V.V. S.I.O.S.

SEIZOENGIDS

SAUWERD

Terugblik op 2016-2017

Voorwoord
Voor u ligt de vijfde editie van onze seizoengids. Zoals u van ons gewend bent maakt u in deze gids kennis
met personen en activiteiten die binnen de vereniging centraal staan. Zo stellen we een aantal vrijwilligers
aan u voor en blikken we terug op de teams van dit seizoen.
Het eerste elftal staat in deze gids letterlijk centraal: midden in de gids. Daar omheen, maar zeker niet
minder belangrijk, vindt u ons tweede– en vrouwenelftal en de jeugdteams. Ook walking football, ons 35+
team en het vrouwen 7-tal ontbreken niet . Wij zijn er trots op dat we als kleine vereniging voetbal kunnen
bieden voor iedereen van 4 tot 94 jaar.
In deze gids maakt u kennis met onze spelers, trainers en vrijwilligers. Met de één vluchtig en met de ander
iets uitgebreider. Zo vertelt Sander Visser uitgebreid over de activiteitencommissie en hoort u van Collin
Hamming waarom hij als vader zo actief betrokken is bij onze club.
Ten slotte vindt u in deze gids praktische informatie over de teams en vrijwilligers.

Wij wensen u veel leesplezier toe!
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Sponsoren
Hoofdsponsor

B.U.C. Holland-International. B.V.
Bordsponsoren
Ad Nooren
Bouwbedrijf Sjoerd Nomden
Compèl computers
De Leidinggroothandel
Meer BV
Muta Sport

Muziekhuis Da Capo
Rabobank
Stoffel Winters
Ubbegaheem
Vaszlovszky
Wijma Belastingadviseurs

Internet sponsoren plus

Balsponsoren

Blok Bouw; Klein Wetsinge
Muta Sport
Rabobank
Slagerij J. Bos & Co

Accountantskantoor Wijma
Blok Bouw; Klein Wetsinge
Bouwbedrijf Sjoerd Nomden
Jaap Veldkamp Dienstverlening
Kapsalon Brenda
Meer BV
Monuta
RGA 2000
Slagerij J. Bos & Co
The Dream Store
Welkomboerderij Onstaheerd

Internet sponsoren
Compèl computers
Pol Techniek

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.
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Voorzitter
aan het woord
Voorzitter

allo voetballiefhebbers, daar is hij weer,
de seizoengids van v.v. SIOS. Een mooie
gids waarin alle spelende teams zich
presenteren en waarin ook de belangrijke zaken
van de vereniging staan. Een stukje van de
voorzitter kan daarbij niet ontbreken.
De seizoengids is dit seizoen later dan gebruikelijk
verschenen, hierdoor zien we niet welke teams er
gaan spelen maar wie er hebben gespeeld. In dit
geval is dat mooi want daardoor kon er nog een
extra team worden toegevoegd aan de gids! Na
de winterstop is er namelijk bij SIOS ook gestart
met een 7x7 damescompetitie op de
vrijdagavond. Met deze uitbreiding zien we dat
we als vereniging nog beter kunnen voldoen aan
de behoefte van voetballers in
de regio. Een mooie kracht waar
je als vereniging trots op mag
zijn. Een leven lang voetballen!
Van Kabouter tot walking
football vedette.
Ook voor de gezondheid is
sporten goed en daarom vinden
we het als bestuur ook
belangrijk dat we zoveel
mogelijk spelers kunnen laten
voetballen bij SIOS. Dat is voor
een klein dorp niet altijd
makkelijk dus als je vriendjes,
vriendinnetjes, vaders, moeders, of buren hebt
die je een keer mee wilt nemen naar de training
dan mag dat gerust. Iedereen mag vrijblijvend 4
keer meetrainen.
Veel spelende teams betekent ook dat er veel
vrijwilligers nodig zijn om alles draaiende te
houden. Voor het bestuur is dat steeds weer een
uitdaging. Er zijn veel mensen betrokken bij de
vereniging maar er zijn ook nog mensen
zoekende naar hoe zij hun steentje bij kunnen
dragen voor de vereniging. Er zijn nog vacatures
voor diverse functies dus ik wil jullie ook allemaal
uitnodigen om te kijken of er iets voor je tussen
staat. Daarnaast staan wij als bestuur ook open
voor suggesties van mensen voor de invulling van
de vrijwilligers taken.

aan
het woord
Op het
moment
van schrijven kan ik helaas nog
geen duidelijkheid geven over de gevolgen van de
tariefsegalisatie die de gemeente Winsum wil
doorvoeren. Wel kan ik zeggen dat we een goed
gesprek hebben gehad met onder andere de
wethouder. Dit was een constructief gesprek en
wij kijken als bestuur met vertrouwen naar de
toekomst.
We hebben een mooi seizoen gedraaid als
vereniging met mooie resultaten. We spelen met
drie heren senioren teams, we proberen zoveel
mogelijk mensen te laten voetballen al blijkt het
soms een hele uitdaging om alle drie de teams te
laten spelen. Alle senioren teams spelen prima
mee in hun competitie en wie weet kan er hier en
daar nog gespeeld worden voor promotie.

Ook bij de jeugd gaat het goed.
Het is soms puzzelen met de
indelingen
maar
het
jeugdbestuur is er toch weer in
geslaagd een aantal mooie
groepen samen te stellen.
Tevens is er ook een nieuwe
sponsor gevonden voor de
jeugd. De tenues zijn inmiddels
uitgereikt.
De feestcommissie heeft in de
vernieuwde samenstelling al een
aantal
mooie
activiteiten
georganiseerd waaronder een
geslaagd kerstgala en daarnaast staan er ook voor
het einde van het seizoen nog een paar mooie
activiteiten gepland. Met natuurlijk als afsluiting
de familiedag!
Ik hoop dat jullie de seizoengids met veel plezier
zullen lezen en dat we als bestuur dit seizoen
maar ook volgend seizoen van jullie
enthousiasme, inzet en sportiviteit gebruik
mogen maken,
Ik wens jullie allemaal een hele goede afsluiting
van het seizoen en tot het volgende seizoen!
Sportieve groet,
Annet Zwakenberg
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Nieuwe website
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. De planning is dat deze in ieder geval
met ingang van het volgend seizoen te zien is. Hier alvast een kijkje:

7

Trainer aan het woord

H

allo Sportvrienden van SIOS,

Met gemengde gevoelens zit ik achter
het scherm om hier mijn laatste stukje
te schrijven voor de SIOS gids.
Terugkijkend op vorig seizoen was het een
seizoen om niet meer te vergeten. Om met de
dames te beginnen, die werden kampioen en
mochten na een afwezigheid van 1 jaar weer
terugkeren in de derde klasse. Dat was ook de
doelstelling nadat we al een jaar in de derde
klasse hadden gespeeld maar door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden
degradatie wedstrijd spelen die verloren werd.
Ook kwamen we met alleen maar vierde en
vijfde klassers in de bekercompetitie uit.
Misschien tot verbazing, maar de finale werd
behaald door zwaarbevochten zeges tegen
ploegen uit Drenthe en omstreken. Helaas werd
de finale verloren tegen een zeer goede
tegenstander.
Dit seizoen mochten we weer spelen in de derde
klasse, op papier een stuk minder dan 2
seizoenen geleden, en dat resulteert in het nu al
evenaren van het puntenaantal waar we twee
seizoenen geleden mee geëindigd zijn. Met nog
8 wedstrijden te gaan, ziet het ernaar uit dat we
meer punten gaan halen dan toen en we dus
wederom een historisch jaar gaan meemaken.
Met een beetje geluk worden we zelfs vierde en
dat betekent een toetje in de vorm van play-off
wedstrijden om promotie naar de derde klasse.

De mannen schreven ook historie. Met de
meeste punten ooit behaald in de vijfde klasse,
met de meeste gescoorde doelpunten en de
grootste overwinning ooit werd het een seizoen
met een gouden randje. Op een haar na werd
het kampioenschap gemist maar in de vorm van
een
periodetitel
gekoppeld
aan
promotiewedstrijden werd er gestreden voor
een ticket naar de vierde klasse.

Dit werd een drieluik met Kootstertille en WVV.
De finale wedstrijd werd thuis gespeeld en dat
was een bloedstollende wedstrijd, misschien
niet helemaal goed maar de spanning was groot
en de zege toch ook wel verdiend. Voor de 5e
keer in de historie promoveerde SIOS 1 naar de
vierde klasse. Het was een prachtige dag voor
heel Sauwerd en de dorpsgenoten waren dan
ook in grote getale gekomen om hier getuige
van te zijn. Als klap op de vuurpijl kregen we
vanuit de hoofdsponsor een prachtig cadeau
aangeboden; een nieuwe dug-out, ter ere van
de promotie van beide elftallen.
Dan het seizoen van de mannen tot dusver. De
doelstelling was in eerste instantie handhaving,
zeker gezien de competitie-indeling waar maar
liefst 5 verenigingen in zijn gekomen die vanuit
de derde klasse waren gedegradeerd. Een
competitie waar iedereen van iedereen kan
winnen, wat maakt dat we bij de les moeten
blijven en moeten knokken voor de punten. Dit
doen we met een zeer jong elftal en bij het
schrijven van dit stuk staan we op een keurige
gedeelde zesde plaats. Het gat met nummer
twaalf is slechts 3 punten dus we zullen de
komende maanden nog keihard moeten werken
om onze doelstelling te realiseren.
Tot slot, ik zei al dat ik dit stuk met gemengde
gevoelens schrijf want na drie jaar bij SIOS ga ik
deze prachtige club verlaten. Er wacht straks een
nieuwe uitdaging met FC LEO, en daarmee hoop
ik net zoveel plezier en succes te beleven als bij
SIOS.
Na bijna drie prachtige jaren overheerst bij mij
een gevoel van trots en blijdschap. Ik kreeg de
kans van het bestuur om hier trainer te mogen
worden en dat heb ik denk ik met volle overgave
gedaan.
Esther zal weleens gek zijn geworden als er weer
een wedstrijd verplaatst moest worden van de
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Trainer aan het woord
dames zodat ik daar ook nog kon kijken. Trots
omdat we mooie stappen binnen beide selecties
hebben gemaakt en de rek er nog lang niet uit is.
Ik zal straks afscheid nemen van het gros van de
familie van SIOS maar ik blijf “gewoon” lid en zal
mijn wedstrijden blijven spelen in het 35+ team.
Daarmee ben ik verzekerd van een paar
prachtige avonden, waaronder de nu al
legendarische gala avond.
Het definitieve afscheid zullen we op de
traditionele familiedag doen, maar eerst zorgen
voor een goede afsluiter van het lopende
seizoen!
Sportieve groeten,
Erwin Molog
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Plantsoenweg 13
9771 AC Sauwerd
Tel. 050 3061386
www.schoonheidspraktijk.nl
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Vrijwilligers aan het woord
Sander Visser

I

k ben Sander Visser, 43 jaar, ik ben getrouwd
met Judith Visser-Vos en samen hebben we
twee dochters Annelie en Marith. Ik woon in
Sauwerd.
Ik
werk
als
absentie/
preventiemedewerker bij het CSG Wessel
Gansfort in Groningen en daarnaast ben ik
vrijwilliger bij het brandweerkorps in Winsum.
Als ik een beroemde speler zou mogen zijn dan
kies ik voor Arjan Robben: Groninger en
uitmuntende buitenspeler.
Ik stond voor het eerst langs de lijn bij SIOS toen
mijn dochters zijn gaan voetballen. Judith en ik
zijn toen leider geworden van het team van
Annelie en later van het team van Marith.
Hierdoor heb ik de club beter leren kennen. Ik
ben een voelballiefhebber en vindt het erg leuk
om wedstrijden te kijken. Ik heb dan ook al vele
jaren een seizoenkaart van FC Groningen en ik
bezoek alle wedstrijden van het eerste van SIOS.
Mijn allereerste club was was V.V. Peize, daarna
heb ik een aantal jaren niet gevoetbald. Ik ben
weer begonnen met voetballen toen ik een jaar
of 15 was bij V.V. Eenrum. Later heb ik nog in
het 3e elftal gespeelt bij V.V. Eenrum. Ik speel nu
met heel veel plezier bij de 35+. Meer voor de
gezelligheid dan voor de sportiviteit want ik kan
beter over voetbal praten dan het spelletje
spelen.
Je bent lid van de activiteitencommissie, wat
doen jullie precies?
De activiteitencommissie bestaat uit Aranka
Huisman, Lieke Visser, Evert Boer, Chienes
Metus, Pieter van Dijken, Rosanne Datema,
Boukje de Haan en ondergetekende.
Wij organiseren allerlei activiteiten binnen de
vereniging. Denk aan een bingo, familiedag en
nu voor het eerst een kerstgala. Zoals het op de
agenda staat is de familiedag de eerstvolgende

activiteit maar misschien gaan we voor die tijd
nog wel iets leuks doen voor de leden.
Wij willen graag meer activiteiten organiseren
en zijn altijd op zoek naar leuke ideeën van
leden. Dus mocht je een leuk en uitvoerbaar
idee hebben laat het aan één van ons weten. We
staan ervoor open.
Waarom is de activiteitencommissie zo
belangrijk voor SIOS?
De kracht van SIOS vind ik dat het er gezellig is
en dat de leden en dorpsbewoners uit de
omliggende dorpen zich met elkaar verbonden
voelen. Ik hoop dat wij daar een steentje aan bij
kunnen dragen.
Toen
Aranka
mij
vroeg
voor
de
activiteitencommissie zei ik direct ja. Want het
uit het organiseren van activiteiten haal ik veel
voldoening en het zorgt daarnaast ook nog eens
voor extra inkomsten voor de vereniging.
Wat is je mooiste SIOS moment?
Mijn mooiste moment was de promotie van het
eerste elftal naar de 4e klasse in het afgelopen
seizoen en het feestje na afloop. Een
topprestatie van de spelers en de technische
staf.
Over 10 jaar is SIOS…
Een bloeiende vereniging met een grote
jeugdafdeling, minimaal drie senioren heren
teams, twee damesteams en met veel
vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen
om de club draaiende te houden. Wat ik
eigenlijk net zo belangrijk vind is dat de
vereniging een hele belangrijke rol speelt in het
dorp en omstreken. Dat SIOS wordt
geassocieerd met mooi voetbal, sportiviteit,
gezelligheid en een verbindende factor is voor
Sauwerd en omliggende dorpen.
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Vrijwilligers aan het woord
Collin Hamming

M

ijn naam is Collin Hamming, papa van
Marre (9 jaar) en Pim (7 jaar) die
beiden in JO9-1 spelen. Man van
Monique, die als kantinemedewerkster ook actief
is binnen de vereniging. We wonen sinds 2008 in
Adorp. Daarvoor woonden we in Zwolle. Ik ben
geboren in Delfzijl, maar ben opgegroeid in
Holwierde, onder de rook van Delfzijl.
Samen met Peter Vonck train ik om de week de
JO9-1, waarbij ik geholpen wordt door jeugdlid
Gijs Timmers. Het team wordt geleid door Peter
Vonck en Arwin Nimis. Als een van beiden er niet
is, dan val ik als leider in.
Wat bindt jou aan SIOS?
Vanaf Pim zijn 4e jaar voetbalt hij bij SIOS.
Anderhalf jaar geleden is Marre ook op voetbal
gegaan. Mijn kinderen binden mij dus aan SIOS.
Zelf voetbal ik niet...meer. Ik kwam al vroeg met
voetbal in aanraking. Mijn vader was vroeger
trainer van de E-tjes van V.V. Holwierde. Vanaf
mijn 4e ging ik vaak mee en trainde ik ook mee. Ik
heb tot mijn 20e bij Holwierde gevoetbald.
Waarom is het belangrijk dat ouders betrokken
zijn bij de club?
Zonder vrijwilligers geen verenigingsleven. Als we
allemaal een beetje doen, kunnen we heel veel
realiseren. En ik weet niet beter. Mijn ouders
waren in mijn jeugd ook altijd heel actief als
vrijwilligers. Maar het is niet alleen belangrijk dat
ouders actief zijn, het begint al bij de oudere
jeugdspelers wat mij betreft. V.V. Holwierde was
vroeger al actief in het betrekken van
jeugdspelers bij de jongere jeugd. Een oudere
jeugdspeler werd samen met een volwassene
leider/trainer van een jonger team. Zo ben ik
vanaf mijn 16e ook jeugdleider/trainer geworden,
onder de vleugels van een volwassene. Op die
manier is de basis bij mij gelegd om als vrijwilliger
de handen uit de mouwen te steken.
Maar dan moet het wel even gebeuren toch?
Heel plat gezegd, er was verder niemand anders

die het team van mijn kinderen wekelijks kon/
wilde trainen. Gelukkig waren Peter en Gijs
bereid om het samen op te pakken. Een prima
oplossing om het zo samen in te vullen. Samen
sterk! En ik vind het ook leuk om te doen hoor. Ik
geniet van het enthousiasme van Marre en Pim
en dat van de andere kinderen tijdens de
trainingen.
Moet je in Sauwerd wonen om actief te zijn
binnen SIOS?
Nee. Ik vind het belangrijk dat als we willen dat
de vereniging blijft bestaan zodat alle (jeugd)
leden dicht bij huis kunnen voetballen, jong en
oud(er) een steentje kan/moet bijdragen.
Wat is jouw mooiste SIOS moment?
Het afgelopen half jaar zat het team van de
kinderen in een te zware poule. Alle wedstrijden
werden verloren. Een ander team in de poule had
hetzelfde probleem. Dit werd de wedstrijd der
wedstrijden. Van tevoren had ik beloofd dat als
ze deze wedstrijd een doelpunt zouden maken,
gelijk zouden spelen of zouden winnen we het
zouden vieren als een kampioenschap met wat
lekkers. Het was een spannende wedstrijd die
uiteindelijk met 2-3 werd verloren, maar de
kinderen kwamen juichend het veld af en waren
superblij alsof ze kampioen waren geworden. En
zoals beloofd, ze hebben allemaal een
chocoladeletter gekregen op de eerstvolgende
training.
Als je een beroemde speler zou mogen zijn wie
zou je dan kiezen?
Ik denk Arjen Robben. Net als hij was ik, een
snelle, linksbenige vleugelspeler. Maar vooral ook
vanwege het feit dat Arjen zich buiten het voetbal
ook op maatschappelijk vlak inzet. Dat vind ik
mooi.
Over 10 jaar is SIOS
Nog steeds een club waar jong en oud met veel
plezier kan voetballen.
12
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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 geldt 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,
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.
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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SIOS VR1

Shirtsponsor: De Leidinggroothandel, Gallagher en anderen.
Trainer: Erwin Molog
Leider: Kor Datema

Staand v.l.n.r.: Erwin Molog (trainer), Annet Zwakenberg, Larissa Dijk, Kim Nanninga, Trienke
de Haan, Boukje de Haan, Karin de Haan, Elsbeth de Haan, Mariëlle Zijlstra en Marijke
Geertsema.

Zittend v.l.n.r.: Marjolein Datema, Martina Zandbergen, Fanny Chen, Hilma Brinkhuizen,
Rosanne Datema, Aranka Huisman en Geerte Kwant.
Afwezig: Charlotte Datema en Elise de Haan.
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SIOS VR2

Staand v.l.n.r.: Mariëlle Zijlstra, Irene Holleman-van der Veen, Alieke van
Straaten, Jeanette Kooman, Annet Zwakenberg , Yvonne Velting (coach).
Zittend v.l.n.r.: Melissa Walraven, Tanja Vonck, Marielle, Manon Nijstad,
Naomi Walraven.

19

Spelers: Afke Nomden,
Marjan van der Veen,
Reinder van der Veen,
Klaas Arwert, Menko
Datema, Harry Bultena,
Piet Drijfhout en Henk
van der Klei.

Walking
Football

35+
Staand v.l.n.r.: Sander
Visser, Peter Vonck,
Jeroen van der Zalm,
Johannan Kamminga,
Peter Drijfhout, Johan
Beltman, Pascal
Reining, Koert
Noordhuis en Bart
Wortel. Zittend v.l.n.r.:
Erwin Molog, H.P.
Boersma, Arwin Nimis,
Olaf Risakotta en Jan
Willem Visser.

20
20

Staand v.l.n.r.: Joey
Wierenga, Michael
Wolters, Lammert
Brinkhuizen, Harrit
Blok, Bertus Wienke,
Nick Nanninga, Roemer
Hendriks en Jeen
Metus. Zittend v.l.n.r:
Rudy Olthof, Pascal
Reining, Hidde Boer,
Dirk van der Laan en
Dirk Zwakenberg.

SIOS 2

SIOS 3
Spelers: Bauke
Nanninga, Arjan Krol,
Rolf Hazenberg, Hans
Berghuis, Pieter van
Dijken, Klaas Boer,
Mark Antes, Chienes
Metus, John Schokker,
Henk Wolters, Michael
Wolters, Chris Döling,
Brian Akkerman en
Gelmer Ebbinge

21
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V.l.n.r. van boven naar
beneden
Hidde (Trainer), Sander,
Frank, Jochem, David,
Jeen en Matthias,
Ahmad, Roemer, Jens,
Gijs Timmers, Ewoud,
Swen en Gijs Huinder.
Leider: Dirk
Zwakenberg

JO17-1

JO13-1
V.l.n.r van boven naar
beneden:
Ezra, Julian, Wouter D.,
Richard, Jelmer, Robin,
Ruth, Stijn, Wouter V.,
Gyso, Gerben, Jesse,
Bernt, Thijs en Hugo.
Leider: Hans de Boer
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V.l.n.r. van boven naar
beneden:
Julia, Danitsia, Lize,
Annelie, Ylva, Esmee,
Indy, Amber, Celi, Jolijn,
Marith, Jip, Carolien en
Annemarie.
Leider: Esther van der
Veen

MO13-1

JO11-1
V.l.n.r. van boven naar
beneden:
Mathijs, Menno, Flyn,
Marlon, Bram, Timo,
Boris, Daan, Jesther.
Leiders:
Herbert

Hermien

en

23
23

V.l.n.r. van boven naar
beneden:

Vienna, Bram, Cedric,
Pim, Cas, Hadewych,
Marre, Rosalie en Joris.

Leiders: Peter Vonck en
Arwin Nimis

JO9-1

JO9-2
V.l.n.r.
Ronnie, Michel, Marre,
Thys, Jona, Sebastiaan,
Mattis en Pim.
Leider: Jeroen de Boer
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Staand achter v.l.n.r.:
Hylke Zijlstra en
Geerte Kwant
(trainers). Staand
voor v.l.n.r.: Florian,
Marieke Joep,
Machteld, Leroy en
Joas. Zittend v.l.n.r.:
Sabine, Fedor en
Tomas

Kabouters
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Het bestuur

Algemeen bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commerciële zaken
Sponsoring

Annet Zwakenberg
Jessica hoekstra
Jan Henk Wijma
Hylke Zijlstra
Jens Ruesink

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

Judith Visser
Henk van Calfsbeek
Geerte Kwant
Harmen WIenke
Aranka Huisman

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

Jeugdbestuur
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

26

Seasons.nu is een e-commerce bedrijf. Met 12 webwinkels op het
gebied van ijzerwaren, reinigingsmiddelen en vrijetijdsartikelen.
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Contactpersonen

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commerciële zaken
Sponsoring

A. Zwakenberg
Jessica Hoekstra
J.H. Wijma
H. Zijlstra
J. Ruesink

06 45048367
06 21807449
06 29583967
06 25535812
06 17147574

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

Jeugdbestuur
Voorzitter
Lid/Scheidsrechterszaken
Lid
Lid
Lid’

Judith
H. van Calfsbeek
Aranka Huisman
Geerte Kwant
Harmen Wienke

06 18302032
06 30914868

jeugdafdeling@vvsios.nl
jeugdafdeling@vvsios.nl

050 3061951
06 53157660
06 47984001

kantine@vvsios.nl
jbnanninga@hotmail.com

Kantine
Clubgebouw
Inkoop
Planning

A. Bijma
A. Nanninga

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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Feestjes
Vergaderingen
Lekker lunchen

Elke dag geopend!

Meer informatie:

Meer informatie:

www.kerkkleinwetsinge.nl

www.kerkkleinwetsinge.nl
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Van het
In de afgelopen maanden is het jeugdbestuur
met een aantal nieuwe leden uitgebreid en
daar zijn we erg blij mee! Nieuwe ideeën,
nieuwe energie, dat kunnen we goed
gebruiken. Geerte Kwant, Aranka Huisman en
Harmen Wienke vormen nu samen met Henk
van Calfsbeek en Judith Visser het
jeugdbestuur. Henk zal aan het eind van dit
seizoen afscheid nemen. Hoewel we de inzet
van Henk gaan missen, hopen we dat er een
enthousiasteling is, die de plek van Henk in zou
willen nemen.
Onze jeugd speelt op dit moment met zes
jeugdteams in de competitie. Voor een club als
SIOS een hele prestatie. In de eerste helft van
dit seizoen zijn twee van de zes teams
periodekampioen geworden: onze meiden
MO13-1 (oude benaming: meiden D) en het
team JO13-1G (oude benaming: D-ers). Het
blijft nog steeds even wennen deze nieuwe
benamingen. En dat wordt nog meer wennen
na de zomer van 2017, want we bereiden ons
voor op de nieuwe KNVB wedstrijdvormen. De
KNVB introduceert dit jaar het nieuwe
pupillenvoetbal. Kort gezegd komt het er op
neer dat de wedstrijdvormen voor pupillen in
de leeftijd van 5-11 jaar aangepast gaan
worden aan hun leeftijd. Hoe jonger de
kinderen, des te minder spelers en des te
kleiner de veldjes. Het idee van de KNVB is dat
door deze nieuwe wedstrijdvormen, er sprake
is van meer voetbalhandelingen per kind per
wedstrijd, waardoor het voetbalplezier
verhoogt zal worden en ook het niveau van de
kinderen zal verbeteren. Op dit moment kijken
we vooruit naar wat dat voor SIOS zal
betekenen en houden we ons bezig met de
nieuwe indeling voor het seizoen 2017/2018.

jeugdbestuur
wil blijven voetballen. Het is ons gelukkig ook
dit seizoen gelukt om alle teams bediend te
krijgen met trainers en leiders, maar we
ervaren wel dat dat steeds lastiger gaat
worden. Om onze SIOS kids ook in het seizoen
2017-2018 een leuk en goed seizoen te
bezorgen, zijn we vooral op zoek naar
vrijwilligers die zich daarvoor in willen zetten.
We willen dan ook van de gelegenheid gebruik
maken om enthousiastelingen op te roepen die
wat voor onze jeugd willen betekenen. We zijn
in elk geval op zoek naar mensen die wat willen
betekenen voor de trainingen. Ervaring is zeker
niet nodig, en indien je toc
graag een
trainingscursus zou willen volgen om je
trainersvaardigheden te verbeteren dan
behoort ook dat zeker tot de mogelijkheden!
Zo aan het eind van dit seizoen, kijken wij
positief terug en met vertrouwen vooruit.

Geerte, Aranka, Harmen, Henk en Judith

We hebben er alle vertrouwen in dat een groot
deel van onze jeugd ook na de zomer bij SIOS
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Hoofdsponsor V.V. SIOS
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