
 

 

 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering Sc. Meddo 
dinsdag 15 september 2020 

 

 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

Tom opent de vergadering traditiegetrouw op de 3e dinsdag in september.  

Prinsjesdag. Hij begroet in totaal 72 leden. 
Een bijzondere avond in een rare tijd. We zitten niet in onze vertrouwde kantine omdat 

we daar maar zo’n 30 gasten kunnen ontvangen. Maar gelukkig konden we terecht bij 
Spiekerman, waar we gastvrij ontvangen zijn. Dank ! 
Een mooi moment om kort terug te kijken op ons jubileumjaar en een korte inkijk te  

nemen in het nieuwe seizoen 2020-2021 waar de competities op het punt staan te 
gaan beginnen en waarover nog veel onzekerheden zijn. 
 

Een bijzonder woord van welkom is er natuurlijk voor onze ere leden: Gerard  
Koldeweij, Herman Pampiermole, Jan Dorsthorst, Aloys Raben, Joep Dorsthorst en  

Geert ten Dolle. Het is fijn om jullie hier te zien en bewonderenswaardig hoe trouw 
deze avond door jullie bezocht wordt. Dat wordt door ons allen zeer gewaardeerd.  
 

Dat vinden we uiteraard ook van de aanwezigheid van onze leden van verdienste: 
Gerrit Oonk, Geert ten Dolle, Henk Mulder, Paul Koldeweij, Hennie Esselink, Felix  

Raben, Wim Klanderman en Herman Pampiermole. Welkom!! 
 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering 17 september 2019 
Geen op- of aanmerkingen. 

 
3. Jaarverslag van de jeugdsecretaris 

Geen op- of aanmerkingen. 

 
4. Jaarverslag van de secretaris 

Geen op- of aanmerkingen. 

 
5. Jaarverslag van de penningmeester 

Op zijn welbekende manier loodst Hans ons door de cijferbrij. Door de bekende 
oorzaak is er een klein verlies gedraaid. Dit is echter niet zorgelijk. 

 

6. Verslag van de kascontrolecommisse 
De controle is uitgevoerd door Jos ten Barge en Mike Kersten. Er zijn geen  

onregelmatigheden aangetroffen. 
 

7. Vaststellen van de begroting. 

Hans licht de begroting toe, m.n. het bedrag dat begroot is voor de personeelskosten.  
Dit komt ten goede aan het jeugdbeleid om daar een goede organisatie te kunnen 
neerzetten. Vanuit de TC geeft Roy hierop nog een korte toelichting. 

 
8. Vaststellen contributie 

De contributie wijzigt niet. 
 



 
 

Tot slot bedankt Hans Tonnie Klein Gunnewiek die op de achtergrond hem bijstaat in 
het opmaken van de jaarrekening en de begroting. 
 

9. Bestuursverkiezing  
Dit jaar hebben we één aftredend en herkiesbaar en één aftredend en niet herkiesbaar  
bestuurslid. 

Allereerst Hans Aartsen. Aangezien zich geen tegen kandidaten gemeld  
hebben, houdt dat in dat Hans nog minimaal 3 jaar lid van ons bestuur zal blijven en  

uiteraard de financiën voor zijn rekening zal blijven houden. Gefeliciteerd en fijn dat je  
blijft! 
 

Dan heeft Wencke Schurink al een ruime tijd geleden aangekondigd dat ze helaas  
moet stoppen met haar werkzaamheden als bestuurslid. Ze gaat een nieuwe opleiding  

volgen (PABO) en het ontbreekt eenvoudig aan tijd om, naast de studie, de trainingen 
en privé activiteiten, genoeg tijd vrij te maken om haar werk als bestuurslid goed  
te kunnen doen. Een begrijpelijke en verstandige keuze, maar erg spijtig voor ons en  

Sc. Meddo! 
Tom spreekt Wencke nog kort toe. Hij geeft aan dat zij 2 jaar lang vol overgave en 
zeer kundig haar bestuurstaken voor haar rekening heeft genomen en we vinden het  

dan ook enorm jammer dat ze gaat stoppen. Hierdoor stijgt meteen de gemiddelde 
leeftijd van ons bestuur, nu ons jongste lid gaat stoppen. We willen je graag bedanken  

voor je inzet met een kleinigheidje en een applaus van onze leden. 
Hoewel we meerdere mensen benaderd hebben, is er op dit moment nog geen  
vervang(st)er voor Wencke gevonden. We blijven zoeken en mocht iemand zich  

geroepen voelen of de ambitie hebben om dit prachtige bestuur te komen versterken.  
Wij houden ons aanbevolen! En we zijn toe aan verjonging…dus jongelui! Het is een 

mooie en dankbare uitdaging om mee te werken in ons bestuur. 
 

 

10.  Verkiezing kascontrolecommissie 
Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Silvia Ubbink, Mike Kersten en  

Wilfried Pierik 
 

11. Mededelingen en aanvullende punten. 

Normaliter kijken we op deze avond altijd terug op het afgelopen seizoen, waarbij we 
de hoogtepunten en successen nog even de revue laten passeren. Maar dit jaar is het 
uiteraard allemaal anders. Door corona is alles in een ander daglicht komen te staan en 

staat onze maatschappij er ineens helemaal anders voor. Waar we als mensen vaak 
gebaat zijn bij een vaste herkenbare structuur, regelmaat en vastigheden, zaten we 

ineens (en nog steeds) in een rare en soms onwerkelijke situatie. Waar onze regering 
sturing probeert te geven aan deze lastige situatie, zien we iedereen worstelen met de 
1,5 meter regel, de teststraten, de 10 dagen quarantaine en het weer oplopend aantal 

besmettingen. Waar gaat dit heen, vraagt iedereen zich vast en zeker regelmatig af. 
Helaas krijgen we daar voorlopig nog geen antwoord op en we moeten ons steeds 

weer aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. 
 
Als bestuur proberen we voor Sc. Meddo steeds weer de juiste beslissingen te nemen, 

waarbij we vaak en veelvuldig met elkaar overleggen. Wat kan en mag wel? Wat is 
verstandig voor onze club en hoe houden we het prettig en gezond? Zo hebben we 
helaas moeten besluiten om geen gast teams toe te laten in onze kantine, omdat we 

net genoeg ruimte hebben voor onze eigen teams en bezoekers. Die gaan toch voor! 
Dat alles is een héle uitdaging en vraagt veel geduld, flexibiliteit en inzet van 

velen…van de trainers tot de kantine medewerkers. Van spelers tot de 



onderhoudsgroep en van de bestuursleden tot de jeugd. En hoewel het niet altijd 
gemakkelijk verloopt, wil ik iedereen graag bedanken voor zijn of haar positieve 

medewerking en begrip in deze moeilijke tijden.  
 
In ons logo staan de in elkaar slaande handen in een oneindige cirkel. Een mooi 

symbool voor de samenwerking in onze club en ik hoop en verwacht dat we er met z’n 
allen positief in blijven staan om onze mooie club goed door deze moeilijke tijden heen 
te krijgen. 

 
Uiteraard is het dan ook enorm spijtig dat we op 3 en 4 juli ons 60 jarige jubileum niet 

hebben kunnen vieren. Een mijlpaal in onze clubgeschiedenis hebben we aan ons 
voorbij moeten laten gaan. Met hulp van één van onze creatieve en actieve 
jeugdleden, Wout Hoog Antink, hebben we iedereen nog wel kunnen verrassen met 

een mooie Sc. Meddo sleutelhanger. Mooi gemaakt en een echt collectors item, die aan 
menig sleutelbos terug te vinden is, maar daarbij is het echter gebleven. Maar 

goed…niet langer getreurd! Laten we blij zijn dat iedereen nog gezond is, ons 
verheugen op het komende seizoen en daarbij de wens uitspreken dat we in juli 2021 
alsnog ons jubileumweekend kunnen gaan organiseren en vieren! 

 
Ter ere van ons 60 jarige jubileum heeft de sponsorcommissie besloten een speciaal 
shirt te laten ontwerpen. En het is bijzonder om te vermelden dat één van onze eigen 

leden, Kirsten Esselink verantwoordelijk is voor het nieuwe eigentijdse ontwerp, met 
een aantal accenten die doen terugdenken aan de roots van onze club.  

 
Uiteraard is de basis van het nieuwe tenue een groen shirt, witte shorts en witte 
sokken. Bij de oprichting van onze club speelde men in een groen shirt met witte V op 

de borst. Dit element hebben we laten terug komen in het jubileumshirt. Inmiddels ligt 
er ook een compleet nieuwe kledinglijn klaar (waar bij er gekozen is voor het merk 

Stanno), die je kunt bekijken op onze site en bestellen via Leugemors… en dat voor 
een zéér aantrekkelijke prijs. 
 

In het weekend van 26 en 27 september worden bij alle teams de shirts officieel 
uitgereikt en worden de teams allemaal in het nieuw gestoken, corona proof, op de 

foto gezet. 
 
Dan wil ik graag onze dank uitspreken naar de TC, die zeer actief geweest is en veel 

heeft georganiseerd en gerealiseerd. Zo hebben zij weer een prima trainersstaf vast 
weten te leggen. We zijn blij met onze nieuwe hoofdtrainer Björn Zweerink en zijn 
nieuwe fanatieke assistent trainer Jeroen Jolink. Ook is het aanblijven van Nico 

Geerdink en Henri Zieverink bij het 2e team en de onverwachte komst van Sander 
Overkamp als trainer bij het derde elftal een goede ontwikkeling. Bij de A jeugd is Dion 

Boeijink onze nieuwe trainer en is de medische ondersteuning weer fantastisch 
geregeld. Hennie Zeevalk volgt Rob Anvelink op als keeperstrainer. 
Ook de medische staf gaat compleet mee het nieuwe seizoen in. In de TC zijn een 

aantal personele wijzigingen, Laurens Halleriet verlaat de TC en Lia Mulder, Mike 
Kersten en Wijnand Hoog Antink treden toe tot de TC. 

 
Het regelen van scheidsrechters is en blijft een lastige uitdaging, ook voor onze nieuwe 
coördinator Menno Meekes. Hij vroeg met klem om dit probleem nogmaals onder jullie 

aandacht te brengen. Voor de Winterswijkse Voetbal Federatie moeten we wekelijks 
vaak één scheidsrechter “leveren” en krijgen wij een scheidsrechter van een andere 
vereniging toegewezen. Gelukkig zijn er enkele leden die wel in Meddo willen fluiten, 

maar de spoeling is dun. We hebben al regelmatig opgeroepen om ons daarmee te 
helpen, maar het blijft lastig om het wekelijks gevuld te krijgen. De kans wordt steeds 

groter dat teams bij toerbeurt een scheidsrechter moeten leveren, om het voetballen 



op zaterdag en zondag mogelijk te maken. 
 

Dan komt Tom nog even terug de start van ons zaterdagteam. Een héle fanatieke 
groep voetballers, die zich naast het voetballen, ook zeer verbonden voelt en gedraagt 
bij onze club. Zo hebben zij de afgelopen maanden veel dingen zelf geregeld (leiders, 

sponsoring, trainingen etc.) en brengen zij veel leven in de brouwerij. Een spannende 
maar mooie ontwikkeling voor onze club. Je ziet deze tendens, steeds meer 
zaterdagvoetbal, in onze regio enorm groeien en wij hopen door hierin mee te gaan, 

tegemoet te komen aan de wensen van onze (nieuwe)leden. Wel hebben we 
afgesproken dat op zondag de prestatieteams actief blijven. De recreatie teams spelen 

ook op zondag, maar vanaf dit seizoen dus ook op zaterdag. 
 
Ook vermeld Tom nog dat de sluitingstijden van onze kantine opnieuw hebben vast 

gesteld. Dit betekent dat we op donderdagavond om 00.30 uur, op zaterdagavond om 
19.00 uur en op zondagavond om 18.30 uur sluiten. En we verwachten dat iedereen 

dan ook buiten is, zodat de kantine medewerkers ook “op tijd” naar huis kunnen gaan. 
 
Verder heeft niemand nog een mededeling.  

 
12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

  
13. Sluiting 

Tom sluit de vergadering. 
 
14. Huldiging jubilerende leden 

Bijgevoegd zijn de toespraken van Tom en Judith. 
Helaas waren Ab Hijink en René Dorsthorst niet aanwezig. 

 
 
Namens het bestuur en het jeugdbestuur willen we ook dit jaar weer 2 mensen 

bedanken die de afgelopen 5 jaar zich in hebben gezet voor de jeugd van Sc. Meddo. 
Bennie Droppers en Job te Molder. 

Bennie, naast bestuurslid van Sc Meddo, zet jij je al 10 jaar in voor onze jeugd. Zo heb  
je op de zaterdagen vele wedstijden van de E-tjes gevloten en de laatste paar jaar ben 
je vaste vlagger bij JO15.  Als je een keer niet kon, dan was dat geen probleem, want  

jij zorgde er altijd zelf voor dat er een vervanger was geregeld. Met  
woorden: “Bij Bennie hoef je nóóit ergens achteraan”. 

 
Job daarentegen…… 

Job is niet zo van de planning en regelzaakjes. Waarom zou je ook als je 2 lopende 

agenda’s tot je beschikking hebt. Kim voor thuis en Judith voor op de voetbal. 
Even zonder gein Job, wij zijn ontzettend blij wat je allemaal voor de jeugd doet. Je  

bent  de afgelopen 5 jaar trainer en leider geweest van verschillende jeugdteams. Nu  
voor 3e jaar achter elkaar leider en vlagger van JO17. Je bent nooit te beroerd om een  
training over te nemen als iemand niet kan en je denkt altijd heel goed mee als we  

weer op zoek zijn naar nieuwe trainers en leiders. 
Bennie en Job, ontzettend bedankt voor jullie inzet en aangezien jullie beter zijn in bier 

drinken dan in schrijven, dit jaar géén pen, maar een bon van Spiekerman. 
Bedankt! 
 

25 jaar: 
 
Johan ten Damme:  



Beste Johan. Fijn dat je er bent en de laatste tijd weer met enige regelmaat te 
zien bent bij onze club. Ik heb begrepen dat jij in jouw 25 jarige lidmaatschap 

vooral gevoetbald hebt in het 3e en 4e elftal. Uit zeer betrouwbare bron heb ik 
vernomen dat jij met jouw lange en soms uitschuifbare benen vooral in de aanval 
hebt gespeeld. En jij was dan “soms” gevaarlijk met jouw kop als spits van deze 

teams. Daar kan ik me iets bij voor stellen, want als ik samen met jouw in de 
45+ (waar je op dit moment je wedstrijdjes weer speelt) zie ballen, zie ik dat 
soms ook gebeuren. Maar ik heb ook begrepen dat jouw echte kwaliteiten 

misschien wel het beste uitkwamen in de kantine. Je bent een gezellige gast, die 
altijd in is voor een grap, een leuk verhaal en gezelligheid en de hoogte punten 

uit jouw voetbal carrière waren dan ook de nieuwjaarsrecepties en 
huistoernooien. Een blessure maakte helaas een einde aan deze succesvolle 
voetbalcarrière, maar nu speel je in het voor- en najaar je wedstrijden weer bij 

het sterrenteam van de 45+ en ben je op de zondagen regelmatig bij de mini’s 
te vinden samen met je Puck. Leuk om te zien dat onze oud spelers met hun 

kinderen weer bij de club terug komen. Naast deze sportieve vermeldingen 
mogen we vooral niet vergeten te vermelden dat jullie bedrijf al vele jaren trouw 
sponsor is van onze club en menig team voorziet van mooie kleding en tassen. 

Daar zijn we uiteraard blij mee en ik wil jou en je broers daar nogmaals voor 
bedanken. Ook willen we je bedanken voor je trouwe lidmaatschap en je 
aanwezigheid hier. Dan mag ik je nu de ere speld geven als blijk van onze dank. 

 
  

40 jaar: 
Jeroen van Houten:  

Beste Jeroen. Goed om je te zien. Waar we elkaar de afgelopen jaren nauwelijks 

zagen, kwamen we elkaar de laatste tijd op allerlei plekken ineens tegen. Zo 
zagen we elkaar bij ons in de straat, maar hadden we ook een uitgebreid 

gesprek bij de ROVA, toen we allebei wat vuil weg brachten. Een bijzonder 
moment                       
Jij bent lang geleden begonnen bij de jeugd en daarna heb je voornamelijk 

gevoetbald in het 2e en 3e elftal. Daarnaast ben je ook nog een “international”, 
want jij bent mee geweest naar het internationale toernooi in Spanje, Copa de 

Rosas in 1995. Een onvergetelijke gebeurtenis in de geschiedenis van Sc. Meddo.       
Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed op welke positie jij speelde. Dat beeld heb ik 
niet meer zo scherp. Wel weet ik nog wel dat jij een voetballer was met een 

tomeloze inzet en eentje met een pittig karakter en dat leverde soms wat kleine 
akkefietjes op. Soms met de tegenstander of scheidsrechter, maar soms ook op 
een andere manier. Zo had jij als jeugdlid al een vooruitziende blik en wilde je 

alvast een handje helpen met de verbouwing van de kleedkamers. Dus sloeg je 
met je vuist een gaatje in de deur, nadat je van de training was gestuurd. Naast 

het voetballen ben je leider en trainer geweest bij de jeugd en jarenlang 
scheidsrechter voor Sc Meddo voor de Winterswijkse federatie. Opvallend was 
daarbij wel dat je veelvuldig vroeg of je niet bij MEC mocht fluiten…was namelijk 

lekkerdicht bij je huis (Bocholt) Helaas speelde een blessure jouw parten, 
waardoor je naast het voetballen ook moest stoppen met fluiten. Dank je wel 

voor alles! 
 

 

Wijnand Hoog Antink:  
Beste Wijnand. Als je hebt over een echte Meddo-man, dan hebben we het zeker 
over jou en dat al vanaf jongs af aan. Jouw moeder heeft Bennie Smeenk 

(destijds actief in het jeugdbestuur) gesmeekt of jij ALSJEBLIEFT niet alvast op 
voetbal mocht, want ze werd thuis helemaal knettergek van jouw gezeur over 

voetbal. Je bent op je 6e dan ook al begonnen met trainen. En dat was 40 jaar 



geleden wel erg vroeg! Je hebt gedurende je loopbaan alle elftallen doorlopen, 
waarbij je met de A jeugd kampioen geworden bent, waarbij ik denk dat het in 

de tijd van Gerard Strank was!? 
Als senior heb je in alle elftallen gevoetbald, behalve in de het 3e. En zoals dat 
bij alle goede spelers gaat was je inzetbaar op alle posities. Je bent dus zowel 

verdediger, spits als keeper geweest. De laatste jaren speelde je, om de week, 
want je bent ook nog een fanatiek schutter, in het 4e elftal en daar scoorde je 
zeer regelmatig met de kop een doelpuntje. Je hebt de lengte mee, maar ook de 

timing en de kwaliteit om de ballen daar neer te leggen waar je ze hebben wilt. 
Momenteel speel je in de 45+, waarbij je ook regelmatig het doel weet te vinden. 

De avond bij FC Winterswijk, waarbij jij de titelkandidaat hoogst persoonlijk de 
das om deed was een onvergetelijk mooi moment. Sinds 4 jaar ben je ook 
jeugdleider bij één van je zonen en natuurlijk wil ik graag vermelden dat wij als 

Sc. Meddo enorm blij zijn met jullie bedrijf als sponsor. Als onze HOOFD 
SPONSOR voel jij je enorm betrokken bij het Meddo 1 en ga je zelfs met ze mee 

op trainingskamp. We kunnen ons geen betere hoofdsponsor bedenken. Dan 
moet me nog één ding van het hart: 
5 Jaar geleden kwam je moeder met de mededeling: Wordt ut no niet eens tied 

dat ie ow eigen contributie goat betalen. Joa, joa….dus 40 jaar lid en maar 5 jaar 
zelf betaald. Zo blij was je moeder dus, dat je ging voetballen! 

 

Huub Elsinghorst:                                                                                                            
Beste Huub. In een ver verleden was jij zeer actief binnen onze vereniging en 

heb je een héle lange periode in het bestuur gezeten. Namelijk van 1982 tot en 
met 1994. Vier termijnen van 3 jaar, dat is een hele tijd waarin je veel hebt 
meegemaakt. Zo was er het 25 jarige jubileum in 1985, de start van de keiloop 

en van REMBO (Razend Enthousiast Meedenkende Bijzondere Organisatie) en de 
alom geroemde cabaret optredens tijdens de clubavonden. In 1986 werd jij 

voorzitter van onze club en dat bleef je tot 1993. Daarmee was jij o.a. mede 
verantwoordelijk voor de komst (in 1988) van een geluidsinstallatie rondom het 
veld, vond er een internationale uitwisseling plaats met SUS Gehrden Altenheerse 

en werd er in 1990 besloten om shirtreclame te gaan in voeren voor alle teams. 
Zodat ieder team over voldoende goede en uniforme shirts kon gaan beschikken. 

En jij maakte ook het laatste kampioenschap van ons eerste elftal mee in 1993. 
Daarnaast heb je heel wat kilootjes papier, samen met je zoon Niek, opgehaald 
en ben je nog steeds een trouwe supporter die graag een wedstrijdje van het 

eerste elftal komt bekijken. Véél mooie en belangrijke momenten, waaraan jij 
een belangrijke bijdrage hebt geleverd op jouw geheel eigen wijze. Niet een 
echte voetbalman, maar wel iemand die een enorm groot hart voor de club heeft 

en die alles op de bij jouw passende, zeer prettige en verbindende manier deed. 
Iemand die we graag als bestuurslid en voorzitter hebben gehad. Beste Huub. 

Dank je wel voor alles wat je hebt gedaan voor onze club en gefeliciteerd met je 
veertig jarige jubileum. 

 

50 jaar: 
Laurens Halleriet:  

Beste Laurens. Al 50 jaar een trouw en zeer actief lid van onze vereniging. Een echte 
voetballiefhebber die als hard werkende middenvelder menig wedstrijdje heeft 
gespeeld in het 2e team. In onze tijd kreeg jij de bijnaam: Laurens "Briegel" 

Halleriet, vernoemd naar een noeste Duitse verdediger/middenvelder. Zijn stijl 
van voetbal leek heel erg op die van jou en daaraan heb je die naam te danken. 
Naast jouw actieve voetbalcarrière ben je jarenleider jeugdleider en -trainer 

geweest bij menig team. Waarbij je enorm betrokken bent bij je voetballende 
zonen Casper, Jürgen en Walter. En ook nu nog ga je bijna alle wedstrijden, 



samen met je vrouw bekijken. Ook ben je vele jaren als jeugdcoördinator actief 
geweest, hielp jij het jeugdbestuur bij de verdeling van de teams en begeleidde 

jij de jeugdtrainers en leiders waar mogelijk. Hierbij had jij jouw administratie 
altijd perfect op orde en wist jij alle data en gegevens uit je hoofd of had je het 
in je map zitten.  

In deze tijd sprong jij ook regelmatig bij als er een trainer afwezig was of iemand 
een zaterdag niet mee kon. We konden altijd een beroep op je doen. Afgelopen 
jaar heb je bij de TC aangegeven dat je na jarenlange trouwe dienst toe was aan 

een andere uitdaging en nu ben je scheidrechter bij de jeugd. Naast dat je 
gestopt bent bij de TC, moest je helaas ook stoppen met het voetballen bij de 

45+. Beste Laurens, een vereniging is afhankelijk van de vele vrijwilligers die 
ongemerkt en onopvallend hun werk, vaak achter de schermen, doen. En jij bent 
er daar één van. Iemand die er altijd was, waarop je kon rekenen en zich 

onopvallend heeft ingezet in het belang van Sc. Meddo. Een zeer waardevolle 
kracht. Dank je wel daarvoor en gefeliciteerd met je jubileum. 

 
Beste Geert ten Dolle 

Lid sinds 1 juni 1970 en ik weet dat je als jeugd talent alle jeugdelftallen hebt 

doorlopen. Bij de senioren ging het helaas mis, want je was zo snel dat jij jezelf 
haast voorbij liep en over de kop sloeg. Dit betekende het einde van een mooie 
carrière van een veelbelovende linkspoot. Omdat het voetballen niet meer ging, 

maakte je de overstap naar je tweede hobby: hardlopen. Dit heb je zeer lang 
gedaan, maar door een aanhoudende blessure moest je daar nu, helaas, mee 

stoppen. Deze hobby heeft o.a. geleid tot de keiloop. Je bent hier samen met 
Gerard Vaneker en Aloys Raben mee begonnen. Wat begonnen is als een min of 
meer verplichte training voor de 1e selectie, is inmiddels uitgegroeid tot een 

bekende loop in onze regio. Naast grote organisator van de keiloop was je 
bestuurslid vanaf 1986. Dit heb je maar liefst 23 jaar volgehouden. Ook heb je in 

het bestuur diverse functies bekleed. Het waren prachtige jaren met mooie en 
minder mooie momenten. Zo heb je als bestuurslid het 40 jarige jubileum mee 
gemaakt en heb je onder meerdere voorzitters gediend en was je bestuurslid 

tijdens het laatste kampioenschap van het 1e elftal. Tussendoor ben je ook nog 
opgeleid als scheidsrechter, heb je gefloten voor de KNVB, later voor de 

federatie, maar heb je helaas (we hadden het al eerder over je blessure 
gevoeligheid) ook hiervan afscheid moeten nemen. Op dit moment ben je nog 
steeds actief als wedstrijdsecretaris en houd je de ledenadministratie bij. 

Ook houd je het archief bij van onze club en als iemand van ons iets wil weten 
over het aantal “dienstjaren” of taken van vrijwilligers of het aantal wedstrijden 
van een 1e elftalspeler, dan kunnen we altijd bij jou terecht, want jij hebt dat 

allemaal netjes bewaard en opgeslagen. Een hele klus, waar jij echter veel 
plezier aan beleefd. In 2017 ben je benoemd tot erelid van onze club en vandaag 

mag ik je feliciteren met je 50 jarige jubileum. 

 
60 jaar: 

En dan gaan we nu over naar het hoogtepunt van deze avond. De huldiging van 
onze 60 jarige leden. Mag ik naar voren vragen en een hartelijk applaus voor:  

 
Joep Dorsthorst, Adrie Koldeweij, Felix Raben, Fons te Boome, Gerard 

Koldeweij en Aloys Raben. 

 
 
 

Beste mannen, 
 



De afgelopen jaren hebben we al meerdere leden geëerd, vanwege hun trouwe 
lidmaatschap aan de vereniging: 12½, 25, 40 en 50 jarige trouwe leden. 

Fantastisch! 
Vandaag zetten we echter een héle kleine speciale groep trouwe leden in het 
zonnetje. Jullie zijn mannen, die allemaal vanaf dag 1 lid zijn geweest van          

Sc. Meddo en inmiddels allerlei hoogte en dieptepunten hebben meegemaakt. 
Van de start op het Hazenveld tot aan de prachtige nieuwe accommodatie met 
dat prachtige kunstgrasveld. Wat er ook allemaal gebeurd is, nooit hebben jullie 

er aan gedacht, je lidmaatschap in te leveren. Eéns lid, altijd lid van         Sc. 
Meddo. Jullie dragen dragen onze club, net als alle anderen hier in de zaal, mee 

in je hart. Jullie zijn onze meest HONDSTROUWE leden. 
 
 

 
Allereerst wil ik graag een kort woordje richten tot Adrie Koldeweij.  

Beste Adrie. Jij was jarenlang één van de oudst spelende leden van onze club. 
Zelfs als 60 jarige speler was je nog topfit en kon je mee in het team van de 
oudjes. Een man die als verdediger, maar moeilijk te passeren was. Iemand met 

van die lange stelten, die je wel 3 keer tegen kwam, als je hem probeerde te 
passeren. En als je er dan voorbij was en dacht dat je het gewonnen had, dan 
schoof jij één van die benen nog een keer uit en ontfutselde jij toch weer de bal. 

Dan zag je zo’n mooie grijns op je gezicht en genoot jij met volle teugen van dat 
moment. Van Juul kreeg ik te horen dat jij met jouw uitschuifbare benen het de 

collega Oldstars nog altijd moeilijk maakt. Je straalt ook daar veel plezier uit met 
wat je doet en je bent er altijd. Een trouwe speler. Een trouw   Sc. Meddo lid. 
Adrie jij bent ook een man die altijd een positief woord voor een ander over 

had/heeft en zich regelmatig inzette voor de club. Ook vond jij de 3e helft  altijd 
belangrijk en samen met Fons zorgden jullie vaak voor veel plezier.  

In dit jubileum jaar vier jij ook een mooi jubileum en samen met deze andere 
mannen sta jij aan de basis van deze mooie club. Adrie, van harte gefeliciteerd. 

 

 
Beste Fons te Boome 

Dan kom ik nu bij een man, die niet zo nodig op de voorgrond wil treden. 
Iemand waar je wel altijd op kunt bouwen en die er elke zondag weer stond. Als 
linker- of rechter verdediger maakte jij het de aanvallers, en zo af en toe je  

medespelers in het veteranen team, knap lastig. Jouw verrassende acties als 
Fons, Rembrandt, te Boome waren vaak onderwerp van gesprek en dan zei jij 
daar meestal niet zoveel over, maar grijnsde jij alleen maar. Daar genoot jij 

zichtbaar van, zo lekker ballen en daarna een biertje drinken met de mannen. 
Praktisch ingesteld als jij bent, heb jij al menig wandje, kozijntje en deur van een 

nieuwe lik verf voorzien en bij allerlei verbouwingen ben jij dan ook betrokken 
geweest. En als trouw lid ben jij ook al jarenlang trouwe sponsor van onze club. 
Menig elftal heeft vol trots met jouw naam op de borst rond gelopen en dat heb 

jij altijd met liefde voor de club gedaan. Fantastisch! Mogen we jou en je vrouw 
daarvoor bedanken en van harte feliciteren met je 60 jarige lidmaatschap. 

 
 
 

Dan kom ik bij Felix Raben. 
Beste Felix. Je  bent een gedreven persoonlijkheid, die zich jarenlang heeft 
ingezet voor de club. Zo was jij jarenlang eerste elftal speler, heb jij véle teams        

( jong en oud) getraind en geleid. Als je jouw trainingen bezocht, wist je zeker 
dat alle spieren aan bod kwamen, want jij had altijd van die leuke gymnastiek 

oefeningen. Armen zwaaien, door de knieën, springen en huppen enz. enz.enz. 



Maar dan was je ook echt warm en kon het echte werk beginnen. Als leider en 
trainer was jij altijd positief opbouwend. Overal zag jij wel iets om aan te werken 

en om positief te belonen. Ook heb jij als jeugdvoorzitter (van 1984 tot 1992) en 
voorzitter (1993-1997) je sporen meer dan verdiend. Dankzij jouw goede idee, 
om in klein Zwolle reclame te gaan maken en trainingen te gaan verzorgen, heb 

jij enorm bijgedragen aan de instandhouding van een gezond jeugdleden 
bestand en daar zijn we jou, tot op de dag van vandaag, nog dankbaar voor. 
Misschien moeten we dat idee nog weer eens nieuw leven inblazen, want we 

kunnen nog steeds wel wat jeugd uit klein Zwolle gebruiken. De laatste jaren 
was je veelvuldig als supporter op het veld en moedig jij je kinderen en 

kleinkinderen aan. Tot de dag van vandaag heb jij nog steeds je eigen mening 
over het voetballen en kunnen wij altijd prettig over het voetbal kletsen. Mag ik 
een hartelijk applaus voor Felix Raben. 

 
 

 
Beste Aloys Raben 

Jou heb ik jarenlang bezig gezien als een soort octopus in de vereniging. Overal 

kwam ik je wel tegen. In het verleden hebben we eens een lijstje gemaakt van al 
je werkzaamheden en het is leuk om dat hier nog eens te vernoemen:  
Actief bij/met de Kerst Actie, oprichter van de Keiloop, zeer actief betrokken bij 

de succesformule van de Autocross, verantwoordelijk voor de P.R. het maken 
van persberichten en ook actief m.b.t. sponsoractiviteiten en reclame. Je 

vervulde meer dan 30 jaar je bestuurlijke taken, was 55 jaar jeugdtrainer van de 
F-jeugd, was nauw betrokken bij de Donateurs actie, lid van het 
Stichtingsbestuur ’t Konder. Daarnaast deed je onze verzekeringszaken, 

onderhield (tot vervelens toe), contacten met de gemeente Winterswijk en de 
KNVB. En dan niet te vergeten de bestuurskamerdienst en het bezorgen van de 

clubbladen in Winterswijk. En zeker niet te vergeten één van de grote 
kartrekkers en doorzetters rondom de aanleg van het nieuwe complex. 
Iedereen die actief geweest is als bestuurslid, weet hoeveel tijd zoiets kost en 

iedereen kan zich dan een inschatting maken van de enorme hoeveelheid uren 
die jij hebt ingezet voor onze club. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je 

benoemd bent tot erelid van onze club. Mag ik een daverend applaus voor Aloys 
Raben. 

 

 
 
Beste Joep Dorsthorst 

8 Jaar geleden mocht ik jou opvolgen als voorzitter van de club. Een functie die 
jij 15 jaar vol overgave en een enorme inzet hebt vervuld. Bij jouw afscheid 

konden we je geen erelid meer maken van de club, want dat was jij al, maar wel 
konden we je bedanken voor je enorme inzet met een heus eigen plein. Een 
ereplek op ons complex om recht te doen aan jouw enorme gedrevenheid en 

clubliefde. Zo gedreven als jij was en nog steeds bent, omschreef jij je zelf eens 
als voetballer: Ik kon zowel als linker en rechterspits uit de voeten. Ik scoorde 

gemiddeld zo’n 16-17 doelpunten per seizoen en daar ben ik wel trots op. Het 
waren allemaal wel van die frommel goals, van die Gert Müller goals. Maar goed, 
dat maakt niet uit. Als ze maar zitten. Naast je voetbal carrière ben jij op vele 

fronten actief geweest. Zo was je 50 jaar (KNVB) scheidsrechter, een 
Winterswijkse politicus en zoals ik al eerder vertelde 15 jaar voorzitter van onze 
club. Een man die onze club met resolute hand heeft geleid en sturing heeft 

gegeven aan de vernieuwing van ons complex. Een hele klus waar we tot op de 
dag van vandaag nog heel veel plezier aan beleven. Ik heb enorme bewondering 



voor wat je allemaal gedaan hebt en nog steeds doet als lid van de 
onderhoudsgroep.  

Ik wil je graag bedanken voor alle adviezen en tips die je me de afgelopen jaren 
gegeven hebt. Het heeft mij altijd enorm geholpen. Mag ik van jullie allen een 
luid applaus voor Joep Dorsthorst. 

 
Beste (ome) Gerard Koldeweij. 

Tot slot is er weer een Koldeweijtje aan de beurt. Eén van onze oprichters van de 

club. Deze is kleiner van stuk en in zijn hoogtij dagen een rappe aanvaller aan de 
linkerkant, die voor menig gevaar zorgde. Zijn snelheid en doelgerichtheid 

maakte hem tot een gevreesde tegenstander. Jij was net als Fons iemand die 
niet op de voorgrond wilde. Iemand die met zijn broer Henk jarenlang één van 
de stille krachten in onze vereniging was.  Zo ben jij jarenlang de materiaalman 

van Meddo geweest. Voor alle balletjes, hesjes, sleutels en andere 
voetbalbenodigdheden moest je bij jou zijn. Jij regelde dat altijd keurig. Helaas 

lag jij bij je 50 jarige jubileum in het ziekenhuis en hebben wij je daar bezocht. 
Maar nu ben jij er gelukkig wel bij om dit speciale moment mee te maken. Wat ik 
zelf ook enorm mooi vind, is dat jij met de 3 andere mede oprichters zo’n mooie 

centrale plek gekregen hebt op de fantastische filmwand in onze kantine. Een ere 
plek die jou van harte toe komt. Mede dankzij jouw inzet is Sc. Meddo geworden 
tot wat het nu is. Dank je wel daarvoor. Mag ik ook voor Gerard, Gerritje een 

heel hartelijk applaus. 
 

Heren en aanwezigen.  
Ik wilde het kort houden, maar met zulke trouwe en actieve leden, kun je je niet 
afmaken met een kort verhaaltje.  

Ik mag jullie allemaal van harte feliciteren met deze mijlpaal en jullie bedanken 
voor de enorme bijdrage voor onze club. 

Als waardering voor deze prestatie is er een mooie kado voor jullie en we hopen, 
dat dit een mooie herinnering zal zijn aan 60 jaar Sc. Meddo. 
Aangezien het een zeer breekbaar cadeau is, wil ik vragen of ons erelid en 

oprichter Gerard zijn cadeau zou willen open maken, om het te kunnen laten zien 
aan alle aanwezigen. 

 
 
Dank jullie wel. 

 
 
 

 

 


