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It’s Christmas Time 
 
Normaal gesproken is dit de tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Het terugkijken zou dit jaar 
natuurlijk vooral zijn naar alle geweldige activiteiten in het kader van het 75-jarig jubileum. Helaas 
weet iedereen dat het merendeel van deze festiviteiten niet door is gegaan i.v.m. Corona. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog zou je kunnen zeggen, denk aan het jubileumplaatjesalbum en de 
jubileumkalender. Echter niet getreurd want wat in het vat zit verzuurt niet en we hopen in 2021 alsnog 
het jubileum te kunnen vieren. We zijn realistisch en beseffen dat het verloop van het komende jaar 
zal afhangen van de ontwikkelingen rondom Corona, vaccinaties, etc. 
Hieronder staan een aantal zaken beschreven waar we als bestuur druk mee bezig zijn. Het komende 
jaar wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor S.V. Duiveland, kunnen we het jubileum vieren, hoe 
geven we de samenwerking bij de jeugd en de dames verder inhoud en lukt het om onze plannen voor 
de accommodatie te realiseren? Allemaal zaken die ertoe doen. Daarnaast is misschien wel de 
belangrijkste vraag: wanneer kunnen we weer “gewoon” gaan sporten? 
Een jaar als dit leert je ook heel veel. Bijvoorbeeld dat je iets pas mist als het er niet meer is. Niet 
alleen het sporten missen wij maar vooral ook het hele sociale gebeuren rondom de vereniging. Wat 
we ook zien is de veerkracht en creativiteit binnen de vereniging, denk daarbij aan zaken als de 
virtuele kantine en de online kerstbingo. Een andere grote plus is de trouw van sponsoren aan onze 
vereniging, diverse contracten waaronder die met de hoofdsponsor, subhoofdsponsor en 
verschillende pakketsponsoren zijn verlengd en dat in deze tijd. Geweldig om te zien.  
 
Bij deze wens ik namens het bestuur iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond en Sportief 2021! 
 
Hans v.d. Have, voorzitter 
_________________________________________________________________________________ 
 
Achter de schermen 
In deze periode is het niet zo dat wij als bestuur stil zitten en wachten op betere tijden. Op de 
achtergrond worden er zaken opgepakt en in gang gezet. Waar we als bestuur in kunnen verbeteren 
is om alle betrokkenen mee te nemen in wat we allemaal aan het doen zijn. Hiermee hopen we meer 
draagvlak te creëren en meer bekendheid te geven aan de visie die we hebben op de toekomst. We 
willen u dan ook meenemen in een aantal projecten die momenteel onze tijd en aandacht vragen.  
 

 
Even terugblikken 
Binnen de vereniging werken we al ruim 15 jaar met een beleidsplan waarin we aangeven hoe we 
denken dat de vereniging zich kan ontwikkelen op de korte en lange termijn. Dit plan actualiseren we 
steeds na een periode van circa 5 jaar. Eén van de zaken waar we veel tijd en energie aan hebben 
besteed was een voorgenomen fusie. Dit werd destijds gesteund door de Gemeente Schouwen-
Duiveland en vooral gevoed vanuit de gedachte om één sterke nieuwe voetbalvereniging aan deze 
kant van het eiland op te richten. We weten allemaal dat dit niet is gelukt en inmiddels helemaal van 
de baan is. We hebben toen het beleidsplan even gelaten voor wat het is en zijn daarna opnieuw 
gestart met het nadenken over de te volgen richting. Nieuw is deze richting niet, want dit zogenaamde 
“plan B” is jaren geleden al opgenomen in ons beleidsplan.  
 
Plan B 
Binnen plan B is gekozen voor een richting om primair binnen Oosterland te kijken of we een sterkere 
“open” sportvereniging kunnen vormen. Hiermee willen we verder kijken dan alleen voetbal en 
gymnastiek. Het Oostersportpark zou dan meerdere verenigingen moeten kunnen huisvesten. Op dit 
moment is dat lastig, maar het is zeker de moeite waard om te onderzoeken hoe dit te realiseren is. 
De voordelen van een “open” vereniging zijn enorm. Er is kruisbestuiving doordat meerdere 
verenigingen met elkaar in contact komen, maar toch hun eigen plek hebben. We kunnen elkaars 
netwerk benutten en efficiënter samenwerken. Ook kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen. 
Het kan nieuwe leden en vrijwilligers opleveren. En het levert vooral een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid op het dorp op de langere termijn. 



Hoe nu verder? 
Om plan B verder uit te werken hebben wij een idee gevormd over de manier waarop wij het 
Oostersportpark toekomstbestendig kunnen maken. Uitgangspunt is het behoud van de eigen 
accommodatie waarbij we actief samenwerkingen aan zullen gaan. Concreet zijn de eerste wensen 
om de sportveldverlichting te vervangen voor LED lampen en het trainingsveld om te bouwen tot een 
duurzaam kunstgras trainingsveld. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Er is een projectplan gemaakt 
waarmee we in september het gesprek zijn aangegaan met de Gemeente Schouwen Duiveland. In het 
kort komt het er op neer dat onze visie en plannen erg gewaardeerd worden, maar het zou niet 
passen binnen de visie van de gemeente. We zijn hier minimaal 6 maanden mee bezig geweest en 
worden voor ons gevoel met een kluitje in het riet gestuurd! Vervolgens hebben wij een drietal 
politieke partijen aangeschreven om via die weg onze plannen onder de aandacht te brengen. 
Inmiddels is er met een afvaardiging van twee partijen gesproken en zijn er voldoende 
aanknopingspunten om alsnog ons doel te bereiken. Ook hebben we hierbij de dorpsraad betrokken 
en is het de bedoeling om gezamenlijk op te trekken. We mogen een, voor de gemeente belangrijke, 
dorpsvisie aanleveren waarbij gekeken wordt naar waar Oosterland behoefte aan heeft en wat er 
moet gebeuren om het dorp leefbaar te houden. De komende tijd hopen we de nodige stappen te 
zetten in dit proces.  
 

 
Samenwerking jeugdvoetbal 
Inmiddels is bekend dat we de samenwerking tussen S.V. Duiveland en Bruse Boys met betrekking tot 
het jeugd-, meisjes en damesvoetbal verder willen uitbreiden. Er is een projectgroep gestart om dit 
vorm te geven. Recentelijk zijn aan beide besturen de uitgangspunten gepresenteerd. Dit zal in het 
nieuwe jaar verder uitgewerkt gaan worden. Het doel is om gezamenlijk een sterke 
jeugdvoetbalopleiding aan onze kant van het eiland op te zetten. Het is mooi om te zien dat alle 
betrokkenen positief zijn en stappen willen maken. De komende tijd zullen we ook zoeken naar 
mensen die in een projectgroep mee willen denken in dit proces. Ben je geïnteresseerd om hieraan 
een steentje bij te dragen kom dan bij ons in de lucht! Het is een mooi proces en naast je investering 
qua tijd zul je er ook veel van leren.  
 

 
Lief & Leed 
Juist in deze tijd is het belangrijk om er te zijn voor de medemens. Als vereniging willen we ook die 
sociale en maatschappelijke betrokkenheid tonen. Om deze reden willen we onze “lief & leed” 
initiatieven onder de aandacht brengen. Voor velen wellicht bekend, maar voor velen wellicht ook niet. 
We doen graag een beroep op eenieder om ons op de hoogte te brengen van positieve maar ook van 
minder positieve gebeurtenissen van mensen die op één of andere manier verbonden zijn aan S.V. 
Duiveland. Wij kunnen dan door middel van een kleine attentie deze mensen een steuntje in de rug 
geven of in het zonnetje zetten.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Vervolg competities 
Helaas liggen de competities in het amateurvoetbal voorlopig stil. Het is nog onduidelijk wanneer er 
weer gestart kan worden. Half januari aanstaande volgt er een besluit over de vorm waarin de 
competities worden hervat. Omdat er niet gevoetbald wordt, worden er ook nog geen indelingen voor 
de jeugd gepubliceerd. 
De coronamaatregelen die zijn afgekondigd op 14 december jl. hebben gevolgen voor de plannen 
rondom de herstart van de competities in het amateurvoetbal. Wat in ieder geval duidelijk is geworden 
is dat een herstart van de competities op 16/17 januari a.s. er niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast 
dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in zijn geheel te hervatten. Van alle 
bedachte scenario’s liggen er voor de seniorencompetities nog twee op tafel: 

1. De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt 
gespeeld; 

2. Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft. 
De definitieve keuze voor één van deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan zal pas na de 
persconferentie van 12 januari a.s. bekendgemaakt worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de 
diverse jeugdcompetities. 
 
 
 


