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Verslag van het bestuur 

1.1 ALGEMEEN  
Sinds de oprichting van S.V. Terheijden op 6 mei 1926, zijn we een zondag voetbalvereniging. Dit 

houdt in dat de wedstrijddag van de seniorenteams in principe op zondag is. De jeugdelftallen spelen 

hun wedstrijden op zaterdag. Tevens hebben we op dit moment een seniorenelftal op zaterdag. 

Sinds drie jaar is onze vereniging ook actief in de 35+ competitie met twee teams. Op 

donderdagavond traint het G-elftal. Het mooie tenue van S.V. Terheijden bestaat uit een wit shirt 

met een verticale brede zwarte bies op de voor- en achterzijde, een zwarte broek en witte kousen. 

Het wedstrijdtenue wordt zo ver mogelijk door de vereniging aan alle teams beschikbaar gesteld. Op 

dit moment heeft de vereniging Kelme als kledingmerk. De vereniging telt ruim 500 leden waarvan 

de voetballende leden uitkomen in meer dan 17 teams.  

Het Algemeen Bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, waarvan sommige 

voorzitters ook deel uit maken van het Bestuur.  

Het Algemeen Bestuur zou moeten bestaan uit acht personen die wekelijks vergaderen. Helaas zijn 

nog drie bestuurszetels vacant, namelijk Voorzitter Jeugdcommissie, Voorzitter Seniorencommissie 

en Voorzitter Commissie Onderhoud & Accommodatie.  Dit seizoen is de nieuwe sponsorcommissie 

gestart en is de voorzitter toegetreden tot het bestuur. Met ingang van 1 januari 2019 is er een 

nieuwe secretaris aangetreden. Helaas heeft de voorzitter van de Seniorencommissie zijn functie 

neergelegd en is ook de Senioren Evenementencommissie opgeheven, omdat er geen leden meer 

zijn. Dit zorgt ervoor dat het bestuur de organisatie opnieuw wil heroverwegen. In de tweede helft 

van het seizoen (2019 - 2020) wordt dit opgesteld en besproken. De club is namelijk hard op zoek 

naar (nieuwe) vrijwilligers.  

1.2 SPORTIEF 
Sportief kende het seizoen een turbulent verloop. Het seizoen begon op de gebruikelijke wijze met 

beker- en competitiewedstrijden. Na een wat stroeve start speelde het Eerste elftal leuke wedstijden 

en werd er regelmatig gewonnen. Ook de overige seniorenteams speelden hun wedstrijden met 

wisselend succes. De jeugdteams speelden op zaterdag spannende wedstrijden, en uiteindelijk 

werden er voor elk team trainers/begeleiders gevonden om dit in goede banen te leiden.  

Dit liep goed tot begin maart 2020. Langzamerhand werd steeds meer bekend over het coronavirus. 

De impact van dit virus was zo groot dat vanaf half maart er geen wedstrijden meer gespeeld 

mochten worden en het sportcomplex op slot ging. Het complex is een aantal weken gesloten, totdat 

de jeugd weer mocht trainen en in juni ook de senioren weer aan de slag konden. De competities zijn 

echter niet hervat, met als gevolg dat er in het seizoen 2019 – 2020 geen kampioenen, geen 

promoties en geen degradaties zijn.  

Ook moest er een streep door allerlei activiteiten, zoals het Zevende Hemel Toernooi, de derby 

Terheijden – VCW, en het Jeugdkamp. Na de zomer kon het nieuwe seizoen 2020 - 2021 beginnen 

door versoepeling van de coronamaatregelen. 
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1.3 FINANCIËN 
Ondanks corona kan S.V. Terheijden het seizoen met een positief saldo van € 7.600,00 afsluiten. Het 

positieve resultaat komt met name doordat de lagere vaste kosten de daling in inkomsten 

compenseerden, en de tegemoetkoming van Rijksoverheid vanwege het coronavirus. De gemeente 

kwam de verenigingen ook tegemoet door de huur van de velden deels kwijt te schelden. 

De vermogenspositie van onze vereniging is nu € 231.457. Ons vermogen is daarmee gezond te 

noemen. Naast de Algemene reserve hebben wij ook een drietal voorzieningen: 

- Bouw reserve; deze is gevuld met een deel van de contributie-inkomsten en zal worden 

gebruikt voor de verbouwing; 

- Groot onderhoud; deze voorziening zal ook worden ingezet voor de verbouwing; 

- Dubieuze debiteuren.   

Naast het coronavirus stond het seizoen 2019 - 2020 voor het bestuur in het teken van de 

verbouwing. Er is nu een definitief plan en het wachten is nu op akkoord van de subsidieverstrekkers 

en de bank, dan kan de verbouwing van start. De verwachting is dat begin 2021 de opdracht tot 

nieuwbouw gegeven kan worden.  

Vooruitkijken 

Komend seizoen zal in het teken staan van de verbouwing en nieuwbouw van het sportcomplex, de 

kleedkamers worden vernieuwd, de keuken en toiletten in de kantine worden of zijn verbouwd. 

De begroting 2020 – 2021 sluit met een positief resultaat van ruim € 17.000,00. Door de impact van 

het coronavirus zijn met name de inkomsten van de kantine onzeker. In de begroting is rekening 

gehouden met de intrest die betaald moet worden voor de leningen, het positieve saldo geeft wel 

vertrouwen in de aflossing die gedaan moet worden. 

1.4 DE COMMISSIES  
Technische Commissie & Jeugd Commissie 

De Technische Commissie (TC) bestaat uit drie personen. De TC heeft als doel een goede mogelijke 

begeleiding en ontwikkeling van de jeugdtrainers en beoordeling en ontwikkeling van spelers. De TC 

is ook verantwoordelijk voor de teamindeling. De Jeugd Commissie bestaat uit twee personen. Zij 

houden zich bezig met alle niet technische voetbalzaken zoals kleding, materiaal etc.  

Senioren Commissie 

De Senioren Commissie (SC) bestaat uit vier personen. Het doel van deze commissie is om de 

seniorenteams een  organisatorisch kader te geven en dat te bewaken. Helaas is dit seizoen de 

commissie uit elkaar gevallen en zijn alle leden gestopt. Gelukkig zijn de taken voorlopig opgepakt 

door wedstrijdsecretaris jeugd en de algemeen voorzitter. 

Jeugd Evenementencommissie 

De Jeugd Evenement Commissie (JEC) bestaat uit negen personen.  Het doel van de commissie is: het 

opzetten van bindingsactiviteiten voor onze jeugdafdeling. Met de Jeugd Commissie worden 

evenementen geregeld, zoals het Jeugdkamp, Voetballer van het jaar, Carnavalsavond, Kersttoernooi 

, Sinterklaas voor de allerkleinsten etc. Helaas kon door de uitbraak van corona verschillende 

evenementen niet doorgaan. Er is altijd veel animo voor bovengenoemde activiteiten.   
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Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie bestaat uit 5 leden. Afgelopen seizoen is het sponsorbeleid herzien en 

aangepast. Door de inspanningen van deze commissie is de nieuwe aanbouw gerealiseerd en 

grotendeels gefinancierd door sponsors. Helaas zijn de activiteiten van de commissie ook geraakt 

door het coronavirus. Gelukkig zijn er inmiddels wel weer nieuwe sponsors geworven. 


