
FC Mini

Kleedkamer
Na jaren voorbereiding was het eindelijk zover.
De oude kleedkamers werden gesloopt en de
nieuwe kleedkamerboxen zijn geplaatst. We
hebben hierdoor beschikking over een nieuwe
kleedaccomodatie met zeven kleedkamers,
bergruitmes en toiletgroepen. Daarnaast wordt
de kleedkamer van de selectie in het oude
gebouw geheel vernieuwd.
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Nieuwe sponsors

Club van 1926Voetbal Allerlei

Voor en door het dorp

Jaarcijfers

Voetbalkamp

Kledingplan JeugdNieuw contract Kelme                                                      

Walking footbal

We willen een vereniging voor en door het dorp zijn.
Daarom zoeken we actief naar binding met andere
verenigingen en ondernemers in het dorp. Met 
SOVAK zullen we de komende jaren zij aan zij staan 
en intensiever gaan samenwerken.  

€ 1.796,-

Kantine en keuken 

Op zondagochtend vroeg zijn de allerkleinsten van ons
dorp gestart met voetballen. Met dank aan FC Mini
kunnen kinderen vanaf twee jaar al kennis maken met
voetbal. Ook komend seizoen blijven deze trainingen
gegeven worden op onze velden. 

Privacy beleidNieuwe podcast

Het afgelopen seizoen werd wederom gekenmerkt
door corona. Gelukkig kon het jaarlijkste Voetbalkamp
wel doorgaan. Met meer dan honderd aanmeldingen
was het een erg geslaagd kamp bij 't Land van Kleef in
Loop op Zand

Met behulp van vrijwilligers en sponsoren is het gelukt
om de bar in de kantine te vernieuwen. Ook zijn de
muren geschilderd in de tenuekleuren van onze
vereniging en is de keuken geheel gerenoveerd.

2020/2021
Jaarverslag

S.V. Terheijden bouwt tijdens coronaseizoen 
aan duurzame toekomst

+ 27

Het seizoen 2020/2021 sluiten wij af met een positief resultaat van € 64.774. Dit positieve resultaat is ontstaan
door een aantal eenmalige baten en lasten. In het boekjaar is begonnen met de sloop van de oude kleedkamers
en is gestart met de bouw van de nieuwe kleedkamers. Dit heeft geleid tot een boekverlies op de oude
kleedkamers en sloopkosten. Daar tegenover staat de vrijval van de voorziening Groot Onderhoud en
bouwreserve.

Het wegvallen van de inkomsten uit de kantine is deels gecompenseerd door steun van de Rijksoverheid en
Gemeente Drimmelen. Met het aantreden van de nieuwe sponsorcommissie is ook besloten de debiteuren op
te schonen en dat heeft geleid tot een extra verlies.

Gecorrigeerd voor de bijzondere baten en lasten bedraagt het resultaat ongeveer € 9.000,00 negatief. Dit
wordt gecompenseerd door de coronasteun over het 2e kwartaal die pas in september kon worden
aangevraagd.
 

Zonder sponsoren geen club! We hebben vele
nieuwe, lokale sponsoren mogen verwelkomen bij
de club. Op verschillende manieren ondersteunen
ze onze vereniging en zijn ze zichtbaar op ons
sportpark.

Met het introduceren van deze club kunnen
leden, ouders, familieleden of dorpsgenoten
voor een klein bedrag onze vereniging financieel
steunen. Door middel van een donatie kunnen
we verschillende projecten realiseren, zoals het
verbeteren van de faciliteiten voor de jeugd.

Het contract met kledingsponsor Kelme is met vier
jaar verlengd. Door de looptijd van het contract
hebben we financieel gunstige kledingvoorstellen
gekregen en spelen we de komende jaren nog in de
tenues van dit kledingmerk.

Met dank aan Jaap Rasenberg B.V. en Simson Applicaties
heeft elk jeugdteam nieuwe shirts, broeken en sokken
ontvangen. Hierdoor straalt de gehele jeugd uniformiteit
uit en lopen alle spelers er verzorgd bij op de
wedstrijddag.

 

Na jaren van afwezigheid is de Voetbal Allerlei weer
terug. Het fysieke blad wordt vier keer per jaar bij de
leden thuisbezorgd en staat vol leuke artikelen en
informatie over onze vereniging.

Om in het coronaseizoen de leden op de hoogte te
houden van alle ins en outs binnen de vereniging is
de podcast 'S.V. Terheijden gaat door' gestart. In
zes afleveringen hoor je verschillende gastspelers
in de basisopstelling over een belangrijk thema
binnen de vereniging. 

Niet alleen de allerkleinsten kunnen nu voetballen op
onze velden. Met veel succes vonden de eerste
trainingen van Walking Football plaats. Op deze manier
kan iedereen ouder dan 60 en die de liefde voor voetbal
nooit is verloren de voetbalschoenen weer van stal
halen. 

Waarden en Normen

Jeugd: 207

Jeugd: 211

Senioren: 284

Senioren: 307

220 tenue's

60 kinderen
14 deelnemers
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Sport

Technisch beleidsplan

Gezelligheid

(Ver)binding

Veilig omgeving

Dorpsleven

Blijf Fit in corona tijd
Tijdens de corona periode hebben we intensieve
samenwerking gehad met een van de lokale
ondernemers uit het dorp. Hierdoor konden de
leden toch blijven sporten en hield met de
conditie op pijl. 

Traaie Quizt
Door covid 19 is het niet mogelijk geweest om fysieke
activiteiten te organiseren. Toch hebben we met
"Traaie Quizt" een geslaagde avond gehad waaraan 80
mensen hebben deelgenomen

Het technisch beleidsplan sluit aan op de visie en
missie van onze vereniging. Het beschrijft de 
(sportieve) doelen voor de komende jaren. 

Het is belangrijk om op een verantwoorde manier
om te gaan met de gegevens van onze leden. en 
daar duidelijk over te communiceren. . 

In dit document leggen we de'Basiself' uit. Elf regels
die leidend zijn en aansluiten bij de waarden en 
normen van onze vereniging.  


