SC BOTLEK
ALGEMEEN JAARVERSLAG
SEIZOEN 2019/2020

Voorwoord:
Als we terugdenken aan het seizoen 2019/2020 zal iedereen aan één woord denken: Corona.
Corona was heel bepalend in de 2e seizoenshelft en heel bepalend hoe het voetbalseizoen eindigde. En
toch is er veel meer te melden over dit seizoen.
Er werd in dit seizoen enorm veel werk verricht op zowel bestuurlijk als organisatorisch vlak. Zo is er
een nieuwe website gelanceerd met een integratie naar sportlink, app en het “narrow casting systeem”.
Bij de jongste jeugd werd het nieuwe jeugdbeleid geïntroduceerd en ook ging er een flink aantal nieuwe
vaders en moeders aan de slag als jeugdtrainer en/of teammanager.
We wisten veel nieuwe (bord)sponsoren aan ons te binden waardoor er leuke acties ontstonden.
Zo hadden we het ‘Picnic Team van de week’ en extra productsponsoring voor de kantine.
We werkten als vereniging actief mee met het vormgeven van het lokaal sportakkoord. Op
duurzaamheidsgebied werden de eerste stappen gezet. Asbest in het stookhok werd gesaneerd en er
werden haalbaarheidsonderzoeken opgestart naar “verduurzaming”. Hier stonden 2 belangrijke pijlers
centraal: goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.
Medio het seizoen werden er tijdens de ALV twee belangrijke wijzigingen door het bestuur
gepresenteerd en aangenomen. De statuten werden aangepast/gemoderniseerd en er werden
voorbereidingen gestart om binnen de totale jeugdafdeling te gaan werken met een kledingplan
waardoor de gehele jeugdafdeling in het traditionele SC Botlek tenue zou gaan spelen.
Dit was voor het bestuur een belangrijke mijlpaal.
Op sportief gebied was er wisselend succes. Ons eerste elftal heeft het gehele seizoen tegen degradatie
gevochten. Het seizoen kwam vroegtijdig tot een einde door Corona. Alle competities werden gestopt.
Een grote teleurstelling, maar begrijpelijk gezien de omstandigheden. Het bestuur was genoodzaakt in te
grijpen op de uitgaven en creatief te zijn t.a.v. de inkomsten. Met inzet van diverse leden zijn we hier
succesvol in geweest en zo konden we het seizoen zonder een te kort afsluiten. Een topprestatie!
We zijn er bijzonder trots op dat we met inzet van trainers in zijn geslaagd om als enige vereniging in
Spijkenisse tijdens de zomervakantie alle teams te laten doortrainen.
Helaas kijken we ook met een traan terug op dit seizoen. De vereniging werd diep geraakt door een paar
overlijdensgevallen van gewaardeerd (oud) leden waaronder Ben Herbers, onze oud (ere) voorzitter.
Ruim 30 jaar lang heeft hij de voorzittershamer gehanteerd bij SC Botlek. Met een indrukwekkend
eerbetoon langs en op het hoofdveld hebben wij, samen met veel (oud-) leden afscheid van hem
genomen.
Eigenlijk bewees dit seizoen maar eens weer dat SC Botlek niet zomaar een club is:
Wij zijn een vereniging waar elk lid ertoe doet.
Wij wensen jullie allen, ondanks de beperkingen, toch hele warme, gezellige feestdagen toe en een
voorspoedig 2021. Laten we extra stilstaan bij diegenen die iemand moeten missen.
Met sportieve groet,
Bestuur SC Botlek

Bestuurssamenstelling:
Na de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 13 december 2019, zijn we met onderstaande
bestuurssamenstelling het nieuwe seizoen ingegaan:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Accommodatie
Algemene voetbalzaken
Sponsoring

-

Leden en contributie
Op peildatum 26 augustus 2019:
Op peildatum 26 augustus 2020:
Het aantal leden is gestegen.

Marco van Putten
Elles den Boer-Loof
Gertjan Kros
Michael van Rhoon
Peter van der Gun
Henk van Sinttruijen
René Demmendaal

629 leden
643 leden

Terugblik activiteiten:
Gedurende het seizoen hebben er, naast alle trainingen en wedstrijden, diverse andere activiteiten
plaatsgevonden. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugdleden, het zaalvoetbaloliebollentoernooi, darttoernooi, FIFA-20 toernooi en de bingo’s (mede mogelijk gemaakt door de Club
van 50). Door corona is het jeugdkamp op het laatste moment helaas niet doorgegaan.
Bij het organiseren van de activiteiten komt er veel kijken op organisatorisch gebied. Hiervoor zijn veel
helpende handen nodig. Het aanbod van vrijwilligers is helaas nog niet op het niveau zoals we het
zouden willen. Dit blijft een speerpunt. Gevolgen van te weinig vrijwilligers zouden kunnen zijn dat
kleedkamers niet meer schoon zijn, de kantine niet altijd open kan zijn, er geen wedstrijdsecretariaat
aanwezig is op wedstrijddagen etc.
Selectie/Senioren:
Ten eerste willen we beginnen met het bedanken van de heren die de afgelopen decennia de selectie
hebben begeleid, samengesteld en verzorgd. Heren, nogmaals bedankt voor jullie kostbare tijd en
tomeloze inzet. Bij de overige seniorenteams waren hier en daar wat positiewisselingen, spelers die
stopten en ook weer nieuwe aanwas.
Wij mogen ons als club gelukkig prijzen met onze leden die zich elke week weer opladen en tussen de
witte lijnen in korte broek hun hobby ten uitvoer brengen en zich daar tot overstaan van hun supporters
hun balkunsten en voetbal-skills vertonen. Daarbij overigens niet het respect voor scheidsrechters en
tegenstanders uit het oog te verliezen.
De selectie startte het seizoen met een nieuwe hoofdtrainer. In de voorbereidingen verliep alles rustig
en gestaag. Het seizoen begon goed maar na een paar ongelukkige tegenvallers kwam de klad erin.
Het wilde qua teamprestatie niet echt meer lukken en de moraliteit van sommigen zakte af naar een
bedenkelijk niveau. Bij Botlek 1 wilde het niet meer echt lukken ondanks de inzet van de vaste kern. Bij
Botlek 2 zag je dat een aantal jonge jongens, naar mate het seizoen vorderde, gingen groeien.
Helaas stonden beide teams er niet goed voor in de rangschikking.

Het jaar 2020 begon onrustig. De hoofdtrainer gaf aan dat hij geen nieuw contract ambieert en later
geeft ook de trainer van Botlek 2 aan na dit seizoen te stoppen. Ook kwamen er geluiden uit de staf dat
het tijd werd voor nieuw bloed rondom de selectie. In goed overleg met de heren van de begeleiding
werd de stap gezet om te gaan vernieuwen en proberen te verjongen rondom de selectie.
Na een korte winterstop startte de tweede helft van het seizoen ongunstig en het werd duidelijk dat
nacompetitie óf zelfs degradatie voor beide teams in het verschiet lag. Maar toen kwam Covid-19 in ons
leven en gooide ons dagelijkse en sportieve leven overhoop. Niets was meer hetzelfde. Er kwam een
abrupt einde aan het seizoen eind maart met als meevaller voor ons dat de KNVB besloot dat de
competitie ‘te niet’ werd verklaard.
In de selectie waren weinig mutaties. Dit hield in dat, ondanks een tegenvallend seizoen, 95% van spelers
zich confirmeerden aan de nieuwe trainer en begeleiding. Een aantal spelers koos ervoor om ons te
verlaten en hun geluk elders te zoeken. Wij wensen hen veel succes bij hun nieuwe club. Met aanvulling
van eigen jeugd en aanvoer van buiten probeerden we dit te tackelen en weer een volwaardig selectie
neer te zetten voor seizoen 20/21. Net zoals bij de overige senioren mogen wij ons gelukkig prijzen met
echte Botlekkers in onze selectie die ons niet snel de rug toe keren.
Ondanks alle teleurstellingen en restricties die we krijgen opgelegd vanwege corona gaan we er toch
voor om door te gaan met hetgeen wel is toe gestaan. Onze oproep is dan ook aan eenieder om hetgeen
wat wel mag te omarmen en er samen het beste van te maken. Houd je allemaal aan de regels want des
te eerder kunnen we ons ‘normale’ leven dan weer oppakken op zowel sportief, privé als zakelijk
gebied.
Jeugdzaken:
Na 2019 te hebben afgesloten met het jaarlijkse oliebollentoernooi is het voetbaljaar 2020 begonnen
met een strandtraining voor de jongste jeugd en startten 18 januari de voorjaarscompetities. Het nieuwe
beleidsplan bij de jongste jeugd, waarbij de kinderen niet op niveau worden zijn ingedeeld, is goed
ontvangen en verassend genoeg waren de resultaten van de teams ongeveer gelijk aan de jaren ervoor.
Meerdere jeugdteams zijn gepromoveerd en zijn de uitdaging aangegaan in een hogere klasse.
Door corona kwam op 12 maart het besluit dat er niet meer getraind mocht worden.
Op 6 mei zijn we weer begonnen met trainen in aangepaste vorm. Het jaarlijkse jeugdkamp en de
thuistoernooien zijn helaas komen te vervallen. Gelukkig zagen we dat binnen menig jeugdteam andere
sociale activiteiten werden opgepakt. Dit is iets wat pas bij een sociale vereniging als SC Botlek.
In de zomerstop zijn we door blijven trainen aangezien veel gezinnen dit jaar niet op vakantie gingen.
Ook in het seizoen 2019/2020 ontstonden er binnen bepaalde leeftijdscategorieën wachtlijsten. Het
bestuur en coördinatoren proberen hier op creatieve wijze mee om te gaan, omdat sporten voor
kinderen belangrijk is. Daarnaast zien we dat het succes van het damesvoetbal op nationaal niveau ook
zijn effect begint te krijgen, doordat steeds meer jonge meiden gaan voetballen. Ook bij SC Botlek zien
we steeds meer meiden voetballen. Hier zijn we zeer blij mee.
Sponsoring:
Het seizoen 2019-2020 kende een primeur: de eerste deursticker werd geprint en geplakt en volledig in
stijl van het gezegde: er volgden er snel meer. Als je nu door de gang van de kleedkamers loopt dan
schitteren aan twee kanten de strakke deurstickers. Aan het begin van het seizoen konden wij jullie ook
enthousiast vertellen dat aan alle wedstrijden van Botlek 1 een balsponsor gekoppeld is.

Wat valt er nog meer op?
Langs het hoofdveld zijn een paar oude borden door de sponsors voorzien van een nieuw logo.
Daarnaast hebben we meerdere nieuwe sponsoren met mooie borden mogen verwelkomen.
Daarmee stonden er meerdere nieuwe borden te shinen en viel het op dat andere borden een
opfrisbeurt konden gebruiken. Die handschoen is opgepakt door hele belangrijke sponsors in onze
vereniging, namelijk onze vrijwilligers. Een groep kordate mannen is met een mobiele
hogedrukaanhanger over het hele complex gereden en dit heeft geresulteerd in een frisse aanblik voor
onze bordsponsors.
Gebeurde er nog meer? Jazeker! Veel jeugdteams hadden een wervende tekst met foto ingestuurd. Na
hun wedstrijd werden ze getrakteerd op een welverdiende Picnic-lunch waar gezonde én natuurlijk ook
lekkere (iets minder gezonde) dingen in zaten. Sponsoring is een breed begrip; het is steun in diverse
vormen. Het afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld veel dingen gratis of tegen een gereduceerd
tarief mogen afhalen.
Vol trots zagen we Nederland het Eurovisie Songfestival winnen maar de wereld veranderde natuurlijk
enorm door een virus. Wedstrijden en trainingen werden gestaakt en kantine en kleedkamers werden
gesloten. Veel werd onmogelijk maar we hebben gekeken naar wat wij als SC Botlek wel terug konden
doen voor onze sponsors. Via social media proberen we actief de acties van onze sponsoren breed onder
de aandacht te brengen zodat zij ook een toekomst blijven houden. We willen afsluiten met het besef
dat SC Botlek wordt mogelijk gemaakt door ALLE sponsoren! Super bedankt daarvoor!
Onderhoud en accommodatie:
In mei zijn de 3 opslagcontainers op ons terrein gerepareerd en geverfd en tegelijkertijd zijn er
ventilatieroosters in gemaakt. Dit is allemaal kosteloos geregeld de firma DHS Containerreparaties.
Ook zijn in de maand mei de douchekoppen en drukknoppen in alle kleedkamers vervangen.
In juni is er een 40-voets container extra bij geplaatst en ingericht als ballencontainer. Hiermee is er
meer capaciteit en ruimte gecreëerd. Ook deze container is kosteloos beschikbaar gesteld en wel door
de firma VNV Techniek (tevens bordreclame sponsor).
Onze onderhoudsploeg is druk bezig geweest met allerlei verfprojecten in en om ons clubgebouw. Het
ziet er weer mooi/strak uit.
En in het seizoen 2019/2020 is gestart met voorbereidingen op het gebeid van verduurzaming van de
accommodatie.

