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De heer G.E.J. (Ger) Toonen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Meneer Toonen,
U zult zich wel afvragen waarom ik hier onaangekondigd bij u op de stoep sta. Eigenlijk had ik
u graag, samen met uw familieleden en goede vrienden, op het gemeentehuis willen uitnodigen.
Dat is helaas niet mogelijk i.v.m. het coronavirus. Toch wil ik in deze heel kleine kring graag
even stilstaan bij een aantal bijzondere verdiensten.
Meneer Toonen, u werd in 1980, veertig jaar geleden, gevraagd om als wedstrijdsecretaris te
beginnen in het hoofdbestuur van S.V.O. '68, waar u lang heeft gekeept. Door het overlijden
van de toenmalige penningmeester kreeg u deze taak. Daarna bent u in 1982 secretaris
geworden. Als secretaris was u verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging.
Hiervoor verzorgde u de jaarverslagen en zorgde u ook voor het vastleggen van de notulen van
alle vergaderingen. Dit deed u maar liefst 19 jaar tot 2001!
In 2001 stopte u dus als secretaris. Daarmee kwam echter geen einde aan uw
bestuurslidmaatschap. Want u werd aansluitend benoemd tot voorzitter van SVO Voetbal. U
was een uiterst bekwame voorzitter, die altijd werd gedreven door clubbelang! U zat de
vergaderingen voor en was mede verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen de
vereniging. Vanaf het begin van uw voorzitterschap bent u bezig geweest met de privatisering
van de velden. Dit in nauw overleg met de toenmalige gemeente Ubbergen. Vervolgens ging
dit over in de verplaatsing van de accommodatie. Vanaf 2006 was u als voorzitter van de
bouwcommissie bijna dagelijks betrokken bij de verplaatsing. U heeft, zo heb ik me laten
vertellen, op zeer bekwame wijze de onderhandelingen succesvol afgerond met overheden,
aannemers en onderaannemers. U heeft er samen met de overige leden van de bouwcommissie
voor gezorgd dat SVO-voetbal en korfbal vanaf 2009 kunnen sporten op hun nieuwe complex
aan de Rietlanden. In Ooij wordt u gezien als de geestelijk vader achter de verplaatsing van het
sportcomplex. U mocht niet voor niks de eerste steen leggen!
U had al bij het begin van het verplaatstingstraject aangegeven dat u na de verplaatsing zou
stoppen als voorzitter van de vereniging. Bij uw afscheid in 2009 bent u, na 29 jaar
bestuurslidmaatschap, benoemd tot erelid van SVO Voetbal.
Stichting de Kempkes beheert de velden en het gebouw en stelt deze ter beschikking aan de
gebruikers SVO-korfbal en voetbal. Meneer Toonen, u bent van 2009 tot juli 2020 voorzitter
geweest van Stichting de Kempkes. Als voorzitter heeft u samen met het stichtingsbestuur
allereerst de laatste werkzaamheden van de verplaatsing gerealiseerd. De jaren er na stonden
vooral in het teken van het onderhouden van het complex. Hierbij was u als opdrachtgever aan
de aannemer verantwoordelijk voor het veldonderhoud, maar ook voor het onderhoud van de
gas-water-elektra gerelateerde zaken. Uw laatste project binnen de stichting was de realisatie
van ledverlichting rondom het kunstgrasveld.
Maar meneer Toonen, u was niet alleen bestuurder bij SVO en de Kempkes. U bent naast
genoemde bestuurstaken, eigenlijk ook al vanaf 1980, altijd actief geweest met allerlei andere
vrijwilligerstaken.








Zo bent u een aantal jaar grensrechter geweest van het 1e elftal.
En zat u in vele organiserende comités, zoals bij het 40-jarig jubileum, het openingsfeest
van het sportcomplex, schuttersconcoursen op het sportcomplex en het 50-jarig bestaan
van de vereniging.
Vanaf 2003 is er een biljartverenging actief in de kantine van SVO. U draait vanaf die
tijd op de dinsdagavond de bardienst voor deze club maar ook voor de elftallen die die
avond trainen.
Als voorzitter van SVO was u betrokken geraakt bij de organisatie van Koninginnedag
en later Koningsdag. Het was toen nog gebruikelijk dat alle voorzitters van de
verengingen uit het dorp Ooij samen de Koninginnedag organiseerden. Daardoor bent
u vanaf 2001 betrokken bij het Oranje comité, het comité dat ieder jaar weer zorgt voor
een onvergetelijke dag voor vele kinderen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik u op 18 december 2020 zou toespreken. Helaas
gooiden de corona-maatregelen roet in het eten. Daarom mag ik u vandaag alsnog mededelen
dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd, om u, Gerardus Everhardus Josephus Toonen
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

