
Jaarverslag 2015 Supportersvereniging Go Ahead Eagles 

Spor:eve beschouwing 
Het jaar 2015 gaat wederom de boeken in met de degrada5e van de Ere Divisie naar de Jupiler League. 
2 jaar hebben we het vol kunnen houden maar helaas waren de presta5es in de 2e helA van het seizoen 
drama5sch zodat we in de nacompe55e door de Graafschap eruit zijn gevlogen. 
Het ontslag van trainer Foeke Booij en daarbij een kans voor zijn assistent trainer Dennis Demmers heeA geen 
baat mogen hebben. 

De start van het 1e seizoen terug in de Jupiler League was erg slecht tegen jong PSV. Daarna hervaKe het team 
de winst goed op en de uitslagen logen er niet om. Eind oktober stonden we na winst in Maastricht bovenaan! 
En toen ….het keerpunt kwam bij FC Oss, waar we verloren met 3-0. Nog een magere winst bij NAC thuis in 
december. We staan er niet voor zoals we gehoopt hadden aan de start van de compe55e, bij de winterstop. 
Wellicht als we dit verslag volgend jaar lezen, lachen we er om en staan we weer te schreeuwen langs de lijnen 
in de Ere Divisie, wie zal t zeggen. 

Europees Voetbal  : GAE – Ferencvaros 2 juli 2015 
Emmen 2-7-2015, om nooit meer te vergeten. Wat een dag met temperaturen van 35+C en een grote groep 
supporters op het plein in Emmen. 
De SV had het plein samen met de SV van Emmen ingericht met eten / drinken / muziek en tenten tegen de 
hiKe. 
Vanaf 15 uur was een ieder welkom om een feestje te vieren, wat hebben we genoten. 
De wedstrijd op ander terrein maar al snel ingelijfd door de rood / gelen. Een sfeer die niet te beschrijven is. 
De wedstrijd was vol passie en lef. Helaas wel een goal van de Hongaren binnen 3 minuten. Maar toen kwam 
Bart Vriends met de 1 1 !!! Het stadion ontploAe, wat een feest. Dit beloofde wat voor de return. 

Een week later op 9 juli 2015 mochten er helaas geen supporters mee naar de return in Boedapest. Dit door 
een opgelegde sanc5e van de UEFA op Ferencvaros waardoor wij uit Deventer niet mee konden. Wel hadden 
we onze Henk de Haan, medewerker van de SV. Die als speciaal bestuurslid buitenlandse rela5es mee mocht 
met zijn vrouw. Thuis in Deventer op de Brink stonden duizenden supporters te kijken naar een groot scherm en 
een live verbinding met het team. 
De wedstrijd werd verloren met 4 – 1 . En dit was tevens het einde van het Europees avontuur. Maar wat 
hebben we genoten. 

Vernieuwbouw 
Ondanks de degrada5e stond er wel een vernieuwbouw van het stadion op de agenda. 
De Leo Halle en Hoofdtribune gingen tegen de vlakte en in enkele weken 5jd stonden daar 2 gigan5sch mooie 
nieuwe tribunes. Met name de Leo Halle tribune mag er zijn. 
Voor de supportersvereniging betekende dit 2 nieuwe verkooppunten onder de Leo Halle tribune die moesten 
worden ingericht en aangevuld met medewerkers. 
Ook het supportershome werd flink onder handen genomen. Een uitbreiding van bijna 100m2 waarbij de 
indeling volledig omgezet werd. 
De bar over de lengte van het gebouw, de keuken verplaatst etc etc 
Dit heeA veel 5jd , bloed, zweet en tranen gekost maar het staat er en op 2 oktober 5jdens de officiële opening 
van het stadion en zijn nieuwe tribunes, gingen de deuren van het home voor de 1e keer open voor de 
supporters. Voor een officiële opening van het home moesten we nog even wachten tot januari omdat we nog 
niet alles klaar hadden zoals het bestuur het voor ogen had. 

  
Ledental  
Ook in 2015 hebben genoeg nieuwe leden de weg naar de supportersvereniging kunnen vinden. Het leden 
aantal staat op eind december op 1059. 

 
 1



Bestuur 
Het bestuur onderging enige muta5es. VoorziKer Edward Rondhuis heeA laten weten een en ander niet meer 
te kunnen combineren met werk en privé. En heeA besloten om zijn func5e neer te leggen. Hierdoor ontstond 
er 1 vacature die werd opgevolgd, na gekozen te zijn door de ledenvergadering, door Marloes de Vries in de rol 
van secretaris. Tevens waren Anita vd Worp en Thea Norder herkiesbaar. De portefeuille van penningmeester is 
bij Anita gebleven en die van voorziKer is naar Thea gegaan door stemming van het bestuur. 

Ac:viteiten 
Opendag 
Dit jaar was er geen open dag mede door het feit dat we niet terecht konden op het stadionterrein door de 
vernieuwbouw. In goed overleg tussen SV en Club is toen besloten om een Open Huis te organiseren. Iedereen 
die belangstelling had kon op 17 oktober het stadion en zijn nieuwe tribunes bewonderen. Ook het home was 
open voor een drankje.  
Het was een geslaagde middag. 

Busreizen/uitseizoenkaart 
Ook het 3e jaar is de uitseizoenkaart een succes. Bus 1 wordt een begrip onder de supporters die op een 
“rus5ge” maar gezellige manier willen meereizen naar de uitwedstrijden.  

Horeca 
De horeca heeA in 2015 goed gelopen. De drukte die we hadden in 2014 is doorgezet in 2015. Ondanks de 
degrada5e is het druk gebleven op de tribunes. De nieuwe verkooppunten onder de Leo Halle werden in 
gebruik genomen. Naast drank en snoep wordt hier ook eten bereid en dat was even wennen voor zowel de 
medewerkers als de supporters.  
Diverse aanvullingen van vrijwilligers op de diverse punten was nodig om de grote aantallen supporters te 
kunnen voorzien van heen drankje en een hapje.  

Eagle van het jaar 
We hadden er 2 dit jaar en of dit nu helemaal eerlijk is gegaan …. De opvolgers van Sjoerd Overgoor in 2014  
zijn Bart Vriends en wederom Sjoerd Overgoor. De huldiging heeA plaats gevonden op het veld bij de officiële 
opening van het stadion op 2 oktober 2015. 

We hebben vanaf dit seizoen afscheid genomen van het systeem om te stemmen op de Eagle van het Jaar. Het 
systeem waarbij er per IP adres slecht 1 stem uitgebracht kon worden bleek makkelijk te manipuleren waardoor 
de verkiezing mogelijk een oneerlijk verloop kon krijgen. Dit is dan ook de reden dat er nu voor een andere 
opzet is gekozen. Voor het seizoen 2015/2016 zal er een select groepje “GA Eagles watchers” aan het einde van 
het seizoen de koppen bij elkaar steken en de “Eagle van het jaar” gaan bepalen.  

De secretaris
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