Jaarverslag van de vv Sellingen
seizoen 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 is weer ten einde en we zijn inmiddels al aan het nieuwe seizoen
begonnen. Terugkijken op het afgelopen seizoen kan geen kwaad en is volgens de statuten,
artikel 15, lid 2, zelfs een verplichting. In dit jaarverslag zullen we trachten om de
belangrijkste feiten en gebeurtenissen vast te leggen, zonder de bedoeling te hebben
volledigheid na te streven. Voor de voetbalvereniging Sellingen was het afgelopen seizoen
ondanks COVID-19, een sportief en goed voetbaljaar.
Sellingen 1
Het 1e elftal stond het seizoen 2019-2020 onder leiding van Boelo Dekker. De oefen- en
bekercampagne was om over naar huis te schrijven. Er werd geen wedstrijd verloren. In de
beker werd er met 4-0 van JVV gewonnen, werd er met 2-2 gelijk gespeeld tegen BNC en
was een 6-2 overwinning op Wedde voldoende om verder te bekeren. Helaas bleek DVC
Appingedam een maatje te groot.
Jammer genoeg bleek het goede gevoel van de oefen- en bekercampagne niet door te zetten in
de competitie. De eerste vier wedstrijden werden verloren van respectievelijk CEC, Twedo,
Erica en SVV’04. Toen raakten de mannen van Boelo Dekker in een flow. Het begon met een
2-1 overwinning op HODO, daarna een 2-3 overwinning bij Protos. Een fantastische 2-1
overwinning op Ter Apel. Jammer genoeg werd er bij Musselkanaal nog wel knullig met 1-0
verloren, hier had zeker meer ingezeten. Toen een 2-2 gelijkspel tegen HOC. Ook buurman
Westerwolde werd naar huis gestuurd met 0 punten, 4-2 winst. Een 3-4 overwinning bij
Weerdinge was de laatste driepunter van het jaar 2019. Eind januari werd titelkandidaat
Raptim met 2-0 naar huis gestuurd. Helaas werd de goede flow onderbroken door SC Erica.
Op Erica werd maar liefst met 4-1 verloren. Op 1 maart stond Weerdinge thuis (3-3) op het
programma met niet wetende dat dit de laatste wedstrijd van het seizoen bleek te zijn.
Eindstand seizoen 2019-200 was een gedeelde 8e plek na 14 gespeelde wedstrijden. In die 14
wedstrijden werden er 20 punten gepakt. 6 keer gewonnen, 2 keer gelijk en 6 keer verloren.
De mannen van Boelo Dekker scoorden 29 keer en kregen er 37 om de oren.
Sellingen 2
Een wisselvallig seizoen waarin er de ene week dik van ASVB thuis werd gewonnen en een
week later ook kansloos kon verliezen van Borger. Het team stond na aankondiging van
corona ergens in de middenmoot.
Sellingen 3
Dit seizoen is voor Sellingen 3 weer een leuk seizoen geweest, afgezien van de op 18 maart
2020 in gaande Corona pandemie. Er waren nog steeds kansen om kampioen te worden. Na
vorig jaar op de 5e plaats geëindigd te zijn, zijn we nu op een 3e plaats geëindigd. Dit is mede
te danken aan de goeie training opkomst. Je kan spreken van een stabiele top 5 ploeg.
De keurige 3e plaats werd genoteerd met maar 12 wedstrijden voetballen van de 24. Dit is
gerealiseerd door 8 keer te winnen, 1 keer gelijk te spelen en 3 keer te verliezen.
Zaterdag 1
Voor het zaterdag elftal was het doodzonde dat de competitie beëindigt werd door corona. Het
team stond bovenaan en was in een zinderende strijd om het kampioenschap verwikkeld met
VVS, WVV en SJS. Net voor de corona stop werd de vijfde kanshebber op de titel
Onstwedder Boys met 1-0 verslagen in Sellingen. Achteraf bleek dit voorlopig het laatste jaar
in een Groningse klasse.

Dames 1
Het seizoen van de dames begon weer in de 7 x 7 competitie op de vrijdagavond. In deze
competitie zaten v.v. Buinen, FC Ter Apel ’96 en JVV. De vrijdagavonden waren wederom
goed gevuld en met veel plezier gespeeld.
In het tweede seizoenshelft was de competitie al bekend maar helaas is deze competitie nooit
van start gegaan. Dit doordat de corona tijd aanbrak.
Op 6 maart waren de dames uitgenodigd om mee te doen aan een toernooi bij ASVB in
Blijham. Het was een leuk toernooi en de dames eindigden op een verdienstelijke 6 e plek van
de 12 teams die meededen. Dit was tevens ook de laatste activiteit wat de dames hebben
gehad.
Jeugdteams
We zijn het seizoen begonnen met vier jeugdteams, te weten de Jo-10, de Jo-11, de Jo-13 en de
Jo-16. Daarnaast is er met kaboutervoetbal gestart in de loop van het seizoen. Helaas stopten
een aantal spelers bij de Jo-16 gedurende het seizoen. Zodoende was het (jeugd)bestuur
genoodzaakt om de Jo-16 op te heffen. Na de winterstop is er met behulp van de spelers van
Jo-13 zodoende een Jo-14 opgericht. Helaas heeft de jeugd na de winterstop niet veel
wedstrijden kunnen spelen vanwege het welbekende coronavirus. Voor de winter behaalden de
jeugdteams vaak goede resultaten. Onder leiding van enthousiaste trainers (en een
keeperstrainer) kon de jeugd gelukkig wel blijven trainen ten tijde van corona.

1. Samenstelling van het bestuur
Dagelijks bestuur:
E. Wegman (voorzitter)
A. Tammenga (secretaris)
T. Meijer (penningmeester)
Leden van het bestuur: A. Huiting, F. Pilon, D. Boerma, C. van Vliet en A. Smook
2. Secretariaat
Algemeen secretaris: A. Tammenga
Wedstrijdsecretaris: Chrissy van Vliet
Ledenadministratie en donateurbestand: T. Meijer
Webmaster: A. Huiting
Jeugd coördinator: F.Pilon

3. Ereleden
Ereleden:
A. Busker, J. Heun en H. Meijer.
Leden van verdienste: G. Goossens, W. Meijer, H.W.H. Scheper, J. Veninga, P. Smit,
B. Santing en J. Bergman
4. Leden
Aantal leden begin seizoen 2019-2020:
Aantal leden eind seizoen 2019-2020:
Verdeling van de leden: - senioren:
- jeugd:
- niet spelend:

188
156
96
44
16

Sellingen nam het afgelopen seizoen met 9 teams deel aan de competitie t.w.
Senioren: 3 teams op zondag en 1 team op zaterdag en 1 damesteam op vrijdag;
Jeugd:
4 jeugdteams ( JO-10 t/m JO-16). Na winterstop 3 jeugdteam + kabouters

De senioren kwamen uiteraard uit in een hele competitie.
De JO-10, JO-11, JO-13 en JO-16 kwamen vanaf september t/m december uit in een
najaarscompetitie. Na de winterstop is de JO-16 komen te vervallen en is er met behulp van
JO-13 een JO-14 opgericht. Aan de hand van de stand in de najaarscompetitie wordt door de
KNVB een nieuwe indeling gemaakt voor de voorjaarscompetitie die loopt vanaf maart t/m
mei. Helaas door het corona virus zijn deze competities nooit afgemaakt.
5. Donateurs
Aantal donateurs begin seizoen 2019-2020:
Aantal donateurs eind seizoen 2019-2020:

86
85

6. Reclameborden
Aantal reclameborden begin seizoen 2019-2020: 118
Aantal reclameborden eind seizoen 2019-2020: 107
Werving reclameborden en onderhoud en plaatsing: A. Klamer
7. Kaartverkoop
Kaartverkoop zondag:
J. Wilts en B. Stenekes
Terreinverloting zondag: T. Stenekes en A. Braam
Terreinverloting zaterdag: A. Busker-Meijer
8. Training
Trainer zondag 1 selectie: Boelo Dekker
Trainer overige leden:
D. Boerma
Verzorger: vacature
9. Elftalleiders en jeugdleiders
Senioren: Zondag 1:
Zondag 2:
Zondag 3:
Zaterdag 1:
Assistent scheidsrechter:

Jeugd:

Technisch coördinator:
Jeugdvoorzitter:
Keepertrainer:
JO-16:
JO-13:
JO-11:
JO-10:
Na de winterstop
Jo-14:
Kabouters

B. Prins en J. Buining
H. De Jong en B. Prins
D. Boerma
S. Bos
D. Boerma

F. Pilon
F. Pilon
B. Roelevink
J. Louwes – na winterstop opgeheven
W. Prins en A. Wegman – na winterstop Jo-14
D. van Vliet en M. Dreves
H. Penning, Y. Goeree en D. Molema
W. Prins
R. Boerma

10. Kaarten
Wegens corona is het kaarten niet uitgespeeld.

11. Beheer sportterrein, kleedgebouw, kantine en materialen
Speelklaar maken velden:
H. de Jong J. Huiting en A. Klamer
Schoonmaken kleedlokalen: M. en L. Bos
Materialen (ballen/netten e.d.): A. Klamer
Personeel kantine:
roulatiesysteem van vrijwilligers
Schoonmaken kantine:
F. van Vliet en A. van Vliet
Inkoop kantine:
J. en R. Bos

12. Onderhoud gebouwen en terreinen
Alle gebouwen op het sportpark zijn inmiddels volledig in bezit van onze vereniging. Jaarlijks
ontvangt de vereniging van de gemeente een bedrag voor energie, zakelijke heffingen en
onderhoud. Het laatste benodigde onderhoud is nog op kosten van de gemeente uitgevoerd.
Zo is de vereniging in samenspraak met de gemeente afgelopen mei begonnen met de
renovatie van het hoofdveld. Normaal gesproken zouden deze werkzaamheden starten na het
einde van de competitie maar vanwege het corona virus kon dit naar voren worden gehaald.
Het hoofdveld is compleet over de kop gehaald en voorzien van nieuwe drainage buizen
waardoor de waterafvoer op het veld wordt bevorderd. Daarnaast is er een nieuwe grondlaag
opgekomen en is er nieuw gras gezaaid. Dit alles is uitgevoerd door Bouma Sport en Groen
B.V. in opdracht van de gemeente Westerwolde.
Tevens heeft de vereniging een overkapping naast de kantine gerealiseerd. Deze is geplaatst
door Gardendreams. Om de drukte te verspreiden tijdens de wedstrijden rondom het eerste
elftal heeft de vereniging een koffiehok onder de overkapping gebouwd. Met dank aan Hero
Boerma en een aantal vrijwilligers.
Ook de kantine heeft een kleine metamorfose ondergaan. Mede door een bijdrage van een
aantal bestuursleden en vrijwilligers is de kantine veranderd in sfeervolle en gezellig
onderkomen.
13. Hoofdsponsors
Het afgelopen seizoen waren Wegman Transport, Natuurlijk Westerwolde, de
Manueeltherapeut.com en Prins caravans onze hoofdsponsors.

14. Nog enkele punten
- In april zou een Worstenactie worden gehouden maar door het corona virus is deze
uitgesteld.
- Helaas konden door het corona virus ook de zomeravondmarkten niet plaats vinden waar
normaal gesproken de vereniging
- De vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze vereniging en daarom wordt er jaarlijks een
gezellige avond voor hen georganiseerd. Het afgelopen seizoen vond die plaats op 2
november 2019.
- In haar vergadering van november 2019 heeft het bestuur besloten, in onderling overleg met
trainer Boelo Dekker, het contract te verlengen. Boelo had op dat moment dispensatie tot 30
juni 2020 en had zich ingeschreven voor de cursus TC2, welke nodig is om een derdeklasser
te mogen trainen/coachen
- We zijn nog steeds op zoek naar een verzorger die en op de dinsdagavond als ook op de
zondag aanwezig is bij wedstrijden van ons 1e elftal.
- Medio december 2019 organiseerde de vereniging de jaarlijkse Kerstbingo. De opkomst was
groot. Veel gezelligheid en een volle kantine. Hoewel het niet de intentie is van de bingo
levert een dergelijke avond met zoveel deelnemers toch een leuk bedrag op voor de clubkas.
De voorjaarsbingo kon helaas ook niet doorgaan in verband met het corona virus.
- Op zondag 5 januari 2020 was de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de vereniging voor
leden en donateurs. Zoals altijd opnieuw een gezellige middag.

- Medio januari werd duidelijk dat de trainer Boelo Dekker een toelatingsexamen voor TC2
niet heeft gehaald waardoor er door de vereniging of naar een andere trainer moest gaan
kijken of naar een oplossing te zoeken om toch door te kunnen met Boelo. Helaas leek dit
niet mogelijk. Uiteindelijk heeft het bestuur een aantal sollicitatie gesprekken gevoerd en is
er in maart 2020 het besluit genomen om Geert Aalderink aan te stellen als nieuwe trainer
voor het seizoen 2020-2021.
- Helaas was er dit jaar geen paasvuur vanwege het corona virus.
- Ook de rommelmarkt kon helaas niet plaatsvinden door corona.

15. Financieel verslag
De penningmeester heeft het financieel jaarrapport van het seizoen 2019-2020 samengesteld.
Het seizoen 2019-2020 is met een fors negatief resultaat afgesloten.
Dit komt o.a. door het investeren in de overkapping en koffiecorner, het onderhoud aan de
kantine (denk aan het opnieuw in de verf zetten van het clubgebouw en de aanpassingen aan
de bar), nieuwe kleding voor alle teams en de viering van het 75-jarig jubileum.
Daarnaast hebben wij te maken gehad met een behoorlijke inkomstenderving door de
coronacrisis. Ondanks dit blijkt dat de V.V. Sellingen nog steeds een gezond draaiende
vereniging is.
De kascommissie heeft op 9 november 2020 de jaarrekening en verantwoording van het
bestuur over het seizoen 2019-2020 onderzocht, dit is akkoord bevonden en heeft het bestuur
voor het door haar gevoerde financiële beleid decharge verleend.
Vanwege de huidige maatregelen omtrent COVID-19 is het niet mogelijk om met een groep
samen te komen en de financiële stukken te bespreken.
Voor degene die toch graag inzage wil in de financiële stukken dient zich hiervoor op te
geven door een mail te sturen naar penningmeester@vvsellingen.nl vóór 11 december 2020.
16. Slot
Om een voetbalclub te kunnen besturen, heb je de medewerking nodig van een groot aantal
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers gaat het niet. Het bestuur van de vv Sellingen is dan ook blij
en trots dat we nog steeds de meeste functies kunnen bezetten. De vereniging wil al deze
vrijwilligers bijzonder erkentelijk danken voor hun inzet.
Uit het financieel jaarverslag van onze penningmeester T. Meijer blijkt, ondanks het corona
virus, dat de vv Sellingen nog steeds een gezond draaiende vereniging is.
Inmiddels is de competitie weer van start gegaan en zijn de eerste overwinningen en
nederlagen al weer in de boeken bijgeschreven. Zoals bij een ieder bekend, is er voor een
tweede maal een stop in het amateur voetbal door een tweede corona golf. Het blijft
afwachten hoe dit zich zal gaan ontwikkelen en of het amateur voetbal na de jaarwisseling
weer van start zal gaan. Het bestuur wenst iedereen die verbonden is met de vereniging een
gezond, sportief en prettig seizoen toe en hoopt dat de spelvreugde en de sportiviteit de
boventoon zullen voeren.
Sellingen, 1 december 2020

Voorzitter: D.H. Wegman

Secretaris A.T. Tammenga

