
   

 

Terugblik seizoen 2017 - 2018 
 

Inleiding 

In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen seizoen van LDODK, 2017 - 2018. Een seizoen 

waarin er wederom mooie sportieve prestaties zijn geleverd en is gewerkt aan verdere 

professionalisering van de organisatie van onze vereniging. Maar ook een seizoen waarin 

teleurstellende resultaten moesten worden verwerkt en pijnlijke beslissingen moesten worden 

genomen.  In de wetenschap dat welke beslissing dan ook, wordt genomen in het belang van de 

vereniging.  

 

Leden 

Onze vereniging telde in het afgelopen seizoen 403 leden (per 30-6-2018). Dit is een daling van 22 

leden ten opzichte van het seizoen hiervoor. Het aantal teams bedraagt 26.  

 

Accommodatie 

Een belangrijke mijlpaal in het afgelopen seizoen was het rookvrij maken van de veldaccommodatie. 

Dit ging niet zonder slag of stoot, maar het grotere belang (een gezonde sportomgeving) werd 

gelukkig door de meerderheid van de leden gedragen. 

 

Verder heeft de gemeenteraad van Opsterland officieel bevestigd dat de sport in Gorredijk wordt 

geconcentreerd op Kortezwaag. Na jaren gesprekken voeren en lobbyen kan er van hieruit weer 

verdere invulling worden gegeven aan de plannen. Nu kunnen er weer stappen worden gezet voor 

uitbreiding en verbetering van het plan Kortezwaag.   

 

Sportieve zaken 

De samenwerking met trainer/coach Erik Wolsink is beëindigd, eerder dan de bedoeling was. Na vele 
gesprekken moest uiteindelijk geconcludeerd worden dat voortzetting van de samenwerking niet 
mogelijk was. Henk-Jan Mulder is bereid gevonden de plek van Wolsink vervroegd in te nemen. 
Marjo de Haan en Bart Jan Scheenstra hebben het assistentschap voor hun rekening genomen.  
 
Voor de selectie was het zaalseizoen helaas teleurstellend. De play-offs werden niet gehaald.  
 
De jeugdteams hebben een knappe prestatie neergezet, met meerdere kampioensteams tot gevolg. 
En in de zaal zijn alle teams naar de hoofdklasse gepromoveerd. Iets om zeker trots op te zijn.   
 
Verder is vermeldenswaardig dat het G-korfbal team is van start gegaan.  
 
Sponsoring 

Zonder onze sponsors hadden we niet kunnen bereiken wat we hebben bereikt als vereniging. We 

zijn erg blij dat bedrijven voor LDODK hebben gekozen als doel om te sponsoren.  

 

Er ontstond enige commotie rond het vermelden van de naam Wijnvoordeel.nl op onze shirts. Door 

het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) was een klacht in gediend bij de Reclame Code  

 

 



   
 

 

Commissie, welke klacht gegrond is verklaard. Naar aanleiding van deze beslissing is overleg gevoerd 

met de betreffende sponsor voor aanpassingen van de naamvoering op de shirts.  

  

Andere zaken 

Ook hebben er andere activiteiten plaatsgevonden binnen de vereniging. Zo was er onder andere het 

traditionele jeugdkamp en werd er pietenkorfbal georganiseerd. Om ook kennis te maken met 

andere sporten was er voor de jeugd een schaatsmiddag. Voor de eerste keer is er een pub quiz 

georganiseerd. Dit was een groot succes. Verder heeft er een schoenenruilbeurs plaatsgevonden en 

een rommelmarkt. Ook vonden er diverse acties plaats, zoals Jantje Beton, koekactie, Grote 

Clubactie.  

 

Er was wederom veel animo voor het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor Gorredijk en omstreken.  

 

Vrijwilligers 

Niet alleen bij de sportactiviteiten, maar ook daaromheen bleek de inzet van de vele vrijwilligers van 

wezenlijk belang. Er valt veel te doen binnen onze vereniging en het is goed om te zien dat velen daar 

op hun manier een bijdrage aan leveren. Om te inventariseren of leden en ouders van jeugdleden 

(andere) vrijwilligerstaken op zich kunnen nemen heeft er afgelopen seizoen een telefonische 

enquête plaatsgevonden door de spelers en speelsters van LDODK 1 & 2. De algemene conclusie die 

uit de resultaten van enquête is te trekken is dat de bereidheid voor het uitvoeren van 

vrijwilligerstaken er zeer wel is, maar mensen terughoudend zijn in het zich verbinden voor een 

langere periode. Voor het verrichten van taken op projectbasis is meer animo.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur bestond in seizoen 2017 -2018 uit 6 leden: Gouke de Vries als voorzitter, Remco Winter 

als penningmeester, Jacqueline Oosterhof, Christiaan Schipper en Jan Sjoerd Pool als leden, Joke 

Stienstra als secretaris tot 18 juni 2018 en Jolanda Bergsma als secretaris vanaf 18 juni 2018.  

Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden, op 17 januari 2018 en 18 juni 2018.  

 

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen was het niet 

mogelijk geweest er wederom een mooi seizoen van te maken! 


