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AAN ONZE LEDEN  

Inleiding 

SVO bevindt zich al meerdere jaren in roerige tijden. Waar we in 2019 geconfronteerd 

werden met een grote brand, volgde in 2020 Corona en ook in 2021 hebben we meerdere 

weken geen lessen kunnen geven vanwege lockdowns door Corona. De impact hiervan 

merken we in 2021 duidelijk in de cijfers. Niet alleen zien we een daling van het ledenaantal 

maar ook van het aantal trainers, het aantal bestuursleden en de inkomsten. We hebben 

ervoor gekozen om tijdens de eerste lockdown van 2021, in de maanden dat er geen fysieke 

lessen gegeven konden worden, om de contributie stop te zetten. Tevens hebben we 

besloten dat trainers wel hun gebruikelijke vergoedingen krijgen. Dat dit zou leiden tot een 

negatief resultaat was een bewuste keuze. Leden laten betalen zonder dat er lessen zijn 

vonden we geen goed idee. Trainers, welke in meer of mindere maten rekenen op 

inkomsten vanuit SVO, geen vergoedingen geven vonden we ook geen goed idee.  

 

Bestuursmutaties 

In 2021 hebben we afscheid genomen van een drietal 

bestuursleden: 

• Peter Verhoosel: Peter heeft sinds 1992 (!) de 

ledenadministratie voor SVO verzorgd en is sinds 2007 

bestuurslid en later Penningmeester geweest. Na jaren 

hard werken heeft Peter afscheid genomen met de 

overdracht van diverse taken aan Hilger Administratie. Het bestuur heeft Peter het 

ere-bestuurslidmaatschap aangeboden waardoor Peter toch bij de vereniging 

betrokken blijft. 

• Machteld Schouten: Machteld is sinds 2018 bestuurslid geweest en heeft vanwege 

andere interesses afscheid genomen. 

• Sandra Engels: Sandra is in 2020 toegetreden tot het bestuur nadat zij SVO een 

periode geadviseerd heeft als lid van de “commissie van ondersteuning”. Sandra is 

gestopt met sporten bij SVO waardoor ze ook haar bestuurslidmaatschap heeft 

beëindigd. 

Het huidige bestuur bestaat uit drie leden: Anja Rameckers, Jos Nies en Martijn Verhoosel. 
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Professionalisering 

De afgelopen jaren stond professionalisering van de vereniging hoog op de agenda. Het 

doel om de primaire processen onder te brengen bij een professional zijn intussen afgerond. 

Zowel de ledenadministratie als de financiële afhandeling zijn ondergebracht bij Hilger 

Administratie uit Oirsbeek.  

 

Een stap verder was het aantrekken van een verenigingsmanager. Tijdens het proces zijn 

tijdens diverse brainstormsessies (waaronder een sessie met onze trainers) de wensen en 

eisen omschreven. Deze waren echter niet ‘hard’ zodat er zo breed mogelijk gezocht kon 

worden naar geschikte kandidaten. 

Uiteindelijk zijn met één kandidaat concrete gesprekken gevoerd, echter van beide kanten 

is besloten het niet concreet te maken. Tijdens de verdere 

evaluatie is besloten het traject verenigingsmanager voorlopig 

‘on-hold’ te zetten.  

Mede op advies van de trainers is wel besloten meer mensen een 

vrijwilligersvergoeding te geven en voor meer taken een 

vergoeding te geven. Hiermee hopen we onze bestaande 

vrijwilligers bij de vereniging te houden. 

Samenwerking  

Gedurende het jaar zijn er enkele formele en informele 

gesprekken geweest over samenwerking met diverse partijen. 

Informeel lopen continu gesprekken met zusterverenigingen 

waarbij we aftasten of er samenwerking mogelijk is. Formeel zijn 

er gesprekken geweest met Albatros uit Nuth. Albatros heeft 

echter besloten (voorlopig) zelfstandig verder te blijven gaan.  

SVO is tevens als sinds het begin betrokken bij Park de Oirsprong. Dit is een beoogde 

samenwerking van verenigingen rondom de voetbalvelden, sporthal, turnhal, tennisbanen 

en school in Oirsbeek. Hoewel de plannen altijd mooi lijken heeft SVO, samen met diverse 

andere verenigingen, besloten niet in de coöperatie te stappen. Het doel van de coöperatie 

sluit naar mening van SVO niet meer aan bij het initiële doel: samenwerking, ontlasten en 

versterken van de verenigingen. 

 
“De toekomst van verenigingen staat sterk onder druk” 
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Toekomst 

We hebben de afgelopen jaren veel nagedacht over de toekomst. Het staat vast dat de 

huidige vorm van verenigingen onder druk staat. Individualisering van de samenleving, de 

opkomst van individueel sporten wanneer het uitkomt en gebrek aan vrijwilligers maken het 

lastig voor alle verenigingen. 

 

SVO heeft de eerste stappen gezet en zal de komende jaren en concreet plan maken voor 

de toekomst. 
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AFDELINGEN 
De lessen van SVO zijn traditioneel verdeeld over een drietal afdelingen:  

• Turnen 

• Budo  

• Dans & Fitness 

 

Bij alle afdelingen waren de lockdowns (winter 2020-2021 en winter 2021-2022) de grootste 

uitdaging. Met name de verplichting van de overheid voor het tonen van een QR-code 

(vaccinatie) heeft tot veel onrust geleidt. Van leden welke verontwaardigd waren dat we ons 

aan dergelijke maatregelen hielden tot leden welke boos waren dat er niet genoeg 

gehandhaafd werd op mondkapjes. We zijn zelf in ieder geval van mening dat we, gezien 

de omstandigheden, juist gehandeld hebben in alle Corona-aspecten. 

 

We hebben tevens zoveel mogelijk getracht om een alternatief te bieden op momenten dat 

we geen fysieke lessen mochten geven. Bij sommige groepen was dit wat eenvoudiger dan 

bij andere groepen. De inzet van onze trainers was daarbij van essentieel belang. We zijn 

dan ook blij dat zij vele creatieve manieren hebben gevonden om lessen te geven: van 

buitenlessen tot online Zoom/Teams trainingen. 

Turnen  

Buiten de Corona heeft de grootste wijziging plaatsgevonden 

bij de Ouder/kind- en kleutergroepen. Janna Vaessen is 

vanwege tijdgebrek na vele jaren gestopt. De lessen zijn na de 

zomervakantie overgenomen door Tessa Hagedoren en Evi 

van Berkel. 

 

Helaas hebben we geen clubkampioenschappen kunnen organiseren omdat we er enerzijds 

niet voor konden trainen en toen dat weer mogelijk was, was er geen publiek toegestaan. 

Ook hebben we besloten om geen einde-seizoen en eindejaars-activiteiten te organiseren. 

Hoewel het op sommige momenten wellicht mogelijk was, was de onzekerheid over de 

Corona-regels te groot. Om deze reden is er ook geen Recreakamp georganiseerd. 

 

De selectiegroepen hebben wat dat betreft ook een zwaar jaar gehad aangezien de KNGU 

alle wedstrijden geannuleerd heeft. Erg jammer voor onze jongens en meisjes dat ze niet 

hebben kunnen laten zien waar ze al die tijd zo hard voor getraind hebben. De 

meisjesselectie heeft wel nog zelf enkele kleinere wedstrijdmomenten gecreëerd. 
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Budo 

De afdeling judo van SVO bestaat momenteel 44 jaar. De leden 

van deze afdeling komen uit de gemeente Schinnen en 

naburige gemeenten om in Oirsbeek de judosport te 

beoefenen. Het is een constante afdeling met een ledenaantal 

dat al jaren varieert rond de 120 actieve judoka`s. Na een 

kleine daling vanwege de Coronapandemie, is het ledenaantal 

bij de judo weer langzaam aan het stijgen. 

 

Het trainerskader wordt gevormd door Peter Demandt, Tamara de Rooij, Tim Heinen, 

Lynette Riegman en Anja Rameckers. Zij worden geassisteerd door Vivian de Rooij, Niels 

Peters, Menno Wijnen en Joep Moorer. Afgelopen jaar zijn de belangen van de afdeling 

budo in het hoofdbestuur behartigd door Anja Rameckers.  

 

Wedstrijden zijn er i.v.m. de Coronapandemie niet geweest. 

 

Tijdens de gehouden danexamens in november te Roermond slaagde Tim Heinen voor zijn 

4e dan. In december slaagde Vivian de Rooij voor haar 1e  dan. 

 

JIU-JITSU 

De jiu-jitsu lessen worden sinds 1-1-2015 door Ronald Oosthoek gegeven.  

De seniorengroep is stabiel. Toch blijft uitbreiding van deze groep welkom.  

 

Belangrijke data: 

Kyu-examens: oktober 

Dans & fitness 

Bij deze afdeling is de ledenterugloop het grootst geweest. 

Hoewel we op diverse momenten weer lessen mochten 

verzorgen bleven veel leden thuis. Enerzijds uit angst voor 

Corona anderzijds omdat het sociale aspect van gezellig 

samenkomen niet toegestaan was.  

 

Clemens Brouwers is gestopt met de lessen van een tweetal GALM groepen op woensdag 

ochtend. Deze zijn overgenomen door Birgit Duschak.  
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LEDEN 

Overzicht leden 

SVO had eind december 2021 491 actieve leden en 575 deelnemers (leden kunnen 

deelnemen aan meerdere lessen/uren). De uren van de selectieleden zijn bij het bepalen 

van de deelnemer buiten beschouwing gelaten, omdat dit één enkele discipline is.  

 

Het cirkelgram hieronder geeft de verhouding man/ vrouw weer. 

 

Onderstaand cirkeldiagram geeft de verdeling per afdeling. Hier is te zien dat de turnsport 

de meeste deelnemers heeft, daarna komt Budo en dan Dans & fitness. 

 

 

 

  

man/ vrouw verhouding

mannen vrouwen

verhouding deelnemers

BUDO Dans en Fitness selectie mannen selectie vrouwen turnen
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FINANCIEN 
 

Inkomsten en uitgaven 

SVO heeft een aantal inkomstenbronnen waarvan contributies uiteraard het belangrijkste is. 

Ook sponsgelden, sponsoracties van de leden (bijv. grote clubactie) en subsidies zorgen 

voor inkomsten. 

De grootste uitgaven zijn huisvestingskosten (zaalhuur), trainerskosten en administratie-

kosten. SVO heeft veel trainers met een vrijwilligersvergoeding en enkele trainers welke 

verloont worden. 

  

De jaarrekening is opgesteld door Hilger Administratie en op 09-05-2022 beoordeeld door 

de kascontrolecommissie bestaande uit Dino Bucic en Anne Lubberdink. De kascontrole-

commissie heeft de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur decharge verleent. De 

jaarrekening is indien gewenst in te zien door leden door een verzoek hiertoe te sturen naar 

bestuur@svo-schinnen.nl.  

 

Resultaat 

SVO heeft in 2021 een negatief resultaat behaald van € 8.852 op een omzet van € 100.511. 

Het eigen vermogen van SVO is hierdoor gedaald. Momenteel bezit SVO voldoende eigen 

vermogen om dergelijke tegenslagen aan te kunnen. 

 

  

   

mailto:bestuur@svo-schinnen.nl
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Analyse  

De grootse verschillen t.o.v. 2020 zijn: 

 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door: 

1. Stijging overige opbrengsten € 18.059 

2. Daling lonen    € 7.131 

 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: 

Stijging van: 

3. Declaratie trainers   € 2.571 

4. Sociale lasten   € 2.425 

5. Huur accommodatie   € 8.053 

6. Overige kosten   € 5.466 

 

Daling van: 

7. Contributies    € 22.691 

8. Ontvangen uitkeringen  € 6.857 

 

Ad 1.  Stijging van subsidie en meer inkomsten uit acties 

Ad 2-3-4. Hilger Administratie is in 2020 begonnen met de boekhouding. Lonen, 

sociale lasten en declaratie trainers worden sindsdien apart van elkaar 

geboekt. 

Ad 5. Er is in 2021 huur onterecht betaald, dit is in 2022 intussen gecorrigeerd 

Ad 6. In 2021 heeft Hilger het hele jaar de administratie gedaan terwijl dit in 2020 

maar een deel van het jaar was. Tevens is er naheffing gekomen van 

verzekeringen uit 2020. 

Ad 7. Er is niet het hele jaar contributie geïnd. 

Ad 8. In 2020 is er een eenmalige Corona uitkering geweest. 
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BEGROTING 2022 

 
Inkomsten Uitgaven 

Contributie 
  

- Turnen € 49.000  
 

- Judo € 12.000  
 

- Dans & Fitness € 18.500  
 

- Inschrijfgeld en administratiekosten € 1.000  
 

   
Overige opbrengsten 

  
- Sponsoracties € 4.000  

 
- Sponsoren € 4.500  

 
- Subsidie € 25.000  

 

   
Personeelskosten 

  
- Declaratie's trainers 

 
€ 33.000  

- Loonkosten 
 

€ 22.000  

- Kosten sociale premie en vakantiegeld 
 

€ 4.000  

- Cursus kosten 
 

€ 2.000  

- Vrijwilligers vergoedingen 
 

€ 5.500  

   
Huisvestingskosten 

  
- Zaalhuur 

 
€ 30.000  

   
Overige kosten 

  
- Representatiekosten 

 
€ 2.200  

- Bankkosten 
 

€ 650  

- Bondskosten 
 

€ 350  

- Administratiekosten 
 

€ 9.900  

- Aanschaf materialen 
 

€ 250  

- Algemene kosten 
 

€ 2.000  

- Sporttechnische kosten 
 

€ 5.000  

- Verzekeringen 
 

€ 2.400  

- Bestuurskosten 
 

€ 250  

Totaal  € 114.000   € 119.500  

 
Resultaat  -/- € 5,500 

 


