
Samenwerking BDE gaat 5e seizoen in.               

 

Het seizoen 2019-2020 wordt het 5e seizoen van de samenwerking van vv Bargeres, DZOH en sc Erica. 

Svo BDE zal dit seizoen weer met 12 teams op de sportparken van de moeder verenigingen gaan 

verschijnen. 

Het seizoen 2018-2019 was weer een succesvol jaar. De samenwerking heeft ook dit jaar weer 

kampioenen voortgebracht namelijk: MO11-1, MO13-1 (najaar kampioen in jongens competitie), 

MO17-1 (ongeslagen kampioen), VR1 (kampioen 2e periode) en VR4 (kampioen in het 7x7 voetbal). 

De MO13-1 en MO17-1 hebben deelgenomen aan het NK vanuit het VTT (Voetbal Talenten 

Toernooi). 

We werken aan onze bekendheid. Aan de ene kant natuurlijk door onze prestaties. Daarnaast 

worden we door de KNVB als voorbeeld gezien hoe je het meiden en vrouwen voetbal beter kunt 

faciliteren door samenwerking. Uit de provincie Utrecht zijn op bezoek geweest sv Odijk en vv Bunnik 

die samen onder naam van svo Krommerijnstreek verder zullen gaan. Wij hebben als svo BDE mee 

kunnen werken aan een versnelde start door onze werkwijze te delen. Ook in het kader van het 

werken aan de bekendheid was de clinic die we samen met 

Sherida Spitse, Record international Nederlands vrouwen elftal, 

hebben georganiseerd  op het sportpark van Bargeres. Voor het 

Drenthe College mogen we stagiaires als erkend leer en werk 

bedrijf opleiden. Welkom borden namens BDE zijn al geplaatst bij 

DZOH en Bargeres. Erica volgt. Svo BDE heeft meegedaan aan de 

Jumbo voetbal plaatsjes actie. Svo BDE heeft samen met SVBO en 

vv Zwartemeer voor het tweede jaar op rij het 

zaalvoetbaltoernooi “Ladies Cup Emmen ”georganiseerd.  

Door de samenwerking in het Drentsch Verbond onder de vlag van FC Emmen is onze MO11-1 op 27 

juni als oploopteam geweest bij de eerste oefenwedstrijd van FC Emmen. De MO11-1 had al eens als 

oploopteam geoefend bij de dames van FC Twente. 

Financieel gaat het ons ook iets beter. Natuurlijk staan de moederverenigingen garant voor het 

voetballen van hun meiden en vrouwen. De meiden en vrouwen hebben in hun 

jaarlijkse stroopwafelactie weer flink verkocht. Van de opbrengst zijn voetbal 

materialen gekocht voor de training en de wedstrijden.  

Afgelopen seizoen hebben we naast DSM ook Ronald Greving bereid gevonden 2 

van onze teams te sponsoren. Ronald is eigenaar van “De Markant” en Route 

34”. De namen van zijn restaurants sieren onze shirts van VR1 en VR2.  

 

 



 

 

 

Dit geeft ons ook de ruimte om te werken aan  kwaliteit. Waar 

VR1  afgelopen seizoenen succesvol getraind en gecoacht werd 

door Nangila van Eyck (oud international) zal de eerste selectie 

komend seizoen voetballen onder leiding van Stoffer Remmelt Kats. Iemand die zijn sporen in 

Drenthe binnen het vrouwenvoetbal meer dan verdiend heeft!  

 

Komend seizoen zullen we 2 trainers op TC3 cursus sturen om hun reeds aanwezige skills nog verder 

te vergroten.  

De naamsbekendheid van svo BDE is erg belangrijk voor onder anderen ons leden aantal. We zien 

aan het eind van afgelopen seizoen een behoorlijke uitstroom, maar ook weer veel aanmeldingen. 

BDE is dan ook in staat, zoals in de eerste alinea al vermeld, om in het seizoen 2019-2020 met 12 

teams in de competities deel te nemen. Onze ambitie is om met de winterstop hier nog een MO11 

team aan toe te voegen. Voorbereidingen hiervoor zijn gestart. 

Veranderingen in het seizoen 2019-2020 zullen ook plaatsvinden in het bestuur van svo BDE. Een 

aantal bestuursleden betrokken bij BDE vanaf het eerste uur geven aan dat zij stoppen. We zijn dan 

ook bezig in de functies van Voorzitter TC, Secretaris en Algemeen Voorzitter waardige opvolgers te 

krijgen. Ook is het erg noodzakelijk om het aantal vrijwilligers te vergroten. Noodzakelijk om al onze 

plannen te realiseren op sportief maar ook op organisatorisch gebied.  

Al met al vertrouwen om de toekomst van svo BDE optimistisch 

tegemoet te zien en op te gaan voor het eerste lustrum.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OjiGBYb%2b&id=69CC86B1220951CD522C3CF5271A0B14E5DB8C2C&thid=OIP.OjiGBYb-BD7PHeErgeK5tQHaLH&mediaurl=https://www.sc-heerenveen.nl/includes/resize.asp?v%3d3%26website%3dimplementatie%26width%3d508%26height%3d676%26image%3dmd11051.jpg&exph=300&expw=200&q=nangila+van+eyck&simid=608037995039360652&selectedIndex=1

