
Van de redactie

Het einde van het seizoen nadert en dit is alweer de op een na laatste Goal in 2014/2015.

Dit keer aandacht voor o.a. prijzen, bitterballen, penalty’s, Hummel, Gaanderen, koffiehulp 
en de vijfmeter-cirkel… De verklaring voor deze greep uit de verhalen vind je uiteraard 
door het lezen van deze goed gevulde editie!

Wil je nog iets kwijt aan een groot publiek (oplage van de Goal is bijna 1.300!), schroom 
niet en lever je kopij aan via goal@svschalkhaar.nl. De deadline voor de juni 2015 uitgave 
is de 9e van diezelfde maand.
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Bestuurshamer

Met het 2-2 gelijkspel van ons vlaggenschip tegen 
S.V. Voorwaarts nog in gedachten en de after-party 
nadien mogen we concluderen dat het 1e elftal 
volgend jaar gewoon weer 2e klasse speelt. Of is 
er toch nog een toetje, genaamd nacompetitie. We 
laten ons verrassen.

Vacature Voorzitter
Op 22 maart jl. heb ik het bestuur verteld dat ik 
na een periode van 8 jaar zitting te hebben gehad 
in het bestuur van S.V. Schalkhaar ermee stop. 
Natuurlijk blijf ik verbonden aan de club en wil 
vanuit een andere rol een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van onze mooie vereniging.
20 april hebben we als bestuur besproken hoe we de procedure om te komen tot 
voordracht van één of meerdere kandidaten voor de functie van voorzitter willen 
vormgeven.

Er zijn drie kandidaatstellingen:
1. Door het bestuur aangezochte personen
2. Personen die zich aanmelden bij het bestuur na berichtgeving vacature
3. Kandidaten die zich in loop naar de ALV melden.

Naast de bestaande functieomschrijving (conform beleidsplan 2014-2018) en wensen 
die we als bestuur zelf hebben, vinden we het minstens zo belangrijk wat jullie, leden 
en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden, belangrijk vinden.
Verderop in het clubblad het vervolg van o.a. de procedure.

Commissie voetbal
Frans te Riele, voorzitter commissie voetbal heeft eveneens te kennen gegeven te 
stoppen aan het einde van het lopende seizoen. Reden daarvoor zijn de drukke 
zakelijke werkzaamheden. Wij bedanken Frans voor zijn grote bijdrage aan de 
commissie voetbal en wensen hem uiteraard veel succes toe.
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Sponsorbijeenkomst
Op 9 april jl. heeft de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar in overleg met het bestuur 
van S.V. Schalkhaar het kledingcontract met Buitink Sport 2000 opengebroken en 
verlengd tot 2022.
In het fantastisch ogende pand van Deventrade (leverancier van o.a. Hummel) werd het 
contract getekend en de avond luister bijgezet door een panel met Danny Makkelie, Hans 
van der Hoop en Sjors Brugge. 
In deze editie  een vervolg impressie van de bijeenkomst.

Sportnota
Op 24 maart en 7 april jl. zijn wij uitgenodigd door de gemeente Deventer  om samen 
met hen en andere verenigingen deel te nemen om een nieuw gemeentelijke Sportbeleid 
te ontwikkelen. Onderwerpen als sport als doel of middel waren o.a. onderwerpen 
die voorbij kwamen maar ook de jeugdsportsubsidie, vitale verenigingen, hoe ziet de 
sportomgeving er in de toekomst uit, hoe koppelen we sport, onderwijs, welzijn en zorg 
bijv. aan elkaar. Er werden voldoende adviezen en ideeën geopperd. Wij houden u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Kosten en Baten
S.V., Schalkhaar draait op 3 financiële pijlers te weten; contributie, sponsoring 
en exploitatie. Daarnaast ontvangen wij nog  vergoedingen zoals bijv; ecotax en 
jeugdsportsubsidie. Beiden worden waarschijnlijk door de betreffende instanties in 
2016 geschrapt. Dat scheelt ons tussen de € 10.000 en € 15.000 aan inkomsten. U zult 
begrijpen dat dit inkomsten zijn die direct aangewend worden om de kwaliteit van de 
sport te verbeteren en o.a. ons onderhoud aan ons mooie complex te kunnen doen. Met 
het wegvallen hiervan zal het bestuur een heroriëntatie moeten doen op o.a. de uitgaven. 
Het is dan ook zaak om zuinig met eigendommen van de vereniging om te gaan en zich er 
van bewust te zijn dat foutief gebruik alleen maar leidt tot meer kosten. 

Schalkhaar Life
Ook dit jaar vindt Schalkhaar Life plaats in het centrum van Schalkhaar. Weer een mooie 
gelegenheid om onze fantastische club te presenteren. Ditmaal zal Schalkhaar Life 4 dagen 
zijn en de start is op 22 mei a.s.

Vrijwilligersavond
Noteer vast in uw agenda: 30 mei a.s. Vrijwilligersavond in onze kantine, start 20.00 uur.

Kampioenengala
Evenals voorgaande jaren organiseren wij weer het Kampioenengala. Een mooie 
gelegenheid om alle kampioenen en promovendi te huldigen. Noteer 7 juni in uw agenda: 
Start 15.00 uur.
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KWF Samenloop voor Hoop
Op 20 en 21 juni hebben wij het complex beschikbaar gesteld voor de KWF Samenloop 
voor Hoop. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en stellen het erg op prijs wanneer 
teams vanuit de club deelnemen aan dit indrukwekkende evenement. U kunt zich bij de 
Samenloop voor Hoop commissie aanmelden en in de tussentijd kunt u ook doneren in 
de boxen op de bar in de kantine en armbanden kopen bij de commissieleden.

Beslissende fase
Veel teams zitten in de beslissende fase van de competitie. Wij wensen hen uiteraard veel 
succes toe bij het behalen van de doelstellingen.

Ron Sotthewes
Voorzitter

Extra Koffiehulp gevraagd bij thuiswedstrijden             
   1e elftal

Riet Vunderink verzorgt bij de thuiswedstrijden van ons 1e elftal de koffievoorziening en 
de hapjes.
Om haar wat te ontlasten en ook de kwetsbaarheid te verminderen zoekt Riet extra 
hulp zodat het allemaal wat behapbaar blijft.

Wil je ook een leuke klus voor de vereniging doen die niet veel tijd kost en waarbij je 
veel mensen ontmoet meldt je dan even bij Riet voor nadere informatie. Riet is vaak in de 
kantine maar je mag natuurlijk ook even mailen (r.vunderink@hetnet.nl).

Al vast bedankt voor je aanmelding!
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Sponsoravond SV Schalkhaar

Donderdagavond 9 april werd de jaarlijkse sponsoravond van SV Schalkhaar weer 
gehouden. Dit keer niet in onze eigen sportkantine, maar bij Deventrade.

In Deventrade is onder andere Hummel Nederland gevestigd. Vanuit hier worden 
nationale en internationale klanten bediend. Dagelijks worden er 500 tot 600 
orders verwerkt en in het hoogseizoen (juni-oktober) zelfs 1.500 per dag. Ook de 
sportkleding voor onze vereniging komt via Sport2000 Buitink uit deze magazijnen.

Ondertekening
De aanwezigen werden vanaf 19.00 uur hartelijk 
verwelkomd door voorzitter Ron Sotthewes. De ruimte 
was aangekleed met diverse Derbystar ballen en de 
kledinglijn van onze vereniging was uitgestald op diverse 
paspoppen. De opening werd verzorgd door Martin 
Abbenhues, oud-speler van FC Twente. Hij vertelde 
het een en ander over Deventrade en daarna mochten 
de aanwezigen een kijkje nemen in het magazijn. Deze 
ruimte beslaat maar liefst 15.000 m2. Na terugkomst werd er een 6-jarig nieuw 
sponsor- en kledingcontract met Sport2000 Buitink ondertekend. Daarna volgde 
een korte pauze. De catering werd daarbij verzorgd door Plus Fahner.

Danny Makkelie
Na de pauze werd gestart met het panel. Elk jaar nemen hier drie prominenten 
plaats die vragen worden gesteld. Dit keer zaten Hans van der Hoop, Danny 
Makkelie en Sjors Brugge in het panel. Als speciale gast was eigenlijk Mustafa 

Saymak gevraagd, maar deze liet verstek gaan, zodat Sjors Brugge zijn plaats 
met verve innam. De heren stelden zich kort voor en zo kwamen wij te weten 
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dat Danny Makkelie naast profscheidsrechter ook wijkagent in 
Rotterdam is. Onze hoofdtrainer is erg tevreden over de vereniging 
en het 1e team, het is een jong team, maar een erg leerzaam team, 
vandaar dat hij ook heeft bijgetekend! Onder leiding van Henk 
Bluemink ontstonden er aan de hand van prikkelende stellingen en 
publieksvragen interessante en amusante discussies. Zo vertelde 
Danny Makkelie dat zijn mooiste herinnering tot nu toe de 1e 
Championsleague wedstrijd was bij Chelsea. Daarop zei Hans dat 
het niveau van een scheidsrechter wel vaak bepalend is hoe de 
wedstrijd verloopt. Danny heeft dit seizoen het record van meeste 
gele kaarten in een wedstrijd. Hij gaf maar liefst 13x geel tijdens de 
1e competitiewedstrijd ADO Den Haag-Feyenoord.

Spelregels
Als afsluiting van de avond werd er nog spelregeltest gespeeld. Het publiek kreeg een 
spelregelvraag en het juiste antwoord gaf Danny Makkelie. Dat leverde vaak leuke 
discussies op. Een zeer geslaagde avond die goed verzorgd werd door Deventrade.

Jolanda Bergman en Berry Brand
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Handbal meisjes F2

Op zaterdagochtend 11 april ging het gebeuren, de meiden 
hadden een toernooitje in Gaanderen, een hele reis zo op de 
zaterdagmorgen. De meiden spelen nog geen competitie, maar alles wat ze op de training 
leren van Joke, Ellen en Jet wordt om de paar weken tijdens een minitoernooitje in de 
praktijk gebracht. 

Spel
Deze ochtend ging het dus naar Gaanderen, naar sporthal “de Pol”. De organisatie had 
voor tussen de wedstrijden spelletjes georganiseerd, maar een spel was voor de eerste 
wedstrijd ingepland. Trainster Marieke en Leidster Inge hadden bepaald dit spel over te 
slaan aangezien we al vroeg genoeg  weg moesten om op tijd in Gaanderen te zijn.  De 
organisatie van het toernooi was erg fanatiek, dus het spel werd gewoon gespeeld. 

In Gaanderen tegen Diepenveen
Om 9.55 uur was de 1ste  wedstrijd tegen DSC F1 uit Diepenveen, daar zitten we dan 
een uur voor in de auto. Maar na een erg leuke, gelijk opgaande wedstrijd rolde er 
een gelijkspel uit. In de score was het gelijk,  maar in de spelvreugde had onze F2 dik 
gewonnen. Het plezier spatte er ook deze wedstrijd weer vanaf.

Na een spelletje, een beker ranja en een snoepje waren de dames klaar voor de 2de 
partij. Ditmaal tegen Groessen F2, een voor ons onbekende tegenstander. De dames 
kregen een peptalk mee van coach Marieke. Als snel bleek het klassenverschil erg groot, 
het draaide bijna uit op gallery-play na een goal met sprongschot van Suzanne. Uiteindelijk 
bracht Noor de eindstand op 11-2. Als dit stukje in de goal staat is het buitenseizoen al 
weer begonnen en zijn de sterren van de F2 ook op de Horsterhoek te bewonderen. Als 
ouder is het erg leuk om te zien welke grote 
stappen deze jonge meiden maken, door de 
duidelijke coaching en leuke trainingen gaat 
het niveau niet alleen met sprongen vooruit, 
het spelplezier spat er ook nog eens vanaf.

Rob Haarman, handbal vader

Foto vlnr
Staand: Inge (Leidster), Meike, Jadisha, Lilian, 
Marieke (Coach) en Suzanne
Liggend/gehurkt: Eva, Noor, Sophie, Anniko en 
Benthe
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Kom en geniet van Schalkhaar Life 2015:    
     dynamisch, wervelend, geanimeerd en swingend  
     feestweekend

Tijdens het pinksterweekend van 22 mei tot en met 25 mei vindt de 15e editie van 
Schalkhaar Life plaats. De grote tent op het plein bij de Lindeboom staat ook dit 
jaar weer centraal bij de vele activiteiten. Diverse verenigingen en een groot aantal 
vrijwilligers verwelkomen u graag tijdens dit feestweekend dat zoals gebruikelijk bol zal 
staan van activiteiten voor jong en oud.
De vrijdag start met een gevarieerde seniorenmiddag en na de opening is er voor de 
jongsten de optocht ‘Alles wat rolt’, voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is er 
een estafetterun.  Zaterdagmiddag is er weer de jaarlijkse oldtimer toerrit. Voor de jeugd 
is er ‘s middags ‘Game and Adventure’, met o.a. boogschieten en het besturen van een 
vrachtwagen. Na het ‘Open podium’ is er een spetterend optreden van de showband: Hot 
Town in de feesttent en Full Circle in restaurant De Lindeboom. Op de zondag ontbreekt 
natuurlijk de jaarlijkse kleedjesmarkt en braderie niet. En op maandag 2e pinksterdag o.a 
diverse toertochten en een grote brunch. Ook kan iedereen tijdens het weekend weer 
genieten van de verschillende kermisattracties. 
Het programma voor het pinksterweekend ziet er (o.v.b.) als volgt uit:

Vrijdag 22 mei:
14.00 uur Seniorenmiddag met o.a. Ben Rondhuis en revue 

Lettele (vanaf ca. 55 jaar).
16.00 uur Kermis open!
18.15 uur Opening Schalkhaar Life! 2015 door Hein ter Riele 

(directeur VVV Deventer). Locatie: schoolplein 
Nicolaasschool

18.15 uur De ballonnenwedstrijd
18.30 uur Optocht versierde fietsen en alles wat rolt voor 

kinderen in de leeftijd t/m groep 2.
18.30 -19.30 uur Sponsoruurtje in de feesttent
19.00 uur Warming-up en estafette voor de groepen 3 t/m 8. 

Locatie: kerkplein
19.00 - 23.00 uur Rodeostier
20.30 - 00.00 uur Diensten- en Productenveiling voor het Goede Doel
20.30 - 00.00 uur Optreden van de band Try Out

lees verder na de advertentie pagina’s
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Zaterdag 23 mei:
13.00 tot ca. 23.00 uur Kermis
11.00 -12.30 uur Creatieve workshop 

dromenvangers voor 
de meiden (locatie: 
kelder Lindeboom)

11.30 -13.00 uur Opstellen en 
bezichtigen oldtimers 
op het parkeerterrein 
van Wok Plaza

12.30 -16.30 uur ‘Game and Adventure’ 
voor de jeugd op het 
kerkplein

13.00 uur Start toerrit oldtimers voor mensen met een 
verstandelijke beperking

13.00 uur tot 20.00 uur Tentoonstelling door de Stichting Dorpsarchief 
Schalkhaar in de Nicolaaskerk met zowel oude 
als nieuwe foto’s van het dorp Schalkhaar en haar 
inwoners, tevens is er een kunstexpositie van de 
Schilder en Tekenclub

14.00 - 15.30 uur Kindervoorstelling: goochelaar Maarten Bruins in de 
feesttent (gratis entree!!)

19.30 uur Open Podium/Jeugdplaybackshow in de feesttent
21.00 uur - 01.00 uur Sixties alive met Full Circle in Restaurant De 

Lindeboom (gratis entree!!)
21.00 uur - 01.00 uur Grootse feestavond met Hot Town in de tent (gratis 

entree!!)

Zondag 24 mei:
11.00 tot 17.00 uur Tentoonstelling door de Stichting Dorpsarchief 

Schalkhaar en kunstexpositie Schilder en Tekenclub.
11.30 - 12.30 uur Optreden SVS Jazz (jazzdance en hiphop - tieners en 

selectie). Locatie: Haarhuus
12.00 uur Kermis
12.00 uur Kleedjesrommelmarkt voor kinderen. Locatie: 

Smidsweg
12.00 - 17.00 uur Braderie met straattheater aan de Timmermansweg, 

Oerdijk, Pastoorsdijk



18GOAL - Mei

13.00 tot 14.00 uur Optreden Jazzdans (jongste groepen) in de tent
14.00 - 17.00 uur Zeskamp (16+). Locatie: plein voor het koetshuis
14.15 - 14.35 Gospelkoor Joy. Locatie: feesttent
14.55 - 15.15 en
15.35 - 15.55 uur
14.35 - 14.55 en Demonstratie dansschool Eppink. Locatie: feesttent
15.15 - 15.35 uur
16.00 - 23.00 uur Mega Swing Party met optredens in de tent van:
16.00 - 19.00 uur Band Big O & The Bottoms
19.30 - 23.00 uur DJ Erik van Wezenbeek
21. 00 uur Overhandiging in de tent van de cheque 

Dienstenveiling aan Goede Doel
Maandag 25 mei:
10.00 - 12.00 uur Fiets-, mountainbike- of motortocht. Feesttent is start- 

en eindpunt
12.00 - 13.00 uur Grote brunch (max. 100 deelnemers). Locatie: 

feesttent
13.00 - 16.00 uur Muzikale optredens in de feesttent met o.a. De 

Zebra’s
13.30 - 16.00 uur Workshop dromenvangers, workshop en 

demonstratie salsa dansen. Locatie: feesttent
17.00 uur Einde Schalkhaar Life 2015

Wil je je opgeven voor één van de activiteiten of aanvullende informatie over 
het programma ga naar: www.schalkhaarlife.nl. Je kunt Schalkhaar Life! ook 
volgen via Facebook of Twitter.
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Spelerspas vervangen en stopzetten

Moet jouw spelerspas vervangen worden??
Op www.svschalkhaar.nl staat een lijst van spelers waarvan binnenkort de spelerspas 
verloopt.

Sta jij erbij? Lever dan je pasfoto in!
De pasfoto kun je in het postvak ledenadministratie doen (in de commissiekamer) of 
opsturen naar: Ledenadm. SV Schalkhaar, p.a. Kolkmansweg 6-b 7433 CL Schalkhaar.
Graag in een gesloten envelop met naam + geboortedatum op de achterkant 
v.d. pasfoto.

Stopzetten lidmaatschap voetbal
Voor het stopzetten van een lidmaatschap voetbal gelden de volgende regels:

Stopzetten lidmaatschap einde seizoen = afmelden voor 15 juni • 
Stoppen gedurende seizoen: • 
afmelden voor 1 januari = contributie 1e halfjaar betalen• 

afmelden na 1 januari = volledige jaarcontributie betalen

Afmelding dient altijd doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.
Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@svschalkhaar.nl

Moniek Aarnink, Ledenadministratie
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Jeugdopleiding SV Schalkhaar

Start selectietrainingen/wedstrijden
De voorlopige selecties gaan starten vanaf maandag 18 mei t/m maandag 8 juni. Hierna 
moeten de selecties definitief zijn, maar kunnen zij nog doortrainen/wedstrijden spelen 
t/m zaterdag 13 juni.

De regel die hier geldt is dat de nieuwe teams doordeweeks trainen/spelen en dat het 
weekend is voor de huidige teams. Zij kunnen dan het seizoen afmaken met afsluitende 
toernooien of het plannen van teamactiviteiten.. 

Bekendmaking teamindelingen nieuwe seizoen
In de week na 8 juni moeten de selecties definitief zijn en proberen we alle 
teamindelingen van de jeugdafdeling op de website te plaatsen. Dit zal uiterlijk vrijdag 12 
juni zijn. 

Start trainingen seizoen 2015/2016
Met de Commissie Voetbal is de volgende afspraak gemaakt mbt de start van het nieuwe 
seizoen:

Selecties starten vanaf maandag 3 augustus.• 
Breedtesport starten vanaf maandag 17 augustus.• 

Spelers naar BVO’s.
Na diverse trainingsstages is inmiddels bekend dat de volgende spelers SV Schalkhaar 
zullen verlaten:

E1 Dylan Ruward en Jesper van Riel naar PEC Zwolle.
E1 Dean ter Stege naar FC Twente.
E5 Yoes Beldman en Jason vd Berg naar PEC Zwolle.
D1 Milan Beumer naar De Graafschap.

Op moment lopen er nog 2 spelers stage bij De Graafschap en PEC Zwolle. Vorig seizoen 
gingen 8 spelers naar diverse BVO’s en dit seizoen dus 6 spelers. Uiteraard zijn we heel 
trots op hen en wensen wij deze spelers heel veel plezier en succes toe bij hun nieuwe 
club. 
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Voetbalschool Impuls
Onze jeugdtrainers Martin Hoitink (D1/A1) en Jip Ellenbroek (Assistent C1) zijn gestart 
met hun Voetbalschool Impuls. Een prachtig initiatief van hen en zij hopen hiermee het 
individu nog meer techniek, plezier en zelfvertrouwen te geven. Dit doen zij bij onze 
vereniging en inmiddels hebben zij de clinic al achter de rug, waar ruim 60 spelers op 
af kwamen. Deze gedreven trainers geven, buiten de trainingen bij SV Schalkhaar om, 
jeugdspelers nog meer mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit alles op ons 
prachtige sportcomplex en ik wens hen en de vele jeugdspelers heel veel plezier in de 
10-wekelijkse cyclus.

Marcel Emmink

Een wedstrijd van de F1 handbal van Schalkhaar

Op maandagavond 20 april was ik op het sportcomplex aanwezig om de prijsuitreiking 
van de vossenjacht te verrichten. Ik ging daarbij als eerste naar het handbalveld om daar 
de meiden van de F1 te verrassen. Zij moesten een competitiewedstrijd buiten spelen 
tegen Wesepe. Wat mijn meteen opviel was de indeling van het veld. Dit handbalseizoen 
is gekozen om de F-jeugd (7/8 jarigen) op een leuke manier te laten handballen. De 
spelregels zijn daarbij als volgt:

de wedstrijd wordt op een half veld gespeeld, maar dan in de breedte.  –
het handbaldoel is veel kleiner  –
er is geen vaste keeper, maar de speelster die als eerste terug  –
is mag gaan keepen en dat mag je dus afwisselen
elk team heeft 5 speelster in het veld, inclusief de vliegende keeper –
de afstand van de achterlijn en de cirkel is 5 meter –
de speeltijd is twee keer 15 minuten –
na afloop van de wedstrijd gaat elk team shoot-outs nemen, elke  –
speler mag een keer al dribbelend een bal op het doel gooien
de handbal is kleiner en zachter, zodat het vangen makkelijker gaat –
je mag niet strak met je hakken op de cirkel verdedigen –



22GOAL - Mei

De opzet hiervan is om het spelplezier te vergroten. Elke speler is vaker in balbezit, de 
afstand tussen de spelers is kleiner, waardoor er minder balverlies is. Er wordt geleerd 
niet passief te verdedigen wat ten goede van het spel komt.De overgang naar de E-jeugd 
wordt daardoor ook makkelijker, zij spelen wel op een heel handbalveld, maar met een 
verlaagde goal en ook vijf tegen vijf.

Er zijn veel handbalverenigingen in de regio die enthousiast zijn over deze nieuwe 
competitie 
Als je belangstelling hebt om een keer te komen kijken of mee te trainen, de F-jeugd 
traint elke dinsdagavond van 16.30 tot 17.30 uur. Je mag drie keer gratis komen 
meetrainen om te kijken of je het leuk vindt.
Handbal is leuk, handbal moet je doen!

Jolanda Bergman
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SV Schalkhaar en subsidieaanvraag Masters on   
   the move – nu wachten… 

Sportimpuls is een landelijke subsidieregeling die lokale sportverenigingen financieel 
ondersteunt bij de opzet en organisatie van sportieve activiteiten. De activiteiten die 
in aanmerking komen voor deze subsidie zijn gericht op het opstarten en aanbieden 
van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te 
stoppen met sporten en bewegen. De regeling biedt de kans om nieuwe leden te werven 
en de maatschappelijke betrokkenheid meer vorm te geven. Afgelopen jaren hebben 
verenigingen en Sportbedrijf Deventer via deze subsidieregeling in de regio al meer dan 
900.000 euro extra kunnen investeren in de lokale sportinfrastructuur. 

Tussen begin december en eind maart hebben enkele bijeenkomsten bij Sportbedrijf 
Deventer met verschillende verenigingen geleid tot een gezamenlijke aanvraag van 
subsidie bij Sportimpuls. Wij, Gert Meijerink en Diana Grootjans, zijn naar deze 
bijeenkomsten geweest. 

De subsidieregeling schrijft voor dat één sportvereniging hoofdaanvrager is. SV Schalkhaar 
vervult deze rol voor de subsidieaanvraag voor het project genaamd ‘Masters on the 
move’. Ook zijn we lid van de projectgroep. Overige deelnemende verenigingen zijn:

Koninklijke UD, lid van de projectgroep (voetbal)
DBC Karro Deux (jeu de boules)
FC RDC, Sportclub Deventer en Sallandia (bestaand project 45 + voetbal)
HSV The Eagles (honk- en softbal)
TV Slagvaardig (tennis)
DTTC (dynamic tennis)
AV Daventria (atletiek)
De Scheg (zwemmen)
BV Isala Deventer (basketbal)
Sportbedrijf Deventer vervult een coördinerende rol in het project. 
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Het project Masters on the move November 2015 – Oktober 2017
Het project heeft als doel het bevorderen van lichamelijke activiteiten bij de doelgroep 
ouderen van 55 + die zelfstandig woont en onvoldoende beweegt. Het project richt zich 
op ouderen in de wijken Deventer-Noord en Schalkhaar. 
De aanpak in het project is dat in 3 rondes steeds 1.000 mensen worden uitgenodigd 
voor een fit-test. Na de fit-test krijgen deelnemers een sport en beweegadvies. Doel is 
dat per ronde 100, in totaal 300 ouderen gaan deelnemen aan verschillend aanbod tijdens 
een kennismakingsperiode en uiteindelijk 270 ouderen gaan sporten/bewegen bij een 
sportvereniging. De deelnemers worden na start een jaar begeleid en gevolgd.

Vervolg
De subsidieaanvraag is half april door SV Schalkhaar ingediend. September volgt uitsluitsel 
over de aanvraag. Bij toekenning van de aangevraagde subsidie start het project in 
november 2015. De deelnemende verenigingen en het Sportbedrijf zullen hun aanbod 
voor deze doelgroep in kaart brengen en waar nodig en mogelijk aanbod ontwikkelen dat 
aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. 

Als de subsidie wordt toegekend, willen we een projectgroep samenstellen uit leden, 
ouders van jeugdleden, studenten/stagiaires die zich binnen SV Schalkhaar richten op hoe 
uitvoering aan het project gegeven kan worden en wat daarvoor nodig is aan menskracht 
en materialen.

Gert Meijerink, penningmeester
en Diana Grootjans, secretaris
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Bitterballenbingo

Op zaterdag 18 april werd door de NSA de 
bitterballenbingo georganiseerd voor de D en E voetballers 
en handbalmeiden. Er waren ongeveer 90 kinderen 
aanwezig en om iets over zeven kon de bingo beginnen. Er 
werden 5 rondjes bingo gespeeld en tussendoor werden 
er twee keer lootjes getrokken

Felgekleurd
De prijzen die de kinderen konden winnen, waren onder 
andere superfelle voetballen, een Feyenoord of Schalkhaar shirt en een sjaal van Go 
Ahead Eagles, waarbij toch de felgekleurde voetballen favoriet waren. De handbalmeiden 
sleepten veel prijzen in de wacht, waaronder twee keer een bal. In de pauze kregen 
de kinderen ranja en werd er rondgegaan met een schaal met lekkere warme hapjes, 
waaronder bitterballen. De commissie kreeg daarbij hulp van Johan en Herman, die ons 
achter de bar assisteerden en voor de  bitterballen 
zorgden.

Een zeer geslaagde avond waarbij veel gelukkige 
kinderen met een prijsje om 21.00 uur weer naar 
huis gingen.

Namens de NSA
Jolanda Bergman
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Vacatures

Aan leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden van SV Schalkhaar.

Ron Sotthewes, voorzitter van de vereniging, heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar 
te stellen als zijn bestuurstermijn, de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 
november 2015, afloopt. Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de 
commissie voetbal. Frans te Riele heeft aangegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden 
zijn functie aan het eind van dit seizoen beschikbaar te stellen. Voor de commissie PR/
Communicatie zijn wij tevens op zoek naar een voorzitter.
Belangstellenden voor de functies voorzitter commissie Voetbal en voorzitter commissie 
PR/Communicatie kunnen dit kenbaar maken bij of informatie vragen aan één van de 
bestuursleden.

20 April hebben we als bestuur besproken hoe we de procedure om te komen tot 
voordracht van één of meerdere kandidaten voor de functie van voorzitter van de 
vereniging willen vormgeven.
Naast de bestaande functieomschrijving (beleidsplan 2014-2018) en wensen die we als 
bestuur zelf hebben, vinden we het minstens zo belangrijk wat jullie, leden en ouders/
vertegenwoordigers van jeugdleden, belangrijk vinden.

Daarom vragen we of je ons wilt laten weten welke 5 kenmerken jij het 
belangrijkst vindt in het profiel voor de nieuwe voorzitter.

Waar je aan kunt denken:
Over welke ervaring, kennis, persoonlijke eigenschappen moet een voorzitter bij 
voorkeur beschikken, gewenste motivatie om deze functie te vervullen? 

We willen een profiel opstellen wat duidelijkheid zal scheppen in verwachtingen voor een 
kandidaat die zich verkiesbaar wil stellen. We zullen de vacature voor voorzitter en dit 
profiel publiceren op de website.

Binnenkort ontvang je als lid van onze vereniging een mail waarin je kunt 
aangeven welke kenmerken jij belangrijk vindt in het profiel voor de nieuwe 
voorzitter.
Dan kunnen we de wensen samenvoegen en eind mei een profiel presenteren.
Daarna zullen wij een vacature plaatsen op de website en in het clubblad.
Namens het bestuur,
Diana Grootjans
Secretaris
secretaris@svschalkhaar.nl
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Winnaar penalty bokaal bij de D-pupillen   
     bijna bekend!!

De penaltybokaal voor de D-pupillen is nog erg spannend.
Bij elke thuiswedstrijd van Schalkhaar 1 neemt een D-team in de rust penalty’s op de 
reservekeeper.

Zondag 19 april was de D1 aan de beurt om in de rust van de wedstrijd Schalhaar 1 – 
Voorwaarts 1 penalty’s te benutten op reservekeeper Robert van Aken.  Doordat er 5 
spelers aan de IJsselloop in Deventer meededen, waren er maar 8 jongens die penalty’s 
gingen nemen. Deze acht deden het supergoed, de ballen vlogen strak in de hoeken en de 

keeper had veel moeite om de ballen 
tegen te houden. Of het goed genoeg 
is voor de eindoverwinning is nog 
niet bekend, maar dat de tussenstand 
spannend is kunnen jullie aannemen!

De uiteindelijke winnaar zal tijdens 
de jaarlijkse kampioenengala in juni 
de prijs in ontvangst nemen.

Jolanda Bergman
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Prijswinnaars vossenjacht

De prijswinnaars van de vossenjacht van 14 maart zijn bekend.
Bij de 1e groep: mini’s en F7 tot F12 is 
de F9 winnaar geworden.
Bij de 2e groep: handbal en F1 tot F7 is 
de handbal F1 winnaar geworden
Bij de 3e groep: E-teams is de E3 
winnaar geworden.
De winnende teams hebben inmiddels 
hun prijs in ontvangst genomen, 
De snoepzakjes werden voor hun 
wedstrijd of tijdens de training 
uitgedeeld.
Alle deelnemende teams bedanken wij 
voor jullie deelname en hopelijk zien 
we volgend seizoen weer veel teams 
tijdens de vossenjacht verschijnen.

Namens NSA, 
Jolanda Bergman
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F8 vecht voor de top!

De F8 van Schalkhaar is een leuk en enthousiast team! Ze doen 
het goed dit jaar en staan met nog 4 wedstrijden te gaan op 
een mooie 2e plek. Zaterdag 18 april moest het team uit tegen 
Diepenveen F3, zij staan 3e met evenveel punten. We hebben al 2 keer eerder tegen 
Diepenveen gespeeld, één keer in de competitie en één keer tijdens de winterstop in de 
zaal. Beide keren bleef het een gelijkspel. De teams zijn dus prima aan elkaar gewaagd! 
Noah was er helaas niet bij, we moesten het dus met 8 spelers doen.

Leunen op de verdediging
Na de warming-up begint de wedstrijd. Beide teams starten enthousiast. Het spel gaat op 
en neer. De verdediging van Schalkhaar bestaande uit ‘coach’ Bjarne en onze ausputzer 
Teije is moeilijk te verslaan. We hebben nog slechts 4 tegendoelpunten gehad, verreweg 
het minste aantal van alle teams in onze poule. Ook nu weten ze een aantal keren een 
aanval te blokkeren. Het lukt Timo, onze eersteklas keeper, tot tweemaal toe om een 
doelpunt te voorkomen. Met mooie reddingen blijven we op de been.

1-1 gewonnen
Jorik, onze pijlsnelle spits, krijgt een mooie pass van achteren en rent met bal op het doel 
af. Helaas, net naast. Er is zelfs een speler die Jorik eruit loopt. Dit is nog nooit gebeurd! 
De bal vliegt weer richting ons doel. Een achterbal wordt door de scheidsrechter als 
hoekschop beoordeeld. De bal wordt voorgezet en ineens ligt hij in het net, ons net 
dus. Diepenveen leidt met 1-0.  Na oppeppende woorden van de coach in de rust gaan 
de mannen fanatiek de tweede helft in. Floyd, onze baltovenaar, passeert enkele spelers. 
Helaas lukt het niet om de aanval succesvol af te ronden. Ook Maher doet mee aan de 
zijde van Diepenveen, geduchte tegenstand dus. Daan, de pingelaar, weet zich nog keer vrij 
te spelen. Tot scoren komen we helaas niet. Tristan behoudt het overzicht en speelt een 
vrijstaande speler nauwkeurig aan.  De wedstrijd blijft spannend tot op de laatste minuut. 
Uiteindelijk weet Cas een fraai doelpunt te scoren, 1-1! De wedstrijd wordt nog hervat, 
maar minder dan 1 minuut later klinkt het eindsignaal.  Zoals Teije het later uitdrukt: We 
hebben 1-1 gewonnen! 
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Spannend tot het einde
Deze uitslag is dik verdiend. Door goed spel en door door te gaan hebben we onze 
2e plaats gehandhaafd. De laatste wedstrijd moeten we tegen de koploper die tot nog 
toe geen punt verloren heeft. Het blijft dus spannend tot de laatste wedstrijd. Aan het 
enthousiasme van het team ligt het zeker niet. Ga zo door jongens!

F8: Floyd, Daan, Teije, Cas, Jorik, Bjarne, Tristan, Timo, Noah
Coach en trainer: Alex IJntema, leider: Suzanne Swenne, scheidsrechter en trainer in 
opleiding: Louis Tekelenburg
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Agenda van Schalkhaar

Acties, evenementen, belangrijke vergaderingen en wedstrijden Heren 1 voetbal en 
Dames 1 Handbal

28 april (di) Kaartmiddag    Horsterhoek
3 mei (zo) Stevo 1 - Schalkhaar 1   Geesteren
10 mei (zo) Schalkhaar 1 - PH 1   Horsterhoek
11 mei (ma) 19.30 uur inschrijving jeugd  Horsterhoek
12 mei (di) Kaartmiddag     Horsterhoek
12 mei (di) 20.00 uur Ladies Night   Horsterhoek
21 mei (do) 19.30 uur inschrijving jeugd  Horsterhoek
22 t/m 25 mei Schalkhaar Life
23 mei (za) Districtskampioenschap Hoofdklasse  Horsterhoek
  kampioenen E-pupillen
31 mei (zo) KNVB toernooi meisjes < 12-13-14 jaar  Horsterhoek
7 juni (zo) Kampioenen huldiging    Horsterhoek
9 juni  Deadline laatste Goal van het seizoen!
13 en 14 juni Achilles handbaltoernooi   Apeldoorn 
20 juni (za) SamenLoop voor Hoop   Horsterhoek
21 juni (zo) SamenLoop voor Hoop   Horsterhoek
27 juni (za) Feestmiddag biljarten (besloten)   Horsterhoek
4 juli (za) Wedstrijd biljarten woensdag tegen  Horsterhoek
  dinsdaggroep s’middags


