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Voorwoord
Voor u ligt alweer de vierde editie van onze Seizoengids. In seizoen 2012/2013 schreven we "wij hopen dat
dit een aanzet is voor een jaarlijks terugkerende gids waarin u kennis maakt met personen en activiteiten
die binnen de vereniging centraal staan". En dat is ook dit jaar weer gelukt.
Ons eerste elftal staat in deze gids letterlijk centraal: midden in de gids. Daar omheen, maar zeker niet minder belangrijk, staan ons tweede-, dames- en jeugdelftallen, het 35+team en natuurlijk walking football.
U kunt in deze gids kennis maken met onze spelers, trainers en vrijwilligers. Met de één vluchtig en met anderen iets uitgebreider. Bijvoorbeeld met Boukje de Haan, speler uit het dameselftal en trainer van de meiden E. Of met Erwin Molog, onze hoofdtrainer die net weer voor een jaar heeft bijgetekend.
Ten slotte vindt u in deze gids praktische informatie over leiders, trainers, vrijwilligers en het bestuur.
Wij wensen u veel leesplezier toe en hopen dat we er samen weer een mooi seizoen van kunnen maken.
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Ook sponsor worden?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u de
naam van uw bedrijf aan onze vereniging kan verbinden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem daarvoor contact met ons op via sponsoring@vvsios.nl of 06 25535812.
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Voorzitter
aan het woord
Voorzitter
aan het woord

Beste leden,
Daar is ie dan, alweer de vierde editie van de
seizoengids! Dit is mijn eerste bijdrage als voorzitter in mijn nieuwe termijn. De afgelopen drie
jaar is er genoeg gebeurd bij onze club. En er
zijn nog genoeg uitdagingen! De uitdaging waar
we als bestuur op dit moment voor staan is het
opzetten van een goede structuur. Hoe zorg je
ervoor dat niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden wordt.

dit mag van alles zijn. Daarnaast wordt van de
ouders van spelers onder de 16 jaar verwacht
dat zij ook vrijwilligerswerk voor de verenging
doen. Wordt niet aan het aantal uren voldaan,
dan zal SIOS een verhoging van de contributie
in rekening brengen. Van dit geld kunnen de
werkzaamheden worden betaald die wij dan uit
moeten besteden omdat er te weinig vrijwilligers voor zijn.

We hebben dit seizoen als één van de speerpunten de ontwikkeling van de jeugd. Een van
de meest zichtbare punten is
het
opleiden
van een tweetal
jeugdtrainers
via
de
KNVB. Met het
aanbieden van
de mogelijkheid
tot het volgen
van een cursus verhogen we het niveau van de
trainingen en daarmee het plezier bij de spelers. We hebben dit jaar ook ouderavonden georganiseerd om de ouders nauwer te betrekken
bij de club. Dit levert mooie resultaten op.

Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen
van de teams komend seizoen. Na een teleurstellend einde van het seizoen voor zowel de
dames als de heren zijn beide teams dit jaar
gebrand om voor promotie te gaan. En onder
leiding van de nieuwe leiders van het tweede
elftal zijn ook daar de verwachtingen hooggespannen. Het 35+ team heeft een droomstart
gemaakt. Er worden steeds minder wedstrijden
verloren en ook het doel van de tegenstander
wordt beter gevonden. En natuurlijk onze walking football groep! Ook hier is nu een leuke
groep ontstaan van zo'n 6-8 spelers, zowel dames als heren, hier kunnen nog mensen bij.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren geprobeerd om ons vrijwilligersbeleid beter vorm
te geven. Achter de schermen zijn we bezig geweest met een tool op onze website. Deze is
inmiddels al een tijdje live. Om alles nog beter
te structureren gaan we komend seizoen een
andere aanpak hanteren. Van ieder spelend lid
vanaf dan 16 jaar wordt verwacht dat hij/zij 10
uur vrijwilligerswerk doet voor de vereniging,

Als voorzitter ben ik trots dat we bij onze dorpsverenging voor veel voetballiefhebbers de mogelijkheid kunnen bieden om te voetballen. Van
de jongste spelertjes, de kabouters op zaterdagochtend tot de golden oldies, het walking
football op vrijdagmorgen.
Ik wens iedereen een sportief en blessurevrij
seizoen met veel voetbalplezier en ik hoop jullie te zien langs de velden!
Annet Zwakenberg
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Trainer aan het woord
Hallo sportvrienden van SIOS,
Ook dit jaar mag ik een stukje in het clubblad
schrijven over het eerste elftal en de dames.

dat we toch eigenlijk voor de titel of voor een
periodetitel moeten gaan spelen. Na zeven gespeelde wedstrijden kunnen we concluderen dat

SIOS 1
Het eerste jaar bij SIOS werd de doelstelling (top
vijf bereiken en meedoen om een periodetitel)
ruimschoots behaald. Met soms goed voetbal,
veel doelpunten en weinig tegentreffers konden
we van een goed jaar spreken. Een serie van
twaalf wedstrijden op rij zonder verlies betekende uiteindelijk dat we het seizoen zouden eindigen op de derde plek. Het seizoen begon wisselend; door in de beker, maar wel wat verliespartijen in het begin van de competitie, doordat het
team nog wat gesmeed moest worden.
Er had nog meer in kunnen zitten maar de druk
werd in de laatste fase van de competitie iets te
hoog, waardoor we tegen ons zelf liepen te
voetballen en de twee belangrijkste wedstrijden
van dat jaar verloren. Wel vind ik dat we ten opzichte van het jaar ervoor veel stappen hebben
gemaakt; veel minder goals tegen, meer punten
behaald en veel meer verzorgd voetbal. De laatste wedstrijd van het vorige seizoen werd met 18 gewonnen met oogstrelend voetbal en in een
andere formatie (4-3-3). Dit was voor mij een
sein om van systeem te switchen.
2015-2016
Vlak na afloop van de competitie werd het vizier
op de toekomst gericht. We stonden er goed
voor en de doelstelling naar beneden halen, dat
doen ze alleen in een bepaald gebied waar ik
niet graag kom. Iedereen was het er over eens

we verdedigend minder doelpunten hebben tegen gekregen, dat we er meer gescoord hebben
en dat we meer punten hebben ten opzichte van
vorig seizoen. De eerste periode zit er niet meer
in, dus zullen we moeten strijden voor de andere twee periodes die nog te verdelen zijn.
Nu het blessurespook verdrijven en dan denk ik
dat we met de huidige spelers en de talenten uit
de A1 er een mooi en misschien wel succesvol
seizoen van gaan maken. De stap naar de vierde
klasse zou zeker welkom zijn.
SIOS VR1
De dames speelden voor het eerst in de historie
in de derde klasse. Dit was voor de hele club
wennen, want we kregen met goede tegenstanders te maken. Voor mij was het helemaal wennen, want werken met vrouwen is één, maar
training geven aan vrouwen is een ander verhaal. De eerste paar weken moest ik daar nog
wel even aan wennen. Vrouwen kletsen liever
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Trainer aan het woord
dan dat ze met de bal bezig zijn, maar gaandeweg het seizoen werd dit toch wel anders en
werd er ondanks de resultaten goed getraind
met elke keer een prima opkomst.
Ook de complimenten van de tegenstanders waren er, maar daar koop je niet altijd iets voor.

seizoen goed afgesloten en kon het vizier op het
volgende jaar worden gericht.
Seizoen 2015-2016
We begonnen al vroeg aan de voorbereiding op
het nieuwe seizoen.

De doelstelling is helder, terug naar de derde
klasse en dat kan maar op één manier: kampioen worden. Dit is mogelijk, en daarbij hebben
we ook alweer de volgende ronde van de beker
behaald en staan we er goed voor in de competitie. Er is nog niets verloren, maar de betere tegenstanders staan nog voor de deur.

Doordat de regels op het gebied van afzeggen
van een wedstrijd iets anders is in de derde klasse, kregen we te maken met puntenaftrek. Deze
punten in mindering bleven ons de rest van het
seizoen achtervolgen.
Doordat we in de 2de helft van het seizoen gingen switchen van systeem kwamen de punten
wel binnen, maar we bleven in de degradatiezone. Een beslissingswedstrijd om behoud in de
derde klasse moest uitwijzen wie er mocht blijven en wie moest afdalen. Het was een ware
thriller, maar we konden deze wedstrijd niet in
een goed resultaat ombuigen. Wel heb ik genoten van het voetbal van deze dames. De individuele klasse, de teamspirit, de werklust, alles zat
er in.

Als we de zelfde inzet, teamspirit en werklust
ten toon spreiden in combinatie met ons positiespel dan zie ik het gebeuren dat we met twee
teams
dit
jaar
kunnen
promoveren.
Een mooi extraatje is de beker. We zijn daar ook
nog ongeslagen, dus wie weet hoe dat gaat aflopen.
Toekomst
Ik heb het enorm naar mijn zin bij deze vereniging en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen
aan een kampioenschap. Mede daarom heb ik
samen met de club besloten om mijn contract
met een jaar te verlengen.

Sportieve groet,
Erwin Molog

Iedereen baalde ervan, maar de knop moest om.
Na het winnen van twee toernooitjes werd het
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Plantsoenweg 13
9771 AC Sauwerd
Tel. 050 3061386
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Door de ogen van

Boukje

Boukje de Haan is in groep 7 begonnen te voetballen bij SIOS in wat toen de MP1, meiden pupillen 1, heette. Aranka Huisman nodigde haar
destijds uit voor een vriendinnendag en nu, ruim
12 jaar later, kan zij een leven zonder SIOS bijna
niet meer voorstellen.

rijk. De jeugd wordt er enthousiaster van als de
trainer zelf ook nog actief voetbal speelt bij de
club. Dit versterkt het clubgevoel.” Het team is
ook buiten SIOS behoorlijk actief. Ze kennen elkaar en doen naast het jaarlijkse teamuitje ook
leuke dingen samen.

Boukje speelt inmiddels als centrale verdediger
in Vrouwen 1. Een groep met een vaste kern die
er samen met veel plezier voor gaat. Vorig seizoen speelde het team in de 3e klasse, een echte
uitdaging. “Dat willen we echt weer bereiken als
team, nu spelen we iets onder ons kunnen”
geeft Boukje strijdlustig aan.

Het mooiste moment in de voetbalcarrière van

Dat het damesvoetbal zo’n belangrijke positie
heeft binnen SIOS vindt ze leuk. “Er voetballen
zoveel meiden bij onze club. Toen ik begon te
voetballen was dat wel anders. Je merkt gewoon
dat het positief wordt gestimuleerd.” Dat de
hoofdtrainer, Erwin Molog ook de dames traint
ervaart de groep als zeer positief. “We worden
echt serieus genomen, en dat voelt goed.”
Boukje is één van de leden van Vrouwen 1 die de
Meiden E traint. Hoewel het soms best lastig is
een groep kinderen in het gareel te krijgen, vindt
Boukje het erg leuk om te doen. Soms werkt ze
dezelfde training af met de ME als ze zelf een
week eerder heeft gedaan. Ze vindt het mooi dat
ze haar kennis zo door kan geven. “Ik denk nog
wel eens terug aan mijn eigen trainers. Het voelt
goed dat ik nu zelf die jonge meiden op kan leiden.”

Boukje is, hoe kan het ook anders, het bemachtigen van de kampioenstitel. “Het was zo spannend daar in Hoogkerk en we hebben er als
team echt voor gestreden. Het is lastig om in de
toekomst te kijken maar ik gun die jonge meiden
die ik train echt wat ik nu heb in Vrouwen 1.”
Boukje denkt voorlopig nog niet aan stoppen
met voetballen. “Als het echt niet meer gaat
gaan we samen 7x7 spelen of door naar de 35+”.
“SIOS is zo klein, iedereen kent elkaar, jong en
oud.” Een leven zonder SIOS kan Boukje de Haan
zich nauwelijks voorstellen. Haar zaterdag is niet
compleet zonder voetbal.

“We zijn samen één club, dat vindt ik erg belang-
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Vrijwilliger aan het woord
Toen ik zo’n zestien of zeventien jaar oud was
werd mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om
training te geven. Net als ieder jaar was er ook
toen behoefte aan trainers. Omdat ik zelf altijd
grote lol heb gehad in het spelletje en heel dankbaar was voor de tijd die anderen in mij hadden
gestoken, leek het mij wel wat om voor een
groep te staan. Dit deed ik in het begin niet alleen, maar met een goede vriend, Arnoud Huisman. Na heel wat omzwervingen langs verschillende teams, net zoveel geleerd hebbende van
de teams als dat ik hen iets bij heb kunnen brengen, gaf ik tot voorkort training aan de E1. Helaas kan ik op dit moment geen training geven
omdat ik het druk heb met mijn studie, maar wie
weet heb ik hier later weer tijd voor.

In de C1 werd ik getraind door Nico Huppes, een
trainer die mij veel heeft geleerd. Zijn oefenstof
was heel gevarieerd en iedereen had veel plezier
in het trainen. Je moest goed je best doen, maar
daarnaast was er altijd ruimte om te dollen.
Vaak gebruik ik zijn oefeningen in de trainingen
die ik geef en probeer ik de sfeer te creëren die
ik toen ook heb ervaren. Maar door de jaren
heen heb ik vele trainers en coaches gehad, ie-

der met een eigen stijl. De een vooral heel bevlogen en enthousiast, de ander met iets meer
voetbalinzicht, maar allemaal met de intentie de
jongens en meiden plezier in het voetbal te doen
ervaren. Dit is naar mijn mening het allerbelangrijkst, zeker bij een club als SIOS, waar je soms
moet roeien met de riemen die je hebt.
Naast Nico heb ik nog twee trainers gehad waar
ik nu nog veel aan heb. Allereerst is dat Harma
van der Veen. Ze was altijd heel bevlogen en
stond er voor iedereen. Daarnaast wist ze goed
in te spelen op het gedrag van jonge kinderen,
iets wat ik als trainer soms best een uitdaging
vond. Ook heb ik een aantal jaren training gehad
van Gerrie Koster. Als ik terugkijk op mijn groei
als voetballer, zijn de jaren die ik onder zijn hoede heb gespeeld het meest leerzaam geweest.
Hij zag heel goed waar de krachten en de kwaliteiten van spelers en een team lagen en kon dit
goed vertalen naar oefenstof en advies. Daarnaast wist hij, net als Erwin Molog nu, een goede
sfeer binnen het team te creëren, iets wat essentieel is om als eenheid te functioneren en
ook heel bevorderlijk is voor het plezier in het
spel.
Al met al raad ik het zeker aan om een keer te
ervaren hoe het is om training te geven.
Je hoeft geen Messi te zijn of zijn geweest om
iemand iets over voetbal te leren.
Voorop staat dat jij en het team plezier hebben
in voetbal!
Harmen Wienke
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SIOS en
Een klinkende 0-3 bekerzege op Corenos, een ongelooflijke 0-4 overwinning op De Heracliden en
een zeker niet onaantrekkelijke uit Sauwerd meegereisde dame. Dat zijn zomaar wat dingen waar
ik aan dacht toen mij werd gevraagd een stukje te
schrijven over mijn ervaringen met SIOS.

Als verslaggever van de Ommelander Courant bezoek ik nu al tien jaar lang wedstrijden van de
Noord-Groninger voetbalclubs. Hoewel ik bij de
ene vereniging wat vaker kom dan de andere,
volg ik alle 23 ploegen op de voet. Dus ook SIOS.
De eerste keer dat ik SIOS zag spelen, maakte de
ploeg meteen grote indruk op mij. In de zomer
van 2006, toen Gerrie Koster trainer was in Sauwerd, werd Corenos in Roodeschool op een stevige nederlaag getrakteerd. Het was een regelrechte sensatie, aangezien SIOS dat seizoen in de vierde klasse speelde en Corenos net promotie naar
de tweede klasse was misgelopen. Met een ongrijpbare Erik Nanninga liet SIOS geen spaan heel
van de thuisploeg. Later dat seizoen was SIOS nog
dicht bij een bekerstunt tegen Viboa. Uiteindelijk
werd in Roodeschool de basis gelegd voor een
van de beste seizoenen uit de relatief korte geschiedenis van SIOS. En ik was erbij. Een seizoen
later was ik er ook bij toen SIOS na drie seizoenen
degradeerde uit de vierde klasse. Dat ging wel in
stijl, want in de slotfase van het seizoen werd De
Heracliden met 0-4 verslagen. Dat seizoen maakte vooral Germen Bouwman grote indruk. Daar zit
ook meteen de crux. Want de mannen die tegen
Corenos en De Heracliden zoveel indruk maakten,
Nanninga en Bouwman, zouden SIOS verlaten en
voor Viboa gaan spelen. Voor een club die streeft
naar succes is dat natuurlijk een ramp. Een ieder
die SIOS op de voet volgt, weet echter dat er in

Hielko Merkus
Sauwerd niet gewerkt wordt aan een tweede Pelikaan S. De hemel hoeft er niet bestormd te worden. Daar zullen oprichters van de club in 1970
anders over hebben gedacht, getuige de gekozen
naam voor de vereniging. Het lijkt alsof Succes Is
Ons Streven zich heeft willen afzetten tegen Voetballen Is Bij Ons Aangenaam. Ambitieuzer wilden
zijn. Dat is niet gelukt en dat is geen enkele
schande. Ingeklemd tussen SV Bedum en Viboa is
SIOS fier overeind gebleven als warme dorpsclub,
waar plek en ruimte is voor iedereen. Waar
dorpsbewoners elkaar ontmoeten. En dergelijke
clubs hebben altijd bestaansrecht. Succesvol of
niet. Al mag na vorig seizoen nu best wel wat verwacht worden van de hoofdmacht van SIOS, zeker gezien het voetballende vermogen van de
ploeg. In de thuiswedstrijd tegen ZEC heb ik dit
seizoen gezien waar de ploeg van Erwin Molog
toe in staat is. Dat moet haast wel eindigen in een
succes.
En terugkomend op die zeker niet onaantrekkelijke dame? Daarvoor moeten we naar Onderdendam, waar het SIOS van Siebrand Solinger destijds
een bekerduel afwerkte tegen De Fivel. In de
stromende regen nog wel. En dan valt het niet
mee om aantekeningen te maken. Probeer het
maar eens: een pen, een opschrijfboekje en een
paraplu tegelijk te laten functioneren. Gaat niet.
Je komt simpelweg een hand tekort. En dus,
plichtsgetrouw, regende ik alsnog nat. Totdat een
uit Sauwerd meegekomen schone letterlijk de
helpende hand bood en het vasthouden van de
paraplu voor haar rekening nam. Samen keken
we vervolgens hoe de mannen uit Sauwerd weerstand boden tegen ‘Het Andere Oranje’. Hoe het
afliep? Geen idee.

13

14

Vrijwilligersbeleid
Nieuw Protocol vrijwilligersbeleid
Ieder spelend lid van 16 jaar of ouder, of de ouder/verzorger van een jonger spelend lid, is verplicht om minimaal 10 uur vrijwilligerswerk voor VV SIOS te verrichten. Voor ouders met meerdere spelende leden onder de 16 jaar geld een maximum bijdrage van 10 uur vrijwilligerswerk per gezin. Indien een lid of ouder ervoor kiest om geen vrijwilligerswerk voor de club te doen dan betaalt diegene bovenop de contributie een
vrijwilligerstoeslag. De toeslag komt terecht in een vrijwilligersfonds, dat ingezet wordt om het vrijwilligerstekort op te vangen.
Reden
Net als bij vele andere verenigingen zien wij bij VV SIOS de vrijwillige inzet de afgelopen jaren teruglopen.
Dit heeft als gevolg dat veel taken en activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden of dat er teveel druk
komt te staan op de huidige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel voor het functioneren van de vereniging. Door het invoeren van de vrijwilligerstoeslag wordt verwacht dat er een prikkel uitgaat naar de leden
om vrijwilligerswerk te doen.
Vrijwilligerstoeslag
De vrijwilligerstoeslag bedraagt:
- Jeugd (leden t/m 15 jaar: € 10,- per kind per seizoen (met een maximum toeslag van € 25,- per gezin).

- Senioren (leden van 16 jaar en ouder): € 50,- per seizoen.
Opgeven
Het aanmelden voor een vrijwilligerstaak dient jaarlijks voor 1 oktober te gebeuren via de website van VV
SIOS: www.vvsios.nl in het menu ‘Vrijwilligersbeheer’. Indien u dit heeft nagelaten zal na 1 oktober een nota
worden uitgeschreven en bent u verplicht deze te betalen. Om u te laten wennen aan dit nieuwe protocol
krijgen de leden in seizoen 2015/2016 eenmalig de gelegenheid om voor 1 februari 2016 te reageren.
Vrijstelling en definitie
Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen spelend lid in het huishouden/ gezin hebben,
hoeven zich niet te registreren voor vrijwilligerswerk of voor de toeslag. Onder vrijwilligerswerk tellen de
volgende taken niet mee voor de 10 uren regeling: autorijden (naar uitwedstrijden), kleding wassen en oud
papier lopen.
Dit nieuwe vrijwilligersbeleid is besloten en vastgesteld in de ledenvergadering van woensdag 16 september
2015.
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Jeugdkampioenen
In het seizoen 2014-2015 had SIOS maar liefst
twee jeugdkampioenen! Hoewel persoonlijke
ontwikkeling en plezier in het spel natuurlijk
voorop staan is
het een prachtig
cadeau als dit uitmondt in een
kampioenstitel.

klaar, nog één keer werd alles op alles gezet om
de wedstrijd nog te winnen. Na lang aandringen
viel in de laatste minuut de winnende treffer,
De E1 was kampioen!

De eerste helft
van het seizoen
was lastig voor de
jongens van E1.
Regelmatig speelde het team tegen 2e-jaars E tegenstanders.
Het was meer regel dan uitzondering dat er
met grote cijfers werd verloren. Ondanks de
resultaten werd elke wedstrijd toch weer met
hetzelfde enthousiasme begonnen.

De jongens en meiden hebben als een goed samenwerkend team gespeeld. Daarbij moest in
sommige wedstrijden zoals tegen Bedum, eindstand 6-6, alles op alles worden gezet. Om dan
met 2-4 in een uitwedstrijd tegen de naaste
concurrent te winnen en kampioen te worden.
De spelers hebben een mooie ontwikkeling
doorgemaakt. Dick Katgert, leider van het

Na de winterstop zijn de jongens een klasse lager ingedeeld. Dit was meteen te merken, er
was meer ruimte om te voetballen. Al snel
bleek dat er kansen lagen in deze poule, veel
wedstrijden werden met verzorgd voetbal gewonnen. In één van de laatste wedstrijden
moest nog worden afgerekend met de laatste
mede-kanshebber voor de kampioenstitel. In
de eerste helft kwam het team met 1-0 achter,
zou het dan toch nog spannend worden? De
tweede helft begon en gelijk werd de tegenstander onder druk gezet. Pas 5 minuten voor
het einde van de tweede helft viel de bevrijdende gelijkmaker. De jongens waren nog niet

De D-ers hebben keihard geknokt om de kampioenstitel te verwerven. Maar ze zijn overtuigend kampioen geworden in de 3e klasse. Iets
om trots op te zijn!

team, is trots: “Het was, en is, een genoegen
om van zo’n sportief, leuk en gezellig team leider te zijn.
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SIOS VR1
Shirtsponsor: De Leidinggroothandel, Gallagher en anderen.
Trainer: Erwin Molog
Leiders: Kor Datema

Staand v.l.n.r.: Erwin Molog (trainer), Larissa Dijk, Boukje de Haan, Karin de Haan,
Elsbeth de Haan, Elise de Haan, Trienke de Haan, Hilma Brinkhuizen & Martina
Zandbergen.
Zittend v.l.n.r.: Charlotte Datema, Marjolein Datema, Rosanne Datema, Annet
Zwakenberg, Aranka Huisman, Geerte Kwant & Marijke Geertsema.
Afwezig: Mariëlle Zijlstra
20
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Staand v.l.n.r.: Douwe
Rekker, Harrie Bultena,
Reinder van der Veen &
Piet Drijfhout. Zittend
v.l.n.r.: Marjan van der
Veen, Henk van der Klei,
Afke Nomden & Klaas Arwert. Afwezig: Menko
Datema, Henk Alssema
(trainer) & Déni van Dalsum (vervangend trainer).

Walking
Football

35+
Staand v.l.n.r.: Bart
Wortel, Johannan Kamminga, Peter Vonck,
Chienes Metus, Erwin
Molog
&
Peter
Drijfhout.
Zittend
v.l.n.r.: Harm-Jan Bolt,
Sientjo Ezinga, Jan
Willem Visser & Sander
Visser.
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Staand v.l.n.r.: Harry
Boersma (leider), Klaas
Boer, Rolf Hazenberg,
Dirk van der Laan, Bauke Nanninga, Chienes
Metus, Chris Döling,
Pieter van Dijken, Arjan
Krol, Michiel van den
Oort, Arnold Boersma
(leider). Zittend v.l.n.r.:
Joey Wierenga (A1),
Mark Antes, Gelmer
Ebbinge, Jeen Metus
(A1), Bas Holwerda (B1)
& Gijs Huinder (B1). Afwezig: Henk Wolters &
Brian Akkerman

SIOS 2

A1G
Staand v.l.n.r.: Kim
Nanninga, Rutger Bultena, Thijs Munsterman,
Hidde Boer, Harrit Blok,
Joey Wierenga, Jochem
Huinder & Johan Beltman
(grensrechter).
Zittend v.l.n.r.:
Dirk
Zwakenberg (trainer),
Jochem Kasper, GeertJan Kloppenburg, Pieter
Jan Kwant & Bouke
Bolt.
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B1

D1G
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Staand v.l.n.r.: Esther
van der Veen (leidster),
Ylva Rossien, Nadine
Vonck, Annelie Visser,
Jesse Piek, Jeroen Poortinga, Esmee Dijkhuis &
Hidde Boer (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Ricardo
Herbert, Jip Metus,
Jolijn Agter, HilbrandJoost
Huinder,
Annemarie de Vries,
Ezra Wortel & Richard
de Vries.

D2G

E1
Staand v.l.n.r.: Hans de
Boer (leider), Bernt
Moeken, Wouter Visser
& Gyso Wortel. Zittend
v.l.n.r.:
Bram
van
Calfsbeek, Gerben de
Boer, Stijn Poelmann &
Marlon Mokkum. Afwezig: Jesther Huinder &
Menno Derksen.
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Staand v.l.n.r.:
Celi
Roossien, Amber Zijlstra, Rosalie Vonck, &
Esther van der Veen
(leidster).
Zittend
v.l.n.r.: Julia van den
Akker, Marith Visser,
Rosalie Hendriks & Indy
Mokkum.
Liggend:
Danitsia Nout.

ME1

F1G
Staand v.l.n.r.: Jan
Willem Visser (leider),
Arwin Nimis (leider),
Pim Hamming, Jona de
Boer, Boris Wortel,
Daniel Visser, Matthijs
Visser, Cedric Vonck &
Peter Vonck (leider).
Zittend v.l.n.r.: Emanuel
Herbert, Bram Spinder,
Hadewych Nimis &
Flynn Roossien.
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Staand achter v.l.n.r.:
Hylke Zijlstra (trainer) &
Geerte Kwant (trainer).
Staand voor: v.l.n.r.:
Tomas de Lange, Leroy
van Straaten, Ilya Kuiper, Sebastiaan Kruisman & Joas Ketelaar.

Kab

Heb jij vriendjes of vriendinnetjes die nog niet op voetbal
zitten? Neem ze dan een keer mee naar een training! Als ze
daarna lid worden van SIOS mag jij een gratis SIOS sjaal ophalen!
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Contributie
Dit seizoen zijn er weer meerdere mogelijkheden om de contributie te voldoen:


U betaalt het bedrag ineens vóór de uiterste betaaldatum van 1 december 2015



U betaalt in twee termijnen, de helft vóór 1 december 2015 en het restant vóór 1 maart 2016



In uitzonderingsgevallen: u neemt zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester (0629583967) en u verzoekt om een betalingsregeling in meerdere termijnen.

Ongeveer twee weken na elke uiterste betaaldatum wordt er een aanmaning verstuurd, waarbij € 5,-aan kosten in rekening wordt gebracht.

Het bankrekeningnummer van SIOS: 3008.02.919

Geboortejaar

Indeling
(op leeftijd)
1996
en
eerder
Seniorlid
1997
en
1998
A-junior
1999
en
2000
B-junior
2001
en
2002
C-junior
2003
en
2004
D-junior
2005
en
2006
E-junior
F-junior
2007
en
later
Kabouter
Trainend lid/ 35+/ Walking Football (met stemrecht)
Niet-spelend lid (met stemrecht)
Niet-spelend lid (met functie, met stemrecht)
Steunend lid (zonder stemrecht)

Contributie
2015/2016
€ 168,00
€ 135,00
€ 121,00
€ 108,00
€ 94,00
€ 81,00
€ 67,00
€ 27,00
€ 51,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 10,00
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Het bestuur

Algemeen bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commerciële zaken
Jeugdzaken
Sponsoring
Lid

Annet Zwakenberg
Petra Boer-Drijfhout
Jan Henk Wijma
Hylke Zijlstra
Jessica Hoekstra-Hendriks
Vacant (interim; H. Zijlstra)
Jens Ruesink

voorzitter@vvsios.nl
secretaris@vvsios.nl
penningmeester@vvsios.nl
PR@vvsios.nl
jeugdzaken@vvsios.nl
sponsoring@vvsios.nl

Judith Visser
Henk van Calfsbeek
Jessica Hoekstra-Hendriks

jeugdafdeling@vvsios.nl
jeugdafdeling@vvsios.nl
jeugdzaken@vvsios.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter
Lid
Lid
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Vrijwilliger aan het woord
Ik ben Hidde Boer. Onlangs werd ik benaderd
om als jeugdtrainer een stukje te schrijven voor
de seizoengids.
Eerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben 18 jaar,
woon in Sauwerd en voetbal vanaf de E-pupillen
bij V.V. SIOS. Op dit moment ben ik keeper bij de
A1.

Ongeveer een jaar geleden ben ik benaderd of ik
een juniorentrainerscursus zou willen volgen. Dit
leek mij erg leuk, interessant en leerzaam. In
mei 2015 kreeg ik te horen van het jeugdbestuur
dat er in Hoogezand vanaf september een cursus
wordt gehouden. Deze cursus bestaat uit 8 centrale bijeenkomsten en 2 groepsbijeenkomsten.
Als ik deze juniorentrainerscursus heb gehaald,
zou ik misschien in de toekomst nog wel een
cursus willen volgen om senioren te mogen trainen.
Ik vind trainen geven aan de junioren erg leuk en
op de trainingen die ik geef leer ik ook erg veel.
ik doe het allemaal met veel plezier en hoop er
nog lang mee door te gaan!
Hidde Boer

In de zomer van 2013 ben ik samen met Harmen Wienke begonnen met training geven aan
de E1. Met Harmen heb ik toen twee seizoenen
lang de E1 getraind. Na dit jaar kregen we de
mogelijkheid om de D-pupillen te gaan trainen.
Dit leek ons een goede uitdaging na 2 jaar de
E-pupillen getraind te hebben. Maar al snel gingen de C-junioren terug naar de D-pupillen en
werden de indelingen weer gewijzigd; zo kwam
er een jongens en een meisjes team. Hierdoor
ben ik als trainer opgeschoven naar de Bjunioren en doe dat nu samen met Henk van
Calfsbeek.
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Contactpersonen

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Commerciële zaken
Sponsoring
Algemeen lid

A. Zwakenberg
P. Boer-Drijfhout
J.H. Wijma
J. Hoekstra-Hendriks
H. Zijlstra
H. Zijlstra (interim)
J. Ruesink

06 45048367
06 36317250
06 29583967
06 21807449
06 25535812
06 25535812
06 17147574

voorzitter@vvsios.nl
secretaris@vvsios.nl
penningmeester@vvsios.nl
jeugdzaken@vvsios.nl
pr@vvsios.nl
sponsoring@vvsios.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter
Judith
Lid/Scheidsrechterszaken H. van Calfsbeek

06 18302032
06 30914868

jeugdafdeling@vvsios.nl
jeugdafdeling@vvsios.nl

Kantine
Clubgebouw
Inkoop
Planning

A. Bijma
A. Nanninga

050 3061951
06 53157660
06 47984001

kantine@vvsios.nl
jbnanninga@hotmail.com

Overig
Consul (ma-vr)
Consul (zaterdag)
Financiën
Ledenadministratie
Vrijwilligersbeheer
Webbeheer
Webshop
Wedstrijdsecretaris

R. van der Veen
D. Zwakenberg
A. Huisman
M.A. Wienke
M. Zandbergen
H. Zijlstra
P. Vonck
E.H. van der Veen

050 3061805
050 3062070
050 3061710
06 25535812
06 27521713

financien@vvsios.nl
ledenadministratie@vvsios.nl
vrijwilligers@vvsios.nl
webbeheer@vvsios.nl
webshop@vvsios.nl
wedstrijdsecretaris@vvsios.nl
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Van het
Dit seizoen is het weer gelukt om alle jeugdspelers in een team te plaatsen. Hoewel we uiteindelijk niet in alle speelcategorieën een team
samen hebben kunnen stellen.
Om de continuïteit te waarborgen hebben we
wat meer aanwas nodig van jonge spelers. Dit
was een van de belangrijkste redenen om deze
zomer een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag
te organiseren en dit in de herfst nog eens te
herhalen. Deze gezellige voetbalmiddag heeft
ons een behoorlijk aantal nieuwe jeugdleden
opgeleverd. Niet alleen bij de F-jes stroomden
de aanmeldingen binnen ook bij de meiden E
en de gemengde D teams kwamen nieuwe spelers het team versterken. Leuk!
De meiden B1 heeft vorig seizoen hard gewerkt, helaas is het door de leeftijdsopbouw
van het team niet gelukt dit team voor dit seizoen te behouden. In overleg met VV Winsum
gaat een grote groep meiden samen door bij
deze club. Rolf Hazenberg en Peter Elmont hebben zich enorm ingezet voor deze enthousiaste
meiden groep, daarvoor bedankt.
Twee jeugdteams zijn kampioen geworden, een
prachtige bekroning van een seizoen hard werken: door het team maar zeker ook door de
trainers en leiders. Van harte gefeliciteerd E1
en D1!
De eerste jeugdtrainers zijn met een intensieve
trainerscursus van de KNVB gestart. Hoewel
deze cursus een behoorlijke tijdsinvestering
vraagt, zijn Hidde Boer en Reinder Haaksema
enthousiast en meer dan bereid hun kennis te
delen met de andere trainers. Dit is geen eenmalige actie, jeugdtrainers die zich voor langere

jeugdbestuur
tijd aan de club willen binden, krijgen ook dit
seizoen de mogelijkheid om een trainerscursus
te volgen. We hopen zo niet alleen kwaliteit te
kunnen bieden maar ook de continuïteit te kunnen borgen. Kwaliteit heeft ook te maken met
uitstraling. Daarom hebben alle spelers eenmalig sokken gekregen die horen bij het clubtenue. Dit seizoen krijgen onze scheidsrechters
een uniform tenue, mogelijk gemaakt met door
het eerste elftal gewonnen prijzengeld. Door de
club, voor de club!
De samenstelling van het jeugdbestuur is met
drie leden wel wat mager. Jessica Hoekstra
heeft het stokje overgenomen van Jan Zandbergen als portefeuillehouder jeugd vanuit het
hoofdbestuur. Chienes Metus en Ingrid Dijk
hebben aan het einde van vorig seizoen afscheid genomen als jeugdbestuurslid. Chienes
en Ingrid enorm bedankt voor jullie inzet. Judith Visser heeft de functie van Ingrid overgenomen als voorzitter van het jeugdbestuur.
Versterking van het jeugdbestuur is nog altijd
meer dan welkom! Jammer genoeg is het lastig
om vrijwilligers te vinden voor de trainingen,
leiders voor de teams en nieuwe leden voor het
jeugdbestuur.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers zien we
komend seizoen niet terug als trainer of leider.
Aranka Huisman geeft na jarenlange inzet voor
de kabouters het stokje door aan Hylke Zijlstra.
Verder zijn, Judith en Sander Visser en Theo
Holwerda gestopt als leider en Sjoerd Nomden,
Michael Wolters en Joey Wierenga trainen
geen jeugdteam meer. Allen enorm bedankt
voor jullie inzet!
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Leiders & trainers

SIOS 1
Trainer
Leider

Erwin Molog
Bert Ozinga

06 29316068
06 23536818

SIOS 2
Leider
Leider

Arnold Boersma
Harry Boersma

SIOS 35+
Leider

Bart Wortel

SIOS VR 1
Trainer
Leider

Erwin Molog
Kor Datema

SIOS E1
Trainer
Trainer
Leider

Reinder van der Veen
Hidde Boer
Hans de Boer

06 13529981
06 51002422

SIOS ME1
Trainer
Leider

Diverse dames SIOS VR1
Bert Zijlstra
050 3062055

06 21924888

SIOS F1G
Trainer
Trainer
Leider

Bart Wortel
Jan Willem Visser
Arwin Nimis

06 14559180
050 3061567

Keeperstraining
Trainer
Johannes Westra

06 25435686

SIOS A1G
Trainer
Leider

Dirk Zwakenberg
Dirk Zwakenberg

06 22895930
06 22895930

SIOS B1
Trainer
Trainer
Leider

Henk van Calfsbeek
Hidde Boer
Henk van Calfsbeek

050 5421517
06 11142309
050 5421517

SIOS D1G
Trainer
Trainer
Leider

Reinder Haaksema
Sander Bultena
Dick Katgert

06 11502126
06 11810891
050 3061040

SIOS D2G
Trainer
Trainer
Leider

Chienes Metus
Mark Antes
Esther van der Veen

06 11142309
06 34978823
06 27521713

SIOS Kabouters
Trainer
Hylke Zijlstra
Trainer
Geerte Kwant

050 3061805
06 11142309
050 3140089

06 21924888
06 42151615
06 10983726
06 25535812
06 24495991
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Hoofdsponsor V.V. SIOS
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