
Terugblik Jaarvergadering SV Bedum  

 

Op vrijdag 15 november j.l. werd de Algemene Leden Vergadering van SV Bedum 
gehouden. Er waren in totaal, buiten het bestuur, 36 leden aanwezig. Helaas een matige 
opkomst. Maar zoals bij de nazit een aantal leden memoreerde, kan dit ook wel komen 
omdat het nu eenmaal goed gaat in de vereniging. Laten we het daar dan maar op 
houden. 
 
Jan-Jurjen Timmer opende zijn 1e ALV als voorzitter van SV Bedum en heette een ieder 
welkom. Vervolgens werd het woord gegeven aan secretaris Jelle Prins voor onder 
andere het jaarverslag. Alle geledingen en commissies in de vereniging hadden weer hun 
informatie aangedragen. Het jaarverslag treft u onder deze terugblik aan. 
 
Na het jaarverslag werd het woord gegeven aan Wessel Hoekzema. Namens de 
Financiële Commissie nam hij ons mee door het financiële jaarverslag van het seizoen 
2018-2019. Aan het eind kon geconcludeerd worden dat we een goed jaar gedraaid 
hebben. Een vorig jaar begroot verlies van bij € 15.000,- is omgedraaid naar een winst 
van ruim € 7.000,-. Iets waar we samen natuurlijk bijzonder trots op mogen zijn. 
 
Jan Venhuizen, Jan Smit en Bert Volders voerden dit jaar de kascontrole uit. Jan 
Venhuizen las de verklaring voor, waarin de penningmeester en Financiële Commissie 
gecomplimenteerd worden voor het duidelijke overzicht dat in de cijfers aanwezig is. Hij 
adviseerde de ALV om het bestuur decharge te verlenen. Dit werd met een applaus 
bekrachtigd. 
 
André van Haag heeft de indexering met 3% van de contributie voorgedragen aan de 
ALV, waar mee in kon worden gestemd. Daarna heeft Richard Ahlers de leden een 
nieuwe berekening voor het kledingfonds uitgelegd. Er werd tot nu toe gerekend met een 
standaardbedrag voor elk lid. In de nieuwe situatie is meer differentiatie. Ook hierin 
konden de aanwezige leden zich vinden. 
 
Na de pauze heeft André van Haag de begroting voor het jaar 2019-2020 voorgelegd aan 
de ALV. Het begrote tekort voor het komende seizoen komt op € 4.000,-. Geen van de 
aanwezigen had vragen over de gegeven uitleg. 
 
Ook deze ALV waren er weer een aantal jubilarissen. Deze werden door Jan-Jurjen 
Timmer in het zonnetje gezet. Een aantal jubilarissen kon helaas niet aanwezig zijn. De 
volgende leden kregen een bos bloemen en een speldje: Jan Venhuizen (25 jaar), Otto 
Klaver, Henk Alssema en Gerald Gras (allen 40 jaar), Klaas van den Berg (50 jaar) en 
Evert Schaalma (60 jaar). De bloemen en het speldje voor Gerald werden door zijn 
kameraad Wilfred Bronsema in ontvangst genomen. 
 
Veranderingen in het bestuur kwamen ook aan de orde. Martin Broekmans was aftredend 
en herkiesbaar. Met applaus werd Martin herkozen in het bestuur. Van Anita de Jager en 
Vincent Geerling werd met een persoonlijk woord door de voorzitter afscheid genomen en 
bedankt voor hun inzet voor SV Bedum. Ze blijven zich beiden overigens wel inzetten 
voor de vereniging.   
Jan-Jurjen vertelde daarna dat ook Gurbe Laninga zijn taken in het bestuur met 
onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Een hele moeilijke beslissing voor Gurbe maar 
vanwege een gezondheidskwestie had hij geen andere keus dan het rustiger aan te gaan 
doen. Ook Gurbe wordt bedankt voor zijn inzet voor onze club. 
 
Tijdens de rondvraag kwamen nog een aantal vragen richting het bestuur, welke allen 
naar tevredenheid van de vragenstellers beantwoord werden. 
 



Na de sluiting werd er nog geruime tijd in een gezellige sfeer nagepraat. Het bestuur 
kijkt terug op een goede vergadering. 
 
Hieronder treft u het jaarverslag zoals dat door de secretaris voor werd gelezen tijdens 
de ALV. 
 
Jaarverslag SV Bedum seizoen 2018 -2019 

Inleiding 

Als secretaris van de club neem ik u weer mee in het wel en wee van het afgelopen jaar. 
Een jaar waarin hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselden. Over het sportieve gedeelte 
later meer in de terugblik van de technische commissie. 

We zijn een grote vereniging. Daarin gebeurt ook op persoonlijk vlak veel. Hele mooie 
momenten maken we mee. Maar helaas ook verdrietige zaken. Het afgelopen seizoen 
zijn een aantal van onze leden ons ontvallen. Dat zijn Menzo van der Wal, Piet Lanting, 
Pim van der Ploeg, Louis de Blecourt, Gerrit Zijlstra en Popko Tromp. 

Ik wil u vragen te gaan staan en in een moment van stilte aan hen terug te denken. 

Dit jaarverslag is opgebouwd uit informatie vanuit het bestuur en vanuit de commissies 
die binnen de vereniging functioneren. Mijn dank gaat dan ook bij voorbaat uit naar een 
ieder voor de inbreng van dit jaarverslag.  
De financiële vraagstukken zijn apart geagendeerd en worden daarom door mij niet in dit 
jaarverslag opgenomen.  
 
Algemene zaken. 

• Het bestuur 
Het bestuur vergadert elke 2 weken op de dinsdagavond van 8 tot ca 10 uur.  
Het bestuur bestond uit 8 leden:  een voorzitter, secretaris en penningmeester (die 
samen het dagelijks bestuur vormen) en bestuursleden commerciële zaken, technische 
zaken, jeugd, accommodatie en commissies.  
Er staan wel veranderingen aan te komen voor het bestuur. Dat heeft u in de agenda ook 
kunnen zien. Daar zal onze voorzitter later op de avond nog op terug komen. 

 
Het vrijwilligersbeleid is een punt van zorg, maar zodra er op een bepaald terrein 
aandacht voor wordt gemaakt blijkt er her en der nog steeds potentieel te zijn. Het 
bestuur heeft dan ook als wens te komen tot een vrijwilligerscommissie die dat 
structureel gaat oppakken. Vrijwilligers zijn immers de kern van iedere vereniging 

 
• Kleding en materialen  

Dit seizoen bestond de kledingcommissie uit de volgende personen: Angelique Bouwman, 
Anton Senneker, Karin Ahlers en Richard Ahlers. Vanuit het bestuur is Gurbe Lanenga 
verantwoordelijk voor deze commissie. Binnen de commissie is een verdeling in 
werkzaamheden gemaakt. De kleding en materialen van de senioren en zaalteams  is 
toebedeeld aan de mannen. De jeugd is toebedeeld aan de dames.  

Anton Senneker is verantwoordelijk voor de ballenhokken en Richard Ahlers doet de 
inkoop. 
Vanuit het historisch gebouw ’t Korfke vond periodiek de uitgifte en omruil van kleding en 
materialen plaats. In de oude bestuurskamer houden wij onze voorraad aan. Met een 
bruto omzet van € 40.000,- per jaar gaat het om serieuze business. 
Alle kleding en materialen worden betrokken bij Sporthuis Winsum. Door een uitstekende 
en laagdrempelige samenwerking loopt de aanlevering van kleding naar wens. Naast de 
wedstrijdkleding leveren zij ook kleding op basis van de SV Bedum lijn die ook buiten het 
veld kan worden gedragen. Deze kleding kan rechtstreeks worden besteld. Gaat het om 



kleding die als collectief wordt gedragen namens de vereniging dan loopt de bestelling 
via de kledingcommissie. 
De kledingcommissie werkt in nauwe samenwerking met de sponsorcommissie. Na 
beëindiging van een sponsorcontract moeten er immers nieuwe shirts komen. 
De bedoeling is om in dezelfde samenstelling ook het nieuwe seizoen in te gaan.  

 
• Scheidsrechtercommissie 

Het afgelopen seizoen heeft de scheidsrechterscommissie bij 320 wedstrijden, waarbij de 
KNVB geen scheidrechter had aangesteld, een verenigingsscheidsrechter kunnen 
aanstellen. Het betreft hier 123 seniorenwedstrijden en 297 junioren- en 
pupillenwedstrijden. Dit betekent minimaal 10 arbiters met uitschieters naar 15 arbiters 
voor een weekend.  

Binnen het scheidsrechterscollectief zijn er het afgelopen seizoen 14 scheidsrechters 
actief geweest, die zeer regelmatig de wedstrijden bij de senioren en de hogere 
jeugdteams hebben gefloten. Hiertoe behoren ook een viertal leden van Walking Football, 
die dit seizoen ook meer dan 10 wedstrijden voor de vereniging hebben gefloten. De 
arbiters van het scheidsrechterscollectief, die gemiddeld minimaal twee wedstrijden per 
maand beschikbaar zijn, krijgen vanuit het bestuur een scheidsrechterstenue. Daarnaast 
zijn er nog zo’n 10 tot 15 scheidsrechters, die ook af en toe worden ingezet. Dat zijn 
leden, die zelf nog voetballen of leider van een jeugdteam zijn. 

De scheidsrechterscommissie zou toch nog graag zien, dat er bij onze actieve leden nog 
wat meer leden zouden zijn, die in voorkomende gevallen een wedstrijd zouden willen 
fluiten. Aangezien niet alle scheidsrechters elk weekend beschikbaar zijn, groeit de 
noodzaak om een aantal arbiters achter de hand te hebben. 

Verder beschikt de vereniging nog over gediplomeerde pupillenscheidsrechters, die de 
wedstrijden bij de JO-11 pupillen elke week in goede banen leiden. Bij de JO-8, JO9 en 
JO10 pupillenwedstrijden wordt het spel geleid door een spelbegeleider. 

Er zijn door allerlei privé verplichtingen van de opgeleide pupillenscheidsrechters soms te 
weinig scheidsrechters over om de pupillenwedstrijden van een scheidsrechter te 
voorzien. Ook hierbij is een uitbreiding meer dan wenselijk; het zou bijvoorbeeld een 
goede zaak zijn, als er elke week uit de senioren teams drie mensen oproepbaar zouden 
zijn, waarvan op momenten van tekort gebruik zou kunnen worden gemaakt. 

Het afgelopen seizoen is er nog wel geprobeerd om een cursus 
Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter te laten verzorgen door de KNVB, maar de 
belangstelling hiervoor was dermate, dat er vanaf is gezien. 

• Oud papier 

Reeds in de laatste 2 decennia van de vorige eeuw werd er door één van de 
fusieverenigingen van SV Bedum oud papier opgehaald. En aangezien deze eeuw ook al 
weer bijna 20 jaar oud is, doen we het dus al heel lang. De laatste 3 jaren samen met de 
St. Walfridusschool. Waarom we het doen ? Enerzijds levert het geld voor de club op en 
anderzijds laten we aan de inwoners van Bedum zien dat we ook bereid zijn om de 
handen uit de mouwen te steken.  

Even wat cijfers n.a.v. het seizoen 2018 /2019. Vanaf het sportpark werden er 57 
containers met daarin 132.660 kg oud papier afgeleverd. Het aantal uren dat daaraan 
besteed is, is niet bekend, maar neem maar aan dat het er heel wat zijn geweest. 

Op elke 1e vrijdagavond in de maand, behalve in augustus, is het papier huis aan huis 
opgehaald. Hier zijn per avond ongeveer 40 leden mee bezig. De donderdag daaraan 
voorafgaande is een groep van 4 of 5 mensen bezig om een aantal vaste adressen alvast 
van het overtollige papier af te helpen. Dit leverde totaal 345.240 kg. oud papier op. 



Dan is de container op Westerdijkshorn ook nog 3 keer geleegd en dat leverde 8.920 kg 
op.  

Totaal werd er dus 486.820 kg. ingezameld. Dat was 6.900 kg. minder dan het vorige 
seizoen en 27.180 kg. minder dan gedurende het seizoen 2016 / 2017. Het zou dus 
sowieso niet verkeerd zijn als het zou lukken om weer in de buurt van de 500 ton uit te 
komen.  

Wat het aan Euro’s heeft opgebracht horen we straks bij de behandeling van de 
jaarrekening. Het is algemeen bekend dat de oud papierprijs behoorlijk onder druk staat. 
Gelukkig hebben we een garantieprijs van gemiddeld 40 euro per ton. Bij 500 ton komen 
we dus in de buurt van de 20.000 euro. Maar het wordt pas echt leuk als de papierprijs 
weer flink oploopt. In de afgelopen 40 jaar gebeurde dat regelmatig. Echter behaalde 
resultaten uit het verleden zijn nog geen garantie voor de toekomst. Maar wie weet. 
Daarnaast zijn we vanaf 2016 met de gemeente (voorheen Bedum en thans Het 
Hogeland) in de slag om een bedrag van ruim 8.000 euro binnen te halen. Dit bedrag 
had men bij de jongste aanbesteding voor rekening van de ophaler (en dat zijn wij) laten 
komen en daar zijn we het niet mee eens. Het is een enorm traag verlopend traject. Een 
slak legt de afstand Bedum – Valkenburg sneller af. Maar de aanhouder wint. 

• Activiteitencommissie 

De activiteiten commissie, bestaand uit Marjolijn Smit en Evelien Bronsema, heeft ook 
dit jaar weer een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals de nieuwjaarsreceptie, de 
seizoenafsluiting en verschillende feesten. Recent is de commissie uitgebreid met Irma 
Schuurman, Patrick Venema en Coen Prins. Zo  is er weer een leuk team dat enthousiast 
voor de club bezig is!   

• Klaverjassen 
Op 13 september 2019 is het 52e seizoen begonnen van het klaverjassen. Na de fusie 
was de gemiddelde opkomst spectaculair gestegen naar 56 deelnemers, maar is in de 
afgelopen seizoenen gedaald naar 40 gemiddeld in het afgelopen seizoen. Dit is mede te 
danken dat de jongere generaties niet meer vertegenwoordigd zijn omdat men het 
klaverjassen niet meer leert. Traditie getrouw organiseert de commissie vanaf september 
t/m april negen klaverjasavonden op de 2e vrijdag van de maand (met een uitzondering 
in december).  

In het afgelopen seizoen lukte het Ebel Jan Norden om voor de vierde keer met de in de 
historie met de wisseltrofee naar huis te gaan. Na Kees Kaspers is hij de 2e deelnemer 
die voor de vierde keer kampioen is geworden. Met 154 punten meer dan de nummer 
twee, onttroonde Ebel Jan Norden Kees Kaspers die in de twee voorgaande seizoenen 
kampioen was geworden. Harm vd Giezen werd, ondanks dat hij zes van de zeven 
avonden had meegedaan, nummer drie met een gemiddelde score van 5303 punten per 
avond. 36 deelnemers waren in het seizoen 2018/2019 minimaal op vijf van de zeven 
competitie avonden aanwezig en kwamen in aanmerking voor een eindprijs. Vanaf het 
seizoen 2019/2020 is JUMBO Bedum de sponsor van de eerste dagprijs van alle negen 
speelavonden, en heet het vanaf nu het JUMBO Bedum Klaverjastoernooi. Knol’s Koek is 
sponsor voor de poedelprijs in de vorm van een heerlijke koek van Knol.  

De klaverjascommissie bestaat sinds het fusiejaar uit de volgende leden: Willem Jan 
Geertsma, Johan Hartsema, Wim Oosterloo en Jitze Medema. 

 
• Communicatie   
Social Medai zijn in de huidige tijd niet meer weg te denken. Ook bij SV Bedum wordt 
hier veelvuldig gebruik van gemaakt.  
Onze website, die vorig jaar een upgrade heeft gehad. Het aantal bezoekers op de site is 
fors. Het webteam, bestaand uit een groep jonge leden, houdt de site helemaal up to 
date. 



De facebookpagina van SV Bedum wordt goed gevolgd en ook het  twitteraccount staat 
in de aandacht . 
Daarnaast hebben we ons clubblad Langs de Lijn en onze presentatiegids. Veel tijd en 
energie wordt daar elke keer in gestoken. Zowel het clubblad als de presentatiegids 
hebben de uitstraling van magazine. De inhoud is gebaseerd op achtergrondinformatie en 
kennismaken. De meest up to date info staat op de website. Dat komt ook omdat ons 
clubblad 5 keer per jaar uitkomt. Peter van Dijken is gestopt als redactielid. Wij willen 
Peter hartelijk bedanken voor zijn belangrijke rol binnen de redactie. Onze complimenten 
gaan naar Richard Bouwman, die nu in zijn eentje de redactie verzorgd.  
We kunnen ook trots zijn op onze presentatiegids. We horen van veel clubs die bij ons 
komen of waar we op bezoek gaan, dat ze dit een mooi magazine vinden.  Ook dit 
seizoen werd hij conform planning uitgeleverd en daar is menig uurtje in gaan zitten.  

 
• Accommodatie 
André van Haag bericht het volgende; 
Accommodatie?? Wanneer?? 
Al enige jaren ben ik als bestuurslid accommodatie SV Bedum, maar tevens ook mede 
bestuurslid Stichting MFA, in afwachting van de besluitvorming van de gemeente Het 
Hoogeland omtrent de ontwikkelingen van de MFA. Ruim drie jaar geleden in een 
avontuur gestapt echter nog steeds geen duidelijkheid. En dat frustreert want 
ondertussen zien we in onze huidige accommodatie, die allang is afgeschreven, meer en 
meer sporen van verval optreden. Wat doe je als vereniging nog wel ten behoeve van het 
onderhoud en wat doe je niet? Keuzes die we al geruime tijd als bestuur maken om te 
voorkomen dat er o.a. onnodige investeringen in geld maar ook in tijd worden gedaan. 
Frustrerend maar het is helaas niet anders. 
Wel is het goed om te zien dat we als vereniging wel in staat zijn, met behulp van o.a. 
leden van het Walking Footbal en anderen vrijwilligers, om ons complex dusdanig schoon 
en netjes te houden dat we in elk geval op dit moment nog steeds door de week kunnen 
trainen en op zaterdag kunnen voetballen. Maar hoe lang nog? 
Overigens hopen we omtrent dit onderwerp eind dit jaar wat meer duidelijkheid vanuit de 
gemeente te krijgen. 
 

• Technische zaken 
De afgelopen jaren ging het verslag vaak over hoe het seizoen was verlopen en op welke 
plek de teams waren geëindigd. Uiteraard is dit belangrijk maar wat nog veel belangrijker 
is, zijn de mensen die uiteindelijk zorgen dat er wordt gevoetbald, resultaat wordt 
gehaald en dat spelers beter worden. In dit verslag worden de trainers, leiders en 
overige vrijwilligers dan ook in het zonnetje gezet. 

Voordat de trainers, leiders en overige vrijwilligers worden geroemd zullen we eerst 
terugblikken op de statistieken van  het seizoen 2018/2019. In dit seizoen zijn wij 
gestart met 8 mannenteams, 3 vrouwenteams, 7 zaalteams, 3 teams 7x7, walking 
voetbal mannen en vrouwen. Alle teams hebben de competitie uitgespeeld en het seizoen 
is verder rustig verlopen. Dit is al iets waar wij als club best trots op mogen zijn. 

In dit seizoen zijn uiteraard ook hoogte- en dieptepunten te melden. Om met de 
hoogtepunten te beginnen. SV Bedum mannen 2 is gepromoveerd naar de reserve 
hoofdklasse en SV Bedum mannen 4 is kampioen geworden in de derde klasse waardoor 
mannen 2 dit seizoen in de tweede klasse uitkomt. Dit is van beide teams een geweldige 
prestatie.  

Daarnaast is er ook een dieptepunt. SV Bedum mannen 1 is gedegradeerd naar de 
tweede klasse. Daar kan men van alles van vinden maar het zat ook niet mee. SV Bedum 
mannen 1 werd geteisterd door langdurige blessures van belangrijke spelers en ook 
schorsingen hadden invloed op de samenstelling van het team. Nu zijn dit geen excuses 
en ben ik van mening dat je aan het einde van het seizoen staat waar je moet staan 
ofschoon het slechts om enkele punten ging tussen degraderen en behoud. 



De overige teams binnen onze vereniging hebben allemaal een constant seizoen gedraaid 
waarbij prestaties hand in hand gingen met voetbalplezier. Dit is toch waar het om gaat. 

Zoals eerder werd aangegeven zijn de mensen achter de teams belangrijk. Zij vertalen 
en bewaken de technische visie en de cultuur van de club. Een belangrijk onderdeel van 
onze visie is, dat wij zoveel mogelijk spelen met spelers die wij zelf opleiden. Ook 
afgelopen seizoen hebben diverse jonge spelers zich kunnen laten zien en hebben een 
aantal een plaats in een prestatief team verworven. Door een goede jeugdopleiding en 
dito vervolg bij de senioren, hebben de jonge talenten zich verder ontplooid. Spelen met 
jonge talenten houdt ook in dat de prestaties nog niet constant zijn. Dit was ook vaak 
zichtbaar in de wedstrijden van mannen 1. Gelukkig kregen veel van deze spelers de tijd 
om zich verder te ontwikkelen en werden ze niet direct afgerekend op een mindere 
wedstrijd. 

Het bewaken en uitvoeren van de technische visie van de prestatieve mannenteams was 
dit seizoen in handen van Remy van der Wal, René Homan, Jelmer Meinardi en Berry 
Hoeksema. Zij kwamen op dinsdag en donderdag rond 18:30 vooraf aan de training 
bijeen om de afgelopen wedstrijd, spelers en spelwijze te evalueren. Vervolgens werd de 
oefenstof van de trainingen besproken aan de hand van thema’s en intensiteitsschema’s. 
Hierdoor was er oog voor de ontwikkeling van spelers en trainden deze teams met 
nagenoeg dezelfde oefenstof. Het resultaat was dat de teams zich onderling verbonden 
voelden en dat spelers wisten dat goede persoonlijke ontwikkelingen werden beloond. 
Deze lijn wordt in het seizoen 2019/2020 voortgezet. Deze intensieve wijze van 
samenwerking vraagt veel van de trainers. Zij investeren hierin veel tijd. Het is dan ook 
mooi dat dit beleid vruchten afwerpt. Wij zijn dan ook trots op wat zij hebben bereikt. 

Ook bij het vrouwenvoetbal gaat de ontwikkeling verder door. Zoals eerder benoemd zijn 
we de competitie ingegaan met 3 vrouwenteams waarvan vrouwen 1 prestatief voetbal 
speelt onder leiding van Robert Eimers. Maar ook het tweede en derde damesteam 
trainden 2 x per week onder leiding van Christiaan Oosterbeek (samen met zijn vader) 
en Jan Woldijk. Het mooie van het recreatieve vrouwenvoetbal is dat ook deze spelers 
beter willen worden met hulp van een trainer. Ze konden ook gewoon kiezen voor een 
partijspel op de trainingsavonden. Dit zegt wel iets over de beleving. 

Het eerste vrouwenteam bestaat grotendeels uit jonge meiden waar nog veel potentie in 
zit. SV Bedum is in het noorden één van de grootste verenigingen qua vrouwen- en 
meidenvoetbal. De drijvende kracht achter het vrouwen- en meidenvoetbal is Chris 
Glastra van Loon. Hij zet zich wekelijks in om het vrouwen- en meidenvoetbal op de 
kaart te zetten. Hierin heeft hij al veel bereikt maar wil nog meer. Zijn doel is om het 
vrouwen- en meidenvoetbal nog meer te integreren in de vereniging en door groei van 
het aantal vrouwelijke leden, opleiden van trainers, het niveau verhogen. Het 
uiteindelijke doel is om SV Bedum toonaangevend in het noorden te laten zijn op het 
gebied van meiden- en vrouwenvoetbal. 

Naast de eerder benoemde teams zijn er nog diverse recreatieve teams. Uiteraard willen 
de spelers van deze teams ook winnen maar zijn verder minder ambitieus. Het sociale 
aspect van voetbal is bij deze teams minstens zo belangrijk. De leiders van deze teams 
verdienen een pluim. Zij zorgen wekelijks dat er weer voldoende spelers op het veld 
staan om de wedstrijd te kunnen spelen. Het valt niet altijd mee om een team op de 
been te krijgen. Er zijn steeds meer spelers die voetbal consumeren als het hun uitkomt. 
Dit is funest voor een teamsport. Gelukkig hebben we door goede samenwerking tussen 
diverse leiders kunnen zorgen, dat ieder team de competitie heeft kunnen uitspelen. Dat 
was toch het uiteindelijk doel. 

Als laatste maar met groot respect, wil ik de spelers van walking voetbal benoemen. 
Naast het feit dat zij zelf veel plezier beleven aan hun training leveren zij diverse 
vrijwilligers aan de vereniging. Deze mensen onderhouden ons complex en verrichten 
diverse hand- en spandiensten.  



Ook wil ik aandacht vragen voor de arbitrage. Die was dit jaar ook weer top geregeld 
door de geweldige inzet van Wim Heemstra. Namens alle spelers wil ik de 
clubscheidsrechters bedanken. 

Kortom, het seizoen 2018/2019 is een seizoen geweest met hoogte en dieptepunten, 
maar ook een seizoen waarin goed is samengewerkt, waarin stappen zijn gemaakt om 
het prestatieve voetbal op een hoger plan te tillen.  
Uiteindelijk gaat het maar om één ding: “Wij zijn samen de vereniging”.  Ik wil dan ook 
namens de technische commissie iedereen bedanken die aan dit seizoen heeft 
bijgedragen. 

 
Zaalvoetbal 
Bijna elke vrijdag wordt er in de sporthal de Beemden onder SV Bedum vlag in de zaal 
gevoetbald. Afgelopen jaren loopt het ledental langzaam achteruit, maar er zijn nog 
diverse mannen die in 7 teams de zaalvoetbal eer binnen onze vereniging hoog houden. 
Na de sportieve prestatie op het veld, vinden de zaalvoetballers de saamhorigheid en 
gezelligheid binnen het team minstens zo belangrijk. 
  
Hoewel niet alle competities volledig uitgespeeld zijn, hebben de Bedum-teams, in 
tegenstelling tot eerdere jaren, wel bijna alle wedstrijden gespeeld. De door de KNVB 
uitgedragen maatregelen en het strengere beleid spelen daarin een belangrijke rol. 
  
Qua sportieve prestaties presteerden de meeste teams keurig, door te eindigen in de 
subtop van hun competitie. Halverwege het jaar waren er natuurlijk nog wel diverse 
kampioensaspiraties, maar er viel uiteindelijk maar 1 kampioen te noteren. Bedum 6, 
maar die waren dat gezien het spelersmateriaal en het spelen in de laagste klasse in hun 
afscheidsseizoen ook wel aan hun stand verplicht. 
  
Groot dieptepunt en alles overheersend was het overlijden van actief zaalvoetballer Pim 
vd Ploeg. Zijn ploeggenoten van Bedum 5 hebben deze tragische gebeurtenis om weten 
te zetten in een indrukwekkende, respectvolle en mooie avond om Pim zijn laatste eer te 
bewijzen. Daarvoor diep respect voor de mannen van Bedum 5. 
  
Voor het huidige seizoen zijn er 6 zaalteams ingeschreven, die alleen weer hun eigen 
doelstelling:  ‘Zo hoog mogelijk eindigen in een gezellige sfeer” zullen proberen na te 
streven. 
 
Walking Football 
 
Het gaat goed met de afdeling Walking Football. 
Het aantal mannen(39) en vrouwen(14) bij elkaar opgeteld telt deze afdeling 53 leden, 
waarvan een groot aantal vrijwilliger is. In de laatste Langs de Lijn is hier al iets over 
gezegd. 
Een aantal mannen speelt/traint zelfs 2 x per week. 
De SV Bedum is landelijk echter nog steeds een vreemde eend in de bijt, doordat de 
spelers zonder bal aan de voet mogen rennen. Dit bevordert de conditie, is beter voor 
het gestel, geeft meer spelvreugde en deze speelwijze is tevens een goede aansluiting op 
het 7 tegen 7 voetbal. 
 
Nog te melden dat het tegenbezoek van de Walking Football vrienden uit Iran op het 
laatste moment niet door kon gaan omdat de visa door de Nederlandse ambassade 
ingetrokken dan wel geweigerd werden. Er wordt nog getracht om het tegenbezoek op 
een later tijdstip alsnog doorgang te laten vinden 
van een negental spelers aan Iran wel een hoogtepunt geweest. De SV Bedum heeft 
Walking Football daar op de kaart gezet en er wordt vermoedelijk zelfs een straatnaam 
naar Bedum vernoemd.  



Jeugd Commissie 

Het Seizoen 2018-2019 is voor de jeugdafdeling van SV Bedum een succesvol jaar 
geweest waarin veel doelen, die de jaren daarvoor zijn gesteld, ook daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. Enkele jaren geleden is de jeugdafdeling een weg ingeslagen om de 
kwaliteit van de jeugdopleiding naar een hoger plan te brengen. Belangrijkste 
kernpunten daarbij waren dat elke jeugdspeler van SV Bedum de kans moet krijgen om 
zijn persoonlijke top als voetballer te kunnen bereiken waarbij plezier in voetbal leidend 
moet zijn. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt geweest om de jeugdleden dusdanig 
te faciliteren dat zij zich voor langere tijd verbinden aan de vereniging en ook de kans 
krijgen zich op andere wijze te kunnen ontwikkelen. Denk daarbij aan een rol als 
jeugdtrainer of scheidsrechter. 

An het begin van het seizoen 18-19 is door de jeugdcommissie een Visie- & 
Ambitierapport opgesteld waarin de doelstellingen voor de komende jaren zijn verwoord. 

Veel van deze doelstellingen zijn in het seizoen 18-19 ook al gerealiseerd. Eén van de 
belangrijkste zaken is het afronden van het Jeugdbeleidsplan. De jeugdcommissie heeft 
in het Algemeen Jeugdbeleidsplan vastgelegd hoe de jeugdafdeling is georganiseerd en 
hoe het jeugdvoetbal bij SV Bedum wordt gefaciliteerd. Het Technisch Hart 
Jeugdopleiding heeft in het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan vastgelegd wat de visie op 
het opleiden van jeugdvoetballers bij SV Bedum gebeurd. Daarbij zijn ook spelprincipes 
vastgesteld die leidend zijn in de hele jeugdopleiding. Deze spelprincipes zorgen ervoor 
dat alle jeugdvoetballers gedurende hun voetbalopleiding bij SV Bedum alle facetten van 
de wijze waarop SV Bedum wil voetballen krijgen aangeleerd.  

In het seizoen 2018-2019 heeft de jeugdafdeling het Kwaliteit- & Performance 
Programma van de KNVB doorlopen. In samenwerking met sportadviesbureau NMC 
Bright is de jeugdopleiding op 64 punten beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat in mei 
2019 de status Lokale Jeugdopleiding aan SV Bedum is verleend. Daarmee behoord de 
jeugdopleiding van SV Bedum tot een selecte groep van ruim 100 amateurverenigingen 
in Nederland die gecertificeerd is. In het K&P-programma zijn ook een aantal 
verbeterpunten naar voren gekomen waar aan gewerkt zal worden. 

Eén van de speerpunten van de jeugdafdeling van SV Bedum is om niet alleen 
jeugdvoetballers op te leiden maar ook voetbaltrainers. Het THJ heeft vorig seizoen een 
aantal themabijeenkomsten georganiseerd voor de jeugdtrainers. Verder is er intensieve 
begeleiding gegeven aan de jeugdtrainers in de vorm van trainingsschema’s, aanreiken 
van oefenstof en persoonlijke begeleiding. In oktober 2018 is een oproep gedaan aan 
jeugdspelers uit de o19 en o17 categorie om opgeleid te worden als jeugdtrainer. Dat 
heeft er toe geleid dat er vijf extra jeugdtrainers zijn opgeleid. In totaal kon de 
jeugdopleiding vorig seizoen over ruim 40 jeugdtrainers en keeperstrainers beschikken 
voor de trainingen van de jeugdteams. Dit aantal is in het seizoen 19-20 verder 
opgelopen naar ruim 50. Een ontwikkeling waar we als vereniging erg trots op mogen 
zijn en waaruit blijkt dat er onder de leden grote belangstelling is om naast zelf 
voetballen ook op een andere wijze actief te zijn voor de vereniging. 

In het Visie- & Ambitierapport is ook een Sponsorplan voor de Jeugdopleiding benoemd. 
Doel is om door sponsoren te vinden die de jeugdopleiding financieel willen ondersteunen 
er extra geïnvesteerd kan worden in het opleiden van onze jeugdspelers. In seizoen 
2018-2019 zijn een aantal bedrijven benaderd die toegezegd hebben vanaf seizoen 19-
20 ook daadwerkelijk sponsor te worden van de jeugdopleiding van SV Bedum. 

Naast alle positieve punten zijn er ook zaken die extra aandacht verdienen. Eén van die 
punten is de trainingscapaciteit voor de jeugdteams. Om de ambities van de 
jeugdafdeling waar te kunnen maken op langere termijn is gebleken dat de beschikking 
over één kunstgrasveld en het trainingsveld niet voldoende is om kwalitatief goede 
trainingen voor alle jeugdteams aan te kunnen bieden. De jeugdafdeling heeft zich hard 
gemaakt voor de inzet van veld 4 als extra trainingsveld. Het bestuur heeft deze eis 



ondersteund en zal zich hard maken richting gemeente om in het seizoen 19-20 bij de 
jeugdtrainingen ook gebruik te kunnen maken van veld 4. 

Mede door de inzet van alle jeugdtrainers maar zeker ook door de bijna 100 jeugdleiders, 
kunnen we over het algemeen terug kijken op een leuk seizoen voor alle jeugdteams van 
SV Bedum.  

Naast de trainingen en wedstrijden zijn er voor de jeugdleden van SV Bedum in het 
seizoen 18-19 volop andere activiteiten georganiseerd. Door het aanbieden van extra 
activiteiten willen we de binding van jeugdleden, maar ook van hun ouders/verzorgers, 
met de vereniging vergroten. De Jeugdactiviteitencommissie heeft een leuk 
Sinterklaasfeest, een spelletjesmiddag rond Pasen en een seizoenafsluiting 
georganiseerd. Vanuit de JC/THJ zijn extra activiteiten georganiseerd zoals SV Bedum 
Skills, Klokje Rond, een FIFA-toernooi, extra voetbaltoernooien op het veld en in de 
sporthal maar ook bijeenkomsten voor jeugdleiders en ouders. 

Het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi moet zeker benoemd worden in 
dit jaarverslag. In het weekend van 21 en 22 juni 2019 heeft de Toernooicommissie een 
zeer succesvol jeugdtoernooi georganiseerd. Bijna 140 teams hebben dit seizoen 
deelgenomen aan ons toernooi. 

Aan alle activiteiten van de jeugdafdeling wordt veel aandacht besteed via Social Media. 
De samenwerking met onze Facebook-beheerder Anno Loonstra is zeer prettig en dat 
geeft een mooie gelegenheid onze vereniging telkens weer positief te presenteren. Dat 
SV Bedum een aantrekkelijke vereniging is waar kinderen graag lid van willen zijn, bleek 
wel uit de Open Training in mei 2019. Ruim 120 kinderen kwamen op deze training af. 
Dit resulteerde eind vorig seizoen in een aanwas van ruim 40 nieuwe jeugdleden in de 
jongste leeftijdscategorieën. Aan de jeugdafdeling van SV Bedum de taak om te zorgen 
dat deze kinderen nog heel lang lid willen blijven van onze vereniging. 

-- 

Nogmaals met  dank aan de inbreng vanuit de diverse commissies, tot zover het 
jaarverslag van de SV Bedum. 

 

Namens het bestuur van SV Bedum, 

Jelle Prins, secretaris 

 

 
  


