
Verslag jaarvergadering 20 september 2016 

 

 

1) Opening door de voorzitter 

Tom heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering. Wederom valt het op Prinsjesdag.  

Een bijzonder woord van welkom is er natuurlijk voor onze aanwezige ereleden: Herman Pampiermole, 

Jan Dorsthorst, Aloys Raben en Joep Dorsthorst. Gerard Koldeweij is helaas niet aanwezig. 

Ook een hartelijk welkom is er voor onze leden van verdienste. Dat zijn er inmiddels al een behoorlijk 

aantal. Tom noemt hen even: Arno Wiegerinck, Gerrit Oonk, Bennie ten Barge, Jolanda Scholten-Bent, 

Geert ten Dolle, Henk Mulder, Paul Koldeweij, Hennie Esselink, Felix Raben, Wim Klanderman, Herman 

Beekman, Herman Pampiermole, Bert Geessink, Gé te Koppele en Aurelia Elsinghorst.  

Tom blikt nog even terug op een voor hem turbulent verlopen jaar. Een jaar met lichamelijke 

ongemakken, afstand moeten nemen van het werk als voorzitter, om vervolgens voorzichtig de draad 

weer op te pakken. En nu, een jaar later, draait alles weer als vanouds en kan hij deze avond zelf weer 

leiden. In vogelvlucht neemt hij ons nog even mee door het afgelopen jaar en benoemt een aantal 

dingen die hem dat jaar bij gebleven zijn. 

Zo is er in het bestuur het afgelopen jaar het een en ander veranderd en met de komst van Judith, 

Bennie, Hans en Anita. De taken zijn herverdeeld en we moesten even afstemmen op elkaar. Inmiddels 

draait dit naar wens, maar zo zegt Tom, ik heb zo af en toe moeite om dit enthousiaste stelletje wat af te 

remmen. Onze vergaderingen duren steeds vaker meer dan anderhalf uur omdat iedereen wel ergens 

druk mee is en ons daar over van op de hoogte houdt. Ook zijn er steeds nieuwe ideeën die we op 

willen pakken en dat maakt het werken met deze “club bestuurders” erg plezierig. Zo is Anita nauw 

betrokken bij de dames, is Judith met grote regelmaat hier te vinden voor de jeugd, zijn Hans, Bennie 

en Joop met de vernieuwde sponsorcommissie druk aan het werk om alles goed te regelen en is Juul 

druk doende met de PR-website en met de hulp van Geert ten Dolle met ons nieuwe digitale systeem 

op de tv’s. En good old Herbert verzorgt de administratie, geeft kritische voetnoten bij de trainingen en 

wedstrijden en weet elke keer weer een goed verslag te maken van onze vergaderingen….en dat 

binnen 24 uur aan te leveren. En dan zorgen Bennie en Joop, samen met de onderhoudsgroep, voor 

alle klussen/werkzaamheden van ons mooie complex. 

Het afgelopen jaar had Tom naast zijn taak als voorzitter, een andere taak, namelijk die van voorzitter 

van de TC. Zelf vond hij het niet fijn om met een dubbele pet op te lopen, want het kan je soms in een 

lastig parket brengen. Gelukkig heeft hij deze taak over kunnen dragen aan Roy Koldeweij. Roy had 

hier al wel eerder oren naar, maar omdat hij het afgelopen seizoen nog trainer/coach van het 2e elftal 

was, kon dat niet eerder. Inmiddels heeft hij de voorzittershamer overgenomen en is achter de 

schermen enorm druk geweest om de voetbalomstandigheden voor de selectie elftallen, maar zeker 

ook voor de lagere teams en alle jeugdteams te verbeteren. Na veel overleggen met de trainers van de 

eerste selectieteams bij de heren, onze dames-, jeugd- en keeperstrainer en medische specialisten, 

heeft hij iets moois laten ontstaan. Zo traint de 1e selectie gezamenlijk met 3-4 trainers, zijn er goede 

afspraken gemaakt over de doorstroming van de jeugdspelers naar de selectie teams en is er nu een 

duidelijke medische lijn ontstaan, waar we als Meddo trots op mogen zijn. Tom licht nog kort het 

document van Roy toe. Dit document is ook op onze website te vinden. Tenslotte is hij de TC ook aan 

het verjongen en neemt Rick Krabben de plek van Henri Zieverink over en volgt Timon Klanderman zijn 

vader Joop op. 

Nu zijn de voorwaarden om goed te presteren aanwezig, dus nu is het aan de dames, heren en 



jeugdspelers om er een prachtig seizoen van te maken. Waar het bij de junioren een mooi seizoen was 

met als hoogtepunt het dubbele kampioenschap van de A en B, viel het bij de senioren het afgelopen 

seizoen allemaal wat tegen, o.a. door de vele blessures en hier en daar wat pech. Zijn voor dit jaar de 

verwachtingen hoog gespannen? Ja …wel een beetje. En als selectieteams moet je dat ook 

uitspreken…we willen het liefst kampioen worden en als dat niet lukt, wel zo hoog mogelijk eindigen, 

met goed voetbal en veel plezier. Tom, en het voltallige bestuur, wensen iedereen hier veel succes bij.  

Het einde van het seizoen kenmerkte zich, net als voorgaande jaren, met de zoektocht naar nieuwe 

begeleiding bij de verschillende teams. Het was weer een hele klus om alle plekken gevuld te krijgen, 

zowel bij de senioren als ook bij de junioren. Tom heet alle nieuwe leiders en trainers van harte welkom 

en wenst hen veel plezier toe bij hun nieuwe uitdaging. 

Goed om te vermelden is het belangrijke werk dat St. ’t Konder voor sc. Meddo verricht. In goed overleg 

met hen kunnen materialen goedkoper aangeschaft worden, verdienen we veel aan de grote 

hoeveelheid zonnecollectoren op het dak en reserveren zij voldoende zodat we over 25 jaar de 

kleedaccommodatie weer (zouden) kunnen vervangen. 

Financieel hebben we een prima jaar gehad, waarover Hans jullie straks meer zal vertellen. Dat stemt 

ons positief, want hiermee worden de vele inspanningen die verricht worden, goed beloond. 

Allereerst wil Tom graag een groot compliment geven aan de autocross groep. Zij zetten zich enorm in 

om er elk jaar iets moois van te maken. Dit jaar, met extra NK ronde, werd helemaal een groot succes. 

Ook vraagt hij speciaal aandacht voor het volgende: het blijkt elk jaar ontzettend moeilijk om spelende 

leden te vinden, die op de dag van de autocross, een paar uurtjes vrijwilligers werk willen verrichten. 

Tom vindt dat onbegrijpelijk, en hij doet dan ook een dringend beroep op een ieder om daar zijn/haar 

verantwoordelijkheid in te nemen. Het scheelt iedereen (dit jaar) wel € 20,- jaarlijks aan contributie. 

Ook begrijpt hij niet dat we niemand kunnen vinden die één avond per 6 weken kantine dienst kan 

draaien van 7 tot 11 uur op de dinsdag avond. Dat betekent dat (jeugd)bestuursleden dit werk moeten 

doen, terwijl zij al meer dan voldoende voor de club doen. Jammer! 

Aangekomen bij de kantine, iedereen is inmiddels de nieuwe shirts wel opgevallen en de nieuwe 

kantinemedewerksters. We zijn enorm blij dat zij dit willen doen. Iedereen 4-5 uurtjes in de 4-5 weken. 

Dan blijft het ook leuk om te doen.  

Tom sluit af met het benoemen van een mooie, succesvolle en gezellige activiteit. De VriendenLoterij 

kwam op ons pad. Er is al veel over verteld en we willen graag alle vrienden van Meddo bedanken voor 

hun deelname. Want hiermee steunen jullie de club en is de Vrienden Loterij een meer dan goede 

vervanger/opvolger van de oud papier actie. In mei 2017 zullen we waarschijnlijk nog een tweede 

belronde gaan houden, om mensen te benaderen die we dit jaar niet aan de lijn gehad hebben. 

Hier laat hij het bij en we gaan over naar het volgende agendapunt. 

 

2) Notulen jaarvergadering van 15 september 2015. 

Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. 

 

3) Jaarverslag van de jeugdsecretaris. 

Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. 

 

4) Jaarverslag van de secretaris. 

Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. 

 



5) Jaarverslag van de penningmeester. 

Hans neemt ons mee door de financiën van het afgelopen jaar. Met behulp van een PowerPoint 

presentatie wordt een en ander duidelijk uitgelegd. De eerste pagina stemt tot tevredenheid bij de 

voltallige vergadering, het eigen vermogen is toegenomen met maar liefst € 28209,00. 

Hij duikt hier ten overstaan van de vergadering nog wat verder in en laat ons zien hoe de diverse baten 

tot stand zijn gekomen. Hij heeft een verdeling gemaakt en zo is het voor een ieder duidelijk wat de 

kantine, de autocross, de acties etc. hebben opgebracht. Ook de kostenkant wordt op die manier 

duidelijk in beeld gebracht. 

Een speciaal woord van dank heeft hij voor Tonnie Klein Gunnewiek, die er achter de schermen voor 

heeft gezorgd dat er een jaarrekening, een balans en een begroting voor het komende jaar is 

gerealiseerd. 

 

6) Verslag kascontrolecommissie. 

De controle is uitgevoerd door René te Winkel en Bert Geessink, Menno Meekes was reserve. René 

deelt de vergadering mee dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 

 

7) Vaststellen begroting 

Hans had dit punt al behandeld onder a.p. 5. Begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. Hier 

komt ook het voorstel ter tafel om te gaan reserveren voor eventuele grotere uitgaven. Roy Koldeweij 

komt met het voorstel om dit te koppelen aan een onderhoudsbegroting. Dit voorstel wordt 

aangenomen. In de praktijk gaan we met terugwerkende kracht reserveren. Over het afgelopen 

boekjaar zal 20% van de winst deze bestemming krijgen. 

 

8) Vaststellen van de contributie. 

In het verleden is door de vergadering besloten dat de contributie jaarlijks met een x-percentage wordt 

geïndexeerd. Door het goede resultaat van dit jaar wordt het percentage voor het komende seizoen 

vastgesteld op 0,0%. 

 

9) Bestuursverkiezing. 

Herbert Navis en Joop Klanderman zijn periodiek aftredend en beiden herkiesbaar. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten gemeld en beiden worden herkozen. 

 

10) Verkiezing kascontrolecommissie. 

Aftredend zijn Bert Geessink en René te Winkel. Gekozen wordt Aurelia Elsinghorst. De commissie 

bestaat nu uit Menno Meekes, Wilfried Pierik en Aurelia Elsinghorst. 

 

11) Mededelingen en aanvullende punten. 

Tom heeft nog een drietal mededeling.  

1e : De KNBV heeft weer aangegeven gebruik te willen maken van ons complex voor de training van de 

D-jeugd. Zij komen weer een aantal dagen op ons complex. 

2e : Er is een nieuwe kledinglijn, deze is verkrijgbaar bij Leugemors. 

3e : Het log van Sc. Meddo kent twee varianten. Op de kleding het logo met het schildje en op 

briefpapier het ronde logo. 

 



12) Rondvraag 

Hier wordt door niemand gebruik van gemaakt. 

 

13)  Sluiting. 

Tom sluit de vergadering. Na een korte pauze gaan we verder met punt 

 

14) Huldiging van jubilerende leden. 

 Als eerste neemt Judith het woord. Voordat zij een aantal mensen gaat huldigen, wil zij nog even stil 

staan bij vorig seizoen. Zowel de A als de B jeugd hebben hun kampioenschap mogen vieren. Een hele 

prestatie van de spelers, leiders en trainers, waar we als club trots op mogen zijn. Natuurlijk mogen we 

de sponsoren van de beide teams, Mulder en Ten Damme, niet vergeten te bedanken, want zij hebben 

ervoor gezorgd dat de het team qua eten en drinken niets te kort is gekomen. Allemaal nog hartelijk 

dank hiervoor. 

Aan het eind van het seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van Björn Zweerink, maar 

gelukkig hebben we een goede trainer en leider voor de A jeugd terug gekregen. Dat is Edsel Inees. Wij 

wensen hem heel veel succes en voetbalplezier bij Sc Meddo. Rob Bouwman is gestopt als lid van het 

jeugdbestuur, maar wij hebben inmiddels een vervanger en dat is Dion Boeijink. 

Dit seizoen zijn wij gestart met 9 jeugdteams. De benamingen zijn allemaal veranderd en dat is voor 

iedereen nog even wennen. Dus voor het gemak houdt Judith het vanavond nog even op de oude 

benamingen.                                                                                                                                               

Voor die 9 jeugdteams hebben we inmiddels zo’n 45 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om de jeugd 

aan het voetballen te houden. En daar zijn natuurlijk erg blij mee. Judith bedankt daarvoor iedereen 

hartelijk. 

Dan vraagt ze de volgende mensen om even naar voren te komen: Marcel Mokkink, Frans te Molder, 

Joop Klanderman en Haico Mulder. 

Laurens Halleriet, Jolanda Scholten, Vincent Ros, Lia Mulder en Rob Bouwman hebben ook een 

uitnodiging gekregen, maar zij konden er helaas niet bij zijn. 

In het kort vertelt Judith iets over een ieder van hen: 

 

Marcel Mokkink: 

 10 jaar actief voor de jeugd, meegegaan met Luuk en Tom 

 Trainer van de E geweest 

 Leider van de D 

 Leider en grensrechter van de B en vorig seizoen kampioen geworden 

 

Frans te Molder 

 Veel wedstrijden gefloten in de C de B en A (hoeveel….?) 

 Meegegaan met het team van Robin en Jordi als scheidsrechter 

 Aangegeven te stoppen, maar gelukkig nog steeds inzetbaar als we te kort komen 

 

Joop Klanderman 

 Vaste scheidsrechter binnen de jeugd. 

 Veel wedstrijden van de B gefloten (er even tussenuit vanwege knieoperatie)  

 Nu vaste scheidsrechter bij de A 

 Groot succes met FIFA toernooi in de kantine voor de jeugd 



 

Haico Mulder 

 Betrokken sponsor van de A (VIP uitstapje Twente) 

 Jeugd voorzien van warmloopshirt 

 Trainer van de E 1 geweest (kampioen geworden) 

 Scheidsrechter van de D2 geweest 

 Invaller voor een trainer of voor een leider 

Een attentie wordt door Judith aan alle vier uitgereikt. 

 

Vervolgens neemt Tom weer het woord. 

Dit jaar kunnen we 7 leden huldigen die al vele jaren lid zijn van onze vereniging. Zo hebben we twee 

25-jarige leden, zijn er twee 40-jarige leden en tenslotte zijn er ook drie 50-jarige leden. 

Allereerst de 25 jarige leden. Helaas is André Elsinghorst niet aanwezig dus alleen Marco Raben wordt 

toegesproken. In het kort wordt de loopbaan van Marco bij Sc. Meddo doorgenomen. Bij Marco speelt 

de vraag of hij al niet langer dan 25 jaar lid is van Sc, Meddo. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn maar 

Marco is er vanwege zijn studie een aantal jaren tussenuit geweest. Een huldiging vindt echter alleen 

plaats bij een aaneen gesloten periode. Tom haalt ook nog even de andere passie van Marco, het 

autocrossen, aan. Dit seizoen heeft hij het kampioenschap op een haartje na gemist. 

Als dank voor zijn 25 jarige trouwe lidmaatschap en als kleine waardering krijgt Marco de 

wereldberoemde speld van Meddo op het revers gespeld. Een bijzonder emotioneel moment, dat we 

ook vast leggen op de gevoelige plaat, zodat je dit moment nooit zult vergeten en het in een mooie lijst, 

in de woonkamer kunt ophangen, volgens Tom. 

Dan zijn de 40-jarige leden aan de beurt. Naar voren komen Huub Kersten en Fons Koldeweij.  

Huub werd op 1 juni 1976 lid van onze club gelijk met Fons, maar Fons werd wederom lid. Fons is er 

één jaartje tussenuit geweest, bij Grol, waar hij, naar nu blijkt niet één wedstrijd in het eerste gespeeld 

heeft. 

Huub voetbalde voornamelijk als verdediger in het 2e en 3e elftal. Door een blessure moest hij de 

voetbalschoenen aan de wilgen hangen en de laatste jaren hebben we hem niet zoveel meer gezien, 

ook al omdat hij al lange tijd in Borculo woont. Volgens mede bestuurslid Bennie weten we dat je nog 

steeds hand en spandiensten verleent bij de CC92 en (en dat is een beetje jammer) fanatiek aanhanger 

bent van FC Twente. 

Van Fons is het arsenaal aan anekdotes wat groter. Kort samengevat de rede van Tom: “Wij hebben 

samen getraind, gevoetbald, was jij samen met Herbert trainer van het tweede elftal en jij voetbalde en 

coachte tot vorig seizoen zelfs nog voor onze club. Toen ik vertelde wie er allemaal gehuldigd werden, 

kwamen allerlei sterke verhalen voorbij…zelf kan ik me nog goed herinneren dat jij altijd krakend over 

het veld liep, omdat jij er een vuilniszak onder droeg. Met een speciale reden. Dan het mooie verhaal 

dat jij tijdens het nederlagentoernooi, tegen het 1e elftal, alle reserveballen leeg liep lopen, waardoor zij 

minder konden scoren. 

Van het 5e kwamen de verhalen dat jij bij Erix in de rust een kroketje ging eten en toen niet meer terug 

kwam, dat jij je warming up bij Winterswijk onder de heaters deed en dat je bij GSV in voor verwarmde 

kleding ook nog te laat op het veld kwam. Wat mij van jou ook op het netvlies blijft staan, is dat 

prachtige schot dat je in de benen had/hebt. Daar kon ik wel jaloers op worden”.  

Huub en Fons, namens sc. Meddo worden jullie bedankt voor jullie trouwe lidmaatschap en mogen we 

jullie zo’n prachtige kei als herinnering mee geven.  



Tot slot de jubilarissen, die al een halve eeuw lid van onze club zijn. Gerrit Hendriksen, Theo en Bennie 

ten Barge wordt gevraagd om naar voren te komen. 

Ook voor hen heeft Tom lovende woorden: 

 

“Beste heren… 

Toen ik deze avond aan het voorbereiden was probeerde ik mijn herinneringen op te halen om iets 

leuks of bijzonders over jullie te kunnen vertellen. En dat viel nog niet mee, want van de een kan ik veel 

meer vertellen dan over de ander. Dat komt omdat ik met de een veel meer samen gewerkt heb, dan 

met de ander. 

Bij Gerrit komen herinneringen boven toen ik zelf nog een jeugdspeler was en als keeper samen ging 

voetballen met die man met die snor, die achterin als laatste man zijn mannetje wel stond. En hierbij het 

motto had…ik heb de bal of de man. Maar mij daarnaast prima opving als jonge keeper. Ook ben je 

enkele jaren leider en trainer van ons derde elftal geweest. Uit wel ingelichte kring heb ik vernomen dat 

je ooit eens een comeback gemaakt hebt bij Ratum, maar dat dit van zeer korte duur was, omdat je 

opnieuw geblesseerd raakte. Uit diezelfde bron heb ik vernomen dat je ooit eens een prachtige en 

legendarisch eigen doelpunt bij Willem Assink hebt gemaakt. Het moet een hele mooie zijn geweest.  

Jarenlang heb je ook het Meddo Magazine rond gebracht (nu nog steeds?) en hoewel je dan niet meer 

voetbalde en niet zo vaak meer op ’t Konder te vinden bent, ben je al die jaren wel trouw lid gebleven. 

Bij Theo ten Barge denk ik altijd aan dat linker been. Wat een prachtige trap zat/zit daar in. Ik was/ben 

groot fan van Willem van Hanegem en die had een prachtige trap in zijn linker pootje, maar dat kon jij 

ook. Zo uit stilstand, legde jij de ballen bij de aanvallers op de stropdas. Ook herinner ik me dat jij niet 

zo’n snelle verdediger was, maar wel bijna altijd op de goede plek stond. Dat getuigt van veel inzicht en 

kwaliteit. Ook ben jij vele jaren vlagger geweest, en ik dacht vooral bij het tweede elftal. Jij deed dit naar 

eer en geweten en dat werd jou door de verdedigers niet altijd in dank afgenomen. Ook hield jij van 

gezelligheid en na de wedstrijd een lekker biertje drinken hoorde ook bij jouw voetbal activiteiten. Door 

een knieblessure moest jij stoppen met voetballen, maar bent al die jaren wel trouw lid van onze club 

gebleven. 

Bij Bennie denk ik vooral aan het begeleiden en leiden van teams. Meer dan 25 jaar ben jij leider bij één 

van onze jeugdteams geweest en daarna ook nog vele jaren fanatiek vlagger bij de dames. Je was altijd 

zeer betrokken bij dit team en als de dames verloren hadden was jij net zo teleurgesteld of boos als de 

dames zelf. Ook ben je vele jaren controlepost bij de keiloop. In 2010 ben je door de club al benoemd 

tot lid van verdienste voor je grote inzet. Nu huldigen we jou voor je trouwe lidmaatschap. 

 

Beste heren, 

Sc. Meddo bedankt jullie voor jullie trouwe lidmaatschap bij onze club en ik mag jullie een speciale pen 

met inscriptie als mooie herinnering aan dit bijzondere moment overhandigen”. 

 

Met deze woorden van Tom was het officiële deel van de avond voorbij. Menigeen bleef nog even om 

na te praten onder het genot van een drankje. 

 


