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Bestuur
Algemeen
Het bestuur heeft één keer per maand de reguliere vergadering. De bespreekpunten van deze
vergaderingen staan hieronder op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast waren er onder andere
bijeenkomsten van het VOO (Voorzitters Overleg Orgaan), bijeenkomsten met spelers, gesprekken
met commissies/werkgroepen en vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Samenstelling Bestuur
Bij de start van het seizoen 2020-2021 had het bestuur de volgende samenstelling:
Harold Sikkema
Johan de Jong
Patrick Sakko
Armanda Krikke

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid

Werkzaamheden
In het kort staan hieronder de meest in het oog springende punten die besproken werden tijdens de
meestal digitale vergaderingen van het bestuur:
Vergadering September 2020:
- Deze vergadering staat in het teken van het nieuwe seizoen, bezetting bij de commissies en
de voorbereidingen worden getroffen voor het VOO plus.
- Overdracht taken Denise n.a.v. haar besluit af te treden per NJLV.
- De stand van zaken bij de diverse commissie passeren de revue.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
Vergadering oktober 2020:
- Vergadering met FC Wolvega
- De verdere vergadering staat in het teken van de voorbereiding najaarsledenvergadering.
- Vorderingen uit de jubileum commissie.
- Corona doet zijn intrede.
- Corona doet zijn intrede.
- Verzwaring maatregelen Corona
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
Vergadering november 2020:
- WOB – besluit niet kunnen doorgaan Oliebollenactie.
- Voorbereiding VOO en najaarsledenvergadering.
- LED veldverlichting.
- Webshop MUTA / SIOS
- Uitstel zaal competitie.
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
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Vergadering December 2020
- Bestuur voert evaluatie gesprekken met TC n.a.v. de beide trainers van de selectie.
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
Vergadering januari 2021
- Het bestuur kijkt terug op de digitale najaarsledenvergadering.
- Bestuur bespreekt uitkomsten evaluatie gesprekken met de trainingsstaf en daaruit
voortvloeiende acties.
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
Vergadering februari 2021
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
Vergadering maart 2021
- Stand van zaken hoofdtrainers, aantrekken spelers.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
- Ingelaste bestuursvergadering, voor het eerst via Skype i.v.m. de intelligente lock down.
- Gevolgen Corona op competitie, kampioenen, Jubileum, vrijwilligers feest. Opstellen
communicatie richting leden en commissies.
Vergadering april 2021
- Bestuur overlegt via skype en dergelijke, neemt deel aan overleggen met gemeente /
veiligheidsregio over voortgang en protocollen Corona.
- Vormen nieuwe Kantine commissie.
Vergadering mei 2021
- Hervatting Training onder corona protocol. Afstemming met TC hierover.
- Diverse TC zaken, trainersstaf, scheidsrechterszaken voor seizoen 2021-2022.
- Overleg met gemeente en regio updates corona
Vergadering juni 2021
- Het bestuur / TC heeft de junioren staf, voor het seizoen 2021-2022 weten vast te leggen.
- Het bestuur / TC heeft de senioren staf, voor het seizoen 2021-2022 weten vast te leggen.
- Interne, evaluatie en verschuiving van portefeuilles.
- start voorbereiding augustus 2021. Openingsweekend.
- Het bestuur evalueert haar vijfde jaar.
Namens het bestuur,
Patrick Sakko
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Technische Commissie
Jaarverslag Technische Commissie KV SIOS, seizoen 2020/2021
Augustus: Tc.leden: Mariska Scheenstra ,Karin Vera, Edwin Moleman, Lawrence Olivier
Buiten de Tc. ondersteunende leden: wed. secretariaat Alie Buitenga, Linda Halman.
Kader in grote lijnen ingevuld, vooral bij de lagere teams hier en daar nog geen invulling, vooral
coaches. De senioren worden getraind door de nieuwe trainer Matthijs Roelfsema en Jan Woudstra.
Beide teams worden versterkt door Sierd de Vries die zich vooral bezig gaat houden om apart met
de spelers te gaan trainen. Om zo hun zwakke punten te verbeteren. Het 3e door Paul Wapstra. Dit
team gaat breedtekorfbal spelen.
Bij de S 1/ 2, wisten wij versterkingen aan te trekken, zijnde JeroenLodewijk en Nick Oost.
Definitieve invulling veld najaar: kader training tijden/dagen.
Er zal worden gestart met: S1/2/3/, A1/2,B1/B2,C1/2,D1/2/3,E1/2/3,F1/2 en buiten een competitie
met een G team en de Kangeroes.
Start trainingen maandag 17 augustus
Een week vooraf gaande voor de start v.d. competitie gaan alle teams vanaf de F t/m A, naar het
Leonidas toernooi op 5 september 2020, om na afloop de definitieve team indelingen bekent te
maken.
Ook worden v.d. wedstrijdteams de 8 basis spelers aan de bond door gegeven.
Start veld competitie september
Er worden 6 veldwedstrijden gespeeld, eerste 4 met publiek en de 2 laatste zonder, wel hadden we
livestream. 2 wedstrijden voor het einde v.d. veldcompetitie werden de wedstrijden door de
overheid eruit gehaald door de corona maatregelen.
Oktober:
Sleutel schema wordt opgemaakt. Definitieve zaal trainingsdagen/ zaal diensten wordt bekent
gemaakt.
Het blijft ongewis of de zaalcompetitie van start gaat.
November:
Door de bond worden in de loop van het seizoen, verschillende start datums gepubliceerd voor de
aanvang van de zaalcompetitie.
In afwachting daarop gaan de jeugdteams wel trainen, wat mag tot 18 jaar.
Ook de senioren gaan een enkele keer trainen, wat onwerkbaar is door de 1,5 m afstand houden
Kader krijgt een sinterklaas kadootje.
December:
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Helaas wordt de start zaal competitie wederom uitgesteld, en mag er door verscherpte corona
maatregelen niets meer in de zaal plaats vinden.
Kader krijgt een kerst presentje.
Januari:
geen verandering in de situatie, door de corona maatregels.
Februari:
Bond besluit de zaalcompetitie definitief te schrappen.
Maart:
Schema veld training wordt opgemaakt, en na het kader toe gestuurd.
April:
Voorbereiding/start veld gaan gewoond door. Tevens worden huidige trainers gevraagd of zij volgend
jaar weer beschikbaar zijn, en wensen welke teams.
Ook de veld competitie wordt geschrapt.
Trainen in de buitenlucht mag wel, maar spelers boven de 18 jaar moeten de 1,5 meter regel blijven
handhaven. Wat het er niet gemakkelijker op maakt, maar iedereen doet zijn best om er wat van te
maken. Onderling worden er trainingspartijtjes gespeeld.
Mei:
Maatregels worden wat versoepeld, dus meer ruimte om te trainen en oefenwedstrijden te spelen
vooral voor de jeugd teams.
Gesprek gevoerd met Matthijs ,en kwamen snel tot de conclusie dat zo’n seizoen niet te beoordelen
is, en dat wij beide verder wilde gaan. Jan Woudstra en Sierd de Vries besluiten te stoppen bij 1 en 2.
Jan Woudstra wil zich meer bezig gaan houden met de jeugd,en gaat de C’s trainen. De trainers v.d
A1 gaven aan te stoppen, Mike Hegie & Harold zijn hun vervangers.
Juni:
Als nieuwe trainer voor het 2e wordt Mirjam Koopmans aangesteld.
De selectie kan nog 2 x maal oefenen tegen Lelystad, daar kunnen wij 2 nieuwe heren voor het eerst
aan het “werk” zien, zijnde Mark en Lucas.
Opgave a.d. bond voor seizoen 21/22, met hoeveel teams en in welke klasse.
Kader zo goed als rond nieuwe seizoen, gelukkig melde zich steeds meer jeugd spelers om wat te
doen bij de trainingen.
Zijn nog enkele twijfels i.v.m. schooltijden/ werk.
Onze dank aan iedereen die wat wil doen voor de club, en hopen dat meerdere zich beschikbaar
gaan stellen.
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Commerciële Commissie
Jaarverslag Commerciële Commissie 2020-2021
Bezetting:
# Harold Sikkema
# Johan de Jong (penningmeester)
# Johan Glorie
Hoofd- en shirtsponsoring
In het seizoen 2019-2020 speelden alle teams van SIOS in een wedstrijdtenue voorzien van
naam/logo van een sponsor. Het gaat om de volgende shirtsponsors:
Senioren A-selectie:
Senioren B-selectie:
Junioren:
Aspiranten:
Pupillen:

Autobedrijf v.d. Weide
Samenwerkende Service Apotheken Wolvega
De Mol Installatiebedrijf
Drankencenter Bert Oppers
Peem BV
Snackbar ’t West
Kinderopvang de Kinderkei

Bordsponsoren zaal en veld
Helaas hebben we van een drietal sponsoren afscheid genomen omdat de bedrijven beëindigd zijn of
hun sponsoring elders inzetten, dus die komen in 2021-2022 niet terug als bordsponsor. (Lippe
Wonen, Witmus Sport 2000. Er zijn in het seizoen 2020-2021 geen nieuwe bordsponsoren bij
gekomen door de onzekere situatie van Corona en hetgeen je een sponsor dan wel of kan bieden.
Door Corona heeft de CC in het voorjaar geen bijeenkomst kunnen organiseren voor nieuwe
sponsoren.
Advertenties Wedstrijdwijzer
Alle adverteerders, in de nieuwsbrief van het weekbericht, hebben dit seizoen besloten door te gaan
met sponsoring.
Rabo Clubsupport
SIOS deed voor de tweede keer mee aan deze actie, waarbij de Rabobank per regio een groot bedrag
uitkeert aan allemaal verenigingen en instellingen. Elk lid van de Rabobank kan vijf stemmen
uitbrengen op een partij, met een maximum van twee per deelnemende organisatie. Uit deze actie
heeft SIOS een bedrag van ruim 1600 euro ontvangen.
Nieuwe sponsoring
Bij de a-selectie is iedereen voorzien van een nieuwe sporttas met daarop de namen van Prakken
Edelmetaal en Service Apotheek ’t West.
Sponsordag
Ivm Corona heeft hier geen activiteit plaats gevonden.
In de maand maart hebben alle sponsoren (groot en klein) een attentie ontvangen van de CC voor
hun trouwe binding met kv SIOS in de vorm van een rollade van sponsor Slagerij Hoeksma.
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Door corona is er natuurlijk weinig te doen aan het feit dat shirtjes veel minder gezien worden in de
wedstrijden en reclameborden niet zichtbaar zijn doordat publiek nauwelijks welkom was bij de
wedstrijden die wel door gingen in het najaar van 2020. Middels een reclameblokje op de live stream
hebben we daar op een minimale manier wat mee kunnen compenseren. Desalniettemin heeft dit
niet geleid tot opzeggingen of wanbetalingen van sponsoren.
Hoofdsponsor
Het seizoen 2020-2021 is het laatste jaar van de beide hoofdsponsors Autobedrijf van der Weide en
Samenwerkende Service Apotheken Wolvega. Vanaf het nieuwe seizoen is Jumbo uitgegroeid tot de
hoofsponsor van kv SIOS, dit als uitbreiding op de clubnaamsponsoring die sinds 2019 van toepassing
is.
Bezetting commissie
Jort Woudstra is aangesloten bij de vergaderingen en werkzaamheden gedurende het seizoen.

Namens de Commerciële Commissie,
Johan de Jong
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PR & Communicatie Commissie
Samenstelling PR & Communicatie Commissie
Zij bestaat uit Ruben Hofstra, Saskia van Zeijst, Sebastiaan van Zeijst en Amber Olivier. Nog zoekende
naar een voorzitter, Aanspreekpunt binnen het bestuur is Patrick Sakko. Het vergaderschema is 1 x
per 6 weken en verder is er overleg via de app groep.
Vanwege de Pandemie is er dit jaar weinig vergaderd. Wel veel contact via de app of mail.
Website:
SIOS heeft een responsieve website, zodat deze ook op een telefoon of tablet is te lezen.
Sebastiaan en Ruben zijn druk bezig geweest om de website te structureren. Er is eenmaal contact
geweest met TEDOC i.v.m een Java update.
Ze hebben door Corona nog geen Wordpress cursus kunnen volgen.
Digitaal weekbericht,
Het weekbericht wordt digitaal via Mailchimp verstuurd. Er is een mooie aanvoer van verslagen door
de jonge leden van de club en vanuit de commissies.
We zijn van 245 naar 240 lezers gegaan met het weekbericht. Gemiddeld opent tussen de 55% en de
60 % het weekbericht ook echt.
Mailchimp is ook inzetbaar voor andere bulkmail berichten van SIOS.
Verslag selectie in de Stellingwerf
Wordt dit jaar door Amber Olivier van de selectie gedaan.
Facebook, Twitter en Instagram
Er komen wekelijks nog nieuwe volgers bij op de social-media van SIOS. Op facebook hebben we 611
pagina likes. Twitter ligt wat stil door weinig response en minder populair daarom hebben we deze
op een laag pitje.
Amber is er bij gekomen voor Instagram en Facebook. Zij weet de ins en outs en de hoe en wat op
Instagram en hoe we de jonge jeugd kunnen bereiken. Met Instagram zitten we nu op 370 volgers en
is er actief contact met de volgers. Verder is dit nog in begin stadium.

Namens de PR & Communicatiecommissie,
Sebastiaan van Zeijst
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Kantine Commissie
Jaarverslag Kantinecommissie 2020 – 2021
Algemeen
In dit jaarverslag kunt u lezen wat er in het seizoen 2020 – 2021 gedaan is binnen de
kantinecommissie.
Samenstelling kantinecommissie
Sinds de najaarsledenvergadering van 2019 is de kantine commissie niet langer bemand en het doel
was om bij de start van het voorjaar 2020 een nieuwe commissie te hebben, met een officiële
benoeming in de ledenvergadering van 2020. De corona pandemie heeft er enerzijds voor gezorgd
dat dat niet nodig bleek op dat moment, maar dat gesprekken moeilijk te plannen waren.
Gedurende het najaar 2020 heeft Miranda Bouma de inkoop verzorgd en het bestuur de
bardienstplanning.
Acties & veranderingen
 De koeling onder de voorzijde van de bar is vervangen. Hier staat nu een nieuwe koeling met
drie vakken waar onder andere alle AA drink en frisdrank in staan
 Planning kantinediensten op team ingedeeld i.p.v. op vrijwilligersbasis is een goede formule
waarbij geprobeerd wordt om meer en andere mensen bij een vrijwillige taak te krijgen binnen
SIOS. Vaak zien we wel dat toch wel veel bekende mensen dit oppakken, maar ook wel
nieuwe gezichten.
 De kantine is maar een relatief klein gedeelte van het seizoen open geweest en dit betrof
alleen wedstrijden of trainingen. Feestavond zoals het kerstfeest en andere activiteiten zijn
niet georganiseerd omdat daar door de corona maatregelen geen mogelijk voor was.
 Gedurende de maanden augustus/september 2020 en juli 2021 zijn de meeste inkomsten
geweest.
 Na de Corona-sluiting van de kantine is in oktober 2020 getracht alle voorraad te retourneren
of te verkopen als afhaalpunt voor leden.
 De OSW (jeu de boules) op dinsdagmiddag verzorgd zelf de bardienst. Door het wegvallen
van mevrouw de Jong is daar in overleg met de OSW een oplossing voor bedacht.

Uit naam van de Kantine Commissie
Johan de Jong
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Werkgroep Beheer Accommodatie
Seizoen 2020/2021
Samenstelling Werkgroep Beheer Accommodatie
Onderstaande mensen hebben afgelopen seizoen gefunctioneerd binnen de WBA:
Gerda van Veen
Voorzitter
Paul Wapstra
Lid
Theo van Vleeren
Lid
Robert van Veen
Lid
Werkzaamheden
Navolgend worden per periode de meest in het oog springende werkzaamheden opgesomd.
Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook vele “kleine reparaties” uitgevoerd om onze accommodatie er
piek fijn bij te laten staan.
Zomerstop - oktober 2020
- Bij aanvang van het seizoen is het onkruid op/in het kunstgras bespoten.
- Doorspoelen in verband met Legionella preventie heeft plaats gevonden.
- Het kunstgras is wekelijks gesleept.
Oktober 2020 - april 2021
- Bij de start van het seizoen is in verband met Legionella preventie het doorspoelen gedaan.
- Snoeien tuinen en spuiten van onkruid.
- In maart had SIOS weer aan de landelijke vrijwilligersdag willen meedoen. Deze hebben
moeten laten vervallen vanwege de maatregelen rondom corona.
- Het kunstgras is wekelijks gesleept.
Mei tot einde zomerstop
- Schades aan kleedkamers zijn gerepareerd.
- Schade aan hang en sluitmateriaal is gerepareerd.
- Doorspoelen in verband met Legionella preventie heeft plaats gevonden.
- Het kunstgras is wekelijks gesleept.
Namens de Werkgroep Beheer Accommodatie,
Gerda van Veen
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Activiteiten Commissie
Taakverdeling
Karin Verra
Celina Elsinga
Natasja Mink
Fokje Koopmans
Judith Oppers
Rowan Hofstra
Martijn Hoekstra

: voorzitter
: notulist
: penningmeester
: lid
: lid
: lid
: lid

Activiteiten
Aan het begin van het korfbalseizoen wordt een activiteitenkalender opgesteld. Door de Corona
konden de geplande activiteiten geen doorgang vinden.
Namens de Activiteiten Commissie,
Celina Elsinga

11

Supportersvereniging
(nagekomen verslag 2019-2020)
Wat hebben we gedaan.
We hebben voor het zaal seizoen twee Beach vlaggen gekocht,
Deze kunnen Bij de zaaldeur worden neergezet als ons eerste thuis speelt.
En als er kampioenen gehuldigd worden.
Voor het Darten hadden we de data en bekers geregeld.
Alleen kon dit geen doorgang vinden.
Voor de thuiswedstrijden hadden we weer de verloting en de benodigde prijzen.
Tevens de programmaboekjes uit te delen.
Ook hebben we kaartavonden gehad
En hebben hierbij ook de prijzen en bijhorende bekers aan de mensen uitgereikt.
En bij mensen thuisgebracht. (IVM Ziekte Afwezig)
De heer en mevrouw Ter Horst bedankt voor het leiden van deze avonden.
We zijn nog bezig met het realiseren voor korting bij Snackbar ’t West en Snackpoint,
Hier volgt later meer info over.
Graag zouden we een of twee mensen erbij willen hebben voor het ondersteunen
Van onze supportersvereniging SIOS.
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