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Van het bestuur
Beste voetbalvrienden,
Het seizoen is teneinde en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang.
Hierbij de laatste nieuwsbrief van seizoen 2018-19.
Nieuw kunstgrasveld
Zoals in de vorige nieuwsbrieven al vermeld krijgen we na dit seizoen een extra kunstgrasveld.
Dit wordt het veld naast onze kantine (veld 2). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Ondertussen is de gunning gereed en heeft Antea de opdracht gewonnen. De planning is dat het
veld er 6 september voor de start van het nieuwe seizoen erin ligt. We hebben daarnaast
Sportverlichting.com geselecteerd om de nieuwe LED-verlichting op het kunstgras en het
pupillenveld te realiseren.
Vele vrijwilligers inclusief jeugdleden hebben onze club fantastisch geholpen door de hekwerken en
ballenvangers rondom veld 2 te helpen afbreken. Wij danken iedereen die ons hierbij heeft geholpen
van harte.

Boven:
links: halsbrekende toeren van onze oud-penningmeester Meindert.
Rechts: koffie en frisbreak voor onze jeugdige helpers. Sjappoo!
Onder:
Links: afbreken van het hekwerk met beleid
Rechts: het natuurgrasveld is inmiddels verwijderd
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Nieuwe kleedkamers
Op 17 juni is er een ingelaste ALV geweest. Doel van deze ALV was om de leden een keuze te
laten maken uit een drietal scenarios voor nieuwbouw van
twee extra kleedkamers. Overduidelijk is hier een optie bij naar
voren gekomen, namelijk de nieuwbouw van de kleedkamers
aan de zijkant van de kantine inclusief de bouw van een tribune
met overkapping aan die zijde met 57 stemmen voor (vs. 26 en
0 voor de andere twee opties). Een eerste impressie van de
gekozen optie is hiernaast weergegeven. We danken Julian van
Dijk voor al zijn inzet voor het uitwerken van de scenarios. VDBouw, het bedrijf van Julian, zal tevens de verbouwing
realiseren. Nu moet eerst de bouwvergunning aangevraagd
worden en daarna kan met de werkzaamheden worden gestart.
Planning is dat de extra kleedkamers in de eerste seizoenshelft
worden gerealiseerd.
Vrijwilligers voor de verbouwing
Ten behoeve van de verbouwing van de kleedkamers zijn we
vanaf augustus/september op zoek naar vrijwilligers, die een
handje willen helpen bij de verbouwing van de kleedkamers. In
een later stadium zullen wij jullie hierover verder informeren,
maar we willen mensen die willen helpen graag uitnodigen om
zich alvast aan te melden. Dat kan bij
voorzitter@sportclubdeventer.nl. Geef graag je naam door en
niet te vergeten, de werkzaamheden waar je bij zou kunnen helpen.
Kampioenenbal
Ons eerste elftal is kampioen geworden en komt volgend jaar uit in de vierde klasse. Op 26 mei
hebben we dit uitgebreid gevierd, waarbij ook de kampioensteams uit de jeugd in het zonnetje
zijn gezet: de JO-11-1, de MO-13-1 en de MO-19-1. Alle teams nogmaals van harte gefeliciteerd!
Ook bedanken we onze hoofdsponsors Staat van Dienst, Autobedrijf Slager en Buitink Sport voor
het cadeau dat zij ons eerste team voor volgend seizoen aanbieden: schitterende
trainingspakken!
Beloftenteam
Afgelopen seizoen heeft het Beloftenteam van Sportclub Deventer voor het eerst meegdaan met
de Beltona Beloften Competitie. Gedurende het seizoen spelen clubteams met hun
beloftenteams, jongens onder de 21 jaar, een competitie gedurende het seizoen waaraan 44
clubs deelnamen verdeeld over verschillende poules. Afgelopen seizoen werd ons eigen
beloftenteam eerste in de poule met VV Vorden, Concordia Wehl, en De Tubanters en plaatsten
zich daarmee voor het eindtoernooi op 22 Juni bij Sparta Enschede bij de beste 16
beloftenteams. Op deze dag zijn onze jongens 7e geworden. Een uitstekende prestatie.
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Oude kleding voor het goede DOEL
Onze afgeschreven, maar nog bruikbare kleding wordt gegeven aan Stichting Bring Hope. Deze
stichting zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen in Irak. Zij werken met lokale
voetbalclubs voor ontwikkeling en coaching. Ambassadeur en oprichter van Bring Hope Football
is Kevin Campbell, oud-prof in the Premier League van o.a. Arsenal, Everton en Nothingham
Forrest. Meer informatie over Stichting Bring Hope kun je vinden op
https://bringhope.info/projects/bring-hope-football-initiative/
Vacatures WIJ ZIJN SPORTCLUB DEVENTER, SPORTCLUB DEVENTER DAT ZIJN WIJ!
Nogmaals willen we jullie de openstaande vacatures onder de aandacht brengen. We willen
iedereen aanmoedigen om zich aan te melden als vrijwilliger. We zoeken in ieder geval nog
betrokken mensen voor de volgende functies/taken. Voor de meeste taken geldt dat je hiervoor
gemiddeld ca. 1-2 uur per week aan besteedt, zeker wanneer je dit samen met anderen doet:
- Voorzitter (vanaf november 2019)
o Iemand die kan delegeren
o Iemand die samen met de andere bestuursleden de toekomst voor onze
vereniging verder wil vormgeven
o en samen met sponsorcommissie, de communicatiecommissie Sportclub verder
op de kaart zet
- Bestuurslid facilitaire zaken
o Iemand die op hoofdlijnen samen met materialencommissie, outfitcommissie en
clubhuiscommissie ervoor zorgt dat de materialen voor onze leden op orde zijn
- Leden sponsorcommissie
o Leden die (potentiele) sponsors willen benaderen voor reclameborden op eerste
e/o nieuwe tweede kunstgrasveld
o Leden die een of twee sponsoractiviteiten per jaar willen organiseren
o Leden die nieuwe creatieve sponsormogelijkheden bedenkt en uitwerkt
- Leden materialencommissie (URGENT)
o Iemand die inventaris wil bijhouden
o Iemand die onderhoud/vervanging coordineert
- Leden clubhuiscommissie (URGENT)
o iemand die bardienstplanning wil maken
o iemand die inkoop in samenwerking met JP van den Bent wil verzorgen
- Extra lid wedstrijdsecretariaat
o Om gezamenlijk met onze huidige wedstrijdsecretaris de wedstrijd- en
kleedkamerindeling wil uitvoeren
- Verzorger/masseur 1e elftal (kan ook als ‘duobaan’ ingevuld worden)
- Leden voor nieuw op te zetten vrijwilligerscommissie
o Leden die vrijwilligers willen werven
o Leden die overzicht van (potentiele) vrijwilligers willen opzetten en bijhouden
- Leden outfitcommissie
o Leden die willen ondersteunen bij inkoop tenues
o Leden die willen ondersteunen bij uitgifte tenues
- Leden organisatie voetbalkamp (BEN)
o Leden die het voetbalkamp mee willen helpen organiseren
Vele handen maken lich werk, dus ook wanneer je maar weinig tijd hebt praat met anderen om
bijvoorbeeld een taak gezamenlijk op te pakken, Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet
draaiende gehouden worden. Jouw club heeft jou nodig! Dus meld je aan, alleen of gezamenlijk.
Ook als je eerst meer informatie wil neem contact met ons op via
secretariaat@sportclubdeventer.nl.
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Kick-off 2019-2020
Uiteraard zullen we het nieuwe seizoen weer aftrappen met de kick-off dag. Deze dag willen we
vanaf aankomend seizoen als clubdag gaan vieren, waarbij we voor zowel jeugd, senioren als
vrijwilligers leuke activiteiten willen gaan organiseren. Deze clubdag wordt georganiseerd op

14 september 2019
dus houd deze dag vrij. Jullie ontvangen op korte termijn meer details en een uitnodging voor
deze dag.
Met sportieve groet
Het bestuur
Sabine Schopbarteld
secretaris
Marjon de Vries
penningmeester
Felix Witz
technische zaken
Marco van Eikenhorst jeugdzaken
Robert Berends
voorzitter
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