
Jaarverslag 2016 Supportersvereniging Go Ahead Eagles 

Spor:eve beschouwing 
Het jaar 2016 kent zijn dalen en grote hoogtepunten.  

In februari 2016 staan we er niet goed voor. Dieptepunt een verlies bij Achilles waar de supporters ook flink van 
zich lieten horen. De trainer, Dennis Demmers, werd in februari ontslagen. Hans de Koning, oud trainer van o.a. 
Volendam, tekende tot einde seizoen bij de club. De eerste wedstrijd met de koning aan het roer was nog geen 
ommekeer. Hierna werd er geen wedstrijd meer verloren. We gingen zelfs de nacompeGGe in. Met wedstrijden 
tegen VVV en De Graafschap werden we kampioen in de nacompeGGe en het onmogelijke werd mogelijk. 
Binnen 1 seizoen terugkeer naar de Eredivisie! Een groot een mooi feest werd er gehouden op de parkeerplaats 
van de Adelaarshorst en op maandag een huldiging op de Brink.  

Augustus 2016 begonnen we met een nieuw seizoen eredivisie. Met een volle horst, alle seizoenkaarten 
verkocht en vol goede moed staan we langs de lijnen. Helaas moeten we veel wedstrijden het onderspit delven 
en in de winterstop van 2016 staan we er niet goed voor.  
Een ontslag van de trainer wordt verwacht en nieuwe aankopen om het team te versterken.  
Wat kunnen we melden volgend jaar in dit verslag. 

Promo:e: 
In het naseizoen van 2015-2016 hebben we nog een nacompeGGe gedraaid. Binnen een kleine 2 weken 
moesten er nog even 4 extra wedstrijden georganiseerd worden.  
De SV heeR bij de uitwedstrijden tegen VVV en de Graafschap gezorgd voor grote schermen en extra tappunten 
buiten voor de thuisblijvers. Zodat ook in Deventer het feestje gevierd kan worden bij winst.  
Bij de finale wedstrijd tegen de Graafschap heeR de SV groot uitgepakt op de parkeerplaats. 2 lange bierstraten, 
variaGe in eeUenten en muziek op het podium.  
Voor onze vrijwilligers waren het tropen weken maar iedereen deed het met veel liefde voor de club en 
vereniging. Met als uiteindelijk resultaat en beloning de promoGe. 
De maandag op de Brink werd er dan ook door de SV een cafe afgehuurd om samen met onze vrijwilligers de 
promoGe te vieren met goed zicht op het podium onder het genot van een drankje en hapje.  

Ledental  
Ook in 2016 hebben genoeg nieuwe leden de weg naar de supportersvereniging kunnen vinden. Het leden 
aantal staat op eind december op 1094. 

Bestuur 
Binnen het bestuur waren er geen grote veranderingen in 2016. John ter Haar is herkozen door de leden als 
bestuurslid en de portefeuilles zijn bij dezelfde mensen gebleven. Wel hebben we Michael Dellink als 
coördinator voor de busreizen benoemd. Hij regelt de busreizen bij uitwedstrijden al een Gjd en doet dit goed. 
Als coördinator moet hij zich verantwoorden richGng het bestuur wat betreR uitgaven en problemen.  
Als bestuur zijnde ziUen we te denken aan het oprichten van projectgroepen voor diverse zaken die op ons pad 
komen. In zo’n projectgroep zit alGjd 1 bestuurslid als vertegenwoordiger van het bestuur. Zo kunnen we 
meerdere taken verdelen onder andere mensen. 

Ac:viteiten 
Opendag 
De opendag in augustus was weer een succes. Het weer werkte helaas niet helemaal mee maar dat laat menig 
eagles supporter zich niet van weerhouden om op dit jaarlijkse feestje te komen.  
Met een paar mooie acGviteiten en de presentaGe van ons nieuwe elRal was het weer een succes.  

Busreizen/uitseizoenkaart 
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Ook het 4e jaar is de uitseizoenkaart een succes. Bus 1 wordt een begrip onder de supporters die op een 
“rusGge” maar gezellige manier willen meereizen naar de uitwedstrijden. De bus kreeg in 2016 een 
metamorfose en is nu echt DE SV bus geworden.  
Met uitwedstrijden dit seizoen naar de grote clubs werd er ook menigmaal beroep gedaan op BUS 2, de andere 
SV bus die ingezet wordt voor onze leden. 
Eagles against ALS - inzamelac;e 
4 september 2016 stond in het teken van de grote inzamelingsacGe voor ALS,  Eagles against ALS. Een grote dag 
vol met acGviteiten in en om het stadion. Iedereen was welkom en kwam ook. Als SV hebben wij bij het 
jaarlijkse eagles gala een toezegging gedaan richGng de organisaGe. De SV heeR de gehele neUo winst van deze 
dag overgemaakt aan sGchGng ALS.  

Horeca 
De horeca heeR in 2016 goed gelopen. Het verlengde seizoen heeR zijn werking gehad op de verkoop en 
inkomsten vanuit de horeca.  
Besloten werd om te stoppen met de bereiding en verkoop van etenswaren vanuit Leo Halle 1 en 2. Hiervoor 
hebben we contact gezocht met Yilmaz Donner, Gerben de Hamburger Koning en Ensink Snack om dit op te 
vangen voor de Leo Halle en IJsselzijde. Dit scheelt de SV veel extra handelingen en de inzet van vrijwilligers die 
wij hard op andere punten nodig hadden.  

Sponsoring: 
De SV heeR als een van zijn doelstellingen het ondersteunen van de club. Wij als vrijwilligersorganisaGe hebben 
de luxe dat wij geen grote uitgaven hebben aan personeelskosten. Wij zorgen goed voor onze vrijwilligers maar 
men ontvangt geen vergoeding in de vorm van geld. 
Hierdoor blijR er genoeg over om diverse doelen te sponsoren. 
In 2016 heeR de SV een bijdrage geleverd aan: 

• 2 x scoreborden 
• Jeugdopleiding 
• Open dag 2016 
• Horeca omzet Gjdens Eagels against ALS voor sGchGng ALS  
• Achterhoek runners Gjdens de ROPA run, dit gesponsord d.m.v. lootjes verkoop Gjdens de ladies night. 

De secretaris

 
 2


