
De geschiedenis van de SVVN: Seizoen 1949 – 1950 

 

De jaren ’40 lopen ten einde. In 1949 is de 
wederopbouw in volle gang en de strijd om 
Nederlands Indië is voorbij. Onze voormalige 
kolonie wordt onafhankelijkheid en de 
Nederlandse dienstplichtige militairen keren 
huiswaarts. Dat geldt ook voor enkele 
SVVN’ers.  
 
Zo kon ons lid de heer Kamp op 6 oktober 
aanwezig zijn bij de ledenvergadering. Hij kreeg 
bij die gelegenheid een speciaal welkomswoord 
en ook ontving hij het pakketje dat namens de 
vereniging naar Indonesië zou zijn gestuurd, als 
hij daar tenminste langer had moeten dienen. 
 
Zijn kameraad de heer W. Nijenhuis keerde 
iets later dat jaar huiswaarts. Onze 
bestuursleden Schuurman, Vos en Bergboer 
bezochten hem persoonlijk thuis en 
overhandigen hem een SVVN shirt als welkomst 
geschenk. 
 
Financieel gezien blijft het een schrale periode. 
Letterlijk elke cent moest worden omgedraaid 
om SVVN draaiende te houden. En dan kwam 
de vereniging nog geld te kort. Zo kon het 
gebeuren dat de penningmeester uit eigen zak 
fl. 625,- had voorgeschoten om de rekeningen 
te kunnen betalen. Een enorm bedrag in die 
tijd. Dit ging menigeen te ver, de heersende 
opinie was dat een club voldoende geld in kas 
moet hebben om zelf de broek op te kunnen 
houden. 
 
Om dit mogelijk te maken werd besloten dat 
senioren de helft van de kosten van hun shirts 
zelf moesten gaan betalen. Dat kwam neer op 
fl. 3,25,-. Dit zou ook gaan gelden voor shirts 
die reeds verstrekt waren. Voor de junioren zou 
een shirt fl. 1,- gaan kosten.  
 
De contributies werden dit jaar opnieuw 
vastgesteld. Werkenden gingen 50 cent per 
week betalen, gehuwden 35 cent. Voor 16 en 
17 jarigen kwam dit neer op 25 cent en voor 
rustende leden gold het bedrag van 20 cent. 
Voor menigeen waren deze bedragen toch een 
aanslag op hun weekbudget. Het bestuur kreeg 
dan ook regelmatig brieven van leden waarin 
werd verzocht om contributievermindering. Het 
bestuur kon hier echter niet op ingaan. 
 
In januari 1950 blijkt dat de schuld al is 
opgelopen tot fl. 1500,-. Een dramatisch 
situatie die om ingrijpen roept. Er werden 
verschillende voorstellen gedaan. Uiteindelijk 
wordt besloten dat elk lid een extra heffing van 
fl. 3,- zou gaan betalen. Dit bedrag mocht in 
drie keer betaald worden, maar uiterlijk 1 mei 
1950 moet het totaalbedrag binnen zijn.  
Ook op andere terreinen werd bezuinigd. Zo 
moest de bondscontributie die nu nog door de 
vereniging werd betaald, met ingang van het 

nieuwe seizoen door de leden zelf betaald 
worden.  
 
Natuurlijk kon men in deze moeilijke tijden wel 
weer als vanouds op de inzet van allerlei leden 
rekenen. Zo gaf de heer G. H. Alberts aan dat 
hij de velden gratis wilde onderhouden. 
Blijkbaar was er nog wel een beetje geld, want 
er kon wel een kalkwagen aangeschaft worden 
om de lijnen  op het veld aan te brengen 
 
Op het sportieve vlak overheerste de 
teleurstelling. Het eerste elftal bungelde 
teleurstellend onderaan de middenmoot.  
De trainingen blijven een probleem bij SVVN, ze 
worden vrijwillig verzorgd door eigen leden 
maar ze worden slecht bezocht en soms heeft 
men dan nog commentaar ook. De wens leefde 
om toch maar weer een externe trainer aan te 
stellen, maar de financiële toestand van de 
vereniging liet dat niet toe.  
De supportersvereniging wilde echter nog één 
poging wagen en daarom reisden de heren H. 

Vos en H. Bergboer af naar Deventer af om 
aldaar de heer Eijsink te polsen voor het 
trainerschap. Deze stuurde hen door naar de 
heer De Vries van Go Ahead. Die wilde dat wel 
doen tegen een honorering van fl.12.50, - per 
week. Aangezien de supportersvereniging niet 
verder wilde gaan dan fl.12.50,- per maand, 
ging deze deal niet door.  
 
 
SVVN was wel weer goed bezig met het 
organiseren van diverse sportactiviteiten. Zo 
werd op 15 augustus 1949 een schitterende 
sportdag georganiseerd, met optochten, 
ballonwedstrijden, turndemonstaties en 
natuurlijk voetbalwedstrijden. Dat moet een 
geweldige belevenis zijn geweest voor de 
Nijverdalse bevolking. Deze zomerse dag was 
namelijk een collectieve vrije dag voor alle 
Nijverdalse textielarbeiders. En met 10 vrije 
dagen per jaar werd daar natuurlijk reikhalzend 
naar uitgekeken. 
 
 
Later dit seizoen organiseerde SVVN ook nog 
nederlaag toernooi met regionale deelnemers. 
Ook een geweldige belevenis voor mensen die 
in die tijd niet vaak buiten de eigen 
dorpsgrenzen kwamen. De volgende 
verenigingen namen hier aan deel: 

• B.W.O. Hengelo (3e klasse) 
• Phoenix Enschede (2e klasse) 
• Richtersbeek Enschede (2e klasse) 
• G.F.C. Goor (3e klasse)  
• Achilles Hengelo (2e klasse) 

 
Wat valt er nog meer te vertellen over een 
seizoen waarin weliswaar weinig sportieve 
successen zijn behaald, maar waarin de 
vereniging zijn bestaansrecht opnieuw wist te 



bevestigen? Niet zo veel spectaculairs, maar 
wel iets anders: De vereniging leverde veel 
mensen ontzettend veel plezier en vervulde 

onmiskenbaar een maatschappelijk functie. 
SVVN kon met een gerust hart de jaren ’50 
binnentreden. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen 1949 - 1950, 4e klasse KNVB 

 
Uitslagen   ACH  DES  DET  DOS  EXC  GEN  GRA  OLY  SPA  SVV 
Achilles Enschede  ##  0-8  1-3  0-0  0-4  0-2  2-2  6-3  0-1  2-1 
D.E.S.    6-0  ##  6-2  2-1  0-1  2-4  10-1  5-1  3-3  4-1 
D.E.T.O.   2-2  2-3  ##  0-2  1-4  2-4  4-0  1-1  1-3  2-1 
D.O.S.'37   4-0  2-3  1-0  ##  3-1  0-1  1-2  3-2  1-4  3-0 
Excelsior '31   2-2  2-0  1-2  3-1  ##  1-3  3-3  2-0  2-2  4-1 
Genemuiden   4-1  1-0  6-1  4-0  4-1  ##  7-1  3-0  1-0  3-1 
Gramsbergen   2-2  2-4  1-2  0-1  2-1  1-3  ##  1-0  0-6  0-5 
Olympia'28   1-2  3-3  2-1  2-1  1-5  1-7  2-2  ##  2-1  1-3 
Sparta Enschede  5-2  1-2  4-2  0-2  5-2  2-4  2-0  7-2  ##  2-2 
S.V.V.N   3-2  1-1  3-2  2-0  0-3  2-5  1-3  1-0  3-5  ## 
 
Stand    GS  WN  GL  VL  PT  V - T 
Genemuiden   18  18  0  0  36  66-16 
D.E.S.    18  11  3  4  25  62-28 
Sparta Enschede  18  10  3  5  23  53-31 
Excelsior '31   18  9  3  6  21  42-30 
D.O.S.'37   18  8  1  9  17  26-26 
S.V.V.N.   18  6  2  10  14  31-42 

D.E.T.O.   18  5  2  11  12  30-45 
Gramsbergen   18  4  4  10  12  23-56 
Achilles Enschede  18  3  5  10  11  24-53 
Olympia'28   18  3  3  12  9  24-54 


