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Verslag algemene ledenvergadering Sc. Meddo  
20 september 2022 
 
 
1. Opening door de voorzitter. 
 
Tom heet iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering.  
 
Traditiegetrouw op de 3e dinsdag in september. Prinsjesdag.  
En traditie getrouw kan het gelukkig weer in onze eigen vertrouwde kantine. We waren erg blij dat we 
konden uit wijken naar Spiekerman, maar uiteraard is het fijner om het hier te kunnen doen.  
 
Een bijzonder woord van welkom is er natuurlijk voor onze ere leden: Jan Dorsthorst, Aloys Raben, 
Joep Dorsthorst (heeft gemeld dat hij wat later komt) en Geert ten Dolle. Allemaal nog steeds trouw 
aanwezig op deze avond. Erg mooi en uiteraard wordt dat door ons allen zeer gewaardeerd.  
 
In deze lijst ontbreken sinds kort twee ereleden. Gerard Koldeweij en Herman Pampiermole.  
 
De afgelopen weken waren vooral droevig om het verlies van deze echte clubmensen die zoveel voor 
Sc. Meddo betekend hebben. Als dank is er op een eervolle manier door alle spelende teams, 
leiders/coaches en aanwezige bezoekers afscheid genomen van Gerard en Herman. Zo werd er 
voorafgaand aan de wedstrijden één minuut stilte in acht genomen en is er met rouwbanden om 
gespeeld. In de aanwezigheid van beide families was er voorafgaand aan de wedstrijd van Heren 1 en 
de week erop van Dames 1 tijd om even koffie te drinken en bij te praten, waarna zij ook aanwezig 
konden zijn bij de één minuut stilte en de aftrap van de wedstrijd. 
De aanwezigheid hier op ’t Konder is door beide families als zéér waardevol ervaren en zij hebben 
hun dank uitgesproken naar héél sc. Meddo. Hier was een plek waar Gerard en Herman graag en veel 
waren en véél mooie herinneringen gemaakt zijn. 
Tom verzoekt iedereen om even te gaan staan om ook hier nog één minuut stilte in acht te nemen om 
Gerard Koldeweij (mede oprichter en erelid) en Herman Pampiermole (lid van verdienste en erelid) te 
herdenken. 
 
Een extra woord van welkom aan onze leden van verdiensten: Gerrit Oonk, Geert ten Dolle, Henk 
Mulder, Paul Koldeweij, Felix Raben, Bert Geessink en Wim Geessink. Het is fijn dat we jullie ook 
weer kunnen ontmoeten. 
Afwezige leden van verdiensten zijn: Arno Wiegerinck, Bennie ten Barge, Jolanda Scholten-Bent, 
Hennie Esselink, Wim Klanderman, Herman Beekman, Gé te Koppele, Aurelia Elsinghorst, Mimi 
Berghuis, Marco Raben en Hans Kersten. 
 
Tom wenst iedereen een goede vergadering toe en we gaan over naar punt 2 van onze agenda:  
 
2: Notulen algemene ledenvergadering 21 september 2021 
Zijn er vragen vanuit de vergadering over de notulen van 21 september 2021? Er worden geen vragen 
gesteld vanuit de vergadering. 
 
3: Jaarverslag jeugdsecretaris 
Zijn er vragen vanuit de vergadering over het jaarverslag van de jeugdsecretaris? Er worden geen 
vragen gesteld vanuit de vergadering. 
 
4: Jaarverslag secretaris 
Zijn er vragen vanuit de vergadering over het jaarverslag van de secretaris? Er worden geen vragen 
gesteld vanuit de vergadering. 
 
 
Dan geeft Tom het woord aan onze penningmeester Hans Aartsen die samen met onze financiële 
man achter de schermen, Tonnie Klein Gunnewiek, de financiën van onze club altijd zo mooi op orde 
hebben. Hans neemt achtereen volgens het jaarverslag, het verslag van de kascontrole commissie, 
het vaststellen van de nieuwe begroting en het vaststellen van de contributie met ons door. 
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Dit zijn de agendapunten 5, 6, 7 en 8. 
 
5: Aan de hand van een power-point presentatie licht Hans de cijferbrij toe. Zoals gebruikelijk komen 
de jaarcijfers niet in dit verslag. Wel wordt verteld dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Hans 
geeft aan dat in de winterstop de prijzen van het kantine assortiment nader bekeken worden en waar 
nodig verhoogd zullen worden. De contributie wijzigt niet. 
 
6: De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Sylvia Ubbink en Wilfried Pierik. Er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. 
 
7: Sylvia Ubbink en Wilfried Pierik hebben hun termijn in de kascontrole commissie er op zitten. In hun 
plaats worden vanuit de vergadering Gerard Mennink, Jaron de Keijzer en Henry Zieverink benoemd. 
Samen met Mike Kersten vormen zij nu de kascontrole commissie. 
 
8: De begroting wordt vastgesteld zoals voorgesteld door de penningmeester.  
  
Tom bedankt Hans en Tonnie van harte voor hun werkzaamheden en voortreffelijke werk.  
 
9: Bestuursverkiezing 
Dan hebben we drie periodiek aftredende en herkiesbare bestuursleden, Joop Klanderman, Herbert 
Navis en Anita te Koppele. Aangezien zich geen tegenkandidaten gemeld hebben, betekent dit dat 
Joop, Herbert en Anita nog wat langer werkzaam blijven in het bestuur. Alle drie bedankt en 
gefeliciteerd. 
Dit jaar hebben we twee periodiek aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. Juul had binnen het 
bestuur een tijd geleden al aangegeven helaas te moeten stoppen en we hebben hem een mooie 
bloembak gebracht om daarmee onze dank uit te spreken voor alles wat hij gedaan heeft.  
Tom vindt het zelf, ná 10 jaar, tijd om de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe 
enthousiaste jonge voorzitter. 
 
Het bestuur wil Dion Boeijink en Vincent Ros graag voordragen als nieuwe bestuursleden als 
vervangers van Juul en Tom. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Zoals vast en zeker wel bekend wordt Judith de opvolgster van Tom. Symbolisch draagt hij de 
voorzittershamer over aan Judith.  
 
Tom richt nog even het woord tot Judith: 
 
“Beste Judith, ·Ik ben ontzettend blij dat jij dit op je gaat nemen en ik heb er alle vertrouwen in dat jij 
dit enorm goed gaat doen. Door jouw jarenlange ervaring als jeugdvoorzitter, jouw enorme 
gedrevenheid, jouw enthousiasme, jouw betrokkenheid en jouw liefde voor de club ben ik er van 
overtuigd dat jij, als eerste vrouwelijk voorzitter, Sc. Meddo veel goeds gaat brengen. Ik wens je alle 
succes bij deze bijzonder mooie, eervolle maar soms ook pittige taak. Je weet dat je altijd een beroep 
op me kunt doen, mocht dit nodig zijn, maar je weet ook dat je véél steun hebt van alle andere 
bestuursleden. Die zelfs nog langer in het bestuur willen blijven om jou te ondersteunen. 
En jij gaat jouw taak als jeugdvoorzitter overdragen aan Dion Boeijink. Vorige week vroeg ik aan hem 
of hij er zin in had en dat heeft hij. Dat was mooi om te horen waarbij hij ook aan gaf dat de korte 
lijntjes met Judith zullen blijven en ook hij de steun en ondersteuning heeft van een enthousiast 
jeugdbestuur”. 
 
10. Mededelingen en aanvullende punten 
 

 Allereerst geeft Tom aan dat we blij zijn met de komst van Marco Botterblom als trainer van 
onze eerste selectie. Een ervaren en kundige trainer die enorm betrokken is met onze club, de 
spelers en alle vrijwilligers. Dit liet hij de afgelopen periode al zien op het veld, maar ook 
daarbuiten. Marco, fijn dat je er bent en nog heel veel succes. 
Ook zijn we blij dat Edsel en Nico als trainers/coaches bij het tweede elftal blijven. Een 
gouden koppel dat het beste in de spelers naar boven halen. Gelukkig zet het herstel van 
Edsel door en kan hij al steeds meer, maar of hij nou mobiel is of niet: hij is en blijft fanatiek. 
Net zoals Nico dit is. Inmiddels is Nico ook benoemd tot privé chauffeur van Edsel, want Nico 
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brengt hem overal naar toe.  
Natuurlijk zijn we ook blij met het aanblijven van Felix Pampiermole als onze damestrainer en 
Dion Boeijink als trainer voor de JO19. En mogen we onze keeperstrainer Hennie Zeevalk niet 
vergeten. Hij blijft ook. En uiteraard mogen we alle andere trainers/ coaches/begeleiders/ 
vlaggers en scheidsrechters die het mogelijk maken dat er zaterdags en zondags lekker 
gevoetbald kan worden niet vergeten. 
Dan is de medische ondersteuning weer fantastisch geregeld en zijn we blij met de herstel 
trainingen van Rick Krabben, de ondersteuning van Wim Geessink en Koert Maas. En zo 
langzamerhand niet meer weg te denken uit Meddo en bij de 1e selectie; Linda Grevers.  
Bij de jeugd is de bezetting gelukkig ook zo goed als rond en zal onze jeugdcoördinator Bert 
Oonk met hen werken aan het niveau van de trainingen en de begeleiding.                                                                                
      

 Iedereen heeft de ontwikkelingen rondom het wassen van de kleding kunnen lezen. Dankzij 
een vruchtbaar overleg tussen Estinea, Fc. Trias en Sc. Meddo kunnen we hiermee spoedig 
starten. Een prachtig initiatief waar we blij mee en trots op mogen zijn. En dit is mede mogelijk 
dankzij de hulp van Karin Mentink, want zij gaat elke week alles brengen en weer ophalen.  
 

 Dan een paar korte praktische mededelingen: We hebben sinds kort twee 
vertrouwenspersonen: Rob Bouman en Lieselot Scholten, is er VOG voor alle 
jeugdbegeleiders en is de kerstactie in volle voorbereiding. Binnenkort kunnen jullie de 
bestellijsten weer verwachten en er is vast en zeker voor iedereen iets lekkers/moois in het 
aanbod. 
 

 Een grote zorg voor ons allen is toch wel de bezetting van de kantine. Tijdens het overleg met 
deze vrijwilligers is al door enkele van hen aangegeven er mee te gaan stoppen. Dit seizoen 
kunnen we het, ook al met de nodige moeite, bezet houden maar voor het nieuwe seizoen 
wordt dit nog een enorme uitdaging? Vrijwilligers gezocht die een enkele keer een paar 
uurtjes de kantine willen draaien. Gebeurt dit niet, zal de kantine met enige regelmaat niet 
meer open zijn. 
 

 De onderhoudsgroep heeft sinds enkele maanden een flinke verjonging door gemaakt. Met de 
komst van Stan E., Theo ten B., Leo S., Koos E. en Jos ten B. is deze groep weer op sterkte 
en samen met de oud gedienden zijn zij o.a. enorm druk geweest met het sproeien van de 
velden en ook het plaatsen van “twee nieuwe dug-outs”. Dit was mede mogelijk door de bijna 
kosteloze bijdrage van vv Vosseveld. Dank daarvoor. 
 

 We gaan binnenkort weer een Vrienden Loterij bel avond organiseren, omdat het met weinig 
moeite (Eén belavond met 10 – 15 vrijwilligers) duizenden euro’s oplevert. Welke teams gaan 
dit doen!?  
Dit keer zijn het 3e en 4e elftal aan de beurt en iedereen die denkt hier mee te kunnen helpen 
is van harte welkom. 
 

 Afgelopen maand heeft het bestuur overleg gehad met de TC en het jeugdbestuur, want we 
maken ons serieus zorgen over de toekomst en het voortbestaan van onze club. Tijdens deze 
overleggen bleek dat het helemaal niet goed gaat met de toestroom van jongste leden en als 
er eenmaal gaten gaan vallen in de jeugdelftallen, en dat dreigt al op korte termijn te gaan 
gebeuren, is het tij niet meer te keren. Er ligt echt al een “Vosseveld” scenario op de loer en 
daarom hebben we besloten een extra ledenvergadering te moeten gaan organiseren om 
jullie goed en uitgebreid te informeren en mee te nemen in onze zorgen. Wij (bestuur, TC en 
jeugdbestuur) kunnen dit probleem alleen niet oplossen. We hebben iedereen nodig om over 
10 jaar nog een gezonde club te zijn. 
Op dinsdag 18 oktober verwachten we alle leden en ouders van onze jeugdleden dan ook bij 
de Eendracht. We zullen nog ruim aandacht gaan geven aan deze extra ledenvergadering, 
maar we verwachten ook van jullie dat jullie andere leden aansporen om te komen. Dat is 
ECHT nodig. Het is geen 5 minuten voor twaalf, zoals dit al eerder aangegeven is, maar 
misschien nog maar 1 minuut voor twaalf….de tijd dringt. 
 

 Als bestuur proberen we, ook in deze moeilijke tijden, 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?  
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Dat alles was en 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 Tom 
iedereen graag bedanken voor zijn of haar positieve medewerking en begrip in deze moeilijke 
tijden.  
 

 Heeft iemand anders nog een mededeling?  
Jan Dorsthorst meldt dat de verwarming in de kleedkamers stuk is, er wordt al aan gewerkt 
dus hopelijk is dit euvel snel verholpen. 
Roy Koldeweij vraagt naar het bericht wat in het nieuws verscheen over de vervanging van de 
veldverlichting door Ledlampen. Dit ligt bij St. ’t Konder. 
 

11. Rondvraag 
Wie heeft er iets voor de rondvraag? 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Aansluitend bedankt Judith een aantal jeugdleiders die zich de afgelopen 5 jaar hebben ingezet bij de 
jeugd.  
Job Geerdink; training gegeven aan de jeugd en al 5 jaar actief binnen het jeugdbestuur. 
Luc Hieltjes; trainer en leider van JO11 en ook al weer 3,5 jaar bij het jeugdbestuur 
Kim Grijsen; 5 jaar lid van het jeugdbestuur, heeft zich vooral ingezet voor de jeugdactiviteiten  
Martijn ten Barge: Alweer 5 jaar assistent-trainer bij de JO19, die afgelopen jaar kampioen zijn 
geworden. Aan allen wordt een attentie uitgereikt. 
 
12. Sluiting 
Hiermee wordt het eerste deel van deze vergadering gesloten. 
We gaan we na de pauze over tot de huldiging van onze jubilerende leden, en natuurlijk wordt de 
aanwezigen het eerste drankje aangeboden namens de club.  
 
13. Pauze 
 
14. Huldiging jubilerende leden 
 
Miriam Prinsen en Kirsten Esselink zijn helaas niet aanwezig, de attentie zal hen op een later moment 
overhandigd worden. 
 
Tom gaat starten met de 25 jarige jubilarissen, Macneal Hieltjes, Tonnie Klein Gunnewiek en Bennie 
ten Dolle. Tom vraagt deze heren naar voren.  
 
Hieronder de toespraak zoals gehouden door Tom richting jubilerende leden. 
 
Dan wil ik me graag richten tot Macneal Hieltjes. Mijn oudste dochter volleybalt bij Grol en ik kom dan 
ook met enige regelmaat in de kantine en daar hangen honderden foto’s en toen ik die al eens langs 
liep, kwam ik daar een jonge Macneal vaak tegen op teamfoto’s maar zeker ook op kampioensfoto’s. 
Toen ik jou daar naar vroeg vertelde je mij dat je daar regelmatig kampioen was geworden. Iets wat je 
bij Sc. Meddo niet werd, kampioen. In juni 1997 maakte jij de overstap naar Sc. Meddo en waren we 
blij met jouw komst, want jij beschikt over een vaardigheid waarover maar weinig spelers beschikken, 
namelijk het maken van doelpunten. Daarnaast beschik jij (als je dit vergelijkt met je medespelers) 
over een goede sprint snelheid, zodat je menig verdediger te snel af bent. 
Ik moet je eerlijk toe geven dat ik je vooral ken als speler bij het 4e elftal en bij de 45+ en als 
jeugdtrainer die met veel enthousiasme betrokken was bij onze club. En momenteel fluit je zo nu en 
dan nog een wedstrijd bij de jeugd. 
Die voetbalkwaliteiten heb jij, samen met Yvonne, wel door gegeven aan jullie zoons want dat zijn ook 
fanatieke en behendige spelers, met een goede inzet en bal gevoel. Dit kom jij dan ook regelmatig 
bewonderen en dan zie ik een trotse vader langs de lijn, die het leuk vind om hier te zijn. Ik weet ook 
dat jij houdt van een gezellig potje bier drinken hier aan de stamtafel en regelmatig laat jij je over 
halen om nog even een laatste biertje te drinken (nou vooruit dan maar) en gezellig te babbelen met 
die andere stamgasten. Blijf dit vooral nog lang doen. Dank je wel voor je 25 jarige lidmaatschap en 
op naar de volgende 25 jaar. 
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Dan richt ik mij nu graag tot Tonnie Klein Gunnewiek.  
Beste Tonnie. 
Na een verhuizing vanuit Beltrum naar Meddo kwam jij bij ons voetballen en we waren blij met jouw 
komst. Jij was een bedrijvige en bloed fanatieke linkspoot met een echte winnaarsmentaliteit. Iemand 
die wist wat hij wilde en dit dan ook uit sprak. Je wist wel wat je aan jou had. Naast het voetballen 
werd je al snel als jeugdtrainer bij de D en C waar jij samen met Roel Klaver een goed koppel vormde. 
Later werd jij leider (trainer?) bij de senioren en had jij de wind er goed onder. Zo was jij leider in 2008-
2009 samen met Gerrit Oonk en Jan van Westerhuis, met spelers als Danny Elsinghorst, Tom 
Overkamp, Henri Zieverink en je zoon Bram en wonnen jullie b.v. op 8 oktober moeizaam maar 
verdiend met 1-2 van Longa 7 vond ik nog ergens op het internet. Bewonderenswaardig in al die jaren 
vond ik hoeveel informatie jij allemaal wel niet verzamelde gedurende een seizoen…alles hield jij bij. 
Het aantal gespeelde wedstrijden, het aantal gespeelde minuten, het aantal gele en rode kaarten, de 
wissels, alle andere wedstrijdgegevens en natuurlijk ook de opkomst bij de trainingen, blessures en ik 
weet wat allemaal nog niet meer. En aan het einde van het seizoen kregen de spelers dan ook een 
“boekje” met alle informatie. Menigeen heeft dit boekje vast en zeker nog ergens in zijn la liggen. 
Op het veld ben je helaas niet meer actief maar nog wel achter de schermen. Samen met Hans 
zorgen jullie voor een gezonde financiële huishouding van de club. En net zoals trainer/coach heb je 
hierbij de zaken perfect voor elkaar. Jij informeert begin september het bestuur op een heldere manier 
en dit verhaal kunnen we dan weer delen op deze ledenvergadering. Beste Tonnie. Bedankt voor 25 
jaar lidmaatschap en voor alles wat je voor de club gedaan hebt. 
 
Vervolgens de overstap naar Bennie ten Dolle. 
Beste Bennie,  
Na véle jaren Kotten, getrouwd in Meddo en toen, langzamerhand toch maar lid geworden van Sc. 
Meddo. En dit heb je inmiddels al weer 25 jaar vol gehouden. Op jouw geheel eigen wijze ben jij altijd 
betrokken geweest bij de club. Jouw bijdrage aan de club bestond voor het grootste gedeelte uit 
bewegingen naast het veld op of er nog net in. En volgens mij niet als voetballer. Zo was jij leider en 
was er een prachtige afscheidswedstrijd op het 3e veld tussen het toenmalige 1e elftal en het 
kampioenselftal van ‘92-’93 met Albert de Graaf, Alfred Scholten, Eugène te Koppele, Huub Pierik en 
ik zelf. Het was een prachtig afscheid, maar de dag erna konden de meeste oud eerste elftal spelers 
bijna niet meer lopen. Wat iedereen bij zal blijven is jouw rol als vlaggenist van ons eerste elftal. 
Wekelijks liep jij langs het veld te rennen en soms naaide jij je verschrikkelijk op en een andere keer 
berustte jij in wat jij zag gebeuren. Als grensrechter moet je je altijd focussen op het spel, maar jij had 
ook regelmatig contact met het publiek, waarbij jij het niet kon laten om zo af en toe een scherpe 
opmerking of kritische blik richting de omstanders te geven. 
Na afloop van een wedstrijd had jij, vaak met een halve liter in je hand en staand bij de bar, het 
hoogste woord en hield wel van wat opjutten van spelers, trainers en andere aanwezigen. Hierbij uitte 
jij ook jouw kritiek. 
Hierbij kwam uiteraard ook wekelijks het voetbal van Feyenoord ter sprake en dit leidde tot veel mooie 
gesprekken en veel hilariteit, omdat jij (of ze nou gewonnen of verloren hadden) altijd wel iets 
bijzonders te melden had. Vaak bleef je niet lang, want dan moest je weer aan het werk want de 
koeien die moesten gemolken worden. 
Naast actief op het veld ben jij ook verkeersregelaar bij de Keiloop, vlak bij jouw huis, Dit liep vaak uit 
op een gezellig buurtfeestje met de nodige alcoholische versnaperingen.  
Beste Bennie. Bedankt voor alles en kom na een wedstrijd van het 1e elftal nog weer eens even 
binnen een biertje drinken. 
 
 
Na de 25 jarige jubilarissen richt ik me nu graag tot een dame die al 40 jaar actief lid van onze club is. 
 
Beste Dianne, 
Best een gek moment zo, nog geen week na het overlijden van je vader. Ik vind het knap en fijn dat je 
hier nu staat, want jouw vader zou vast en zeker ook gezegd hebben: “Het leven gaat door en je moet 
hier zijn”.  Waar jouw vader, op een maandje na, 60 jaar lid was van de club, ben jij nu al 40 jaar lid. 
Je bent al lid sinds 01-09-1982 en al die jaren was je op veel gebieden actief. Bij de dames was je 
vele jaren keepster en ook voetbalster (wist ik niet).  
Vele keren had je aangegeven dat je wilde stoppen, maar elke keer was je over te halen om weer in 
de goal te staan. En dat je goed was, bewees je tot het laatste toe door de moeilijkste ballen er uit tot 
ergernis van de tegenstander weer uit te halen. Je was daarbij bekend in de wijde omtrek vanwege 
jouw stem volume: Als jij de bal opeiste was dat luid en duidelijk te horen, de tegenstander ging dan al 
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van schrik aan de kant. Nadat je gestopt was met het voetballen ben je nog lang betrokken geweest 
bij het damesteam en regelmatig zagen we jou bij het goal staan, om de keepster te ondersteunen en 
te begeleiden. Daarnaast was je jarenlang jeugdkeeperstrainer, eerst als hulp bij Andre en Emiel en 
toen alleen. Naast actief op het veld was je actief in de jubileumcommissie voor het 50 jarig jubileum, 
betrokken samen met je moeder bij de schoonmaakploeg voor de jaarlijkse grote extra schoonmaak 
en bij de keiloop zorgde jij dat er genoeg dames komen om mensen in te schrijven, natuurlijk ben jij 
daar dan zelf ook altijd bij. Als je jou om een gunst vraagt, help je graag.  
Ook was jij leidster en toen dit niet meer ging in verband met het werken nam Harrie dit van jou over, 
want Jullie zijn een echt verenigingsgezin want de familie Ros zit al jaren in de top Kerstactie-
verkopers en inmiddels is Vincent ook al jaren actief en nu ook nog als bestuurslid. Mooi! 
Beste Dianne. Ik heb vast en zeker nog dingen vergeten, maar wat we nooit zullen vergeten is de 
enorme betrokkenheid en inzet die jou al 40 jaar al kenmerkt als lid van onze club. Dank voor alles. 
 
Tot slot vier 50 jarige leden. Tom vraagt Wim Boeijink, Louis Smeenk, Henri te Koppele en Gé 
Klanderman naar voren. 
 
Beste Wim. 
50 Jaar lid van onze club. Een mooie mijlpaal en een speciaal moment. Toen ik je uitnodigde voor 
deze avond wist je eigenlijk meteen waarover het ging. Want hoewel ik je niet zo vaak meer zie hier 
op het complex, ben jij nog steeds geïnteresseerd in onze club. Lid geworden op 1 april 1972 (en dat 
is geen grap) heb jij gevoetbald in de lagere elftallen, waarvan me bij staat dat jij de meeste tijd in de 
verdediging speelde. En dan voornamelijk als rechtsback, maar daarover twijfel ik. Misschien kun je 
me daarmee helpen? Dan heb jij nog gespeeld bij de oudjes en volgens zeer betrouwbare bron liep jij 
altijd volgens een vast patroon. Eerst dacht ik aan looplijnen over het veld of als rechtsback die steeds 
langs de lijn in de aanval ging, maar dit bleek niet het geval. Jouw vaste patroon was: eerst lekker 
voetballen, vervolgens een paar lekker biertjes in de kantine om vervolgens naar huis te vertrekken. 
Daar werd lekker een hapje gegeten om vervolgens op de bank in slaap te vallen. 
 
Dan ben jij, net als menigeen, Graafschap supporter en maak jij de laatste seizoenen moeilijke jaren 
door. Ik weet dat je met je broer Erik jarenlang seizoen kaarthouder was of ben je dat nog steeds? 
Hoe het ook is; ik hoop dat daar het tij gauw keert en ze eindelijk weer eens meerdere wedstrijden 
achter elkaar kunnen gaan winnen.  
Volgens mij ben jij niet als leider of trainer betrokken geweest bij de club, maar heb jij je steentje als 
bouwvakker wel bijgedragen aan de club. Waarvoor we je uiteraard dankbaar zijn.  
Beste Wim. Namens Sc. Meddo wil ik je dan ook graag bedanken voor je 50 jarige lidmaatschap en 
mag ik je deze speciale pen, als herinnering, aanbieden. 
 
Beste Louis, 
Op 14 jarige leeftijd maakte ik de overstap van Fortuna naar Sc. Meddo. Er was een gebrek aan 
keepers en aangezien ik redelijk een balletje tegen kon houden maakte ik al op 15 jarige leeftijd de 
overstap naar de A jeugd. Nog niet naar de A1, maar al wel naar de A2. Daar leerde ik jou kennen en 
daar hebben we een hilarisch seizoen gehad. Met spelers als Herbert Navis, Willy en Jos ten Barge 
en Frans Esseman. Het meest legendarisch van dit jaar waren het feit dat er een penalty bokaal was, 
wie het meeste penalty’s kon veroorzaken (Herbert of Frans) en het verhaal van de verrassingsaanval 
in Bredevoort. Kort vertellen. 
Wat ik me ook nog goed kan herinnering was een zaterdagmorgen in de sporthal de Pelkwijk. We 
moesten daar vroeg zijn en jij kwam wat aan de late kant. Jij had de avond ervoor volgens mij een 
feestje gehad en niet gegeten en ook niets bij je. Daarop kocht jij, ik dacht, 10 bounty’s en nuttigde er 
binnen korte tijd 5 naar binnen. Toen was het wel even klaar. 
Als voetballer was jij een rustige en stabiele rechterverdediger met zijn droge humor, die het na het 
voetballen ook altijd gezellig vond in de kantine. 
Naast je eigen voetbalcarrière ben je jarenlang grensrechter geweest en nu weer bij het 3e elftal. Ook 
ben je met Chantal leider/coach/vlaggenist bij de jeugd geweest. 
Ook heb jij de afgelopen jaren jouw bijdrage geleverd bij verbouwingen en hebt op deze wijze er voor 
gezorgd dat we hier zo’n prachtige accommodatie hebben. 
Beste Louis. Bedankt voor de mooie tijd, jouw inzet en 50 jaar trouw lidmaatschap. 
 
Dan een woord voor Henry te Koppele 
Beste Henry, 
Eén van de drie te Koppele broers die voetbalden bij Sc. Meddo. Alle drie staan jullie bekend als 
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harde werkers, gedreven voetballers, snel en meedogenloos en zo af en toe ietwat snel aangebrand. 
Waarbij de een dat wat sneller heeft dan de ander. Bijzonder zal het dan ook geweest zijn dat je met 
Gé en Eugène samen gespeeld hebt in het 3e elftal. Waarvan ik niet weet of dit lang geweest is. Jij 
hebt daar, blijkbaar, van Eugène of Gé een blauw oog opgelopen met een beetje een wilde bal 
opruimactie. Kun je misschien even toelichten?  
Ik heb samen met jou en Eugène gevoetbald in het 1e elftal waar we kampioen werden met het 1e in 
de GVB, op een bijveld bij WVC op een zondagmorgen. Wat ik me altijd nog goed kan herinneren was 
een uit wedstrijd tegen EGVV. Jij stond voorstopper en Eugène speelde rechtsback. De linksbuiten 
van EGVV betrok jouw broer elke keer en jij zat je dusdanig op te naaien dat jij je broer opdracht gaf 
om voorstopper te worden, zodat jij even rechtsback kon zijn. Daar trok jij de zaak weer recht en 
vervolgens kon Eugène weer normaal rechtsback gaan spelen. En dit kenmerkte jou…hard maar fair, 
maar als het oneerlijk of gemeen ging, dan wist jij je mannetje wel te staan. 
Al ruim 20 jaar wordt er nog steeds getraind met van die kleine trainingsdoeltjes die door jou gemaakt 
zijn. Je neefje Sierd kreeg op zijn verjaardag een prototype om uit te proberen. Na goedkeuring 
maakte jij er een hele serie en die worden dus nog steeds gebruikt. 
Ook ben jij al jarenlang, volgens mij vanaf de beginjaren, verkeersregelaar en sta jij in weer en wind 
de hardlopers de weg te wijzen. 
Beste Henry, namens sc. Meddo mag ik jou ook zo’n speciale pen overhandigen als waardering voor 
jouw trouwe lidmaatschap. 
 
Tot slot Gé Klanderman 
Beste Gé, 
Wij hebben héél wat jaartjes samen gevoetbald en dat waren mooie jaren. Met pieken en dalen, maar 
het was vooral een mooie tijd. We konden het over het algemeen goed met elkaar vinden, maar 
tijdens een wedstrijd waren we het niet altijd eens. Ik was misschien wat gelatener, maar jij was de 
gedrevenheid zelf en was dan verbaal nogal aanwezig. Als voetballende laatste man en als 
aanvoerder nam jij vaak het voortouw en wist ons vaak te motiveren, maar ook wel eens te irriteren, 
want jij kon je mond soms niet houden. Jij haalde mij en je medespelers maar ook van tegenstanders 
en zeker ook van scheidsrechters soms het bloed onder de nagels vandaan. Je wist het zelf om het 
aan de stok te krijgen met de altijd aimabele Jan Elferink. We fietsten soms samen naar Meddo en 
hadden het gezellig onderweg, maar tijdens de wedstrijd verdween dit.  
Ook had je het altijd met scheidsrechter Buunk aan de stok en kreeg je uit bij Halle eens een rode 
kaart. Toen je na het douchen in de dug-out wilde gaan zitten werd je gesommeerd het veld te 
verlaten, waarop je ijskoud achter het prikkeldraad in de wei ging staan…ben toch buiten het terrein. 
Maar wat ik vooral in mijn geheugen heb is een goede voetballer, die goed kon koppen, prachtige vrije 
trappen nam en een echter penalty killer was. Na jou heb ik alleen Sander Tiggeloven het op een 
soort gelijke manier zien doen. En ik heb me vaak verbaasd over jouw herstel vermogen. Menig keer 
haalde jij het eind van de wedstrijd strompelend of helemaal niet. Dinsdags kon je dan helemaal nog 
niet trainen, op donderdag een klein beetje en zondags was je dan weer volledig fit. Knap. 
En uiteraard moet ik het nog even hebben over het seizoen 1992-1993. Het allermooiste seizoen bij 
de senioren. Het kampioenschap met het 1e elftal, behaald na een spannende strijd met Rietmolen en 
kampioen geworden hier op het Konder. Wat een prachtig feest was dat. 
Beste Gé. Ik vond het fijn om al die jaren samen met jou gevoetbald te hebben en graag wil ik je 
namens Sc. Meddo bedanken voor jouw 50 jarige lidmaatschap. 
 
Tom 
September 2022 
 
 
Na deze toespraak van Tom neemt Judith het woord. Zij richt zich tot Tom. 
 
Beste Tom, 
Toen jij zo’n 2 jaar geleden tijdens een bestuursvergadering aangaf: “Ik vind het mooi geweest zo, ik 
ga stoppen als voorzitter van Sc Meddo” werden wij als bestuur daar wel even stil van. Want een 
voorzitter waar je ‘U’ tegen zegt met zoveel ervaring, inzet en mensenkennis is bijna niet te 
vervangen. 
Uiteraard was er alle begrip voor jouw besluit, want inmiddels zit je ook al weer 13 jaar in het bestuur, 
waarvan de eerste 3 jaar als jeugdvoorzitter en daarna 10 jaar als voorzitter. 
Deze rol als voorzitter was jou op het lijf geschreven en die heb je altijd serieus genomen en heel 
belangrijk: je bent altijd bij jezelf gebleven op gelijke voet met alle vrijwilligers en leden. Een betrokken 
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voorzitter die nauwkeurig te werk gaat, overzicht heeft, zijn verantwoording neemt en met 
enthousiasme zijn taken uitvoert. 
Je gaat makkelijk met mensen in gesprek en daardoor ben je ook heel toegankelijk voor iedereen. Die 
verbindende rol vind jij altijd heel belangrijk. Jij was dan ook bij veel groepen betrokken. Zo was je TC 
lid en contactpersoon tussen TC en bestuur, ben je coördinator van de Vriendenloterij en van de 
KNVB talententeams én het aanspreekpunt voor het kantinepersoneel, de schoonmaakploeg en de 
keilooporganisatie. 
Maar ook daar buiten heb je als voorzitter veel taken vervuld: vergaderingen met o.a. de Winterswijkse 
voetbal Federatie, gemeente, Meddo’s Belang en KNVB. Jij hebt daarbij altijd je best gedaan om Sc 
Meddo positief uit te dragen. 
Eén van jouw sterke punten is dat je mensen serieus neemt en in hun waarde laat, ook al ben je het 
niet altijd met ze eens. Daarnaast heb je talent voor het schrijven en voordragen van toespraken, maar 
ook tijdens vergaderingen of andere bijeenkomsten buiten de sportclub kan je altijd goed van woord 
en weet je waarover je praat. Jij hebt altijd alles tot in de puntjes voorbereid. 
Maar ook vaak genoeg zat je op een donderdagavond of zondagmiddag gezellig aan de stamtafel en 
kon je uitbundig lachen om de mooie verhalen van anderen die vaak wat overdreven waren na de 
nodige biertjes. 
Tom, ik heb veel van je geleerd en heel prettig met je samengewerkt. Ik kan altijd bij je terecht om 
even te sparren, voor een luisterend oor of voor raad en advies. Dankjewel daarvoor. 
De eerste woorden die mij te binnen schieten als ik jou aan denk zijn: vriendelijk, toegankelijk, 
behulpzaam, wijs en respectvol. 
We hebben met het bestuur ontzettend veel gelachen en veel gezellige momenten gekend. Maar we 
hebben ook lastige en moeilijke situaties voor de kiezen gekregen, waarin we soms onderling binnen 
het bestuur van mening verschilden. Jij gaf hierin iedereen de ruimte en in goed overleg kwamen we 
er samen altijd samen weer uit.  
Gelukkig ga je niet helemaal stoppen bij Sc Meddo, maar pak je weer taken op binnen de TC en daar 
zijn wij ontzettend blij mee, want daar is veel werk te doen. 
Tom, namens het hele bestuur wil ik jou dan ook ontzettend bedanken voor jou enorme inzet, 
drijfkracht, gedrevenheid en voor alle gezellige momenten die we samen hebben gehad.  
Ik had net al genoemd wat míj als eerste te binnenschoot als ik aan jou denk als voorzitter. Toen dacht 
ik: wat vinden onze eigen leden nu van hun voorzitter. 
Dus…. Op een donderdagvond, de kantine zat gezellig vol, de ½  liters stonden op tafel ben ik een 
rondje gaan maken door de kantine met de vraag aan de leden: wat is het eerste wat in je opkomt als 
je aan Tom Meeusen denkt??? 

 Kromme benen (met stip op 1) 
 Goede voorzitter 
 Betrokken 
 Uitbundige lach 
 Heeft overzicht  
 is nauwkeurig 
 alles tot in de puntjes voorbereid 
 een VRESELIJKE Feyenoord fan 
 zijn bus is herkenbaar aan het Sc Meddo vaantje 
 schoolhoofd 
 gedreven 
 harde werker 
 enthousiast 
 laat mensen in hun waarde 
 verbinder 
 etui van Feyenoord tijdens de TC vergaderingen 
 rustig 
 gezellige avonden in de kantine 
 veel mee gelachen 
 “ik vind voorzitters eigenlijk nooit zo grappig en voorzitsters al helemaal niet” Met dank aan 

Job te Molder 
 Topscorer van de 45+ (2 keer eigen doel) 
 Gruwelijke knappe kinderen (van wie deze uitspraak?) 
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 “ Hij dénkt dat hij verstand heeft van voetbal, maar hij is voor Feyenoord”  
 Kan goed dansen op Boney M. (moet je even uitleggen) 

 
Tom, over jou kunnen we wel 5 A4-tjes volschrijven wat jij allemaal voor de club hebt betekend 
nogmaals ontzettend bedankt voor alles wat je voor Sc Meddo hebt gedaan. 
 
Vervolgens worden er een aantal attenties uitgereikt aan Tom.  
 
Na dit officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn in de kantine. 


