. Ook in 2020 heeft BSO De Rode Bank op enkele dagen per week weer  

gebruik gemaakt van de kantine en het veld. Ook hiermee voldoet SV Raalte aan haar 

maatschappelijke taak. 

Vanwege klachten over de klimaatbeheersing is in december aan de firma Elders de opdracht 

verstrekt tot het plaatsen van een airco-installatie. De opdracht is in 2021 uitgevoerd. 

De bezetting van de kantine kan nog steeds gedaan worden door een vaste "kantineploeg". 

We hoeven nog niet over te gaan om teams te verplichten bemensing te leveren zoals bij veel 

andere clubs al wel het geval is. 

Communicatiegroep  

De communicatiegroep en de mensen van het clubblad proberen de  

communicatie zowel intern als naar buiten toe op een goed niveau te houden. Er wordt 

gebrainstormd over een aanpassing van vorm en inhoud van de Omnibus.  

 

Overige commissies 

RaboClubsupport (voorheen Hart voor Salland), Grote Clubactie, de Club van 100 en de 

Salland Clubaktie van Salland Zorgverzekeringen hebben weer het nodige geld in het laatje 

gebracht. Iedereen dank voor hun inzet daarin. 

Helaas konden vanwege de coronamaatregelen de compostactie, het seniorentoernooi en de 

extra activiteiten in de kantine (bijv. kerstbingo) geen doorgang vinden. 

  

Activiteitencommissie. 

De activiteitencommissie heeft door de coronamaatregelen weinig activiteiten kunnen 

ontplooien. Het jaarlijkse zwemmen kon niet door gaan en dat gold ook voor Sinterklaasmiddag. 

Wel heeft de Sint op een trainingsavond op het veld een bezoek gebracht aan pupillen.  

Dankwoord 

Tot slot wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers die ook in 2020 weer hun uiterste best 

hebben gedaan om de sv Raalte te laten zijn zoals ze is heel hartelijk bedanken voor hun inzet 

en de hoop uitspreken dat 2021 een mooier verenigingsjaar mag worden. .  

Johan Haverslag 

secretaris 

31 maart 2021 

 


