
SDV: een club met ballen 

We houden er allemaal van: de bal, maar je moeten ze 

buiten het veld ook ergens laten… Omdat het heen en 

weer lopen door keuken en kwijt raken van ballen, hesjes 

enz ons al een tijd een doorn in het oog is hebben we een 

structurele oplossing voor dit probleem getroffen in de 

vorm van een ballenrek naast de hoofdingang en direct 

naast de ballenpomp. Marcel en Ton van de Veteranen 

hebben dit met liefde gebouwd en we hebben het 

uiteraard in onze clubkleuren geverfd. De komende weken 

zullen alle teams behalve het 1e en de Veteranen dan ook 

een vak toegewezen krijgen wat je kunt afsluiten met een 

(cijfer)slotje zodat je als team zelf verantwoordelijk bent 

voor de opslag van je spullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelichting financieel seizoen  2019/2020 en 2020/2021  

Deze informatie zou normaliter in een ALV worden 
gedeeld, maar dat kan door corona niet, maar we zijn 
natuurlijk graag transparant over de financiële situatie en 
de eerder gevraagde 50 euro coronabijdrage. 
Net zoals voor elk individu, zowel binnen onze club, als 
iedereen in Nederland, gaf de situatie rondom corona niet alleen 
vraagtekens over wat je nog wel of niet kon doen, maar ook op financieel 
opzicht. Maar natuurlijk ook voor de club SDV. 



In april hebben de penningmeesters een analyse gedaan van hoe we er 
voor stonden i.c.m. corona, en hebben we ook de TOGS regeling 
aangevraagd. Dit was lang niet genoeg om het omzetverlies voor 
normaal gesproken de beste maanden van het seizoen te dekken. 
Tevens waren de verschillende reserves van de club al besteed door het 
oude bestuur om het clubhuis te verbeteren. We wisten op dat moment 
ook niet welke uitgaven voor de huur van Sportbedrijf Rotterdam of het 
lidmaatschap bij de KNVB er wel of niet gedaan moesten worden in de 
maanden dat de vereniging gesloten zou zijn. 
Alle financiële informatie en de plannen hieromheen hebben we ook 
gedeeld met de aanvoerders in april. Om zowel het seizoen qua 
liquiditeit positief uit te kunnen gaan (alles boven 0 Euro) en voor het 
volgende seizoen 2020-2021 een kleine reserve te verkrijgen, hebben 
we het voorstel gedaan een maand eerder te beginnen met het innen 
van de contributie voor 2020-2021, als ook eenmalig een verplichte 
bijdrage te vragen aan ieder lid die ook lid was in 2019-2020 van 50 euro 
bovenop het contributiebedrag van 2019-2020, met het minimum van het 
reguliere contributiebedrag van 210 Euro (wat met ingang van dit 
seizoen ook voor nieuwe leden geldt). 
Later bleek ook gelukkig dat we vanuit die verbouwingen nog een 
subsidie aanvraag konden doen, die we ook gekregen hebben, echter 
wel pas in juni. Ook hebben we 3 maanden geen KNVB lasten gehad, 
als ook, wetende vanuit de informatie van nu, 6 maanden geen 
huurkosten bij het Sportbedrijf. 
De gemeentelijke subsidies voor de shirts van de sponsordeal met 
Robey en om onze communicatiemogelijkheden te verbeteren d.m.v. de 
website zijn ook verkregen, maar met een goed onderbouwd verhaal, en 
deze zullen ook weer uitgegeven worden in het nieuwe seizoen aan het 
daarvoor bestemde doel. 
Waar het op neer komt is dat SDV met bovenstaande informatie met een 
eigen vermogen van een kleine 6000 euro geëindigd is 2019-2020 (niet 
de liquiditeit, deze was door de eerdere inning van de contributie en de 
subsidies hoger natuurlijk). Waren we de inning niet eerder begonnen, of 
hadden we de subsidies of steunmaatregelen niet verkregen, dan was dit 
beeld geheel anders geweest. Dat eigen vermogen is natuurlijk ook 
nodig voor onvoorziene problemen zoals CV-ketels en het sparen voor 
grotere lange termijn investeringen aan ons gebouw. 
Maar omdat dit wel zo was zijn de afgelopen maanden met de 
meevallers diverse noodzakelijke verbeteringen gedaan en worden deze 
de komende maanden nog verder doorgevoerd. De lekkende toiletten, 
het rookhok wat vanwege overheidsregels moest worden omgebouwd tot 
terras waarmee we binnen de coronaregels ook meer zitplaatsen 



creëren, de verwarmingen in de kleedkamers (regeling), de waterdruk bij 
de douches enz. 
Voor het seizoen 2020-2021 willen we het eigen vermogen opnieuw 
verhogen met ongeveer 5000 euro door de andere helft van de 
coronabijdrage, zodat er na het seizoen 2020-2021 er weer een gezonde 
vereniging staat die tegenvallers op kan vangen. 
Dit is de financiële situatie van SDV op hoofdlijnen. Op dit moment wordt 
gewerkt aan de balans van 2019-2020 voor de interne kascontrole en de 
controle bij de KNVB. Ook de begroting voor 2020-2021 is gereed.  
Wil je meer informatie, dan kan je je wenden tot Remko via 
penningmeester@vvsdv.nl of 06-14110509 

  

 

 

 

Corona en SDV 

Vanaf volgende week als de officiële KNVB 
wedstrijden weer beginnen zal er ook 
gecontroleerd worden op het naleven van de 
RIVM richtlijnen op voetbalclubs. Om hoge 
boetes of zelfs sluiting te voorkomen is het van 
groot belang dat we ons allemaal hieraan 
houden. Het protocol in de bijlage spreekt en 
willen we jullie op het hart drukken goed door te 
nemen, twee zaken willen we er even uitlichten : 
- niet meer dan 6 man tegelijkertijd in een 
kleedkamer en niet meer dan 2 tegelijkertijd 
douchen. De aanvoerder van het team krijgt een 
rooster waarop hij de zestallen kan indelen 
- in de kantine staan een bewust beperkt 
aantal stoelen. Die dienen op de aangewezen 
plekken (zie foto) te blijven staan ivm de 1.5 

meter en als die allemaal bezet zijn kun je dus niet meer in de kantine 
plaats nemen. Buiten (ook op het terras) geldt logischerwijs ook de 1.5 
meter regel 
 
Het naleven van de regels is behalve voor onze gezondheid van cruciaal 
belang om hoge boetes en zelfs sluiting van de club te voorkomen! 
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Tot slot nog even een relevant over dit onderwerp uit de media wat een 
indruk geeft van de uitdagingen waar alle voetbalclubs mee te dealen 
hebben. 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5178582/coronavirus-
hakt-erin-bij-voetbalclubs-we-hebben-twee-weken-alles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan weer beginnen! 

Na de nodige (onderlinge) oefenwedstrijden zijn 

we klaar om komend weekend weer te beginnen 

met een bomvol bekerprogramma met 

thuiswedstrijden van het 1e, 2e, 4e, 7e, 10e en de 

Veteranen. 

We gaan er ondanks de uitdagende 

omstandigheden weer een prachtig seizoen van 

maken met hopelijk een vliegende start komend 

weekend. 
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Nieuwe teams UPDATE 

Tot onze grote vreugde hebben we alsnog een damesteam toegevoegd 

aan onze vereniging. Deze dames gaan onze clubkleuren verdedigen in 

de zaal. Meer teaminfo en introductie van deze nieuwe leden volgt in de 

volgende nieuwsbrief. 

  

 


