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JAARVERSLAG SEIZOEN 2018 - 2019 
 
1) INLEIDING  

Net als voorgaande jaren wordt tijdens de ALV een samengevat verslag voorgelezen. Dit 
uitgebreide algemene jaarverslag lag op de avond van de ALV vanaf 19.15 ter inzage en staat 
vanaf dinsdag 29 oktober op de website van de s.v. Grol.  
 
Enkele hoogtepunten uit het seizoen 2018 – 2019: 
 Bij s.v. Grol is VOETBAL prioriteit 1. Vooral door de vele wijzigingen in de organisatie-

structuur, die de laatste twee seizoenen helemaal op de schop is gegaan.  
 Er is een voetbalbestuur gevormd, die zich bezig heeft gehouden en vanaf heden gaat 

houden met alle voetbaltechnische zaken.  
 We kennen nu een Rondogram, die geen hiërarchie maar een samenwerking uitdrukt. De 

samenwerking tussen de besturen, commissie en overige geledingen krijgt steeds beter 
vorm. 

 Het beleidsplan s.v. Grol 2019 – 2021 is geactualiseerd en de doelstellingen zijn opnieuw 
vastgesteld. 

 De bestuurlijke organisatie van de s.v. Grol is voortdurend in ontwikkeling. Dit hoort bij 
een grote, moderne organisatie. Per 1 januari 2020 gaat de bestuurlijke wijziging in. Het 
Algemeen Bestuur en de drie besturen gaan werken in de cultuur “uitspreken, afspreken, 
aanspreken”. 

 Grol 1 handhaaft zich met een 4e plaats in de 3e klasse C. Een periode ging helaas wederom 
aan onze neus voorbij.  

 Grol 2 handhaaft zich met Bjorn Koldeweij voor het 1e jaar als trainer bij dit team in de 
reserve 1e klasse met een 6e plaats in de eindrangschikking.  

 Grol 3 handhaaft zich eveneens. De resultaten in de 4e klasse waren goed. Ze eindigden op 
een gedeelde derde plek op 9 punten van de uiteindelijke kampioen. 

 De resultaten van Vrouwen 1 in de 4e klasse waren goed. Ze eindigden op een gedeelde 
derde plek op 9 punten van de uiteindelijke kampioen. 

 Geen kampioenen helaas bij de recreantenteams. Van de vrijdagteams (7*7) werd alleen 
Grol 35+4 in het voorjaar kampioen.  

 Zowel de JO19-1 als de MO15-1 zijn op de eerste plek geëindigd in de najaarscompetitie,  
JO15-5 is als enige jeugdteam als eerste geëindigd in de voorjaarscompetitie.  

 In de zomer van 2018 gingen s.v. Grolse Boys en s.v. Grol een samenwerking aan in het 
zaterdagvoetbal. In samenwerking met de KNVB werd een Samenwerkende Senioren 
Afdeling (SSA) opgericht. Helaas hield dit niet lang stand.  

 De samenwerking met s.v. Longa’30 m.b.t. het G-voetbal en VIOS m.b.t. het Vrouwen-
voetbal zijn succesvol voortgezet en krijgt steeds meer vorm. 

 Ledenaantal s.v. Grol is gedaald met 49 en daarmee zit het totaal aantal leden op 1299. 
Toelichting volgt verderop.  

 FC Borne JO13 wint Wissinktoernooi, dat het afgelopen seizoen weer werd opgepakt door 
de toernooicommisie en in 2020 weer een vervolg krijgt.  

 FC Barcelona de terechte winnaar van het 30e Internationale Marveldtoernooi. Een zeer 
geslaagde jubileumeditie.  

 AH Wallerbosch is de nieuwe hoofdsponsor van de s.v. Grol per 1 juli 2019. Rouwmaat 
Groep hoofdsponsor van de seniorenafdeling.  

 Bij de Afsluiting van het seizoen werd Mart Willemsen verkozen tot beste speler van het 
seizoen en Rita Arink tot Vrijwilliger van het jaar.  

 De fusie met de Grolse Boys is het afgelopen seizoen verder voorbereid door in eerste 
instantie de werkgroep en in een verder stadium door het hoofdbestuur. De beide besturen 
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zetten in het tweede kwartaal van 2019 de voorbereidende besprekingen voort. Vooral over 
de “hangpunten” werd langdurig gesproken. Wedstrijdtenue, naamgeving, logo waren de 
belangrijkste. Eind juni 2019 (einde verslagjaar 2018-2019) was het onzeker of het 
fusieproces zou slagen.  

 Eind 2018 is er gestart met de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld, veld 1 en de 
Marveld ArenA. Gekozen is voor een infill met cryogeen rubber, diepgevroren gemalen 
rubber met betere eigenschappen dan SBR rubber. 

 Bovendien zijn de hoeken op het hoofdveld rond gemaakt, is de poort voor doorgang van 
mobiele doelen op het hoofdveld verplaatst en is er op veld 1 een extra poort geplaatst voor 
doorgang voor mobiele doelen. 

 Besloten is dat s.v. Grol zich zal aansluiten bij de ‘Groene Club’, een initiatief vanuit de 
KNVB dat clubs helpt bij verduurzamen. 

 Een cheque ter waarde van € 42.500,00 voor de club, aan te wenden voor de aanleg van 
nieuwe kunstgrasvelden was het verrassend grote jubileumcadeau vanuit het 
jubileumbestuur. Daarmee werd het jubileumjaar op een prachtige wijze afgesloten en de 
jubileumcommissie ontbonden 

 Het seizoen 2018 - 2019 sluiten we af met een positief saldo van € 40.255,00. 
 
 
2)     BELEIDSPLAN 2019 - 2021  

 
Het beleidsplan 2019-2021 is geactualiseerd. Het beleidsplan kent nog dezelfde programma’s 
(onderdelen) als in de vorige versie: 
1.  Voetbal 
2.  Vrijwilligers 
3.  Communicatie 
4.  Sponsoring 
5.  Accommodatie 
6.  Verenigingszaken 
 
De doelstellingen zijn opnieuw vastgesteld en zien er nu als volgt uit:  
1.   Een organisatie die flexibel is en past bij de omvang van de vereniging  
2.   Een vereniging die financieel gezond is  
3.   Het opleiden en vormen van jeugdigen (m/v)  
4.   Het opleiden en vormen van kader (m/v) 
5.   Zo hoog mogelijk voetballen met de prestatieve teams waarbij de doelen zijn :  

a. Voor het 1e team: minimaal 2e klasse (zondag) 
b. Voor het 2e team: minimaal reserve 1e klas (zondag)  
c. Voor het 3e team: minimaal reserve 3e klas (zondag)  
d. Voor de jeugdteams JO-19 1, JO-17 1 en JO- 15 1: minimaal divisie   
e. Voor het jeugdteam JO-13 1: minimaal hoofdklas 
f. Voor de jeugdteams JO-8.1, JO9.1, JO-10-1 en JO11.1: minimaal hoofdklas 
g. Voor het 1e team vrouwen: minimaal 2e klas (zondag)  
h. Voor de meidenteams MO17-1, MO15-1, MO13-1: minimaal 1e klasse 
i. Voor meidenteam MO11-1: minimaal hoofdklas  

6.   De juiste faciliteiten voor de recreatieve teams  
7.   Het bieden van plezier en ontspanning   
8.   Een communicatie die op de interne en externe doelgroepen is afgestemd 
9.   Het samenbinden van mensen in een vereniging 
10. Het bieden van openheid, geborgenheid en veiligheid 
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11. Het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking 
12. Het voeren van het certificaat ouderenvriendelijke vereniging  
13. Het bijdragen aan gezondheid en welzijn  
14. Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid  
15. Het meewerken aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen 
16. Het samenwerken met andere sportverenigingen voor een breed beweeg-aanbod  
17. Het samenwerken met het onderwijs om sportdeelname te blijven stimuleren 
18. Het samenwerken met jeugdzorg-instanties voor extra begeleiding van jeugdigen  
19. Het samenwerken met de voetbalbond KNVB voor een regionaal aanbod jeugdvoetbal  
20. Het samenwerken met de lokale overheid op het gebied van sport en gezondheid  
 
De drie deelbesturen (Voetbalbestuur, Organisatiebestuur en Accommodatiebestuur) zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de speerpunten in  de zes onderdelen. De nadruk op 
“Voetbal” is gehandhaafd.  

 
 
3)      ORGANISATIESTRUCTUUR  
 

De bestuurlijke organisatie van de s.v. Grol is voortdurend in ontwikkeling. Dit hoort bij een 
grote, moderne organisatie. We hebben onder het hoofdbestuur drie deelbesturen ingericht, het 
voetbalbestuur, het organisatiebestuur en het accommodatiebestuur. De volgende stap heeft te 
maken met het verder overdragen van verantwoordelijkheid, met het verminderen van de 
belasting van alle vrijwillige bestuurders en met de cultuur in de organisatie van s.v. Grol.  
De verantwoordelijkheden worden nog meer overgeheveld naar de drie besturen. Met daarbij 
de bevoegdheden en het budget. Bij het accommodatiebestuur (=bestuur SEAG) is dat voor een 
groot deel al het geval. Dat model gaat ook ingevoerd worden voor de twee andere besturen.  
Mensen uit het hoofdbestuur bespreken onderwerpen vaak twee of zelfs drie keer. Bijvoorbeeld 
in de commissie jeugdzaken, in het organisatiebestuur en dan nog een keer in het hoofdbestuur. 
Dat is een belasting en het is niet efficiënt.  
De drie besturen moeten in hun zelfstandigheid kunnen bouwen op de mensen die een taak op 
zich hebben genomen zoals leider, trainer, coördinator, lid van een commissie, lid van een 
projectgroep enzovoort. Daar is binnen de Grol vrij regelmatig een vrijblijvendheid te zien met 
als gevolg dat een bestuurder deze taak zelf maar gaat uitvoeren. Dat is zeer frustrerend, het 
duurt te lang, de herinneringen kosten energie en de belasting komt weer bij de 
verantwoordelijke bestuurder te liggen. Die cultuur moet eruit bij de s.v. Grol om het met zijn 
allen in de toekomst vol te houden deze mooie vereniging in stand te houden. Ook een 
bestuurder moet erop aan kunnen dat een afspraak wordt nagekomen.  
Het “naar beneden verleggen” van verantwoordelijkheden begint dus in het hoofdbestuur. 
Tegelijkertijd worden dubbelingen in besprekingen beperkt. Dit houdt in dat het hoofdbestuur 
wordt verkleind. En om te benadrukken dat niet alles meer via het hoofdbestuur verloopt, wordt 
de naam gewijzigd in ‘Algemeen Bestuur’. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven personen. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester (die de agendacommissie van het algemeen bestuur 
vormen). Daarnaast één vertegenwoordiger uit het voetbalbestuur, organisatiebestuur en 
accommodatiebestuur en dat hoeft niet de voorzitter van dat bestuur te zijn. Tenslotte is er een 
zevende lid in het algemeen bestuur voor verenigingsbrede projecten en algemene zaken. De 
representatieve taak blijft bij de agendacommissie.  
Per 1 januari 2020 gaat deze bestuurlijke wijziging in. Het Algemeen Bestuur en de drie 
besturen gaan werken in de cultuur “uitspreken, afspreken, aanspreken”. De drie besturen 
zetten deze cultuur door naar alle vrijwilligers met wie ze te maken hebben.  
Het traject van bestuurlijke belastbaarheid en cultuurverandering bij de s.v. Grol werd tot nu 
toe begeleid door de KNVB. Die begeleiding en ondersteuning gaat de Rabobank overnemen. 



 
 

Jaarverslag S.V. Grol seizoen 2018 – 2019 6 

De Rabobank stelt daarvoor deskundigen beschikbaar en brengt aan de s.v. Grol geen kosten in 
rekening 

  
 

4)      SPEERPUNT = VOETBAL! 
 
Het belangrijkste speerpunt van het Grolbestuur is om het “voetbal” nog meer prioriteit te 
geven. Dit brengt met zich mee dat er een voetbalbestuur gevormd is die zich bezig heeft 
gehouden met alle voetbaltechnische zaken. In het midden van het Rondogram staan de spelers, 
trainers en leiders centraal. Alle organisatieonderdelen daarom heen zorgen ervoor dat “het 
voetbal” bij s.v. Grol zo goed mogelijk functioneert. 
 
Het voetbalbestuur is gestart met zes leden, te weten Wouter Scharenborg, Tom Kaak, Michel 
Hoffman, Dennis Pasman, Bart de Vries en Ivo Versteegen. Om enige structuur aan te brengen 
is in onderling overleg besloten dat Wouter Scharenborg en Tom Kaak zich bezig gaan houden 
met het prestatieve seniorenvoetbal, Michel Hoffman en Dennis Pasman de ‘bovenbouw jeugd’  
voor hun rekening nemen en Bart de Vries en Ivo Versteegen zich ontfermen over de 
‘onderbouw jeugd’. Gebleken is dat het binnen het voetbalbestuur ontbrak aan voldoende 
kennis over het dames- en vrouwenvoetbal. Daarom is Milou Groot Kormelink in het huidige 
seizoen (2019-2020) toegetreden tot het voetbalbestuur.  
 
Door het hoofdbestuur is een hele lijst met taken voor het voetbalbestuur opgesteld. Deze taken 
hebben allemaal met voetbal te maken. De niet-voetbaltechnische taken vallen nu onder de 
verantwoordelijkheid van het zogenoemde ‘organisatiebestuur’. Op papier lijken het dus twee 
aparte besturen met aparte taken, maar de praktijk heeft uitgewezen dat de taken van beide 
besturen elkaar raken en dat een optimale samenwerking enorm belangrijk is.   
 
De algemene doelstellingen van het voetbalbestuur in het seizoen 2018-2019 waren om het 
voetbal nog meer centraal te gaan stellen binnen de club en er voor te zorgen dat elke speler/ 
speelster binnen de Grol naar een hoger niveau getild wordt, waarbij ‘plezier in het spelletje 
hebben’ een belangrijk onderdeel vormt. De laatste jaren is er veel beleid op voetbaltechnisch 
vlak gemaakt. Dat beleid heeft het voetbalbestuur zich eigen gemaakt, heeft er eigen nuances 
op aangebracht en is vooral aan de slag gegaan met de vertaling van de voornoemde visie naar 
het veld.  Immers moet het op het veld gaan gebeuren. ‘Geen woorden, maar daden’ is dan ook 
een motto dat het voetbalbestuur heeft omarmd. Zoals eerder gezegd heeft het voetbalbestuur 
zich ontfermd over alles wat met het voetbaltechnische deel binnen s.v. Grol te maken heeft. 
Hierbij is een samenwerking met alle trainers, het hoofd jeugdopleiding, de scoutings-
commissie, de voetbalschool en alle andere mensen die op voetbaltechnisch gebied iets 
(kunnen) betekenen, enorm belangrijk gebleken. ‘Eendracht maakt macht’, ofwel wanneer 
mensen samenwerken kan men veel bereiken, is het credo waarmee het voetbalbestuur wil 
toewerken naar sportieve successen.  
 
Na een klein seizoen actief te zijn, concludeert het voetbalbestuur dat er al wel stapjes gezet 
zijn. De komende jaren zal er samen met alle mensen die betrokken zijn bij het voetbal bij de 
s.v. Grol verdere stappen gezet worden om er voor de te zorgen dat elke speler bij de s.v. Grol 
zich op voetbaltechnische vlak en sociaal emotioneel gebied kan ontwikkelen. Hiervoor is van 
groot belang dat ‘alles’ in het teken van voetbal staat. 
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5)     SENIOREN 
 
Het seizoen 2018-2019 stond Grol 1 voor het tweede jaar onder leiding van trainer Sander 
Hoopman. De voorbereiding bestond net als de twee jaren daarvoor uit een gezamenlijke 
seizoenstart met Grol 2. Grol 1 kwam wederom uit in de 3e klasse C. 
Grol 1 bleek een ploeg met twee gezichten. Goede perioden van gewonnen wedstrijden werden 
afgewisseld met soms onnodige verliespartijen. Zo begon Grol 1 erg sterk aan de competitie en 
had het op de laatste speeldag van de eerste periode nog een kleine kans op de eerste 
periodetitel. In de andere perioden eindigde Grol 1 in de middenmoot. 
Uiteindelijk eindigde Grol 1 na 26 gespeelde wedstrijd op een vierde plaats. Een plek die helaas 
geen recht gaf op de nacompetitie. 
   
Grol 2 stond in het seizoen 2018-2019 voor het eerst onder leiding van Bjorn Koldeweij. Grol 2 
speelde een degelijk seizoen in de reserve 1e klasse. De jonge ploeg eindigde op een 
verdienstelijke 6e plek. 
 
Voor Grol 3 was het seizoen 2018-2019 een overgangsjaar. Het totaal aantal selectiespelers was 
te weinig voor drie volwaardige prestatieve elftallen. Hierdoor bestond het team uit een aantal 
talentvolle vrienden, die werden aangevuld met afgevallen selectiespelers uit Grol 1 en 2. De 
resultaten in de 4e klasse waren goed. Ze eindigden op een gedeelde derde plek op 9 punten van 
de uiteindelijke kampioen. 
 
De resultaten in de 4e klasse waren goed. Ze eindigden op een gedeelde derde plek op 9 punten 
van de uiteindelijke kampioen. 
 
Recreanten 
 
Bij de recreanten op de zaterdag en zondag konden we dit jaar helaas geen kampioenen 
huldigen. Het dichtst bij kwam nog Grol 8, die in de laatste thuiswedstrijd de kampioens-
wedstrijd tegen Longa 7 speelde. Helaas ging deze wedstrijd verloren en ging Longa met het 
kampioenschap ervan door. Ook Grol 6 en Grol 10 eindigden op een verdienstelijke 2e plaats. 
De kampioenen in die competities bleken vele malen te sterk. 
  
Van de vrijdagteams (7*7) werd alleen Grol 35+4 in het voorjaar kampioen.  
 
Het recreatieve gedeelte bij de senioren heren bestond in het seizoen 2017-2018 uit  14 teams, 
te weten 7 zondagteams, 1 zaterdagteam, drie 45+ teams, vier (3) 35+ teams. 
Bij de vrouwen hebben we door de samenwerking met Vios Beltrum een 3e vrouwenelftal. Ook 
speelde in het seizoen 2018-2019 een vrouwen 7 * 7 team mee in competitieverband. 
 
We hadden in het seizoen 2018 – 2019 twee zaalvoetbalteams. Beide teams draaiden leuk mee 
in hun competities. 
 
SSA 
In de zomer van 2018 gingen s.v. Grolse Boys en s.v. Grol een samenwerking aan in het 
zaterdagvoetbal. In samenwerking met de KNVB werd een Samenwerkende Senioren Afdeling 
(SSA) opgericht. Daarin zouden in het seizoen 2018-2019 drie elftallen uitkomen en wel  SSA 
Grolse Boys / Grol 1 , SSA Grolse Boys / Grol 2 (= feitelijk Grol 2 zaterdag) en SSA Grolse 
Boys / Grol 3 (= feitelijk Grolse Boys 2).  
Het daadwerkelijk gecombineerde team was SSA Grolse Boys / Grol 1. Grolse Boys had 
daarvoor 11 spelers en Grol zou per week met maximaal 4 spelers aanvullen. Op vaste basis 
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lukte dit niet. Op roulatiebasis lukte dat beter, maar eind oktober werd duidelijk dat het niet 
mogelijk was om het seizoen probleemloos uit te spelen. Hierop besloot het bestuur van de 
Grolse Boys het eerste team uit de competitie terug te trekken. 
 
 
Grol JO19 
 
Grol JO19-1 behaalde door goede resultaten in de najaarreeks een plekje in de promotiepoule. 
De resultaten in de promotiepoule vielen helaas wat tegen waardoor de JO19-1 de competitie 
met een gedeelde vierde plek afsloot. Hierdoor liep het team promotie naar de hoofdklasse op 
deze manier mis. 
 

 
6)      JEUGD 

 
In het seizoen 2018-2019 waren er 500 s.v. Grol- jeugdspelers actief. Aan het begin van het 
seizoen hebben we diverse jeugdleden mogen verwelkomen die over zijn gekomen van s.v. 
Grolse Boys. Diverse jeugdteams hebben een kampioenschap gevierd en er waren geen 
degradanten.  

Voetbalschool 

De belangstelling voor de voetbalschool is nog steeds goed waarbij de jeugdspelers van Grol 
gratis mogen deelnemen.  

Nevenactiviteiten 

Binnen de s.v. Grol worden door het hele seizoen heen ook een aantal nevenactiviteiten aan de 
spelers aangeboden. Het is de commissie nevenactiviteiten die dit alles, al dan niet samen met 
andere commissies, organiseert. Speciaal willen we de altijd succesvolle sinterklaasviering, de 
filmochtend in Winterswijk en de Afsluiting van het Seizoen voor de jeugd noemen.  

Jeugdkampen 

Al sinds jaar en dag worden er jeugdkampen georganiseerd door de s.v. Grol. Er namen maar 
liefst 90 kinderen van 11 jaar en jonger deel aan het weekendkamp bij Kampeerboerderij ‘De 
Waltakke’ in Lochem. Ook het kamp voor de O13 spelers is goedbezocht. Zij bleven op ons 
eigen sportpark. 

G-voetbal 

Al een aantal jaren is het G-voetbal niet meer weg te denken binnen de s.v. Grol. Naast de 
wekelijkse trainingen hebben de spelers van het G-team ook afgelopen seizoen weer enkele 
wedstrijden gespeeld. Het plezier dat deze spelers elke week uitstralen, is een verrijking voor 
onze club. Met betrekking tot het G-voetbal hebben wij het samenwerkingsverband met s.v. 
Longa’30 gecontinueerd.  

 
 
7)    SEAG / ACCOMMODATIE 
 

Eind 2018 is er gestart met de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld, veld 1 en de 
Marveld ArenA. Gekozen is voor een infill met cryogeen rubber, diepgevroren gemalen rubber 
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met betere eigenschappen dan SBR rubber. Bovendien zijn de hoeken op het hoofdveld rond 
gemaakt, is de poort voor doorgang van mobiele doelen op het hoofdveld verplaatst en is er op 
veld 1 een extra poort geplaatst voor doorgang voor mobiele doelen. De Marveld ArenA is van 
nieuwe goals voorzien. In de maanden maart en april van 2019 zijn de velden gekeurd, uit deze 
kwaliteitsmeting bleek dat alle velden onder de gemeten omstandigheden voldeden aan de 
gebruiksnorm. Voor financiering van het kunstgrasproject is een lening van € 160.000,00 
aangegaan bij de Rabobank met een looptijd van 10 jaar. Daarnaast werd € 42.500,00 geleend 
van s.v. Grol, eveneens met een looptijd van 10 jaar. Het overige is gefinancierd met eigen 
geld. 
 
Als gevolg van de verruiming van de BTW-regeling voor sportaccommodaties kan per 1 
januari 2019 niet langer BTW teruggevorderd worden van de belastingdienst. Ter compensatie 
is een subsidie in het leven geroepen van 20% van de kosten op onderhoud en investeringen. 
Energiekosten zijn van de subsidieregeling uitgesloten. Een eerste subsidieaanvraag ter 
compensatie van de verruiming is reeds ingediend. 
 
Besloten is dat s.v. Grol zich zal aansluiten bij de ‘Groene Club’, een initiatief vanuit de KNVB 
dat clubs helpt bij verduurzamen. In maart is de energiescan die is uitgevoerd door adviseurs 
vanuit de Groene Club besproken. Gestart wordt met het uitvoeren van quick wins als het 
vervangen van spaarlampen en conventionele tl-buizen door ledverlichting en het isoleren van 
leidingen in de stookhokken. Overwogen wordt om ledverlichting rondom de velden te plaatsen 
en zonnepanelen te plaatsen. Door de gemeente is een subsidie van € 30.000,00 toegezegd. 
 
Voor de recreatieve teams is er in het ballenhok extra opslagruimte gerealiseerd. De bouw van 
de opslagruimte voor de beregeningsinstallatie is voltooid, ook is het beachveld vergroot. Voor 
het onderhoud van de (kunstgras)velden en het sportpark is er een nieuwe bladveeg- en 
bladraapapparatuur aangeschaft. De loods is afgelopen seizoen beveiligd door middel van 
camera’s en alarmering. 

 
8)     BESTUREN 

 
In hoofdstuk 3 hebben wij de wijzigingen in de organisatiestructuur van de s.v. Grol uit de 
doeken gedaan. Dit heeft ook geresulteerd in een gewijzigde samenstelling van het 
Hoofdbestuur gedurende het seizoen 2018 – 2019. Ik noem u de huidige samenstelling: 

 
Hans Scheinck Voorzitter 
Tonnie Zieverink  Secretaris 
Hans van Halm (aftredend) Penningmeester 
Tom Hoffman Penningmeester 
Rob Westervoorde Lid voorzitter organisatiebestuur 
Noëlle Neeleman Lid voorzitter sponsorcommissie 
Floris Geessinck Lid accommodatiezaken 
John ter Heerdt Lid voorzitter jeugdafdeling 
Arjen Korenromp Lid voorzitter seniorenafdeling 
Wouter Scharenborg Lid voorzitter voetbalbestuur 

 
Penningmeester Hans van Halm is aftredend en niet herkiesbaar. In de vorige ledenvergadering 
(2018) is Tom Hoffman al als nieuwe penningmeester benoemd. Hans van Halm neemt tijdens 
de ALV afscheid als lid van het hoofdbestuur, maar hij zal nog diverse (financiële) zaken voor 
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de s.v. Grol blijven doen. Een enorm compliment voor zijn inzet en vele werk is zeker op zijn 
plaats. 
 
Voorzitter Hans Scheinck is aftredend en herkiesbaar.  
 
Per 1 januari 2020 zal nog een aantal leden tussentijds aftreden indien de vergadering de 
wijzigingen in de bestuurlijke organisatie kan ondersteunen (zie agendapunt 8 van deze ALV). 
De samenstelling van het bestuur SEAG is enigszins gewijzigd. Vorig seizoen was Hans van 
Halm secretaris maar hij is onlangs vervangen door Rob van Uem. Verder was de bezetting 
ongewijzigd: 
 
Dennis Dibbets   voorzitter 
Rob van Uem    secretaris 
Lars Oesterholt  penningmeester 
Hans Scheinck   lid (namens HB voorzitter) 
Floris Geessinck  lid (namens HB accommodatiezaken) 
Willy Konnik   lid 

 

9)  FINANCIËLE POSITIE 
 
Het seizoen 2018 - 2019 sluiten we af met een positief saldo van € 40.255,00. Een verdere 
toelichting op de gang van zaken krijgt u hierna van de penningmeester of vindt u terug in het 
Financieel Jaarverslag seizoen 2018 - 2019. 
 
Het boekjaar van de SEAG sluit met een batig saldo van € 3.197,00. Het balanstotaal per 30 
juni 2019 is € 516.253,00 waarvan Eigen Vermogen € 55.665,00. De schuld aan leningen 
bedraagt per 30 juni 2019 € 216.265,00 bij de Rabobank en € 42.500,00 bij s.v. Grol. Het saldo 
van de Voorziening Groot Onderhoud is op 30 juni 2019 € 48.000,00. 
De investeringen bedroegen gedurende het boekjaar € 200.317,00 terwijl er een desinvestering 
van € 25.714,00 was op kunstgrasveld 1. 

 
10)     LEDEN   

Helaas is ons in het seizoen 2018 – 2019 een aantal leden ontvallen. Hen zullen wij altijd in ere 
houden.  
In dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de laatste vijf jaren, met als teldatum 1 
september. Successievelijk het totaal aantal spelende leden, ondersteunende leden en het totaal 
aantal leden: 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Leden boven 18 jaar 327 338 337 377 397 
Leden van 12 t/m 18 jaar 243 246 266 274 253 
Leden beneden 12 jaar 303 269 243 213 184 
SPELENDE LEDEN 873 853 846 864 834 
Ondersteunende leden 486 484 488 484 465 
TOTAAL LEDEN 1359 1337 1334 1348 1299 

 
Toelichting 
 

 
Man Vrouw Totaal 

     
Spelende leden 0 t/m 11 158 26 184 
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Spelende leden 12 t/m 17 192 61 253 
Spelende leden 18 t/m 99 378 19 397 

  
728 106 834 

Ondersteunend 
 

404 61 465 
Totaal aantal leden 

 
1132 167 1299 

 
Ten opzichte van 2017 - 2018 is het ledenaantal met 49 gedaald. Bij senioren is een toename te 
constateren van 20 leden. Bij de jeugd zien we dat het aantal junioren is gedaald met 19 en bij 
de pupillen met 29 leden Het aantal ondersteunende leden is met 19 gedaald. Nogmaals: dit 
betreft een telling per 1 september 2019. Intussen is het aantal leden al weer gestegen naar 1341 
en dan met name door de aanwas bij de F-pups.  
 

 
11) SPONSORING 
 

De sponsorinkomsten komen voor het seizoen 2018 - 2019 in totaal op € 113.760,00. Dit is een 
lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Het verloop van sponsoren wordt nog steeds 
opgevangen door nieuwe sponsoren, zowel bij de reclameborden als bij de kleding-/ 
teamsponsoren. 
 
Pfeifer Heavy Machinery, onze hoofdsponsor van de afgelopen 5 jaar, heeft aangegeven geen 
nieuwe contractperiode aan te willen gaan. Bij deze willen wij Pfeifer hartelijk dank voor hun 
bijdrage de afgelopen jaren!  
 
Albert Heijn Wallerbosch heeft het hoofdsponsorschap overgenomen per 1 juli 2019 en 
daarnaast is Rouwmaat Groep onze hoofdsponsor senioren geworden.  
 
Het aantal donateurs van de Business Club s.v. Grol donateurs is weer iets gestegen en komt op 
150.  De BCG zal de komende tijd extra aandacht blijven besteden aan de werving van nieuwe 
donateurs. 
 

 
12) COMMUNICATIE + AUTOMATISERING 

 
Goede en effectieve communicatie is van essentieel belang voor een vereniging als s.v. Grol 
met 900 spelende leden, 450 ondersteunende leden, 400 vrijwilligers, 20 besturen en 
commissies, 300 sponsoren en 10.000 belangstellenden. 
 
In het seizoen 2018-2019 is er niet veel gewijzigd. De bestaande communicatiekanalen 
bevallen nog steeds goed en worden goed gebruikt. De programma’s en audiovisuele middelen 
die gebruikt worden ter ondersteuning van de administratie en de voetbalopleiding zijn ook nog 
steeds up to date. 
 
Voor de administratie van leden, vrijwilligers en sponsoren is er wel een nieuwe set van 
digitale formulieren ontwikkeld samen met IdeeMedia voor aanmelden, doorgeven wijzigingen 
en afmelden. Deze digitale formulieren zijn eenvoudig via de website beschikbaar. Ingevulde 
formulieren worden doorgestuurd naar de desbetreffende administratiebeheerders en 
automatisch gearchiveerd. 
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Verder is er een geslaagde actie geweest om de foute emailadressen van leden etc. in het 
Sportlinkbestand te actualiseren. 
 
Voor de video-opnames op het hoofdveld is besloten om toch bij Usportfor te blijven. Er zijn 
nieuwe camera’s opgehangen en de software is verbeterd. Wekelijks worden nu 6 tot 7 
wedstrijden opgenomen en na afloop gedeeld met de trainers van de spelende teams. De 
kwaliteit is nog niet helemaal naar wens, maar voorlopig wel voldoende. 

 
Dotcomclub is een spelervolgsysteem en een mooi platform om informatie vast te leggen en te 
delen. Ter ondersteuning van de voetbaltechnische opleiding. Er is afgelopen seizoen een 
doorstart gemaakt, maar ook in dit tweede seizoen is het programma beperkt gebruikt. We 
geven het nog één seizoen de kans. 
 
De invoering van de AVG is probleemloos verlopen. Het heeft er onder andere toe geleid dat 
de hoeveelheid gegevens die gevraagd wordt van de spelers, vrijwilligers en sponsoren en 
derhalve opgeslagen wordt in Sportlink is geminimaliseerd. 

 
 
13)      SAMENWERKING MET GROLSE BOYS 
 

Het proces van een mogelijk samengaan met Grolse Boys is in maart 2018 gestart op de 
receptie van Grolse Boys 70 jaar. Daarna is een gezamenlijke werkgroep gevormd met drie 
leden van s.v. Grol en drie leden van Grolse Boys. Deze groep heeft verkennend en 
voorbereidend werk gedaan. Zo zijn er twee ledenbijeenkomsten gehouden bij elke vereniging 
apart en is er begin 2019 een enquête gehouden onder de leden van beide verenigingen. De 
verkenning leerde dat er perspectief was maar dat er tegelijkertijd nog een flink aantal 
zogenaamde “hangpunten” waren. De werkgroep rondde haar taken af en verzocht beide 
besturen het proces voort te zetten.  
 
Een tegenvaller in dit proces was de opgerichte Samenwerkende Senioren Afdeling Zaterdag 
2018-2019.  Als een erkende vorm van samenwerking gericht op een later samengaan. Door de 
KNVB voluit ondersteund. Het was vooral de bedoeling van deze Afdeling het eerste 
zaterdagelftal van Grolse Boys op de been te houden. Dat lukte niet omdat er te weinig Grol- 
spelers om diverse redenen zich aanboden om in dat elftal te gaan spelen,. Het eerste 
zaterdagelftal werd al na enkele wedstrijden uit de competitie teruggetrokken. De samen-
werking met het recreatieve tweede elftal van Grolse Boys slaagde wel.  
De beide besturen zetten in het tweede kwartaal van 2019 de voorbereidende besprekingen 
voort. Vooral over de “hangpunten” werd langdurig gesproken. Wedstrijdtenue, naamgeving, 
logo waren de belangrijkste.  
Tegelijkertijd werd het gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente Oost Gelre 
geopend over een mogelijke overname van het sportpark Het Wilgenpark (Grolse Boys).  
Eind juni 2019 (einde verslagjaar 2018-2019) was het onzeker of het fusieproces zou slagen.  

 
 
14) 100 JAAR S.V. GROL 
 

Het s.v. Grol 100 jubileumjaar werd officieel geopend op 3 januari 2018, zo meldden wij in het 
vorige jaarverslag. Een aantal jubileumactiviteiten vielen reeds in het vorige seizoen maar de 
jubileumweek startte op dinsdag 18 september jl. oftewel op de 100e verjaardag van de s.v. 
Grol. Een jubileumweek waar wij met veel genoegen en trots op terug kijken. Er was voor elk 
wat wils. Het was een 100 jarig jubileum met veel hoogtepunten: de herdenkingsbijeenkomst, 
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de jubileumreceptie, de  vele jeugdactiviteiten w.o. de clinic van Feyenoord, de feestavond 
voor alle leden, de afsluitende feestavond in december, het jubileumboek en last but not least 
de afsluiting met de onthulling van de gedenksteen 100 jaar s.v. Grol en de overhandiging van 
het cadeau voor een club: een cheque ter waarde van € 42.500,00 voor de club, aan te wenden 
voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Daarmee werd het jubileumjaar op een prachtige 
wijze afgesloten en de jubileumcommissie ontbonden. Hartelijk dank voor het vele werk dat 
door de jubileumcommissie is verzet.  
 

 
15) OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Toernooien 
Het Wissinktoernooi kende in 2019 een doorstart. Winnaar van de 4e editie van het Wissink 
JO13-1 toernooi werd NEO Borne. Het volgende Wissink 013-1, O11-1 en meisjes O11-1 
toernooi zal gespeeld worden in het pinksterweekend 2020, zaterdag 30 en zondag 31 mei 
2020. 
 
Het 30e Internationaal Marveldtoernooi in het weekend van 14 t/m 16 juni was wederom een 
groot succes. Het mooie voetbalweer zorgde voor veel publiek. FC Barcelona won de finale 
met 2 – 0 van PSV en werd verdiend winnaar van deze jubileumeditie. Het team van s.v. Grol 
werd 12e. Er kan weer gesproken worden van een zeer geslaagd evenement. Op naar de 31e 
editie in het weekend van 5 t/m 7 juni 2020. 
 
Nieuwjaarsloop: 
Traditioneel vond op de eerste zondag van 2019 de nieuwjaarsloop plaats van de s.v. Grol. Een 
korte route (4.0 km) en een lange route (9.3 km) door het Zwolse landschap. Ondanks het 
miezerige weer was de opkomst zeer goed met 180 deelnemers aan de korte afstand en 50 
deelnemers aan de lange afstand. Het startschot werd gelost door Verenigingsman 2018 Jan 
Schut. Er is zeer goed gelopen. Max de Vries wint uiteindelijk de Ferry Froeling bokaal.  
 
Afsluiting van het seizoen: 
 
De afsluiting van het seizoen vond plaats op zondag 26 mei jl. Voor de eerste keer op een 
zondag, wanneer voor de meeste seniorenteams de laatste competitiewedstrijd op het spel staat. 
Dit was een succes als we afgaan op de zeer goede bezetting in ons sportcafé die middag. Het 
huistoernooi werd verschoven naar de start van het seizoen 2019-2020. Aanvoerder van Grol 1 
Mart Willemsen werd uitgeroepen tot beste speler van het seizoen 2018 - 2019. Mart Zieverink 
en Luc Berentsen behaalden respectievelijk de 2e en 3e plaats. Rita Arink werd door het 
bestuur verkozen tot “Verenigingsvrouw van het jaar”. Team van het jaar werd Grol 8. De 
Gouden Schoen ging naar Kelly Bokstart van Vrouwen 1. 

 
Voor de afsluiting van het seizoen voor de jeugd was er op zaterdag 1 juli jl. een afwisselend 
programma samengesteld. Voor iedere leeftijdsgroep was er een leuke activiteit: speeltuin 
Grolzicht, finales AH competitie, voetbaltoernooi, Achery attack en beachvoetbal, karten en  
speedsoccer  met aansluitend de finale van de jaarlijkse Penaltybokaal als hoogtepunt. Winnaar 
werd Sem van Beckhoven. Het predicaat ‘Team van het jaar’ bij de jeugd ging ditmaal naar 
JO15-5. 
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16)    TOT SLOT 
 

Een zeer bewogen en druk verenigingsjaar zo blijkt uit dit jaarverslag van de s.v. Grol over het 
seizoen 2018 – 2019. Heel voorzichtig gaan wij de vruchten plukken van de gewijzigde 
organisatiestructuur. De focus is daadwerkelijk meer op voetbal gericht. We zetten nog steeds 
stappen voorwaarts. Dat is dan ook de doelstelling van de komende jaren en daar hebben wij u, 
alle vrijwilligers en iedereen die de Grol een warm hart toe draagt heel hard bij nodig. Dank 
voor jullie bijdrage het afgelopen jaar en uiteraard hopen wij ook het komend seizoen weer een 
beroep op u allen te mogen doen.  

 
 

Namens het bestuur, 
Tonnie Zieverink (secretaris)  
Groenlo,  28 oktober 2019 
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BIJLAGE 1 :  eindstanden jeugd seizoen 2018 – 2019 
 

Team Klasse 
Tijdzone 
seizoen Eind Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

 Grol JO19-1 1e  klasse najaar 1 11 8 1 2 25 
 

Grol JO19-1 

1e  klasse 
promotie- 
poule voorjaar 5 11 5 1 5 16 

 Grol JO19-2 2e klasse najaar 6 9 4 1 4 13 
 Grol JO19-2 2e klasse voorjaar 8 10 3 0 7 9 
 Grol JO19-3 3e klasse najaar 4 9 6 1 2 19 
 Grol JO19-3 3e klasse voorjaar 3 10 6 0 4 18 
 Grol JO19-4 4e klasse najaar 11 10 1 0 9 3 
 Grol JO19-4 4e klasse voorjaar 11 10 1 0 9 3 
 Grol JO17-1 4e divisie jaar 8 22 7 5 10 26 
 Grol JO17-2 2e klasse najaar 8 10 3 1 6 10 
 Grol JO17-2 2e klasse voorjaar 6 11 4 3 4 15 
 Grol JO17-3 3e klasse najaar 2 9 6 2 1 20 
 Grol JO17-3 2e klasse voorjaar 8 11 4 1 6 13 
 Grol JO17-4 4e klasse najaar 5 10 5 0 5 15 
 Grol JO17-4 4e klasse voorjaar 8 10 4 1 5 13 
 Grol JO15-1G 3e divisie jaar 2 22 17 5 0 56 
 Grol JO15-2 2e klasse najaar 3 10 7 1 2 22 
 Grol JO15-2 2e klasse voorjaar 2 11 9 0 2 27 
 Grol JO15-3G 3e klasse najaar 9 10 2 2 6 8 
 Grol JO15-3G 3e klasse voorjaar 6 11 5 2 4 17 
 Grol JO15-4 5e klasse najaar 6 11 6 1 4 19 
 Grol JO15-4 5e klasse voorjaar 7 10 4 0 6 12 
 Grol JO15-5 5e klasse najaar 2 11 10 0 1 30 
 Grol JO15-5 4e klasse voorjaar 1 10 9 0 1 27 
 Grol JO13-1 Hoofdklasse jaar 7 22 9 4 9 31 
 Grol JO13-2 2e klasse najaar 8 11 4 1 6 13 
 Grol JO13-2 2e klasse voorjaar 5 11 5 0 6 15 
 Grol JO13-3 3e klasse najaar 10 10 1 1 8 4 
 Grol JO13-3 4e klasse voorjaar 8 11 4 1 6 13 
 Grol JO13-4G 5e klasse najaar 9 10 3 0 7 9 
 Grol JO13-4G 5e klasse voorjaar 5 13 8 1 4 25 
 Grol JO11-1 Hoofdklasse najaar 3 9 6 0 3 18 
 Grol JO11-1 Hoofdklasse voorjaar 3 11 6 3 2 21 
 Grol JO11-2 2e klasse najaar 3 11 8 2 1 26 
 Grol JO11-2 1e klasse voorjaar 11 10 1 1 8 4 
 Grol JO11-3 3e klasse najaar 5 10 4 1 5 13 
 Grol JO11-3 3e klasse voorjaar 10 11 3 0 8 9 
 Grol JO11-4 5e klasse najaar 8 10 3 0 7 9 
 Grol JO11-4 5e klasse voorjaar 12 11 1 0 10 3 
 Grol MO17-1 1e klasse najaar 9 9 2 0 7 6 
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Grol MO17-1 1e klasse voorjaar 11 11 2 3 6 9 
 Grol MO17-2 2e klasse najaar 9 7 0 0 7 0 
 Grol MO15-1 1e klasse najaar 1 12 11 0 1 33 
 Grol MO15-1 Hoofdklasse voorjaar 3 9 5 1 3 16 
 Grol MO15-2 1e klasse najaar 14 13 0 1 12 1 
 Grol MO15-2 2e klasse voorjaar 5 10 6 0 4 18 
 Grol MO13-1 2e klasse najaar 8 11 4 1 6 13 
 Grol MO13-1 2e klasse voorjaar 2 10 7 0 3 21 
 Grol MO11-1 2e klasse najaar 2 10 8 1 1 25 
 Grol MO11-1 1e klasse voorjaar 9 7 0 0 7 0 
 ST: Longa'30/Grol 

JG1 1e klasse jaar 3 14 6 2 6 20 
 ST: Longa'30/Grol 

JG2 1e klasse jaar 7 13 3 2 8 11 
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BIJLAGE 2 :  eindstanden senioren seizoen 2018 – 2019 
 
Eindstanden seizoen 2018 - 2019 Grol senioren    

         
team klasse plaats wedstrijden gewonnen gelijk verloren punten  

         
         Grol 1 3 C 4 26 13 6 7 45  Grol 2 res 1 A 6 22 8 5 9 29  Grol 3 res 4 - 09 4 20 10 4 6 34  Grol 4 res 5 - 14 5 20 8 5 7 29  Grol 5 res 5 - 15 6 20 9 2 9 29  Grol 6 res 5 - 15 2 20 13 4 3 43  Grol 7 res 6 - 10 5 20 9 3 8 30  Grol 8 res 6 - 09 2 22 16 2 4 50  Grol 9 res 7 - 16 9 22 6 1 15 19  Grol 10 res 7 - 19 2 22 14 4 4 46  Grolse Boys / Grol 2 res 5 - 05 2 20 14 0 6 42  Grol VR 1  3 - 3  6 20 8 1 11 25  VIOS B VR 2 / Grol VR 2  4 - 3  11 22 4 1 17 13  VIOS B VR 3 / Grol VR 3  5 - 7  3 17 11 1 5 34  Grol 35+ 1 najaar  1 - 22  2 12 7 2 3 23  Grol 35+ 1 voorjaar  1 - 23  2 12 6 0 6 18  Grol 35+ 2 najaar  1 - 24  3 12 5 3 4 18  Grol 35+ 2 voorjaar  1 - 25  3 12 3 2 7 11  Grol 35+ 3 najaar  1 - 25  4 12 2 3 7 9  Grol 35+ 3 voorjaar  1 - 26  4 20 6 5 9 23  Grol 35+ 4 voorjaar  1 - 26  1 20 15 2 3 47  Grol 45+ 1 najaar  1 - 12  2 12 6 2 4 20  Grol 45+ 1 voorjaar  1 - 09  4 20 2 13 5 19  Grol 45+ 2 najaar  1 - 14  4 12 1 1 10 4  Grol 45+ 2 voorjaar  1 - 10  3 20 6 4 10 22  Grol 45+ 3 najaar  1 - 16  3 12 0 2 12 2  Grol 45+ 3 voorjaar  1 - 09  5 20 1 11 8 14  Grol VR 1 (7x7) najaar 11 4 20 7 3 10 24  Grol VR 1 (7x7) voorjaar 13 4 20 0 0 12 0  
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