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Ledenvergadering
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Stukken Algemene Ledenvergadering SVMM van 9 november 2022
Alle stukken gebundeld in dit document, behorend bij:
Agenda ALV d.d. 9 november 2022
Notulen ALV d.d. 9 februari 2022
Jaarverslagen 2021-2022
i. Algemeen verenigingsverslag
ii. Senioren voetbal
iii. Jeugd voetbal

De volgende stukken liggen vanaf 30 oktober 2021 ter inzage in de
bestuurskamer (neem svp contact op met een bestuurder om deze in te
kunnen zien), behorend bij:
Financieel Jaarverslag 2021-2022
Begroting 2022-2023

Agenda Algemene Ledenvergadering
Woensdag 9 november 2022 om 20:00 uur live in de kantine van SVMM
Inleidend
1. Opening en welkom door de voorzitter, mededelingen.
Reguliere deel
2. Stukken
a. Ingekomen stukken
b. Vaststelling notulen van de ALV d.d. 9 februari 2022
c. Vragen n.a.v. Jaarverslagen 2021-2022 (versies van november 2022)
1.
Algemeen verenigingsverslag
2.
Seniorenvoetbal, toelichting door
Timo Leget
3.
Jeugdvoetbal, toelichting door Gert
Jan Alberts

3. Vaststellen Financieel jaarverslag 2021-2022
a. Verslag kascontrole commissie
b. Besluitvorming over de wijziging (verhoging) van de contributie.
c. Besluitvorming over de wijziging (verhoging) van (eten en) drinken in
de kantine

4. Verkiezing kascontrole commissie

5. Verkiezing Dagelijks Bestuur (DB):
a. Verkiesbaar: bestuurslid: Jeroen Bergschneider
b. Aanstaande vacatures

6. Rondvraag

Specifieke deel
7. Stand van zaken “Doe Maarn mee” en accommodatie-ontwikkelingen, door
Gerd de Kruif
8. Doorontwikkeling en plan van aanpak door Jeroen Bergschneider

Joyce Werkman, Secretaris Dagelijks en Algemeen Bestuur SVMM

Notulen Algemene Ledenvergadering SVMM dd 9 februari 2022

Notulen Algemene Ledenvergadering;
Aanwezig: Gerd de Kruif (voorzitter), Timo Leget, Pierre Ottenheim, Helmert
Lokhorst, Gert-Jan Alberts, Joyce Werkman (secretaris), Polle Westbroek, Fred
Veenstra, Dennis van Ravenswaaij, Jacob van den Essenburg. Afgemeld: René
Gadellaa.
Woensdag 9 februari 2022 om 20:00 uur live in de kantine van SVMM
Inleidend
1) Opening en welkom door de voorzitter, mededelingen, onder meer over hoe
SVMM de corona periode doorkomt, mede door Pierre Ottenheim.
Welkom aan de mensen die de moeite hebben genomen om deze avond erbij
aanwezig te zijn. We zijn als SVMM goed door de coronatijd gekomen. Weinig
terugloop aan leden. Alleen bij het damesvoetbal zou dat beter kunnen. De
corona-maatregelen zullen net als in de rest van de samenleving steeds meer
losgelaten worden. Pierre heeft zich hard gemaakt om alle fondsen/subsidies
binnen te halen. Voldoen we aan de voorwaarden, dan is het aangevraagd. Tips
van Dennis en de KNVB zijn daarin meegenomen.
Reguliere deel
2) Stukken
a) Ingekomen stukken
b) Vaststelling notulen van de ALV d.d. 3 februari 2021
De vraag vorige keer gesteld kwam van een aantal ouders: Kunnen we trainingen
bijwonen om te kijken hoe trainers met jeugd omgaat? Ouders zijn ca 3x
geweest. Gerd zal de vertrouwenspersoon (Paul van der Donck) nog meer
bekendheid geven. Bij de vertrouwenspersoon kunnen oa integriteitskwesties
aangekaart worden.
c) Vragen n.a.v. Jaarverslagen 2020-2021 (versies van november 2021)
(i) Algemeen verenigingsverslag
Gerd spreekt zijn trots en zijn positiviteit uit over SVMM. De sfeer is goed, prestaties kunnen
altijd beter. De prioriteiten/ visie/ ambities uitspreken in coronatijd is wat lastiger. Bovendien
is groot deel van het bestuur heel goed bezig met het lustrum. Na het lustrum pakt het
bestuur dit weer verder op.

(ii) Senioren voetbal, toelichting door Timo Leget
Dit seizoen is voormalig JO19 als vriendenteam een 4 e seniorenelftal geworden. Het 1 e elftal
is een goed team met een ervaren trainer. Sila (verzorgster) zal het seizoen afmaken. Er is

een keeperstrainer voor het 1e en 2e elftal. Alle seniorenelftallen nemen actief deel aan de
scheidsrechters-/bestuurskamerdiensten. Toch moest het 4 e elftal helaas opgeschort
worden. Deze worden nu op de zaterdag verdeeld over de 3 overige elftallen. Berry stopt na
dit seizoen als trainer van het 2 e elftal en wil graag leider van het 1 e worden. Marcel heeft de
ambitie uitgesproken trainer te worden van het 2e elftal dus dit kan naadloos in elkaar
overvloeien. Marcel zal de komende tijd wat vaker aansluiten bij de training/Berry. Polle uit
zijn zorg over ’t stoppen van Sila en het ontbreken van een vaste grensrechter. Wat doet het
bestuur hier actief aan? Er zijn veel mensen benaderd en op Social Media/website zijn
vacatures uitgezet, hierop zijn geen reacties binnengekomen. Jacob geeft aan dat de
‘vaders van toen’ nu heel andere activiteiten en zaken te doen hebben op de zaterdag. De
betaalde functie van verzorger zal wel makkelijker ingevuld kunnen worden. We delen als
bestuur de zorgen. De zoekacties zullen pro-actiever uitgezet worden.

(iii) Jeugd voetbal, toelichting door Gert Jan Alberts
De teams zijn goed gevuld, ook alle teams hebben een trainer.
Sommige trainers hebben wel meerdere teams. In de periode
dat er geen wedstrijden mochten plaatsvinden, zijn er meerdere
onderlinge toernooien georganiseerd. Deze werden altijd goed
bezocht.
3) Vaststellen Financieel jaarverslag 2020-2021
Pierre presenteert de realisatie naast de begroting. De kantine moest dicht, dat is de
grootste inkomstenbron. Veel verschillende subsidies zijn aangevraagd en
goedgekeurd. “De tegemoetkoming huur corona” is door de Stichting aangevraagd,
omdat wij officieel van de Stichting huren. Zij hebben deze vervolgens weer gestort
naar SVMM. Er is een controle op de regelingen geweest en daar zijn we goed
doorheen gekomen. De OZB-belasting viel erg tegen. Deze werd met terugwerkende
kracht van de afgelopen 3 jaar toebedeeld. Bovendien kwam de waarde boven 1
miljoen uit. Er is een database met stelregels en daar kwam een bepaald bedrag uit.
Pierre heeft naar aanleiding daarvan met succes bezwaar gemaakt tegen de hoogte
van het bedrag. De kickback van afgelopen jaar is gevallen in dit jaar, waardoor de
opbrengst van de kantine wel meeviel. Daarbij was er minder inzet van personeel.
Van een aantal leden blijft het innen van contributie lastig, zij maken bezwaar
vanwege minder getraind/gespeeld. De uiteindelijke realisatie komt uit op ca.
€18.000 in de plus. Deze is met name te danken aan de éénmalige inkomsten van
de subsidies. Op de begroting staat nog een verlanglijst; beamer, scherm en
deugdelijke geluidsinstallatie zijn inmiddels aangeschaft. Bierkoeler en koelkasten
staan er nog op. De verhoging van de energiekosten zijn al meegenomen in de
begroting.

a) Verslag kascontrole commissie
Jacob en Lars hebben de kascontrole uitgevoerd. De administratie ziet er
deugdelijk uit. Mooi om te zien dat de personeelskosten zijn doorbetaald in de
lockdownperiode. De gasprijzen zullen stijgen, elektra juist dalen. Jacob heeft
de Stichting geadviseerd om hogere energiekosten ook door te berekenen
aan SKDD. De kascontrole commissie adviseert om decharge te verlenen
over het financiële beleid en bedanken Pierre voor de tomeloze inzet als
penningmeester.

b) Besluitvorming over de wijziging (verlaging) van de contributie voor de jongste
pupillen
De verlaging van de contributie voor de mini-pupillen is akkoord bevonden.
We hebben de prijs vergeleken met andere clubs in de regio.
4) Verkiezing kascontrole commissie
Lars stopt in deze commissie. Jacob heeft het nu voor het eerste jaar gedaan, gaat
dus op voor nog een jaar. Er zijn nu te weinig leden om een persoon hiervoor te
kiezen. We gaan dat op een andere manier aanvliegen. Mocht er niemand uit
voortvloeien, mogen we Dennis benaderen.
5) Verkiezing Dagelijks Bestuur (DB):
a) Verkiesbaar: secretaris: Joyce Werkman
ALV akkoord
b) Verkiesbaar: coördinator seniorenzaken: Timo Leget
ALV akkoord
c) Aanstaande vacatures
Pierre heeft zich nu 3 jaar dienstbaar gemaakt als penningmeester. Dit betreft
een grote klus. Hij wil wel iemand inwerken het komende jaar of de functie als
duo-baan inkleden.
6) Sponsorcommissie: aanstelling Jeffrey Westening en Anne Peter van Riet
Enerzijds moeten er sponsoren gezocht worden voor de verschillende kosten van
het aanstaande lustrum. Anderzijds moet er een algemeen sponsorplan zijn.
Deze is reeds gemaakt. Dennis geeft nog de tip dat er voor verschillende
activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wanneer het een activiteit betreft
met een “verbindende factor”.
7) Rondvraag
Jacob: wat is de uitkomst /resultaat van de verdeling van de velden? Deze
vraag komt terug bij punt 9.
Dennis: Een paar jaar geleden is contributie verhoogd. Dit met het oog op
meer gecertificeerde trainers en verhoging trainingskwaliteit, om de
aansluiting van jeugd naar senioren soepel te laten verlopen. Opdat iedereen
op de “SVMM-manier” training krijgt. Eenduidige visie, structuur, speelwijze
was het doel. Hoe staat het daarmee? Dit beleidsplan is er nog steeds. Veel
opgeleide trainers geven inmiddels geen training meer. Marcel zal zich meer
op de bovenbouw focussen en Arnoud op de onderbouw. Hoofd opleidingen
is er daarmee niet meer. Afgelopen jaar geen cursussen gegeven, dat zal dit
jaar wel het geval zijn. Dit jaar zijn de trainingsthema’s wel opgepakt. Fred
geeft aan dat het belangrijk is dat de trainers daar ook in getoetst moeten
worden. Gert-Jan geeft aan dat dat gestart is door begeleidingspunten te
checken. Marcel heeft een beoordelingslijst gemaakt, dat zag er goed uit.
Berry heeft met Maaike (vaardighedencheck.nl) contact gehad en een lijst
samengesteld. In ieder geval zal na de jaren van corona het beleidsplan weer
meer uitgedragen worden.

Specifieke deel
8) Voorbereidingen naar het 75 jarig jubileum, toelichting door verschillende leden
van de voorbereidingscommissie.
De verschillende activiteiten zijn kort aangekaart. De grote klus waar we nu voor
staan is de aanvraag van de evenementenvergunning. Veel plannen moeten
daarvoor uitgeschreven worden en bijgevoegd. Gerd en Joyce hebben gesprek
gehad met iemand van de gemeente, deze persoon denkt constructief mee.
9) Stand van zaken “Doe Maarn mee” en accommodatie-ontwikkelingen, door Gerd
de Kruif
Er is een aantal verschillende scenario’s voor de scholen, sportterreinen,
dorpshuis en bibliotheek; veel behouden op de plek van de Twee Marken/
Planetenbaan/ hockey richting naar SVMM. SVMM denkt constructief mee. Gerd
en Timo zitten daar op persoonlijke titel. Eventuele besluiten zullen altijd via de
Ledenvergadering moeten gaan, dit hoort aangezien we een vereniging zijn. We
voeren met open vizier overleg met gemeente en KNVB over de benodigde
capaciteit (wedstrijd- en trainingsvelden). De KNVB heeft hiervoor een
rekenmodel, dat nu aangepast wordt en waarbij altijd maatwerk aan de orde is.
We moeten als SVMM nu en in de toekomst voldoende capaciteit hebben voor
wedstrijden en trainingen. We voorzien ook wel een groei.
Joyce Werkman, Secretaris Dagelijks en Algemeen Bestuur SVMM

Sportvereniging Maarn - Maarsbergen

Jaarverslag Algemeen
(Seizoen 2021/2022)
9 november 2022
Gerd de Kruif
Joyce Werkman
Gert Jan Alberts
Pierre Ottenheim
Timo Leget
Helmert Lokhorst
Jeroen Bergschneider

Hoe kijken we terug op het seizoen 2021 – 2022? Het was een memorabel seizoen. We hadden
natuurlijk nog Corona-perikelen, maar konden uiteindelijk weer voetballen. Het seizoen eindigde in
een groots lustrumfeest. SVMM 75 jaar. Een iconisch feest, om niet snel te vergeten. Het was heel
bijzonder om te zien waar onze club toe in staat is. Dat maakt de degradatie van ons vlaggenschip,
het eerste elftal, iets dragelijker. Verder mag de conclusie zijn dat we de coronatijden (zoals we die
tot nu toe hebben gehad) goed doorgekomen zijn.
Het is passend om in dit jaarverslag het lustrum eerst te noemen. We hebben genoten van:
•
•
•
•

De tomeloze inzet van vrijwilligers en sponsoren.
Het geweldige programma, gevarieerd en aansprekend.
De prachtige locatie en feesttent. Hoe mooi is ons complex gelegen!
De secure en zorgvuldige voorbereiding, wat betreft programma, voorzieningen en
vergunningen.

•

•

Al die oud-leden die bij de reünie waren, de ereleden die we allemaal bezocht hebben. De
passie en het hart van SVMM dat daaruit sprak. Taede Veenstra die we als nieuw erelid
konden benoemen.
En natuurlijk de receptie en de Koninklijke Onderscheiding voor Helmert Lokhorst. De man
die alles weet en geweldig regelt voor onze club, zag deze even niet aankomen.

Iedereen die zich hiervoor in meer of mindere mate heeft ingezet past grote dank. Het heeft ons
financieel wel wat gekost (zie de stukken hierover), maar dat was het ons waard. En we hadden deze
buffer opgebouwd. Dat heeft onder meer te maken met onze penningmeester, Pierre Ottenheim die
elke denkbare gelegenheid voor financiële ondersteuning in Corona-tijd heeft aangepakt. Daarnaast
hebben we ook nog extra investeringen kunnen doen, in geluid- & beeldinstallatie en een nieuwe
koelkast.
Als we “inzoomen” op onze kern-activiteit, het voetballen, kunnen we afgezien van de genoemde
degradatie, tevreden zijn. SVMM kent de mooie combinatie van prestatie/ambitie en sociale
verbondenheid/gezelligheid. We merken dat er veel jeugd is in Maarn en Maarsbergen. Zaak is die te
winnen voor SVMM. Er zit groei in. Bij SVMM zeggen we altijd dat iedereen welkom is om weer
terug te komen. Dat gebeurt op grote schaal. Ons nieuwe vierde senioren-elftal, 35+, is daar een
mooi voorbeeld van.
Als we terugkijken naar het afgelopen seizoen is voor onze club in algemene zin verder
vermeldenswaard:
−

−

−

Onze vrijwilligers. Dat blijft natuurlijk het goud van onze vereniging. We mogen ons gelukkig
prijzen met alle vrijwilligers en trainers die zich met hart en ziel voor SVMM inzetten. In het
vorige algemene jaarverslag is er een aantal bij name genoemd en bij de verslagen voor
senioren en jeugd van dit seizoen is er weer een aantal bij name genoemd. In dit algemene
verslag daarom dit keer geen namen en rugnummers, we krijgen zelfs de feedback dat we
wat dit betreft teveel in herhaling vallen. Maar het is nu eenmaal de kern van onze club! Als
we de gelegenheid krijgen om het komende seizoen nog iemand in het zonnetje te zetten,
zullen we dat niet laten. Ook de bredere inzet van vrijwilligers – georganiseerd door Leonoor
Kinnigen en Bart Schure – zetten we voort. Mooi was het bijvoorbeeld hoe afgelopen
seizoen de reclameborden samen zijn schoongemaakt.
Wel aandacht voor één specifieke groep. Ons scheidsrechters-corps. Hoe fijn dat we
scheidsrechters hebben. Die waarderen we zeer. En ze hebben het niet altijd makkelijk.
Laten we ze hooghouden. We denken aan een set van leefregels: ‘Zo gedragen we ons bij
SVMM’. Daarbij hoort onder andere hoe we ons gedragen naar scheidsrechters toe. Wellicht
kan dat helpen. We kunnen trouwens nog een paar scheidsrechters gebruiken. Daar gaan we
ons voor inzetten. Een al langer lopend knelpunt is helaas een vaste grensrechter voor ons
eerste elftal. Dat moet nu per wedstrijd geregeld worden, dat is natuurlijk niet optimaal.
De accommodatie. Hier speelt van alles. De gas- en elektra-rekening gaat omhoog. Daar
moeten we rekening mee houden. De zonnepanelen vangen niet alles op. En ze moeten ook
goed functioneren. Dat vraagt aandacht. Schoonmaken is ook een punt van aandacht. Er is
afgesproken hier meer inzet op te leveren. Toch kan dit nog beter. Nieuwe investeringen zijn
hierboven al genoemd. Toch moeten we verder nadenken over de accommodatie. We
hebben een AED apparaat, maar hoe daarmee om te gaan vraagt aandacht. Er is een
boarding tegen de verspreiding van kunststofkorrels geplaatst. Tenslotte is er een hek tegen
de dassen geplaatst. Nu maar hopen dat het werkt.

−
−

We hebben geweldige sponsors. Dat hebben we op het lustrum onder meer gezien. Met
hart voor de club. Toch kunnen hier ook nog stappen worden gezet.
Het bestuur is goed bezet. Dat is een groot goed. Heel fijn en nodig dat we ook (relatief)
jongere bestuursleden hebben.

Als we “uitzoomen” en onze vereniging in bredere context zien, is er een aantal punten
vermeldenswaard:
−
−

−

−

−

Niet echt “buiten” voelt natuurlijk onze stichting. We zijn blij met de soepele samenwerking
met de stichting, die telkens ook weer blijk geven van hun hart voor de club.
SKDD maakt gebruik van onze voorzieningen. De relatie is aangehaald, maar er zijn wel
regelmatig bespreekpunten, zoals het schoonmaken en het gebruik van het veld. Deze
relatie vraagt aandacht.
Onze relaties met andere clubs in ons dorp en met de HSI (koepel van sportverenigingen in
de gemeente) is goed. Daar investeren we ook in. Naast de nieuwjaarsreceptie kunnen we
meer samen doen.
De relatie met de gemeente is ook goed. Ook daar investeren we in. We hebben de nieuwe
verantwoordelijke wethouder (Karin Oyevaar) ontvangen bij SVMM, evenals de nieuwe
sportambtenaar, Harmen Jansen. We blijven alert, er kunnen nog altijd discussies zijn over
de voor ons beschikbare velden. In dat licht volgen we ook de discussies rond “Doe Maarn
Mee” nauw. Het terrein van SVMM lijkt nu grotendeels buiten schot te vallen. Dit biedt voor
ons mogelijkheden voor doorontwikkeling. Daarover hieronder meer.
De relatie met andere voetbalverenigingen is ook goed. Daar verdient natuurlijk vooral
Helmert Lokhorst alle eer. Het valt op hoe iedere club zich welkom bij ons voelt.

Wat zijn verder onze ambities in het nieuwe seizoen? Na het lustrum kunnen we ons meer richten
op onze club. Ambities zijn onder meer verder (naast de hiervoor genoemde punten):
−
−
−
−
−
−
−

Nadenken over verbreding van onze club. Jeroen Bergschneider gaat hier specifiek mee aan
de slag. Dit onderwerp agenderen we voor onze ALV.
Doorontwikkeling en groei bij de jeugd. Zie het specifieke verslag hierover.
Goed functionerende seniorenteams. Zie ook hiervoor het specifieke verslag hierover.
We willen de statuten, die “van voor de boerenoorlog” zijn het komende jaar herzien.
We willen een verdere slag maken in de communicatie. Nadere informatie hierover volgt.
We gaan een AED-cursus organiseren.
En “last but not least” een gezond financieel beleid voeren. We willen dit seizoen onze
financiële reserves in stand houden.

Dus op naar een mooi nieuw seizoen! Weet ons te vinden met vragen of suggesties.
Met sportieve groet, namens het Algemeen Bestuur.
Gerd de Kruif
Voorzitter SVMM

Sportvereniging Maarn - Maarsbergen

Jaarverslag
Senioren en Jeugd voetbal
(Seizoen 2021/2022)
9 november 2022
(versie 1.0)

Gert Jan Alberts
Timo Leget

SENIOREN SVMM VOETBAL
In het vorige seizoen 2021-2022 hebben we gelukkig een volledig seizoen kunnen spelen.
Het seizoen zijn wij gestart met vier seniorenteams. Helaas hebben we gedurende het
seizoen het vierde seniorenelftal moeten opheffen. Een pijnlijke, maar onvermijdelijke
beslissing omdat wekelijks bleek dat er te weinig spelers beschikbaar waren om vier elftallen
te laten voetballen op zaterdag. Dit seizoen: Drie reguliere seniorenteams en een 35+ elftal.
Daarnaast bestaat er een recreantengroep dat doordeweeks bij SVMM een balletje trapt,
maar geen wedstrijden speelt in het weekend.
•

SVMM 1

•
•
•
•

SVMM 2
SVMM 3
SVMM 35+1
SVMM Recreanten

Bij SVMM 1 staat dit seizoen Fred Veenstra wederom als hoofdtrainer voor de groep. Het
afgelopen seizoen is ons eerste elftal helaas gedegradeerd naar de vijfde klasse. Met de
talentvolle jonge groep die er staat hebben wij er alle vertrouwen in dat er dit seizoen
omhoog gekeken kan worden. Na jaren trouwe dienst als elftalleider is Robbin van den
Heijkant dit seizoen vervangen door Berry Werkman. Net als vorig seizoen is er nog altijd
geen vaste grensrechter gevonden, het blijkt niet makkelijk een persoon te vinden die
structureel de vlag wil oppakken. Wij willen Robbin uiteraard hartelijk bedanken voor zijn
inzet de afgelopen jaren en wensen Fred, Berry en de A-selectie veel plezier en succes dit
seizoen!
Zoals eerder genoemd is Berry Werkman de elftalleider SVMM 1 geworden. Dat betekende
een vacature voor de positie van trainer van het tweede elftal. Wij zijn verheugd dat Marcel
Lokhorst, na jaren actief te zijn geweest als trainer in de jeugd, bereid is gevonden het
tweede elftal te trainen dit seizoen. Marcel kent veel spelers door zijn ervaring als trainer in
de jeugd en was klaar voor een stap naar de senioren. Wij zijn blij dat we opnieuw een echte
clubman voor de groep hebben staan bij de B-selectie. Ook hier heeft een wisseling
plaatsgevonden op de positie van elftalleider. Max van der Pluijm maakt tegenwoordig deel
uit van het 35+ elftal, hierdoor was zijn rol als elftalleider van de B-selectie niet meer te
combineren. Tristan Linnenbank heeft de plaats van elftalleider ingenomen en zal dit
seizoen zowel speler als elftalleider zijn. Wij willen Max bedanken voor zijn inzet als
elftalleider en wensen Marcel, Tristan en de gehele B-selectie veel succes en plezier dit
seizoen!
Ook het inmiddels ingeburgerde derde elftal van SVMM 3 blijft dit seizoen haar wedstrijden
spelen in Maarn, dit doen zij nog altijd zonder training doordeweeks. De leiding van het elftal
wordt gedaan door Jeroen Bergschneider en Timo Leget. De gezelligheid staat voorop en
houdt de groep nu toch al een aantal seizoenen in Maarn, een mooie aanvulling naast het
selectievoetbal in het eerste en tweede team.
Het nieuwe elftal dit seizoen is ons 35+ team, onder de leiding van Jacob van den
Essenburg en Max van der Pluijm hebben veel oud-spelers van SVMM de voetbalschoenen
opnieuw aangetrokken. Dit elftal traint op de donderdagavond en speelt op zaterdag een
wedstrijd in een competitie voor 35+ elftallen. Wij zijn enorm blij dat veel oud-spelers zich
dusdanig verbonden voelen met SVMM dat zij weer bij ons komen voetballen. Dat
onderstreept nog maar eens de verbindende kracht van SVMM.
De verzorging wordt dit seizoen gedaan door Richard Soestbergen, hij volgt hiermee Sila
Chotoe op die jarenlang als verzorgster heeft gediend. Wij willen Sila daar hartelijk voor
bedanken. Richard is een ervaren verzorger en al meerdere malen betrokken geweest bij
SVMM, wij zijn erg blij dat wij hem als verzorger aan ons hebben kunnen binden.
Daarnaast heeft SVMM met Breus Blaauwendraad, net als vorig seizoen, een keeperstrainer
voor de senioren.
De senioren gaan dit seizoen wederom een bijdrage leveren aan de verschillende
vrijwilligerstaken binnen SVMM. De seniorenleden van SVMM 1, SVMM 2 en SVMM 3

hebben elke zaterdag een (selectie)lid beschikbaar gesteld aan SVMM. In de meeste
gevallen worden er door de seniorenleden (jeugd)wedstrijden gefloten, daarnaast is ook elke
zaterdag een seniorenlid aanwezig in de bestuurskamer voor het ontvangen van de
begeleiding van de thuis- en uitspelende teams.
Over de hele linie in de senioren verwachten wij dat de aantallen dit seizoen krap zullen zijn
op zaterdag. De teams zullen elkaar regelmatig nodig hebben om allemaal hun wedstrijden
te kunnen spelen. Hierover zijn onderling ook afspraken gemaakt en er wordt regelmatig
geëvalueerd over hoe e.e.a. beter kan worden georganiseerd.
Utrecht, oktober 2022
Timo Leget

JEUGD SVMM VOETBAL
De start van seizoen 2021/22 was uitdagend na het corona jaar 2020/21.
Voor het seizoen 2021/22 zijn 160 jeugdleden aan het seizoen gestart, verdeeld over 15
teams:
•
•

Onderbouw (O8 t/m O12) 8 teams en 57 spelers.
Bovenbouw (O13 t/m O19) 7 teams en 103 spelers.

Na het corona seizoen 2020/21 hebben de teams in 2021/22 een volwaardige competitie
kunnen afwerken.
Aan de start van het seizoen 2021/22 hebben wij voor ieder team een trainer en leider
beschikbaar kunnen krijgen.
Ten opzichte van andere jaren hebben wij meer moeite gekend om alle teams van trainers
te voorzien. Arnoud Eekhof heeft een grotere rol gespeeld bij het invullen van de trainingen
van de onderbouw. Gaande het seizoen hebben we stagiaires kunnen vinden en ingezet bij
de onderbouw.
Voor de bovenbouw hebben enkele spelers uit de seniorenteams een bijdrage geleverd.
Ieder jaar is het altijd weer een puzzel en wij zijn dan ook trots ieder jaar weer een invulling
te kunnen geven aan de rollen. Waarvoor onze grote dank aan de vrijwilligers, veelal ouders
en jeugdleden die zich beschikbaar hebben gesteld.
Het streven om aan het begin van het seizoen 2021/22 voor ieder elftal een opgeleide
jeugdtrainer voor de groep te hebben, is niet gelukt. Doordat Corona nog altijd een
bepalende factor heeft gespeeld, hebben wij geen nieuwe trainers kunnen opleiden.
Slot
Aan het einde van het seizoen is er een aantal trainers gestopt, met verschillende gegronde
redenen (verhuizing, studie, e.d.). Wij mogen als SVMM van geluk spreken dat wij zo’n
behulpzame en flexibele achterban hebben.
Bij deze nogmaals dank voor de inzet voor de jeugd van SVMM. We hebben veel
waardering voor alle trainers en begeleiders die menig vrij uurtje opofferen om ervoor te
zorgen dat onze meisjes en jongens elke week weer lekker kunnen voetballen. Arnoud
Eekhof, die recent grotendeels gestopt is na 8 jaar grote inzet voor onze jeugd, verdient
daarbij speciale vermelding.

Rest mij om namens het volledige bestuur eenieder te danken die, in welke vorm dan ook, in
het afgelopen seizoen een bijdrage heeft geleverd aan het jeugdvoetbal binnen onze
vereniging.

Maarn, oktober 2022
Gert-Jan Alberts
Jeugd coördinator SVMM

Sportvereniging Maarn - Maarsbergen

Financieel Jaarverslag
(Seizoen 2021/2022)

9 november 2022
(versie 1.0)
Pierre Ottenheim

Ter inzage in de bestuurskamer van SVMM

