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•

Het nieuwe jaar is al niet zo nieuw meer en toch worden we nog steeds gehinderd door het Covid-19
virus. Dat maakt dat we onze geliefde sport maar zeer beperkt kunnen uitoefenen. Wedstrijden tegen
andere clubs zijn nog steeds verboden. Toch is de KNVB bezig om alternatieven te zoeken bijvoorbeeld
door in regioverband voetbalwedstrijden te organiseren, zodra dat weer mogelijk is. In de krant kun je
lezen dat sommige clubs daar al mee bezig zijn. Ook SEH doet daaraan mee.  Blijf daarom de website en
de andere communicatiekanalen binnen onze club in de gaten houden.

•

Een van de dingen die we missen is het gebruik om onze jubilarissen te
huldigen tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Altijd weer leuk om onze trouwe
leden in het zonnetje te zetten.Om de jubilarissen toch ook dit jaar de aandacht te geven zijn ze persoonlijk door een delegatie van het bestuur op het
privéadres bezocht om daar de jubileumoorkonde en een bos bloemen uit
te reiken. Een zeer gewaardeerde geste zo blijkt. Foto’s en een overzicht van
de jubilerende leden vind je hier.

•

Volgens de statuten van SEH moet er na elk seizoen door het bestuur rekening en verantwoording van
het gevoerde (financiële) beleid worden afgelegd aan de leden. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering. Vanwege de coronabeperkingen hebben we deze nog niet kunnen organiseren. Het
bestuur acht de mogelijkheid van het houden van een Algemene leden Vergadering ‘op afstand’ geen goed
alternatief. Veel leden hebben hier geen ervaring mee of hebben niet de middelen om mee te kunnen
vergaderen. Bovendien zijn de mogelijkheden om met elkaar te discussiëren in zo’n setting te beperkt.
Voorlopig is echter het fysiek vergaderen in grote groepen verboden. Het bestuur heeft daarom gemeend
om de leden in het kort te informeren over hoe de club er financieel voor staat, het verslag van de kascommissie te delen en ook om de jaarverslagen via deze nieuwsbrief bekend te maken.  Deze stukken tref
je verderop in deze nieuwsbrief aan.Voor vragen over de financiën hierover kun je terecht bij penningmeester Otto Teule: penningmeester@vvseh.nl. Voor overige vragen kun je terecht bij de secretaris Henk
van Gelder:  secretaris@vvseh.nl.

•

Overigens: wist je dat we voor de verlichting van onze velden +/- 2800 euro, - per kwartaal aan elektriciteitsgebruik betalen? Als je dat weet dan laat je het licht toch niet onnodig aan staan? Zomaar een greep
uit de vaste kosten die we als vereniging hebben.
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•

Voetballen is leuk. Zeker ook als je dat bij SEH doet. Maar daar komt meer bij kijken. Onze club kan alleen functioneren als de organisatie goed is, er voldoende trainers en leiders zijn, maar ook als de accommodatie op orde is. Een van de noodzakelijke taken is het schoonhouden van onze kleedruimtes. Best
een hele klus om dat te doen, maar met een georganiseerde aanpak goed te doen. Dat heeft ook Tonnie
Hofmeijer de laatste jaren laten zien. De kleedkamers zien er na zijn ‘behandeling’ altijd weer prima
uit. Echter, hij vindt het tijd dat nu iemand anders deze taak van hem overneemt. Vandaar dat er nu een
vacature voor schoonmaker kleedruimtes is. Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding gebruikelijk.
In het verleden is gebleken dat het ook prima te doen is door meerdere personen. Meld je aan, in overleg
is er veel mogelijk! Voor informatie kun je terecht bij bestuurslid Herman van Ommen: beheerszaken@
vvseh.nl of telnr. 06-51507478.

SEH financieel verslag seizoen 2019/2020 en vooruitblik 2020/2021
Het seizoen 2019/2020 is ook in financieel opzicht een bijzonder seizoen geweest. Aan het begin van het
seizoen werd onze accommodatie klaar gemaakt voor de toekomst en vervolgens kwam de corona-crisis.
Beide gebeurtenissen zijn terug te vinden in de jaarrekening.
De verbouwing is in de balans zichtbaar door de stijging van de post materiële vaste activa. Dit zijn de gedane
investeringen verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen (onder andere van de Vrienden van
SEH en de Supportersvereniging). Omdat een deel van de verbouwing is gefinancierd met een lening van de
Rabobank, zien we die lening ook terug in de balans. Wat verder opvalt in de balans is dat het banksaldo is
toegenomen. Dit komt door het geld dat we van de gemeente Heerde hebben ontvangen voor het verhelpen
van achterstallig onderhoud in het kader van de privatisering.
Door de corona-crisis is de kantine in maart dicht gegaan en is pas in juli weer geopend. We hebben het afgelopen seizoen dus een aantal maanden geen kantine-omzet gehad. Omdat de kantine in de maanden daarvoor uitstekend heeft gedraaid is het omzetverlies ten opzichte van het seizoen 2018/2019 gelukkig beperkt.
Door subsidies en bijdragen van de rijksoverheid, de gemeente Heerde, de KNVB en de Stichting Buitensport
Heerde hebben we de kosten weten te beperken. Wel zijn de afschrijvingen toegenomen als gevolg van de
verbouwing. Onder aan de streep blijft een klein positief resultaat over. Gelet op de corona-crisis kunnen we
daar tevreden mee zijn.
Het is moeilijk om een voorspelling te doen voor het seizoen 2020/2021. Natuurlijk hebben we een begroting opgesteld en inmiddels weten we dat de kantineomzet zwaar tegen zal vallen. Dit betekent dat de jaar           
rekening over het seizoen 2020/2021 een flink verlies zal laten zien. Zo gauw het weer kan en mag zullen we
samen de mouwen op moeten stropen om dit verlies aan te zuiveren!

Kascontrole 2020 – vv SEH
Op maandag 7 december 2020 hebben wij in een samenzijn met penningmeester Otto Teule de boekhouding
van onze vereniging gecontroleerd. Hierbij hebben wij gekeken naar de jaarrekening, balans, exploitatie-     
rekening en achterliggende verantwoording.
Wij hebben geconstateerd dat onze penningmeester een compliment verdient voor de wijze waarop alles
wordt gedocumenteerd. Ook mogen we concluderen dat het bestuur van onze vereniging haar uiterste best
doet om elke (financiële) tegemoetkoming in deze economisch zware tijden naar binnen te halen.
Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering dan ook om aan de penningmeester, de heer Otto Teule,
decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De Kascommissie,
Allard de Jong
Marthijn van der Steege
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Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020
Inleiding
Het valt nog niet mee om een jaarverslag van de activiteiten van onze voetbalclub op te stellen. Er gebeurt
zoveel dat het ondoenlijk is om deze in een leesbaar verslag op te nemen. Het jaarverslag beperkt zich daarom slechts tot enkele hoofdzaken. De rest valt te lezen in de diverse nieuwsbrieven gedurende dit seizoen en
de mededelingen op de SEH-website.
Covid-19
Wat hebben we een memorabel seizoen meegemaakt! In de historie van onze
club is het nog niet eerder voorgekomen dat een voetbalseizoen niet kan worden
uitgespeeld. Noodgedwongen heeft de KNVB de competitie na 7 maart 2020 stil
moeten leggen vanwege de coronapandemie. Er konden geen trainingen meer
worden gehouden en het sportpark ging hermetisch op slot. Vanwege besmettingsgevaar kon er niet gevoetbald worden en samenkomen van grote groepen
werd verboden. Diverse geplande activiteiten op ons sportpark konden daarom
geen doorgang vinden. Onze kantine voorraden werden geminimaliseerd. Voor
het eerst sinds jaren is er geen presentatiegids.
Onze gemeente werd zwaar door het virus getroffen. Er waren veel doden te betreuren en veel mensen zijn
ziek geweest. Bijna ieder lid van onze vereniging kent wel een of meerdere slachtoffers. Een heel donkere
periode in onze geschiedenis.
Deze periode van ‘lockdown’ werd versoepeld toen we op 6 mei 2020 onze trainingen weer voorzichtig
mochten hervatten, zij het met veel voorzorgsmaatregelen omgeven. Dat geldt ook voor bezoekers van onze
club. De gebruikelijke zomerstop om iedereen even bij te laten komen is dit seizoen overgeslagen. De kantine
bleef in deze periode – zij het beperkt – open. De competitie voor het seizoen 2020-2021 is wel weer begonnen (inmiddels na enkele competitiewedstrijden vanwege verspreiding van het coronavirus weer gestaakt). Er
kan alleen nog in beperkte mate getraind worden.
Sluiting van het sportpark betekent ook inkomensverlies. De vaste
kosten lopen immers wel door. Door diverse (financieel) ondersteunende maatregelen van de overheid en ook de KNVB hebben we
het hoofd boven water kunnen houden en zijn we als club nog steeds
financieel gezond. Zie hiervoor het financiële jaarverslag van onze
penningmeester, elders in deze nieuwsbrief.
Het bestuur heeft door middel van het uitgeven van extra nieuwsbrieven de leden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.
Vernieuwingen clubhuis
In het afgelopen seizoen is de verbouwing en modernisering van het clubhuis afgerond. Het zit er allemaal
weer eigentijds uit. Een groot project dat door de inzet van vele leden en de ondersteuning door subsidies van
de overheid en van sponsoren goed is verlopen. We hebben er door alle beperkingen nog niet volop gebruik
van kunnen maken, maar dat komt nog wel.
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Bestuurlijk
Bestuurlijk gezien is het afgelopen seizoen anders verlopen. Er is veel minder vergaderd en er is heel veel tijd
gaan zitten in het ad hoc oplossen en organiseren van verschillende (corona) situaties, met name na 6 mei.  
Dat betekent onder andere dat er achterstand is opgelopen in de uitvoering van het beleidsplan.
Grote consequenties heeft dat nog niet gehad en vallen ook niet te verwachten. Diverse commissies hebben
(achter de schermen) hun werkzaamheden kunnen voortzetten.
Hoe verder?
De corona-pandemie is nog niet voorbij en de nabije toekomst blijft onzeker. Het virus slaat nog steeds in
alle hevigheid toe en inmiddels is duidelijk dat we ook in het seizoen 2020-2021 de competitie niet kunnen
afmaken. Actueel zijn de vragen zoals: Kunnen bijvoorbeeld het sportpark en ons clubhuis binnenkort weer
normaal open? Wanneer kunnen we een ALV houden? Hebben we dan op den duur voldoende (financiële)
draagkracht om onze club te laten functioneren? Dat zal mede afhangen van het gedrag van ons
Nederlanders, waardoor we het virus onder controle kunnen krijgen. Wat wel zeker is dat veel van onze
vrijwilligers wordt verwacht.  
Henk van Gelder
Secretaris vv SEH

Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2019-2020
Het seizoen 2019-2020 zal ongetwijfeld de boeken in gaan als het meest bijzondere en, wellicht ook, moeilijkste van de afgelopen jaren. Een start zoals we die kennen met weer veel gemotiveerde en enthousiaste jeugdspelers en hun begeleiding. Volledige bezetting van alle functies en bijbehorende leeftijdscategorieën binnen
het jeugdbestuur zorgen ervoor dat de lijnen kort zijn van speler, speelster, ouder/verzorger en begeleiding
richting contactpersoon.
Het groeiende aantal teams door splitsing van leeftijdsgroepen en blijvende doorstroming vanuit de Veldhuis
League4Kidz zorgt altijd voor flinke uitdagingen voor ieder team een trainer en leider te vinden. Dat dit elk
seizoen toch weer lukt is een compliment waard. Een grote vereniging als de onze kan niet zonder deze inzet.
Het najaar 2019 is dan ook prima afgesloten met ook weer de gebruikelijke activiteiten zoals we die kennen:
de Koekactie, Sinterklaasviering, Team van de Week & de Teamdag. Kort na de jaarwisseling, en voor we in
de corona-maatregelen belandden, heeft ook het Zwemfestijn nog plaatsgevonden.

Vanaf het moment dat we geconfronteerd werden met de sluiting van ons sportpark en er dus niet getraind
en gespeeld mocht worden begon het overleg en beraad. Lange tijd, en nog steeds, veel onzeker en vaak
gebaseerd op hoop. Vanaf het moment dat er weer onder strikte regels getraind mocht gaan worden zijn we
als vereniging daar uiterst serieus mee omgegaan en hebben uitgebreid alles aangepast en ingericht. Alles
zodat verantwoord sporten mogelijk was.
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In ons zwaar getroffen Heerde misschien wel extra belangrijk.
Vele vrijwilligers hebben zich in die periode fantastisch ingezet. Elke avond gedurende enkele maanden is er
een bezetting van twee, drie personen geweest die zorg droeg voor een corona-proof sportpark. Festiviteiten
en activiteiten hebben er dus ook niet meer plaats kunnen vinden. Het seizoen eindigde met de hoop dat er
na de zomervakantie weer uitzicht was op langzaam terug naar een normalere situatie… We weten inmiddels
waar we staan op dit moment.
Namens het jeugdbestuur,

Jaarverslag Senioren seizoen 2019-2020
De seniorenteams bij vv SEH bestonden afgelopen seizoen uit de elftallen 1 tot en met 6, dames 1, de 35plus groep en de recreanten. Afgelopen seizoen vond de indeling van de teams 2019/2020 plaats op basis van
kwaliteit (selecties), maar ook door onderling overleg tussen de leiders.
Ruim voor het nieuwe seizoen wordt overleg gepleegd tussen de selectietrainers, Hoofd Jeugd Opleidingen en
de VTC (vereniging technische commissie). Deze stellen de selectieteams samen.
Met de jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor een selectieteam worden gesprekken gevoerd en
overleg geplaatst in een van de lagere seniorenteams.
De afgelopen twee jaar hebben we het onder 23 elftal nieuw leven ingeblazen. Het proces dat we hebben
opgestart met de selectietrainers van de jeugd vanaf 017 tot en met onze 1e elftal trainer gaat hopelijk de
komende jaren vruchten afwerpen. Behalve dat dit team een interne competitie speelt, trainen deze spelers
ook regelmatig met elkaar.
De leiders van de senioren vergaderen frequent en ondersteunen elkaar waar nodig is. De seniorenteams
stellen zich constructief op om gedurende het seizoen keuken- en bardiensten te draaien.
Het is een ieder bekend dat we het afgelopen seizoen een bijzonder jaar hebben gekend vanwege COVID-19.
De competities zijn vroegtijdig stilgelegd waardoor we geen kampioenen of degradanten kunnen melden.
Overigens wel sneu voor ons derde elftal, zij stonden bovenaan toen de competitie werd stilgelegd.
Bij het eerste elftal hebben we afgelopen seizoen afscheid genomen van Pascal Diender en John van de Vosse.
In de persoon van Edwerd Schuring en Damian Scholten hebben we onze staf voor het aankomende seizoen
weer compleet.
Het tweede elftal stond afgelopen seizoen onder leiding van Edwin Benning. De overige teams werden
getraind door Bertus ter Velde en Bert Bagerman. De dames werden getraind en begeleid door Martin Borreman.
De vrijdagavonden worden nog altijd ingevuld door de 35-plus groep en de recreanten maken nog altijd lol
op de woensdagavond en de zaterdagmiddag.
Speciale vermelding in dit jaarverslag is dat Kees Stolk afscheid heeft genomen, na vele jaren de medische
staf te hebben geleid. Afgelopen jaren heeft Kees hier vele uren aan besteed naar ieders tevredenheid. We zijn
hem daarvoor veel dank verschuldigd!
Gert Toon,
Bestuurslid senioren/VTC
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