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Agenda Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Annen

Datum: dinsdag 27 juni
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Sportcafé, Burgemeester Lambershal Annen

AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen notulen vergadering 21 juni 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslagen

a. (Wedstrijd)secretariaat

b. Technische commissie

c. Jeugdcommissie

d. Recreantencommissie

e. Scheidsrechterscommissie

f. Gymnastiekcommissie

5. Financiën, verslag seizoen 2016-2017

6. Financiën, begroting seizoen 2017-2018

6a. Voorstel algehele contributieverhoging SV Annen 10%

6b. Voorstel contributieverhoging volleybal (twee keer per week trainen: 10%)

7. Verslag kascommissie en decharge verlening penningmeester

8. Benoeming nieuwe kascommissie

9. Vrijwilligersbeleid

10. Sponsorbeleid

11. Bestuursverkiezing

- Aftredend en niet herkiesbaar Mark Dijkhuis, voorzitter. Functie is hiermee vacant.

- Aftredend en herkiesbaar Kirsten Pot, technische commissie.

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
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worden aangemeld bij de secretaris.

12. Rondvraag

13. Sluiting
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Notulen Algemene Ledenvergadering

Sportvereniging Annen

seizoen 2015-2016
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Notulen Algemene Ledenvergadering S.V. Annen

Datum: dinsdag 21 juni 2016
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Sportcafé Annen in de sporthal

Aanwezig: Peter Hielema, Gea Kuipers, Ina Hut, Henk Schreuder, Jan Luis, Jan Hoving,
Joost Sipkes, Erik Siegers, Jannes Hilberts, Daniel Nieboer, Mark Dijkhuis, Corrine Kloet
(notulen), Kirsten Pot, Sanne de Vries, Marloes Kirchhoff, Ayla Pot, Henk Geert van der
Meulen, Ype Tol, Edwin Woest, Andre Niewijk, Marijn Jonker, Sharon Popken, Emmy
Pater, Lotte Wilpshaar, Nettie Hegge, Rika Siegers, Bianca van der Laan, Monique
Pennings, Annet Schipper, Hans Stiekema, Leo Zijlstra, Bart Stant, Ronald Wijninga,
Berend Kupers, Jaap van der Ploeg, Jose Jagt, Ellen Linker, Anke van Oosterhout, Marjon
Dijksterhuis, Maaike de Hoog, Kelly Knevelbaard, Merel Meursing, Yvonne van den berg,
Geertje Hoekstra, Vera Tiersma
Met kennisgeving afwezig: Lisette Hofsteenge, Claudia Boon, Wendy de Heij, Jan Emmo
Hut

1. Opening (20.03 uur), voorzitter Mark Dijkhuis heet iedereen welkom.
2. Vaststellen notulen vergadering 16 juni 2015

- Notulen zijn akkoord, dank aan Annet Schipper.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
- Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslagen

a. (Wedstrijd)secretariaat: Corrine licht het verslag toe
- fouten in het verslag: Heren 2 degradeert niet, blijft in de tweede klasse.

Henk Geert: Is er m.b.t. digitaal wedstrijdformulier (dwf) ook een evaluatie bij de
bond? Is het technisch mogelijk een signaal te krijgen wanneer spelers zijn
vastgespeeld?
Corrine: De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van
vastspelende spelers. Dit kan de wedstrijdsecretaris nakijken via Sportlink. Teams
moeten zelf ook het dwf controleren.
Annet: Ook toen er nog een papieren wedstrijdformulier was, was de vereniging
zelf verantwoordelijk.

b. Technische commissie; Kirsten licht het verslag toe

Oproep voor nieuwe trainers. Teamindeling en trainingsschema volgen aan het
eind van de vergadering.
Ayla: Gaat de samenwerking van Heren 2 met VV Rolde door?
Mark: Nee, gaat niet door. Eerder in het seizoen hebben we een gesprek gehad
met Heren 2, nagedacht over manieren om het team duurzaam op sterkte te
houden. Vervolgens geïnformeerd bij Oostermoer (Gieten) en Rolde. Oostermoer
haakte vrij snel af, Rolde wilde wel praten. Uiteindelijk bleek het niveauverschil te
groot en bleek er onvoldoende draagvlak bij het eerste herenteam van VV Rolde.
In de toekomst wil SV Annen gesprekspartner blijven voor andere cubs. Bij de
gemeente Aa en Hunze is bekend dat SV Annen in dat opzicht openstaat voor
gesprekken.
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Hans: Krijgen we er extra tijd bij in de zaal?
Kirsten: Ja, op woensdag vanaf 20.00 uur (zaalvoetbal is weg, badminton blijft
wel).
Bart geeft aan komend seizoen Dames 2 te gaan trainen.

c. Jeugdcommissie: Sanne licht het verslag toe

Sharon Popken komt de jeugdcommissie versterken. Het zou mooi zijn als er nog
een ouder bij komt. Vertrekkende commissieleden worden bedankt voor hun inzet.
Jan en Nettie worden bedankt voor inzet met name voor hun wervingsacties op
scholen in Annen en omgeving. Daardoor hebben we meer mini’s, waaronder een
jongensteam niveau 2.

d. Recreantencommissie: Jacqueline, Loes en Harma zijn niet aanwezig.

e. Scheidsrechterscommissie: Bart licht het verslag toe

f. Gymcommissie: Daniel licht het verslag toe.

Streven is om de gymcommissie komend seizoen te versterken. Het is gebleken
dat het nu moeilijk is om kinderen als gymlid binnen te krijgen.
Annet: Krijgt de laatste tijd meer folders in de bus. Misschien toch weer contact
opnemen met directeur Anja Gerding van OBS De Eshoek met verzoek om te
mogen flyeren.
Daniel: Flyeren is tegenwoordig aan strenge regels gebonden.
Annet: De school heeft een nieuwsbrief en daar komt allerlei reclame voorbij.
Bestuur neemt de suggestie mee.
Afscheid vertrekkende leden gymcommissie gebeurt in commissieverband, niet
centraal in de ledenvergadering.

5. Financiën, verslag 2015-2016

- Door gebrekkige overdracht stroef begin voor de nieuwe penningmeester.
Daardoor hebben vrijwilligers soms lang moeten wachten op betaling
onkostenvergoeding, etc. Excuses daarvoor. Hopelijk gaat het nu beter. Het
afgelopen seizoen heeft SV Annen behoorlijk ingeteerd op eigen vermogen.
Dat is te zien in de eindbalans. Nog niet alle gelden zijn binnen.
Hans: Verwacht je dat het resultaat daarna positiever wordt? Daniel: Ja.
Henk Geert: Tekort heeft ook te maken met eenmalige uitgaven die de vereniging
gemaakt heeft. Welke kosten zijn dat dan?
Mark: Onder andere Nevobo en ontwikkelkosten nieuwe website SV Annen,
komen we later op terug
Hans: Vraag n.a.v. Opbrengsten. Welke kosten zijn er verbonden aan
bonnenboekjesactie?
Mark: Print en andere kosten.
Berend: Er zijn veel reprokosten. Bovendien krijgen vrijwilligers na afloop een
consumptie aangeboden.
Gea: Informeert naar stand van zaken Club 5000, mist bedragen in verslag.
Mark: Gea en Daniël hebben onderling contact, wordt genoteerd.
Hans: Informeert naar kosten trainers. Kan het zijn dat er nog rekeningen
binnenkomen?
Daniel: Klopt, komt nog wel een aantal rekeningen binnen.
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Kirsten: We hebben een boete geïncasseerd van 105 euro. Aandachtspunt voor
het betrokken team!
Joost: Post mediakosten in het verslag... Zijn dat uitgaven voor de site?
Monique: Dat zijn eenmalige kosten?
Mark: Ja. Bestuur heeft besloten om de kosten in één keer af te boeken. Toen
bleek dat er vanuit de vereniging niemand was die een site kon bouwen is
besloten een bouwer te zoeken. De offertes waren marktconform. Ook
webmasters Ina, Berend en Jaap hebben ernaar gekeken.
Monique: Is er een ondergrens gesteld aan het interen op eigen vermogen? Moet
de ledenvergadering daar dan iets van vinden? Goed om iets verder te kijken
richting de toekomst, want waar staat de vereniging over 10 jaar? Wat vinden we
de kritische ondergrens? Moeten we het wel over hebben.
Mark: De vereniging is geen bank. Het is de afgelopen jaren steeds een keuze van
de leden geweest om in te teren op eigen vermogen. SV Annen is nu op de goede
weg met ledenwerving. Uiteindelijk punt: contributie gaat omhoog, dit jaar nog
niet. Aan sponsorkant meer gaan doen, tot nu toe iets achtergebleven qua
verwachting. Sponsoring moet flink meer omhoog. Het eigen vermogen mag niet
richting 10.000 euro. Vraag aan de vergadering: doorgaan op de ingeslagen weg
en nog geen contributieverhoging?
Hans is voorstander van een lichte contributieverhoging.
Jan: Vorig jaar was de begroting ook al niet sluitend. Goed om contributie nu licht
te verhogen. Het aantal leden is immers ook iets gedaald.
Monique: Hoe lang is er al geen contributieverhoging geweest? Al jaren niet.

Schorsing.

Bestuur legt vergadering voorstel voor om contributie te verhogen met 20 procent,
ca. 30 euro. Verhoging jeugd van 91,20 naar 109 euro per jaar. Recreanten van
120 naar 144 euro. Senioren van 144 naar 172euro. Op die manier gat dichten
van 7.250 euro, resteert dan tekort van 2000 euro. Verhoging geldt dan voor alle
leden, dus ook gym, keepfit en volleybal.

Gea waarschuwt voor paniekvoetbal.
Mark: Het signaal vanuit deze vergadering is heel duidelijk en reëel
Marjon: Je kunt het voorstel verdedigen omdat er al een aantal jaren geen
verhoging is geweest.
Henk Geert: Goed om de leden te informeren over de contributieverhoging.
Bestuur neemt dit voorstel mee.
Geertje: Contributieverhoging stond niet als punt op de agenda. Beleg een extra
vergadering om ook de leden die er nu niet zijn de kans te geven zich een oordeel
te vormen.
Mark: Er zijn vanavond voldoende leden aanwezig om direct een besluit te kunnen
en mogen nemen.
Marjon: Verhoging moet geen reden voor gezinnen zijn om te stoppen.
Mark: Daar zijn regelingen voor, bij overheid en Nevobo. Voorstel blijft dat we
met 20 procent gaan verhogen en dat we duidelijk naar leden gaan communiceren
dat we dit besloten hebben. Dan nu doorpakken.

De vergadering stemt middels hand opsteken unaniem in met het voorstel om de
contributie komend seizoen met 20 procent te verhogen.
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6. Financiën begroting 2015-2016

De begroting is helaas niet sluitend. Conclusie: we gaan dit per jaar bekijken en
het financieel jaarverslag is hierbij vastgesteld.

7. Verslag kascommissie en decharge verlening penningmeester

Berthold Pilat en Jan Hoving hebben de kas gecontroleerd en verlenen decharge.
Mark: De kascommissie heeft niet kunnen kijken naar de financiële onderbouwing
maar er is wel naar gekeken door een extern accountantskantoor. Kunnen nu wel
decharge verlenen.

8. Benoeming nieuwe kascommissie
Jan Hoving en Joost Sipkes hebben zich gemeld.

9. Vrijwilligersbeleid
Bestuur en kader (Nettie, Jan Hoving, Marijn, Sanne, Kirsten, Emmy, Gea, Mark)
heeft in het voorjaar deelgenomen aan de cursus Meer vrijwilligers in kortere tijd
van Sport Drenthe. Afsluitende belactie op 2 juni 2016 heeft geresulteerd in meer
vrijwilligers voor een aantal commissies en activiteiten.
Ronald wordt bedankt voor inzet m.b.t. actie Intertoys (folders).
Club5000: Gea gaat door, André Niewijk sluit aan. Veel versterking voor de club,
levert veel geld op.
Hans: heeft de belactie ook geleid tot meer vrijwilligers behalve de bekenden? Ja
vooral meer bereidheid vanuit de gymhoek, maar ook mensen die nieuw zijn of in
nieuwe/andere commissies gaan.

10.Startfeest nieuwe seizoen
Mark: Wens is om een feestcommissie op te zetten en dat aan begin van seizoen
te doen. Voor zowel gym als volleybal een feest in september

11.Nieuwe website
In eerste instantie geprobeerd om ontwikkeling nieuwe site in verenigingsverband
weg te zetten. Dat is niet gelukt, uiteindelijk gekozen voor een externe partij.
Berend: Technisch beheer gaat veranderen en stuk eenvoudiger ook te verdelen
over meerdere beheerders. Website straks altijd goed leesbaar op laptop, tablet
en telefoon. Ook social media (Twitter en Facebook) voortaan geïntegreerd.
Ayla: Wanneer gaat de site online?
Berend: Webteam is nu druk bezig met vullen. Puntjes moeten op de i. Streven is
om begin volgend seizoen de site online te zetten.
Monique: Kun je op Facebook dan ook zelf berichten plaatsen? Je kunt nu niet
reageren.
Mark: Belactie heeft ook mensen opgeleverd die Twitter, Facebook willen
bijhouden.

12.Bestuursverkiezing

Sanne de Vries is niet herkiesbaar - Emmy Pater neemt haar taken in de
jeugdcommissie over.
Claudia Boon is niet herkiesbaar – Wendy van de Heij neemt de taken in de
technische commissie over.
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13.Rondvraag
14.

Corrine: Kan iedereen de presentielijst tekenen?
Jan is dit jaar belast met de coördinatie van de TT-actie, heeft iemand zaterdag
nog tijd om mee te doen aan kaartverkoop? Tijd van 7.30 tot 16.00 uur. Kirsten
wil wel mee zaterdag.
Gea: Club 5000 misschien wel gymjeugd erbij betrekken en daar kanttekening bij,
sommigen geven alleen geld voor de jeugdleden van de volleybal ook de uitgaven
daarvan. Is het verstandig om daar nu over te beslissen. Jammer als mensen dan
niet meer mee willen doen aan club van 5000.
Sanne: inleggeld kamp 10 euro per kind nu boven budget gewerkt en dat uit club
5000 gehaald. Als gym mee wil dan moeten er ook vrijwilligers mee gaan.
Terechte opmerking en meegenomen, dus dat is wel kanttekening.
Marloes: wat zit er in club 5000 en wat kunnen we daarmee doen?
Mark: moeten jullie samenzitten met gea en andre om dat te bespreken
Leo: Ik heb al eens aangegeven dat ik wel als inval trainer wil helpen. Kirsten en
Wendy nemen dit mee.

15.Sluiting

Vergadering gesloten om 22.10 uur.
We nemen afscheid van trainers, bestuursleden, commissieleden en bedanken de
beheerders van de sporthal. Will & Kina worden bedankt voor bewezen diensten.
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Jaarverslag Secretariaat

volleybal

seizoen 2016-2017
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Jaarverslag 2016-2017 van het (Wedstrijd)secretariaat SV Annen

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Voorzitter: Mark Dijkhuis
(Wedstrijd)secretariaat: Corrine Kloet
Penningmeester/ledensecretariaat: Daniël Nieboer
Technische commissie: Wendy de Heij/ Kirsten Pot
Jeugdcommissie: Emmy Pater
Scheidsrechterscommissie: Bart Stant
Gymnastiekcommissie: Lara Boonstra/Marieke Venhuizen/Ester

Boonstra

We zijn dit seizoen in week 35 begonnen met de trainingen. Ook dit seizoen hebben we
weer gebruik gemaakt van DWF tijdens de thuiswedstrijden. Voorafgaand aan het
competitie seizoen is er ook dit jaar weer een aanvoerdersbijeenkomst gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst zijn zaken zoals zaaldienst, DWF, wedstrijden verplaatsen en de rol
van de aanvoerder aan de orde geweest. De spelerskaarten en ballentassen zijn
uitgedeeld.

Het bestuur vergaderde dit seizoen zeven keer.
Naast de gangbare zaken zijn de volgende punten behandeld:

- Acties: bonnenboekjesactie, verspreiden folders Intertoys, grote clubactie,
Paasactie, TT, belactie om aantal vrijwilligers te vergroten, kerstbomen

- Sponsorzaken
- Toernooien
- Organisatie voorronde nationale bekertoernooi
- Champions League wedstrijden Lycurgus
- Bbq vrijwilligers
- Clinics en jeugdkamp
- Stimuleringsprijs vrijwilligers gemeente aa en hunze
- Cursus “Meer vrijwilligers in kortere tijd” van Sport Drenthe

Competitie 2016-2017:
Er werd in de Nevobo competitie gespeeld met 4 damesteams, 3 herenteams, 1 meisjes
A teams, 2 meisjes B team en 2 meisjes C team. Naast de reguliere competitieteams
hebben we ook 1 dames recreanten team en 1 heren recreanten team, waarbij het heren
team geen competitie speelt.

De einduitslag van de competitie was:
Dames 1: twaalfde plaats in de tweede divisie.
Dames 2: tiende plaats in de eerste klasse.
Dames 3: elfde plaats in de tweede klasse.
Dames 4: vierde plaats in de vierde klasse.

Heren 1: twaalfde plaats in de promotie klasse.
Heren 2: achtste plaats in de tweede klasse.
Heren 3: zesde plaats in de vierde klasse.

MA 1: vierde plaats in de hoofdklasse.



Pagina 13 van 34

MB 1: tiende plaats in de hoofdklasse.
MB 2: derde plaats in de tweede klasse
MC 1: tweede plaats in de tweede klasse.
MC 2: vierde plaats in de tweede klasse.

Dames 1 recreanten: vierde plaats in de tweede klasse.

Dames 1, Heren 1 en Dames 2 hebben ook deelgenomen aan bekerwedstrijden.
Dames 1, Heren 1 en Dames 3 zijn gedegradeerd en gaan volgend jaar resp. 3e divisie,
1ste klasse en 3e klasse spelen. Dames 2 heeft nog deelgenomen aan promotie/degradatie
wedstrijden op 6 mei 2017 maar heeft helaas hun 1ste klasse plek niet kunnen behouden,
waardoor ook zij gedegradeerd zijn en volgend jaar 2e klasse gaan spelen.

Dit seizoen was moeizaam met name bij de dames vanwege veel blessureleed en dat was
te merken aan de prestaties. Desondanks, wil ik alle teams toch complimenteren met het
feit dat jullie zijn doorgegaan en hebben volgehouden. Over en weer van elkaar lenen en
zorgen dat er teams staan, is klasse en toont toch ware teamsport karakter. Volgend jaar
gaan we er een beter seizoen van maken, maar wel met dezelfde geweldige instelling!

Vanaf deze plaats wil ik alle leden bedanken voor hun inzet zowel op als naast het veld.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en alvast een succesvol en sportief nieuw
volleybalseizoen!

Namens het Wedstrijdsecretariaat,

Corrine Kloet
Juni 2017
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Jaarverslag Technische Commissie

volleybal

seizoen 2016-2017
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Jaarverslag 2015-2016 van de Technische Commissie SV Annen

Samenstelling TC

Jeugdtrain(st)ers:

 Henk Schreuder
 Nettie Hegge
 Ellen Linker
 Fennie Hegge
 Kirsten Pot
 Jan Luis

Train(st)ers senioren:

 Henk Schreuder
 Jannes Hilberts
 Kirsten Pot
 Annet Schipper
 Bart Stant
 Alwin Hut

Assistent train(st)ers:
 Jasmijn Loer

Coördinatie TC
Senioren: Kirsten Pot en Wendy de Heij

Jeugd: Emmy Pater

Verantwoordelijkheden TC
De TC is verantwoordelijk voor het beleid en de indeling van de senioren- en de
jeugdteams op wedstrijdniveau. Voor Dames 1 geldt een uitzondering, omdat hiervoor de
hoofdtrainer de verantwoordelijke is, echter wel altijd in overleg met de TC.
De trainers van de recreanten zijn verantwoordelijk voor de indeling van de
recreantenteams. Uiteraard is er afstemming tussen de betreffende trainers en de TC.

Doel technische commissie
Net als voorgaande jaren is ons doel: spelers helpen zich te ontwikkelen in volleybal
zodat ze beter in staat zijn wedstrijden te spelen. Dit vanuit het oogpunt van plezier voor
speler, coach en trainer. De technische commissie bestaat uit de bestuursleden
(genoemd Kirsten Pot, Wendy de Heij en Emmy Pater) en alle senioren- en jeugdtrainers
en maakt elk jaar een zeer overwogen keuze wie in welk team ingedeeld wordt. Hierbij
kijken we in de eerste plaats naar niveau en de positie van de betreffende
speler/speelster.
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Ook is het de verantwoordelijkheid van de TC om te kijken naar het logistieke plaatje
hieromheen. Welke tijden en velden hebben we beschikbaar. Ook is het elk jaar opnieuw
een zoektocht naar enthousiaste trainers om onze vereniging te komen versterken. Bij
het indelen van de train/wedstrijd schema’s wordt gekeken naar welke tijdens de trainers
hebben aangegeven te kunnen maar ook proberen we zo eerlijk mogelijk de beschikbare
tijden in te delen. Teams die het ene jaar een laat tijdstip hebben proberen we het jaar
daarop een gunstiger tijdstip te geven om zo tot een zo eerlijk mogelijke verdeling te
komen. Echter blijft dit ook afhankelijk van de mogelijkheden die de sporthal bied, het
logistieke plaatje en tijden dat de trainers kunnen.

TC vergaderingen met trainers
De TC is het afgelopen seizoen drie keer bijeen geweest met de trainers.

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we het gehad over de teamindeling van de dames.
Tijdens de zomerstop (na de algemene ledenvergadering waarin de teamindelingen
bekend zijn gemaakt) zijn nog een aantal dames gestopt waardoor er geen vier volledige
dames teams meer over bleven. Tijdens deze vergadering is besloten meisjes A1+A2
samen te voegen en drie van deze meiden te vragen om in dames 3 te komen spelen.
In het voorjaar heeft de TC een rondje gedaan bij alle teams en trainers. De spelers en
trainers vragen we persoonlijk naar hun wensen. De resultaten van deze gesprekken
hebben we meegenomen in de vooruitblik op volgend seizoen. Veel leden (met name uit
dames 1 en dames twee) hebben aangegeven komend seizoen niet verder te willen of
kunnen (i.v.m. blessures) volleyballen. Tevens vragen we aan alle teams of er spelers
zijn die taken voor de vereniging willen doen. Echter hebben maar zeer weinig leden
aangegeven om extra taken op te willen pakken komend seizoen.
Op 27 maart 2017 is de tweede bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is
een start gemaakt met de nieuwe teamindelingen. Met name de senioren zijn toen
besproken. We zijn tijdens deze bijeenkomst tot nieuwe voorlopige teamindelingen
gekomen voor de Dames en Heren teams. Heren teams blijven komend jaar nagenoeg
hetzelfde als vorig seizoen op een aantal eigen verzoeken van een aantal heren na. Bij de
dames is de teamindeling nog niet gehaal duidelijk, van dames 4 zijn een aantal
doorgeschoven naar dames 3 en dames 1/2 is voor nu nog één grote groep en zullen na
enige tijd samen trainen uiteindelijk tot twee verschillende teams gemaakt worden.
Op 2 april 2017 is een derde bijeenkomst georganiseerd met de jeugd TC en de trainers.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de voorlopige teamindelingen voor de jeugd gemaakt.
Tijdens deze bijeenkomst was namelijk meer duidelijk over welke jeugd door gaat naar
de senioren. Helaas bleek dit een lastige klus te zijn voor de TC. Met name het indelen
van de A/B jeugd was nogal een puzzel waar naast niveau ook veel naar spelpositie
gekeken moest worden.

Seizoen 2016-2017

Senioren
Ook dit seizoen waren er weer drie heren teams, vier dames teams, één recreanten
dames team en één heren recreanten team. Dames 1, dames 2 en Heren 1 hebben
afgelopen seizoen 2x in de week getraind. De overige senioren teams trainden allen
eenmaal in de week. Het was een moeizaam jaar waarin vele tegenslagen zich
voordeden bij de teams. Sommige tegenslagen met een leuke reden (zwangerschappen),
maar helaas ook minder leuke redenen (blessures en andere uitval). Veel leden hebben
zich ingezet om de gaten zo veel mogelijk op te vullen en we zijn er dan ook zeer trots
op dat we met alle teams het einde van de competitie hebben gehaald! Ondanks wat
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tegenvallende resultaten bleven we als vereniging proberen onze schouders er onder te
zetten.

Heren 1 is dit jaar gedegradeerd naar de eerste klasse. Heren 2 heeft het dit jaar zonder
vaste trainer moeten doen omdat we helaas deze vacature niet volledig hebben kunnen
opvullen. Alwin Hut en Leo Zijlstra hebben dit gelukkig daar waar mogelijk opgepakt.
Onze dank en waardering is groot! Dames 1 degradeert naar de derde divisie. Dames
twee heeft nog PD gespeeld waar ze als tweede zijn geëindigd, helaas was dit net niet
genoeg om in de eerste klasse te blijven, ze zullen komend seizoen dus tweede klasse
spelen. Dames 3 is gedegradeerd naar de derde klasse. Alle andere senioren teams –
zowel de heren als dames- hebben zich netjes gehandhaafd op het niveau waarin ze
speelden.

Jeugd
We hebben afgelopen seizoen weer veel leuke jeugdteams gezien die met veel plezier
volleyballen en zich inzetten voor de vereniging. We zijn trots op onze jeugdleden die op
maandag, dinsdag en woensdag lekker aan het volleyballen zijn en daarmee ook veelal
mooie prestaties neerzetten!

De mini teams trainen elke maandagmiddag onder begeleiding van Nettie Hegge en Jan
Luis. Bij de mini's focussen we ons op het aanleren van de techniek, maar ook vooral op
het plezier dat de kinderen in het volleyballen hebben. Dit heeft als resultaat gehad dat
er in de eerste helft van het seizoen 1 miniteam kampioen is geworden en in de twee
helft van het seizoen maar liefst 3 miniteams.

Aan het begin van het seizoen hebben we, in overleg met de A teams, nog moeten
besluiten de twee A teams samen te voegen. Er zijn toen drie meiden naar dames 3 te
gaan, zodat dames 1, dames 2 en dames 3 genoeg speelsters hadden. We zijn als TC erg
blij dat ze ons hierbij hebben geholpen!

Bij de ABC jeugd hebben we dit jaar de lijn voorgezet van het meetrainen van talentvolle
jeugd met hogere jeugdteams of seniorenteams. We zijn vrij vroeg begonnen met het
meetrainen. Omdat er bij dames 1 en dames 2 dit seizoen erg veel blessures waren
hebben we een groot beroep moeten doen op een aantal A-meiden. Zij hebben daardoor
ook veel meegetraind met senioren teams. Dit seizoen hebben de A meiden enorm
geholpen op elke week weer volwaardige teams op de been te krijgen. We hebben
regelmatig met de trainers geëvalueerd en het meetrainen aangepast waar nodig. Zo
hebben we goed gekeken naar de ontwikkeling en het plezier van de jeugdspeelsters.
Vanuit de jeugd en trainers hebben we begrepen dat dit op een goede manier is verlopen.
Daarom zijn we van plan om deze lijn volgend seizoen door te zetten.

We hebben afgelopen seizoen met één A-team, twee B-teams en twee C-teams
deelgenomen aan de competitie. Meisjes A en meisjes B1 hebben hoofdklasse gespeeld,
de andere teams regioklasse. Voor volgend seizoen hebben een aantal nieuwe teams
inmiddels meegedaan aan de plaatsingstoernooien voor de hoofdklasse. Veel meiden van
meisjes A worden doorgeschoven naar de senioren, waardoor er compleet andere teams
zijn ontstaan. Meisjes A1, meisjes B1 en meisjes C1 hebben meegedaan met het
hoofdklassetoernooi. Meisjes A1 en meisjes C1 hebben zich geplaatst om volgend seizoen
hoofdklasse te spelen. B1, C2 en C3 zullen in de regioklasse uitkomen.

Jeugdtrainers in opleiding
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Dit jaar hebben we aan het begin van het seizoen drie hulptrainers gehad. Jasmijn Loer
Ellen Linker en Fennie Hegge. Vorig jaar hadden veel jeugd leden aangeven wel te willen
helpen met training geven en een bijdrage hierin te willen leveren. Echter bleek
gedurende het jaar dat dit bij de meesten niet lukte i.v.m. tijdgebrek door studie en
bijbaantjes.

Trainers die stoppen
Bij de senioren trainers hebben Bart Stant, Annet Sandker, Leo Zijlstra en Kirsten Pot
aangegeven te gaan stoppen. Wij bedanken ze allen voor hun inzet. Henk schreuder zijn
we als TC mee in gesprek geweest en hebben we aangegeven dat Dames 1 en Meisjes A1
komend seizoen toe zijn aan een andere trainer. Met als reden dat het na drie jaar goed
is en behoefte was aan vernieuwing. We hebben Henk gevraagd of hij binnen onze
vereniging mogelijk training wilde geven aan andere teams. Helaas heeft Henk hierop
aangegeven dat hij dan op zoek gaat naar een andere vereniging (deze heeft hij
ondertussen gevonden).

Bij de jeugdtrainers stoppen Kirsten Pot en Henk Schreuder. De overige trainers blijven
allen volgend seizoen nog training geven.

Vrijwilligers
De vereniging is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers die een deel van hun
vrije tijd in een gezamenlijke hobby c.q. sport willen steken. We willen dan ook alle
train(st)ers, ouders en personen die zich hebben ingezet bij de trainingen, coaching of op
welk andere manier of wijze dan ook behulpzaam zijn geweest, hartelijk danken voor hun
inzet! Wij hopen als technische commissie dat we in het komende seizoen ook weer van
hun inzet/vrijwilligheid gebruik mogen maken. We merken wel dat we een behoorlijk
beroep doen op een (steeds kleinere) groep mensen/vrijwilligers. Dit maakt ons als
vereniging kwetsbaar.

Vooruitblik seizoen 2017-2018

Teamindeling:
Voor de teamindeling voor het komende seizoen verwijzen we naar de website. Deze
hebben de status ‘concept’ en kunnen dan ook nog veranderen. Eventuele wijzigingen
gaat in nauw overleg tussen TC en trainers. De definitieve schema’s publiceren we tijdig
op de website. De teamindelingen voor de heren en dames (3 en 4) zijn al vrij snel na
het einde van de competitie bekend gemaakt. De indeling van dames 1 en 2 niet i.v.m.
grote veranderingen.

Nieuwe trainers
Helaas hebben we nog niet genoeg trainers kunnen vinden voor zowel de senioren als de
jeugd. De TC doet haar uiterste best dit dilemma voor het nieuwe seizoen op te lossen.
Echter hebben een aantal trainers (die zich al jaren ingezet hebben voor de vereniging)
aangegeven dat het voor hen nu op houd. We hopen dan ook dat een aantal nieuwe
leden op willen staan om deze taak binnen de vereniging te vervullen. We bieden
natuurlijk een opleiding tot trainer aan en ook zal hier een onkosten vergoeding
tegenover staan. Dit weegt natuurlijk niet op tegen onze grote dankbaarheid en het grote
aanzien dat men hiermee opbouwt. Wees er allen goed op bedacht dat als de TC geen
trainers kan vinden het voor vele teams een zeer lastig seizoen gaat worden!
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Trainingsschema:

Voor volgend seizoen zijn er weer een aantal veranderingen. Naast de veranderingen van
trainingstijden zal ook het aantal keren trainen en de dag kunnen gaan veranderen. Het
trainen in Eexterveen zal volgend seizoen niet meer nodig zijn, alle teams kunnen in de
burgemeester Lambertshal terecht. Het trainingsschema wordt opgesteld aan de hand
van een aantal factoren. Ten eerste de trainer (vaak willen de trainers voor hun eigen of
na hun eigen training aan of kunnen ze op bepaalde avonden niet). Ten tweede de
leeftijden van het team (jeugd eerder op de avond dan senioren). Ten derde hoe vaak er
getraind wordt (het is niet ideaal om twee avonden achter elkaar te trainen). I.v.m. nog
veel openstaande vacatures hebben wij het trainingsschema helaas nog niet kunnen
opstellen. Zodra dit gebeurd is zal het op de site gepubliceerd worden.

Verloning trainers

Tot dusver is de verloning van de trainers altijd via een onkostenvergoeding gegaan. De
trainers konden dit via een declaratieformulier opgeven bij de penningsmeester. Echter
zal dit voor volgend seizoen anders worden. I.v.m. bepaalde richtlijnen waar een
onkostenvergoeding aan moet voldoen is het niet meer mogelijk om het op deze manier
te doen. Wij citeren:

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u
bent 23 jaar of ouder.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u
bent jonger dan 23 jaar.
U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het
totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de
omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw
inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding maximaal € 150
per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het
totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De
organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons
door te geven.

Bron: belastingdienst

De TC onderzoekt hoe dit beleid kan worden geïmplementeerd.
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Wij wensen alle teams, trainers en coaches veel spelplezier en succes voor volgend
seizoen.

Namens de Technische commissie,
Kirsten Pot, Wendy de Heij en Emmy Pater

juni 2017
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Jaarverslag Jeugdcommissie volleybal seizoen 2016-2017

Dit seizoen bestaat de jeugdcommissie uit: Marloes Kirchhoff, Vera Tiersma, Bianca van
der Laan, Ayla Pot, Zwanette Toxopeus en Emmy Pater vanuit het bestuur. Sharon
Popken zou de jeugdcommissie komen versterken, maar heeft aan het begin van het
seizoen aangegeven hier toch van af te zien.

Volgend seizoen zal de jeugdcommissie versterkt worden door: Alida Hulsebosch, Yvonne
Kammer en Lianne Schuiling. We zijn heel blij met deze versterking! Helaas moeten we
afscheid nemen van Vera Tiersma en Zwanette Toxopeus. Bedankt voor jullie inzet voor
de jeugdcommissie!

De jeugdcommissie werd dit seizoen “geplaagd” door zwangerschappen en blessures,
waardoor de invulling van activiteiten soms lastig was. Gelukkig hebben we toch een
heleboel activiteiten kunnen organiseren.

Nevobo miniwedstrijden
Er zijn dit seizoen twee thuiswedstrijddagen geweest voor de mini’s, op 1 oktober 2016
en op 04 maart 2017. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat de velden klaar staan voor de
wedstrijden, dat alle teams ontvangen worden, dat de spelerskaarten gecontroleerd
worden en heeft de rol van wedstrijdleiding. Daarnaast draagt de jeugdcommissie er zorg
voor dat er genoeg scheidsrechters en tellers zijn. Dit seizoen heeft de ABC jeugd ons
heel goed geholpen met het fluiten en tellen van de mini competitiewedstrijden.

Ouderavonden
Om goede communicatie met de ouders te houden, worden er elk seizoen ouderavonden
georganiseerd. De eerste ouderavond was op 21 september 2016. Tijdens deze
ouderavond is uitgelegd hoe volleyballen bij SV Annen werkt, wat er verwacht wordt van
kinderen en ouders, wat ouders en kinderen kunnen verwachten van de vereniging, de
jeugdcommissie, de TC en het bestuur. Ook hebben we jaarplanning, waar alle
activiteiten voor het hele seizoen opstaan, besproken. Daarnaast wordt tijdens deze
eerste ouderavond altijd de tassen met shirts, ballen en spelerskaarten uitgedeeld.

Op 25 januari 2017 is er een tweede ouderavond georganiseerd. Deze ouderavond stond
al gepland op de jaarplanning. Ondanks dat er weinig zaken besproken moesten worden,
hebben we de ouderavond door laten gaan en geprobeerd de avond een leuke invulling
te geven. Aan het begin van het seizoen heeft de jeugdcommissie contact opgenomen
met Henk Evelaar. We hebben hem gevraagd een aantal activiteiten voor ons te
verzorgen. Tijdens deze tweede ouderavond heeft Henk een bijeenkomst georganiseerd
waar het positief coachen van een jeugdteam centraal stond. De ouders die er waren
hebben positief gereageerd op deze bijeenkomst, helaas was de opkomst erg laag.

Sinterklaas
Voor de mini’s wordt er elk jaar een kleine sinterklaasviering georganiseerd. De
jeugdcommissie organiseert dit in samenwerking met de gymcommissie. De oudere
mini’s en de ABC jeugd trekken over het algemeen lootjes en vieren Sinterklaas op hun
eigen manier.

Slagroomtaartentoernooi
Het slagroomtaartentoernooi werd dit seizoen georganiseerd op 27 december 2016. Kerst
viel dit seizoen op zondag en maandag, hierdoor hebben we moeten uitwijken naar
dinsdag 27 december. Aan het aantal aanmeldingen en vrijwilligers hebben we erg goed
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kunnen merken dat dit een doordeweekse dag was. Daarom willen we proberen het
slagroomtaartentoernooi komend seizoen weer op een zaterdag te organiseren. Wel was
het slagroomtaartentoernooi, zoals elk jaar, een succes!

ABC-Clinic

Dit seizoen heeft de jeugdcommissie voor het eerst een clinic georganiseerd voor alle
ABC jeugd. Deze clinic vond plaats op 18 maart 2017 in de sporthal. De jeugd werd om
9:00 uur in de zaal verwacht voor een training van Henk Evelaar. Henk heeft de meiden
flink aan het werk gezet met een leuke en afwisselende training, waarbij alle technieken
van het volleyballen voorbij kwamen. De clinic hebben we met z’n allen afgesloten met
een lekkere lunch, verzorgd door Wil en Kiena.

Paasactie

De paasactie is dit seizoen op 5 april georganiseerd. In samenwerking met de Coop
Annen heeft SV Annen weer Drentse bollen en suikerbroden verkocht. Ondanks dat het
erg lastig was genoeg vrijwilligers (zowel ouders als jeugd) bereid te vinden te helpen,
was het uiteindelijk toch een succes. De vereniging heeft met deze actie €1133,17
verdiend. We hebben dit jaar ook broden verkocht in Anloo, vanwege het tekort aan
vrijwilligers was het niet mogelijk andere omliggende dorpen te voorzien van heerlijke
broden.

Lentetoernooi

Vorig seizoen konden we de zaal helaas niet meer huren voor het lentetoernooi, er is
toen besloten een mini-voorbereidingstoernooi te organiseren in september. Helaas was
ook in de september de zaal vol en was het niet mogelijk dit toernooi te organiseren.
Voor het seizoen 2016-2017 waren we op tijd met het reserveren van de zaal. Het
Lentetoernooi heeft plaatsgevonden op 6 mei 2017. Alle mini teams van SV Annen
hebben deelgenomen aan dit toernooi. Voor de mini’s van SV Annen heeft dit toernooi
gefungeerd als een voorbereidingstoernooi op komend seizoen. De mini’s hebben dit
toernooi gespeeld in de nieuwe teamsamenstelling.

Jeugdkamp

Op 10 en 11 juni is het jeugdkamp georganiseerd. Vorig jaar was dit een enorm succes
bij Breeland. Daarom hebben we er voor gekozen het kamp weer bij Breeland te
organiseren. Breeland heeft gezorgd voor leuke activiteiten per leeftijdsgroep. S avonds
hebben we ge-bbqt en werd er een kampvuur gemaakt. Met de mini’s hebben we bingo
gespeeld. De ABC jeugd heeft deze avond zelf ingevuld met leuke activiteiten.

Mini van de week

Bij iedere thuiswedstrijd van SV Annen dames 1 mochten er twee mini’s meedoen als
mini van de week: dit betekent dat ze samen met dames 1 inlopen, de wedstrijd
beginnen en allebei een eerste punt mogen spelen. Het schema met de indeling hiervan
is aan het begin van de competitie bekend gemaakt, na een inventarisatie onder de
mini’s. De kinderen die graag een keer mini van de week wilden zijn bij dames 1 zijn
ingedeeld. Komend jaar mogen er weer 2 mini’s meedoen als mini van de week. De
jeugdcommissie zal aan het begin van het seizoen inventariseren welke mini’s dit graag
willen en dan zo snel mogelijk een indeling maken.
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Tot slot willen we graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft met de activiteiten
die we georganiseerd hebben. Ontzettend fijn dat we op jullie konden rekenen. We hopen
dat we volgend seizoen weer op jullie kunnen rekenen!

Namens de jeugdcommissie,

Emmy Pater
Junii 2017
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Jaarverslag 2016-2017 van de Recreantencommissie SV Annen

Aan het einde van het vorige seizoen is de recreantencommissie opgeheven, aangezien
Jacqueline Maurice als enig lid overbleef. Voor het organiseren van de diverse toernooien
waren enkele dames en heren bereid gevonden om hier hun bijdrage aan te leveren, in
de hoop dat deze in ieder geval door zouden kunnen gaan.
De praktijk bleek anders. Doordat de verantwoordelijkheid hiervoor bij één persoon lag,
is het toch lastig gebleken om activiteiten van de grond te krijgen. Het voorstel is
daarom om deze verantwoordelijkheid terug te geven aan het bestuur en het organiseren
van de activiteiten op te nemen in de activiteitenlijst waarvoor vrijwilligers gezocht
worden vanuit het bestuur.

Recreantencompetitie

Dit seizoen was er één damesteam. Het aantal recreatieve spelers is helaas verder
afgenomen. Het damesrecreantenteam is in de competitie geëindigd op een gedeelde 4e
plaats.

We trainden op dinsdagavond onder leiding van Alwin Hut.
Daarnaast traint er op maandag een herenrecreantenteam, waarvan een deel van de tijd
onder leiding van Berend Kupers; zij spelen geen competitie.

Recreantentoernooi en Mix volleybaltoernooi
Beide toernooien zijn dit seizoen door omstandigheden niet georganiseerd.

Sport en Spel Annen
De volleybalwedstrijden tijdens de sport- en spelweek werden op maandag 22 mei
gespeeld. Het was heel fijn dat er diverse (oud)-recreantenspelers bereid zijn gevonden
om de organisatie hiervan op zich te nemen. Waarvoor dank.

Namens de recreantencommissie:
Jacqueline Maurice

Juni 2017
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Jaarverslag coördinator scheidsrechters

Seizoen 2016-2017

De stand van zaken op dit moment:

• Regioscheidsrechters: 1 persoon aangewezen naar de NeVoBo.
• Verenigingsscheidsrechter t/m eerste klasse: 12 personen.
• Verenigingsscheidsrechter tweede en derde klasse en jeugd: 25 personen.
• Recreantenscheidsrechters: 5 personen.

In het seizoen 2016-2017 had SV Annen een leveringsplicht voor regioscheidsrechters
naar de NeVoBo. Dat had te maken met het feit dat Heren 1 in het seizoen 2016-2017
uitkwam in de Promotieklasse (hoofdklasse).

De wedstrijden van Heren 1 zijn het afgelopen jaar steeds door twee scheidsrechters
gefloten die door de NeVoBo zijn aangewezen om te fluiten bij de wedstrijden van de
promotieklasse (hoofdklasse).

De wedstrijden van Dames 1 zijn dit jaar door nationale scheidsrechters gefloten.
Deze scheidsrechters zijn door de NeVoBo aangewezen.

Afgelopen seizoen zijn alle tellers bij Dames 1 door de scheidsrechterscommissie op het
overzicht van het zaaldienstschema geplaatst.

Het afgelopen seizoen is er gewerkt met vaste tellers bij de wedstrijden van Dames 1. Zij
hebben alle wedstrijden met het DWF (digitaal wedstrijd formulier) gewerkt.
In het eerste jaar waren er nog wat vertragingen met het DWF in verband met de WiFi
verbinding. In het seizoen 2016-2017 hebben we hier een enkele maal wat hinder van
gehad. Maar in het algemeen zijn alle wedstrijden verder goed verlopen en er is geen
papieren formulier meer aan te pas gekomen.

Het zaaldienstschema, scheidsrechterschema en de scheidsrechters voor de recreanten
waren ook als download te vinden op de site van onze vereniging.

Tevens is het goed te melden dat er ook dit afgelopen seizoen elke thuiswedstrijd weer
een scheidsrechter klaar stond om te fluiten. Dit seizoen hebben de meeste
scheidsrechters ook het witte scheidsrechtertenue gedragen en dat geeft een goede
uitstraling voor de vereniging. De nieuwe scheidsrechters hebben vaak al een wit shirt
aan, compliment hiervoor. Onvermijdelijk zijn er elk jaar weer verschuivingen en worden
wedstrijden verplaatst door teams. Daarmee moet er een beroep worden gedaan op de
flexibiliteit van onze scheidsrechters. Echter nooit tevergeefs. Vaak werd er uitgeweken
naar een trainingsavond. Ik wil graag alle scheidsrechters bedanken voor de getoonde
flexibiliteit en hun medewerking om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.

Er stopt dit jaar een aantal scheidsrechters omdat zij stoppen met volleybal binnen onze
vereniging. Dank aan die mensen voor hun inzet als scheidsrechter.
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Opleiding scheidsrechters 2016-2017
Het afgelopen jaar hebben vijf leden van de vereniging de instaptoets gemaakt en
volbracht. Deze leden hebben de licentie behaald om jeugdwedstrijden en wedstrijden tot
en met de 3e klasse te mogen fluiten. Deze scheidsrechters hebben vaak gefloten onder
begeleiding of met samen met een scheidsrechter die ook net de instaptoets heeft
behaald.

Recreantencompetitie
In de recreantencompetitie hebben vijf scheidsrechters van Annen gefloten. Alle
scheidsrechters worden bedankt voor hun inzet en ik hoop dat ik ook volgend seizoen
weer op hen mag rekenen. Wellicht zijn er nog leden die af en toe bij de wedstrijden van
de recreantencompetitie willen fluiten. Uiteraard is dit zeer welkom. Een
scheidsrechterlicentie is niet noodzakelijk. Vrijwilligers kunnen zich bij de scheidsrechters
coördinator opgeven.

Volleybal activiteiten:

• Ook dit jaar werd er weer een beroep gedaan op veel vrijwilligers die bereid
waren te fluiten bij o.a. :

• Slagroomtaartentoernooi
• Recreantentoernooi
• Sport- en Spelweek Annen

Incident
Afgelopen jaar is er een incident geweest met een jeugdscheidsrechter.
Dit heeft geen betrekking op de jeugdscheidsrechter zelf. Zij heeft de wedstrijd goed
gefloten en de wedstrijd ook helemaal tot het einde geleid.
Tijdens de wedstrijd die de jeugdscheidsrechter floot, is de coach van het desbetreffende
uitspelende team flink uitgevallen naar de jeugdscheidsrechter en de coach van het thuis
spelende team van Annen. De coach van SV Annen en de jeugdscheidsrechter waren hier
zeer door geraakt.
Uiteindelijk is de teller (Frans Weggers, die veel ervaring heeft als scheidsrechter) de
jeugdscheidsrechter gaan assisteren tijdens het fluiten.

Zowel het wedstrijdsecretariaat als de scheidsrechterscommissie hebben hier melding
van gemaakt bij de desbetreffende vereniging waar de coach van de tegenstander coacht.
Ook is er melding van gemaakt bij de NeVoBo. Voor het opsturen van deze melding
hebben wij de coach van SV Annen, de jeugdscheidsrechter en de teller die assisteerde
om een schriftelijke verklaring gevraagd. Deze verklaringen zijn naar de desbetreffende
vereniging opgestuurd en naar de NeVoBo.
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Seizoen 2017 -2018

Voor het komend seizoen krijgen alle scheidsrechters weer de mogelijkheid om een
kennistest te doen, deze kan worden besproken tijdens een scheidsrechterbijeenkomst.
Deze is ook bedoeld voor alle jeugdscheidsrechters. Met als doel, bespreken van
eventuele nieuwe regels en bewaken van de kwaliteit van onze scheidsrechters. Dit geldt
ook voor de tellers die bij de wedstrijden van Dames 1 met DWF tellen. Zoals het nu lijkt
komt het tellen bij Dames 1 volgend seizoen als taak bij de zaaldienst.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben wij als verenging ook weer een leveringsplicht naar
de NeVoBo. Dit omdat ons Dames 1 komend seizoen 3e divisie gaat spelen.
Nu is de NeVoBo aan het kijken of de richtlijnen voor de leveringsplicht vereenvoudigd
kan worden. Dus een verruiming van de beschikbaarheidsmogelijkheden. Voor het
seizoen is de NeVoBo bezig met een pilot om te kijken of ze meer scheidsrechters
kunnen krijgen voor de leveringsplicht. Veel verenigingen hebben niet genoeg
scheidsrechters om te voldoen aan de leveringsplicht voor de aantal teams die uitkomen
in de hoofdklasse of 3e divisie.
Heb je een team binnen je vereniging dat uitkomt in de 3e divisie, dan heb je een
verplichting als vereniging om een scheidsrechter of scheidsrechters aan te wijzen die in
totaal 24 wedstrijden willen fluiten, binnen één seizoen.
Wat houdt de verandering voor komend jaar in:
De regioscheidsrechters die zich aanmelden voor het fluiten van wedstrijden in de
promotieklasse en 3e divisie krijgen nu de keuze voor:

1. Het fluiten in externe hallen (niet eigen speelzaal), vergelijkbaar met seizoen
2016-2017.

2. Het fluiten in de eigen speelzaal.
3. Een combinatie van het fluiten in eigenspeelzaal en externe speelzaal.

Op het moment heb ik contact binnen onze vereniging met drie regioscheidsrechters die
willen fluiten om aan de eisen van de NeVoBo te voldoen. Dit zijn Tamme Sijpkes, Frans
Weggers en Jan Emmo Hut.

In het nieuwe seizoen gaat de scheidsrechterscoördinator bij het jeugdteam van Meisjes
A langs. De speelsters worden met enige noodzaak gevraagd de instaptoets te maken
zodat ook zij bij de jeugdwedstrijden kunnen gaan fluiten.
De informatie voor het desbetreffende team wordt uitgereikt door de scheidsrechters
coördinator aan het begin van het nieuwe seizoen.

Tot slot wordt (nogmaals) iedere scheidsrechter en teller bedankt voor zijn of haar inzet!

Bart Stant, coördinator scheidsrechters

Juni 2017
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Jaarverslag Gymnastiekcommissie SV Annen
Seizoen 2016-2017

Samenstelling gymnastiekcommissie

Ester Boonstra (t/m 8 april 2017)
Lara Boonstra
Marieke Venhuizen

Leiding

Gymnastiek
 Basisschoolgroep 1 en 2 Anja Kok
 Basisschoolgroep 3 t/m 7 Daniël Nieboer
 Basisschoolgroep 6 en ouder (Gym & Fun) Anja Kok

Keepfit Anja Kok
Conditiegymnastiek Anja Kok

Activiteiten

Reclame-actie
Aan het begin van het seizoen is er weer aandacht besteed aan het promoten van het
beweegdiploma en de nieuwe lestijden van gymnastiek. Hiervoor zijn verschillende
organisaties benaderd en voorzien van info in de vorm van een folder over o.a. het
beweegdiploma. We werken o.a. samen met kinderfysiotherapie Perdon, Skid
kinderopvang, stichting PrimAH (basisscholen Annen, Anloo en Eext), de sportcombi’s en
peutergym te Annen.

Gastlessen kleutergym
Op 9 september 2016 heeft Anja Kok op basisschool De Eshoek gastlessen gegeven voor
de kleutergroepen (groep 1 en 2). Het doel was om de bekendheid van gymnastiek te
vergroten en nieuwe jonge leden te werven. Ook de ouders waren welkom om de lessen
te bekijken vanaf de tribune. Zo konden de kleuters en hun ouders ervaren wat
kleutergym te bieden heeft.
De gastlessen waren een succes! Zelfs de kleuterjuffen waren enthousiast! De lessen
hebben vervolgens 10 nieuwe leden opgeleverd.
De bedoeling is dat de gastlessen volgende schooljaar weer worden gegeven.
We willen kijken of we de gastlessen ook voor de oudere groepen van de Eshoek kunnen
organiseren.
Marsetoernooi
Op 5 november 2016 heeft in Sporthal “De Marse” te Ruinen het Marsetoernooi
plaatsgevonden.
Hier deden ruim 280 gymnasten van 14 verschillende Drentse gymnastiekverenigingen
mee. Ook SV Annen was vertegenwoordigd met 11 gymnasten. Twee gymnasten van SV
Annen hebben een eerste en tweede prijs in de wacht gesleept.

Pietengym
Ieder jaar is er voor de gymnasten in de Sinterklaastijd een speciale en vrolijke les in
Pietenstijl. Op 28 november 2016 kwamen de pieten langs om samen met de kleuters te
gaan gymmen. Dit was weer een groot succes! Alle kleuters kregen na afloop pepernoten
en een leuk cadeautje. Alle kinderen van de oudere groepen kregen een chocoladeletter.
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Recreatieve gymcompetitie
Op drie zaterdagen in maart en april 2017 vond de Recreatieve gymcompetitie (Drentse
gymnastiekverenigingen) plaats in Roden en Gieten. Drie gymnasten van SV Annen
hebben hier aan meegedaan. En met succes; ze hebben alle drie op het podium mogen
staan!

Onderlinge wedstrijden
Op 8 april 2017 vonden de onderlinge wedstrijden plaats. 25 gymnasten waren hierbij
aanwezig en zijn onderling de strijd aangegaan op de verschillende turnonderdelen. De
organisatie van het evenement liep op rolletjes.

Gemeentelijke sportdag
Dit jaar is er niet meegedaan aan de Gemeentelijke Sportdag.

Beweegdiploma
Dit seizoen werden voor de vierde keer Beweegdiploma’s uitgereikt aan de kleuters die
na het oefenen in de gymlessen hebben laten zien dat ze beschikken over bepaalde
vaardigheden, zoals o.a. springen, klimmen, klauteren, balanceren en balvaardigheden.
Voorafgaand aan de onderlinge wedstrijden op 8 april hebben de kleuters in een
versierde sporthal onder het toeziend oog van hun ouders en ander enthousiast publiek
hun vaardigheden getoond. Ter afsluiting ontvingen zij het Beweegdiploma. Dit jaar
werden de diploma’s uitgereikt door de voorzitter van SV Annen Mark Dijkhuis.
Streven is het beweegdiploma net zo vanzelfsprekend te maken als een zwemdiploma en
hiermee de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Wij zijn super
trots op ons keurmerk met nijntje als Ambassadeur van het Beweegdiploma.

Sport- en spelweek
Op maandag 22 mei mogen 10 gymnasten een demo laten zien tijdens de opening van
de Sport- en spelweek in de sporthal.

Ontwikkelingen

Gymnastiekcommissie
Dit seizoen heeft commissie gedraaid met onvoldoende leden. Ester Boonstra heeft
aangegeven na de onderlinge wedstrijden te stoppen met het commissiewerk. Van haar
is binnen de gymcommissie afscheid genomen. Er zijn nu dus nog twee leden.
Daarnaast heeft gymleider Daniël Nieboer het penningmeesterschap van SV Annen op
zich genomen en behoort dus nu ook tot de gymcommissie en het bestuur van
sportvereniging.
Voor bepaalde commissietaken kunnen we gelukkig nog steeds een beroep op Mathie
Hoenjet.
Nu de commissie is geslonken, is nieuwe aanwinst wenselijk. Er zouden minimaal twee
nieuwe leden bij moeten komen, komend seizoen. Ook om eventueel verloop op te
kunnen vangen.
Nieuwe commissieleden zijn dus van harte welkom!

OPROEP!
Via de e-mail, flyers en de website hebben we een oproep gedaan bij de
ouders/verzorgers van de leden om zich aan te melden voor de gymcommissie. Hierbij is
ook aangegeven waaruit de taken bestaan en hoeveel tijd deze in beslag nemen. Helaas
heeft niemand hierop gereageerd.
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Schooltijden
De Eshoek is op dit moment bezig met een peiling onder de ouders met betrekking tot
het draagvlak voor andere schooltijden. Als er door de school (en de ouders) wordt
gekozen voor andere schooltijden, kan dit van invloed zijn op lestijden van gymnastiek.
Dit proces wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden.

Dankwoord

Hierbij wil de gymnastiekcommissie de leiding en alle vrijwilligers hartelijk danken voor
hun inzet afgelopen seizoen! Jullie zijn onmisbaar!

De gymnastiekcommissie SV Annen

Juni 2017
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