
Jaarverslag door de secretaris  Supportersvereniging Go Ahead Eagles over 2018

Sportieve beschouwing
Het jaar 2018 wil ik kort beschouwen. Het was een jaar met veel tegenslag sportief gezien. Na degradatie
hadden we gehoopt op een seizoen met mooie winstpartijen vol met passie en strijd. Helaas heeft dit niet zo
mogen zijn en eindigden we in de catacomben van de jupiler league.

Start seizoen 2018-2019 met goede hoop want er is veel gebeurd binnen de gelederen van de club. Nieuw
bestuur, nieuwe trainer met technische staf. We staan dan ook in de top 3 aan het einde van het jaar 2018. Met
onze blikken gericht op mogelijk kampioenschap? In ieder geval op een playoff ranking.
Het stadion zit vol met enthousiaste supporters en de positieve sfeer is in ieder geval weer terug.
Wat kunnen we melden volgend jaar in dit verslag over de uitkomst van dit seizoen ….

Ledental
Het ledenaantal in 2018 staat op 1084 aan het einde van 2018.

Bestuur
Binnen het bestuur was er een verandering na de vorige algemene ledenvergadering. Roel de Hoop heeft zijn
functie als bestuurslid neergelegd ivm prive omstandigheden en er was een vacature. Nanda Kramer is door de
vergadering en het bestuur gekozen als nieuw bestuurslid. Nanda werkte al jaren als vrijwilliger bij de SV en gaf
aan zich meer betrokken te willen voelen bij de SV. Ze is begonnen als bestuurslid met een kleine portefeuille
om zo de ins en outs te leren en mee te draaien met andere bestuursleden. Ze heeft deze inmiddels haar
portefeuille uitgebreid.

Activiteiten
Opendag
De opendag begin juli 2018 was er een die erg heet was. Door dit hete weer was de opkomst ook iets minder
dan we normaal mogen ontvangen. Helaas konden we geen gebruik maken van het veld ivm het inzaaien van
nieuw gras. Hierdoor was de spelerspresentatie op het plein. Voor volgend jaar is de organisatie al weer druk
doende om er weer een mooi feestje van te maken, met een spelerspresentatie op het veld! Nu nog het weer ...

Feest 85 jarig bestaan SV
In mei heeft de SV zijn 85 jarig bestaan mogen vieren met leden en genodigden. Het was een top feest waarbij
veel van onze leden aanwezig waren.

Octoberfest
Dit begint een jaarlijkse traditie te worden compleet met grote tent, bierbanken, live muziek, lederhosen en
dirndls. We kunnen alleen maar zeggen dat het weer een mooie avond was aan de vetkampstraat.

Familiedag
Eind oktober hebben we als laatste buitenactiviteit de familiedag gehad op zondag  14 okober. Het weer was
prachtig (rond de 25 graden). De aanloop naar het supportersplein hierdoor groot. Een mooie winstpartij (3-0
tegen Roda) live muziek, poffertjes, viskraam en gezelligheid waren de ingrediënten van een mooie middag.

Busreizen/uitseizoenkaart
Ook het 6e jaar is de uit-seizoenkaart wederom een succes. Bus 1 wordt een begrip onder de supporters die op
een “rustige” maar gezellige manier willen meereizen naar de uitwedstrijden. Bus 2 begint ook al aardig zijn
“vaste” groep reizigers te krijgen. Positief is dat we, vooral start nieuwe seizoen, goed gevulde uitvakken
hebben bij uitwedstrijden. Full support is belangrijk voor het moraal van onze spelers.

Horeca
Door het tegenvallende seizoen 2017/2018 konden we als SV merken dat de inkomsten vanuit de horeca
achteruit liepen. Dit is niet zo raar natuurlijk gezien het feit dat we veel wedstrijden verloren en de moraal ver
te zoeken was. Gelukkig zijn we het seizoen 2018/2019 goed gestart met mooie wedstrijden en het mooie
najaarsweer. De tapwagen konden we tot eind oktober op het supportersplein vinden, waardoor men sneller
een drankje kon pakken aan het einde van de wedstrijd. We zijn ook gestart met een afwisseling in het
aanbieden van etenswaren voor en na de tijd op het supportersplein. Zo stond er bij de start van de competitie
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tegen Volendam de viskraam op het plein,  tijdens de familiedag de poffertjeskraam en hadden we tijdens het
octoberfest wurst und sauerkraut.
We willen kijken wat we nog vaker kunnen  organiseren op wedstrijddagen voor en na de tijd op het
supportersplein.

Sponsoring:
De SV heeft als een van zijn doelstellingen het ondersteunen van de club. Wij als vrijwilligersorganisatie 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 blijft er genoeg over om diverse doelen te sponsoren.
In 2018 heeft de SV een bijdrage geleverd aan:

● Jeugdopleiding
● Diverse materialen voor technische staf en facilitair
● Open dag 2018

De secretaris
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