
 
 

Jaarverslag van de vv Sellingen 

seizoen 2020-2021 

 
Het seizoen 2020-2021 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 

door COVID-19, een voetbaljaar om gauw te vergeten. 
 

Sellingen 1  

Het 1e elftal stond het seizoen 2020-2021 onder leiding van Geert Aalderink. Voor het 1e 
elftal een prachtig voetbaljaar tot zolang het duurde. In de voorbereiding werd er 2x 

gewonnen van respectievelijk ASVB en Bellingwolde en werd er gelijkgespeeld tegen 
Onstwedder Boys. In de beker campagne werd tegen Meeden, Veelerveen en Westerwolde 
gewonnen. In de eerste competitiewedstrijd werden de buren uit Ter Apel met 1-0 verslagen 

en begon het eerste elftal fantastisch aan de competitie. De tweede wedstrijd werd SC Erica 
met maar liefst 1-4 van de mat gespeeld. De derde en tevens laatste competitiewedstrijd werd 
met 2-2 gelijkgespeeld tegen op dat moment medekoploper Raptim uit Coevorden. Zo 

eindigde de selectie op een 3e plaats met 7 punten uit 3 wedstrijden.  
  

Sellingen 2 

Sellingen zondag 2 verloor alle wedstrijden die gespeeld werden met dikke cijfers. 
 

Sellingen 3  

Afgelopen seizoen is voor Sellingen 3 weer een kort seizoen geweest. Na vorig jaar in een 

afgebroken competitie als derde geëindigd te zijn, is dit seizoen nog dramatischer verlopen. 
Er zijn in totaal maar 3 wedstrijden gespeeld welke allemaal gewonnen werden en we stonden 
dan ook bovenaan. Maar net als vorig seizoen werd ook deze competitie weer afgebroken, 

reden Covid. De trainingsopkomst was altijd prima en we hadden dan ook de overtuiging dat 
we mee hadden gedaan om de prijzen. 

 
Zaterdag 2 

Sellingen zaterdag begon het seizoen met 3 zeges en alleen de laatste wedstijd voor de Corona 

onderbreking werd verloren van NWVV. 
 

Dames 1 

Afgelopen seizoen hebben we helaas niet kunnen voetballen, de corona speelde weer op en de 
wedstrijden werden eruit gegooid. Gelukkig mochten we blijven trainen maar ook daar kwam 

weer verandering in. Gelukkig hebben de dames de kop omhoog gehouden en altijd nog veel 
plezier in het voetballen gehad. De opkomst op de trainingen waren goed ondanks de 

maatregelen. Ook heeft het team nieuwe leden erbij gekregen en bestaat het team uit 22 
dames. 
Het damesteam kijkt vooruit naar een leuk voetbal seizoen en hopen dat alles wel doorgaat. 

 
Jeugdteams 

Het seizoen 2020-2021 is begonnen met drie jeugdteams in de competitie, te weten de Jo-11, 
de Jo-12 en de Jo-15. Daarnaast trainden de kabouters elke woensdag. Het seizoen werd na een 
aantal weken helaas alweer abrupt beëindigd vanwege het coronavirus. Zodoende valt er niet 

veel zinnigs te zeggen over de standen van onze jeugdteams. Aan het einde van het seizoen 
konden de meeste teams gelukkig wel weer trainen en werden een aantal wedstrijden gespeeld 

in de Regio-cup.  
 



 
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: C. van Vliet  
Ledenadministratie en donateurbestand: T. Meijer 

Webmaster: A. Huiting 
Jeugd coördinator: F.Pilon 

 
3. Ereleden 
Ereleden:  A. Busker 

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 2020-2021: 156 
Aantal leden eind seizoen 2020-2021: 126 
Verdeling van de leden: - senioren:  93 

 - jeugd:   25 
 - niet spelend:   8 
 

Sellingen nam het afgelopen seizoen met 8 teams deel aan de competitie t.w. 
Senioren: 3 teams op zondag en 1 team op zaterdag en 1 damesteam op vrijdag; 

Jeugd: 3 jeugdteams (JO-11, JO-12 en JO-15) + kabouters. 
 
 

De senioren kwamen uiteraard uit in een hele competitie.  
De JO-11, JO-12, JO-15 kwamen vanaf september t/m december uit in een najaarscompetitie. 
Helaas door het corona virus zijn deze competities nooit afgemaakt. Daarnaast is er ook nooit 

een voorjaarscompetitie opgestart vanwege het coronavirus. 
 
 

5. Donateurs 

Aantal donateurs begin seizoen 2020-2021: 85 

Aantal donateurs eind seizoen 2020-2021: 91 
 
 

6. Reclameborden 

Aantal reclameborden begin seizoen 2020-2021: 107 
Aantal reclameborden eind seizoen 2020-2021: 106 

Werving reclameborden en onderhoud en plaatsing: A. Klamer 
 
 

7. Kaartverkoop 
Kaartverkoop zondag: J. Wilts en B. Stenekes 
Terreinverloting zondag: T. Stenekes en D. Ophof 

Terreinverloting zaterdag:   
 
 

8. Training 
Trainer zondag 1 selectie: Geert Aalderink 

Trainer overige leden: D. Boerma  
Verzorger: vacature  
 



 
 

9. Elftalleiders en jeugdleiders 

Senioren: Zondag 1: B. Prins 

 Assistent scheidsrechter: D. Boerma 
 Zondag 2: H. De Jong 

 Zondag 3: D. Boerma 
 Zaterdag 1: S. Bos en H. Kroes 
 

Jeugd: Technisch coördinator:  F. Pilon 
 Jeugdvoorzitter:  F. Pilon 

 Keepertrainer:  B. Roelevink 
 JO-15:  M. Haverkamp Leidster: A. Wegman 
 JO-12:  Hans Penning (halverwege seizoen Y. Komduur).

 Leidster M. Dreves 
 JO-11:  Björn de Roo  Leidsters Y. Goeree en D. Molema 

 Kabouters  R. Boerma 
 
 

10. Kaarten 
Wegens het corona virus is het kaarten niet gespeeld. 

 
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. In 

het jaar 2020 is het hoofdveld gerenoveerd, helaas heeft het hoofdveld  in het seizoen 
2020/2021, ondanks de corona periode niet de aandacht/verzorging gekregen welke het 
hoofdveld nodig had. Hierdoor hebben er nogmaals werkzaamheden plaatsgevonden om het 

hoofdveld te herstellen. 
Tijdens de corona periode hebben een aantal bestuursleden en vrijwilligers de kantine verder 

veranderd in een sfeervolle en gezellig onderkomen. 
 

13. Hoofdsponsors 

Het afgelopen seizoen waren Wegman Transport, Natuurlijk Westerwolde, de 
Manueeltherapeut.com, Erdman Makelaardij, Hypotheken en Verzekeringen en Prins 
caravans onze hoofdsponsors.  

 
14. Nog enkele punten 

-  In november werd een Worstenactie gehouden. De bruto-opbrengst was ongeveer € 1.360,-.   
Ook heeft er een ballenactie plaatsgevonden, opbrengsten waren ± € 700,-. Dit heeft 
uiteindelijk 28 ballen opgeleverd voor de vereniging. 

-  Helaas konden door het corona virus ook de zomeravondmarkten niet plaats vinden waar   
normaal gesproken de vereniging aanwezig is met een kar waar verschillende dranken   

worden verkocht. 
 
 

 
 

http://manueeltherapeut.com/


 
 

-  De vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze vereniging en daarom wordt er jaarlijks een 
gezellige avond voor hen georganiseerd. Het afgelopen seizoen heeft deze niet plaats 

gevonden d.m.v. het corona virus. 
- In de vergadering van december 2020 heeft het bestuur besloten, in onderling overleg met 

trainer Geert Aalderink, het contract te verlengen.  
-  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 organiseert de vereniging de jaarlijkse Kerstbingo. Helaas kon deze niet 
plaatsvinden vanwege het corona virus. Tevens kon de voorjaarsbingo helaas ook niet 

doorgaan in verband met het corona virus. 
- Ook de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de vereniging voor leden en donateurs vond niet 

plaats vanwege het corona virus. 

- Helaas was er dit jaar ook geen paasvuur vanwege het corona virus. 
- Ook de rommelmarkt kon helaas niet plaatsvinden door corona. 

 
15. Financieel verslag 

Onze penningmeester heeft het financieel jaarrapport van het seizoen 2020-2021 

samengesteld. Het seizoen 2020-2021 is met een positief resultaat afgesloten. Echter geeft het 
wel een beetje een misleidend beeld. Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben we nog 

geen ‘normaal’ seizoen kunnen draaien. In het seizoen 2019-2020 moest het sportpark vanaf 
begin maart 2020 gedwongen de deuren sluiten. In het seizoen 2020-2021 moest het sportpark 
nog eerder de deuren sluiten, namelijk vanaf oktober 2020. Hierdoor zijn vele inkomsten 

misgelopen. Het seizoen 2019-2020 is met een behoorlijk negatief resultaat afgesloten. 
Daarom is het wellicht beter om het resultaat van beide seizoenen samen te nemen, in verband 

met het coronavirus dat in beide seizoenen ons parten heeft gespeeld, dan komen we per saldo 
op een negatief resultaat uit. Hieruit kunnen we opmaken dat corona ons dus wel degelijk 
heeft geraakt. Als we geen tegemoetkoming van de overheid in beide seizoenen hadden 

ontvangen en onze trouwe sponsoren beide seizoenen niet hadden betaald, dan was het verlies 
niet te overzien geweest. 

  
In seizoen 2019-2020 hebben we o.a. geïnvesteerd in een overkapping en een koffiecorner. 
Ook is er onderhoud aan het clubgebouw verricht (denk aan het opnieuw in de verf zetten van 

het clubgebouw en de aanpassingen aan de bar). Hiermee zijn we in seizoen 2020-2021 
verdergegaan door te investeren in een nieuw kassasysteem en een mobiele pin. De plannen 

zijn er om het clubgebouw nog verder te renoveren, maar hiervoor hopen we eerst op een 
‘normaal’ seizoen, want we hebben nu al 2 seizoenen 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 8 november 2021 de jaarrekening en verantwoording van het 
bestuur over het seizoen 2020-2021 onderzocht, dit is akkoord bevonden en heeft het bestuur 
voor het door haar gevoerde financiële beleid decharge verleend. 

 

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 alweer in de boeken bijgeschreven.  

 
 



 
 
Het corona virus heerst nog steeds rond dus het blijft afwachten hoe dit zich zal gaan 
ontwikkelen en of het amateurvoetbal na de jaarwisseling hun wedstrijden mogen blijven 

afwerken. Desalniettemin wenst het bestuur 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 2021 
 
 
 

Voorzitter: D.H. Wegman     Secretaris A.T. Tammenga 


