
JAARVERSLAG SPORTING ST 2020/2021

Het jaarverslag 2020/2021 is opgebouwd uit drie onderdelen. Deel 1 betreft Algemene Zaken
van Sporting ST. Deel 2 betreft het overzicht van de afdeling Voetbal en deel 3 de afdeling
Korfbal

1. ALGEMENE ZAKEN:

Huisvesting:
Sporting ST is gehuisvest in het MFA Kerkebos, gelegen aan de Molenstraat 37 te Swolgen.
Hier hebben we 10 kleedlokalen ter beschikking en het Sportpark Kerkebos heeft 3
wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden

Ledenbestand:
Onze vereniging had op 1 juli 2021 405 leden, 335 leden van de afdeling voetbal en 70 leden
van de afdeling korfbal. Dit betekent een afname van het ledenaantal met 23 leden. Deze
afname zit vooral in voetbal 19 en 4 bij Korfbal, veel dames zijn gestopt waardoor we ook nog
maar 1 team over hebben gehouden daar.

Het bestuur:
Het bestuur is van oorsprong samengesteld uit 10 personen, met een duidelijk
persoonsgebonden taakstelling. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) bestaat het bestuur uit 2 bestuursleden afdeling Korfbal en 1 bestuurslid
Afdeling Voetbal jeugd en 1 bestuurslid afdeling voetbal Senioren. 1 bestuurslid PR, 1
bestuurslid Activiteiten en 1 bestuurslid Beheer.
Er was nog 1 vacature binnen het bestuur van Sporting ST voor de functie beheer deze wordt
ook reeds ingevuld.
De bestuursleden fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor diverse commissies.

De Vrijwilligers:
Binnen Sporting ST zijn er grofweg 3 verschillende soorten groepen vrijwilligers, de bestuurs-
en commissieleden, kaderleden en team ondersteunende vrijwilligers, en vrijwilligers die
ingezet worden bij de uitvoering van een bepaalde activiteit.

De bereidwilligheid binnen Sporting ST om vrijwilligerswerk te doen is over het algemeen goed,
wel is er zorg over de invulling van activiteiten door leden die bedoeld zijn om de financiële
situatie van de vereniging te verbeteren. Hier zijn we hard aan het werk om dit te verbeteren
door meer stabiliteit te bieden en ons vast te houden aan 3 activiteiten om te helpen te denken
aan Kermis Swolgen, Kermis Broekhuizen en Rundje um ut hundje (Horst).

Verder hebben we nog een groep die veel werk verzet voor onze vereniging, de bekende
“Vuttersclub”. Hier doen wij nooit tevergeefs een beroep op.

COVID 19:
Vanaf 11-oktober 2020 werd voor de tweede keer het korfbal en voetbal geconfronteerd met
de gevolgen van het Coronavirus. Het jaar 2019/2020 gebeurde dit ook. Nu hebben we sinds
die tijd geen wedstrijd meer mogen voetballen en werd het seizoen als verloren beschouwd.

Als gevolg van deze stop van de seizoenen heeft de gemeente ook geen huur van de velden
gevraagd en zullen we het geld dat overblijft van de afgelopen twee seizoenen gebruiken om
materialen aan te schaffen voor leden om de sport te bevorderen.
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Activiteiten:
Ivm. Corona zijn er geen activiteiten geweest voor en door de leden.

De activiteiten voor en door leden zijn zeer belangrijk voor de vereniging, zeker financieel
gezien omdat tal van andere vast inkomstenbronnen steeds meer achteruit lopen.

Helaas zijn er afgelopen seizoen veel activiteiten die niet door zijn gegaan.

2. AFDELING VOETBAL:

Algemeen:
Dit seizoen stonden er 4 senioren mannen elftallen, 1 vrouwenteam in een combinatie met
SVEB en 1 veteranenteam aan de start van de competitie voor Sporting ST.
Daarnaast speelden bij de jeugd in de najaars- en voorjaarscompetitie 19 combi-teams samen
met SVEB.

De Senioren:
Het 1e elftal ging voor het 4e jaar onder leiding van trainer Han Friesen van start in de 5e

klasse. Voor de start van de competitie werden eerst de poulewedstrijden van de
bekercompetitie gespeeld. Het 1e elftal was ingedeeld met de 1e teams van DEV Arcen,
MVC’19 en SVEB. De wedstrijd tegen DEV Arcen eindigden in een gelijkspel 2-2. De volgende
wedstrijd was een minder hoogtepunt hier werd de wedstrijd met 6-0 verloren van MVC ‘19.
De laatste wedstrijd tegen SVEB eindigde in een mooie overwinning voor de Sporting mannen
2-1, Helaas was dit resultaat niet voldoende wat betekende de uitschakeling in het
bekertoernooi.

Dit seizoen was de 5e klasse E gevuld met 13 teams, met goede moed het nieuwe seizoen in
na lang stilgelegen te hebben door de corona perikelen hoopte we dit seizoen wel uit te kunnen
voetballen echter bleef het bij 3 wedstrijden. Het eerste elftal was ingedeeld in een mooie
competitie met veelal teams uit de regio. De eerste wedstrijd leverde een 1-1 gelijkspel op
tegen SV Lottum. Daarna volgde VVV ‘03 waar verloren werd met 2-0 en de laatste wedstrijd
op het programma was alweer tegen Kronenberg ook verlies 3-2. Helaas niet meer wedstrijden
kunnen spelen en een sober afscheid van trainer Han Friezen volgde hij heeft het seizoen
helaas niet kunnen afmaken en kunnen stunten met het vaandelteam.

Het 2e elftal kwam ook dit jaar weer uit in de reserve 6e klasse en startte de competitie met
een bekerprogramma tegen Venray, Wittenhorst en BVV echter wisten ze alleen te winnen van
BVV.  De start was prima met 3 gewonnen wedstrijden op rij en al snel werd er in de
wedstrijdverslagen al geroepen over de platte kar vanwege het te behalen kampioenschap. Wie
er uiteindelijk kampioen zou worden bleef onbekend, want na de wedstrijd op 11 Oktober 2020
was het seizoen afgelopen. Van de 4 gespeelde wedstrijden waren er op dat moment 3
gewonnen, 0 gelijk gespeeld en 1 verloren. Dit seizoen had het tweede elftal grote kans
gemaakt om als kampioen uit de bus te komen onder leiding van Marcel Hovens.

Het 3e elftal kwam ook dit seizoen uit in de reserve 6e klasse. Van de start van het seizoen
werd duidelijk dat dit een lastig seizoen zou worden voor het 3e elftal. Ze hebben dit seizoen
ook maar 3 wedstrijden gespeeld en helaas geen wedstrijd weten te winnen. Ook zij speelde
de laatste wedstrijd op 11 oktober 2020, waarna het seizoen was afgelopen. Van de 3
gespeelde wedstrijden werden er 0 gewonnen en 3 verloren.
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Het 4e elftal kwam ook dit seizoen uit in de reserve 6e klasse. Van de start van het seizoen
werd duidelijk dat dit een lastig seizoen zou worden voor het 4e elftal. Ze hebben dit seizoen
ook maar 3 wedstrijden gespeeld en helaas geen wedstrijd weten te winnen. Ook zij speelde
de laatste wedstrijd op 11 oktober 2020, waarna het seizoen was afgelopen. Van de 3
gespeelde wedstrijden werden er 0 gewonnen en 3 verloren.

Helaas hebben we dit seizoen nog maar 1 spelend dameselftal veel dames die gestopt zijn ivm
de andere interesse en meerdere dames gestopt wegens zwangerschap.

Het combi Vr1 team uitkomend in de 4e klasse won alle 3 de bekerwedstrijden.
In de competitie werd echter de eerste wedstrijd verloren met 1-4 van SHH waarna ze zich
herpakte en wonnen van SJVV met 0-2. Op 11 Oktober werd de laatste wedstrijd gespeeld in
de voortijdig beëindigde competitie. Van de 3 gespeelde wedstrijden werden er 1 gewonnen, 0
gelijk gespeeld en 2 verloren.

De Veteranen:
In de competitie van de federatie speelden de veteranen hun wedstrijden tegen de diverse
tegenstanders uit de regio. Waar ze het afgelopen jaar de minste wedstrijden hadden gespeeld
hebben ze nu een van de meeste wedstrijden gespeeld van de senioren. Van de 5 gespeelde
wedstrijden werden er 2 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 1 verloren.

De Sporting ST Competitie:
Omdat het seizoen al na een aantal wedstrijden werd stilgelegd hebben we geen winnend team
voor de Sporting ST Competitie.

De clubtopscorer:
Ook de clubtopscorer blijft dit jaar onbekend vanwege het niet uitspelen van de competities.
De stand was als volgt na het spelen van 4 wedstrijden: Stan Teeuwen 5, Cyril Pingen 4, Pascal
Janssen 3.

Eindstanden Senioren van het seizoen 2020/2021

Vanwege het stilleggen van alle voetbalcompetities per 11 Oktober 2020, zijn er dit jaar geen
eindstanden, kampioenschappen en degradaties.
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De Jeugd:
In dit seizoen werd de samenwerking van de jeugd met de jeugd van SVEB verder uitgebreid
naar alle jeugdteams. Zo werd het totaal van combinatieteams dit seizoen 19.
De navolgende teams namen deel aan de najaarscompetitie: JO 19-1, JO 17-1, JO 17-2, JO
15-1, JO 15-2, JO 13-1, JO 13-2,  JO 11-1, JO 11-2, JO 11-3, JO 10-1, JO10-2, JO 9-1, JO 9-2,
JO 8-1, JO 7-1, JO 7-2, JO 7-3, JO 7-4.
Zoals gebruikelijk zou er een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie afgewerkt waarin
de bovengenoemde teams met wisselende resultaten hebben gespeeld. Echter de
Najaarscompetitie is op 11 oktober 2020 stilgelegd en niet meer opgestart. Ook de resterende
bekerwedstrijden werden niet meer gespeeld.

Omdat de jeugd <18jaar laat in het seizoen nog wel de mogelijkheid hadden om te mogen
voetballen heeft de KNVB nog een Regiocup gemaakt hier hebben de volgende teams aan mee
gedaan met het volgende resultaat:

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo

JO 19-1
JO 17-1 5e 4 1 3 3 12 - 14
JO 17-2 5e 4 0 1 3 1 5 - 15
JO 15-1 3e 3 1 0 2 3 6 - 10
JO 15-2 4e 3 1 0 2 3 8 - 10
JO 13-1 1e 4 3 1 0 10 23 - 7
JO 13-2 3e 3 2 0 1 6 11 - 6
JO 11-1 4e 3 1 0 2 3 7 - 15
JO 11-2 4e 3 1 0 2 3 15 - 18
JO 11-3 1e 4 3 1 0 10 27 - 15
JO 10-1 - 3 1 0 2 3 -
JO 10-2 - 4 2 1 1 7 -
JO 9-1 - 4 4 0 0 12 -
JO 9-2 - 4 4 0 0 12 -
JO 8-1 - - - - - - -
JO 7-1 - 4 1 1 3 4 -
JO 7-2 - 3 3 0 0 9 -
JO 7-3 - 3 2 0 1 6 -
JO 7-4 - 2 2 0 0 6 -

Eindstanden Jeugd van het seizoen 2020/2021 Najaar:

Vanwege het stilleggen van alle voetbalcompetities per 11 Oktober 2020, zijn er dit jaar geen
eindstanden, kampioenschappen en degradaties.
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3. AFDELING KORFBAL:

Algemeen:
Afgelopen jaar kwam Sporting ST als eerste keer met een Senioren team binnen Korfbal en
ook dit jaar staat het Senioren team samen met de midweek op het schema. Naast deze 2
seniorenteams speelden er dit jaar ook nog 5 jeugdteams (B1, D1, E1, E2 en F1) in de
competitiewedstrijden.

Alle teams spelen in de reguliere competitie van de KNKV.
De najaarscompetitie (en normaal gesproken ook de voorjaarscompetitie) wordt gespeeld op
onze eigen accommodatie Sportpark Kerkebos in Swolgen. De zaalcompetitie wordt gespeeld in
diverse locaties binnen de gemeente Horst a/d Maas.

Ook bij de korfbalcompetitie werden de competities stilgelegd en uiteindelijk ook niet meer
opgestart vanwege het Coronavirus. Dit betekent dat de najaarscompetitie niet is uitgespeeld.
De zaalcompetitie werd niet opgestart.

De Senioren:
Zowel het 1e seniorenteam alsook Midweek team hebben gespeeld in de reguliere competitie
van de KNKV.

Het Senioren team Sporting ST 1 deed voor het eerst mee in de seniorencompetitie en kon
helaas de najaarscompetitie niet afronden vanwege de corona regels. Wel hebben ze van de 4
gespeelde wedstrijden 1 wedstrijd gewonnen en 3 wedstrijden verloren.

Het Midweek team deed ook mee in de KNKV competitie en diende ook hun najaarscompetitie
vroegtijdig te beëindigen. Wel hebben ze van de 3 gespeelde wedstrijden 1 wedstrijd
gewonnen en 2 wedstrijden verloren.

De Jeugd:
Alle jeugdteams hebben gespeeld in de reguliere competities van de KNKV.

Helaas voor de dames van de jeugd werd de competitie vroegtijdig gestopt dit terwijl meerdere
teams op weg waren naar het kampioenschap! Er zijn geen competities meer opgestart in Juni
net zoals de afdeling voetbal waardoor het gehele seizoen zaal en voorjaar niet meer gespeeld
is.

Tussenstanden najaars veldcompetitie 2020

Elftal Plaats Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo
SEN 1 7e 4 1 0 3 2 16 – 29
MW 1 4e 3 1 0 2 2 16 – 26

B1 1e 5 5 0 0 10 43 - 10
D1 4e 5 3 0 2 6 23 – 18
E1 3e 5 3 0 2 6 15 – 14
E2 5e 5 1 0 4 2 9 – 19
F1 1e 4 4 0 40 8 48 - 17
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SLOTWOORD:

Zoals al eerder gemeld hebben we twee jaar op rij een moeilijk sportseizoen gehad waarin
iedereen stond te springen om weer te beginnen maar waar we hard terug gefloten werden
door de pandemie. Dit doet nog meer pijn omdat dit ons 10e sportjaar van Sporting ST zou
moeten zijn met meerdere kampioenschappen en winsten voor onze club.

Tot slot rest ons nog een woord van dank aan jeugdleiders/trainers, leiders en begeleiders van
de diverse elftallen, sponsoren, kantinepersoneel, koffiedames en meisjes van de
zaterdagochtend, terreinverzorgers, scheids- en grensrechters, leden van de vutters club en
verder iedereen die werkzaamheden heeft verricht voor deze vereniging.

Het bestuur van Sporting ST
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