Jaarverslag (wedstrijd)secretariaat - Seizoen 2018-2019
Doel en werkwijze
Het doel van het secretariaat is om de organisatie rondom volleybalfaciliteiten en -competitie te
realiseren. Zij vormen het aanspreekpunt tussen de NeVoBo en de vereniging en vice versa. Dit komt
neer op het huren van de zaal, het roosteren van trainingen en wedstrijden, het inschrijven van de
teams en leden bij de bond, het bijhouden van wijzigingen in wedstrijden.
Activiteiten 2018-2019
- Voorafgaand aan het seizoen hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden om de
overdacht goed te laten verlopen en de taken te verdelen. Na wat obstakels rondom
inloggegevens en de juiste contactpersonen is alles glad verlopen dit seizoen.
- We zijn dit seizoen in week 36 begonnen met de trainingen.
- Ook dit jaar is er weer op woensdagavond voorafgaand aan de competitiewedstrijden een
bijeenkomst voor aanvoerders gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn zaken zoals
zaaldienst, wedstrijden verplaatsen en de rol van de aanvoerder aan de orde geweest. De
spelerskaarten en ballentassen zijn uitgedeeld.
- Op 17 januari vond een extra algemene ledenvergadering plaats
- Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer. Naast de gangbare zaken zijn de volgende punten
behandeld:
o Toewerken naar een sluitende begroting
o Contributieverhoging
o Vervanging vaste gymdocent, werven nieuwe docenten
o Sponsorbeleid op orde
o Evaluatie vernieuwde bestuurs- en commissiestructuur (organigram)
o Lopende acties en evenementen
Bestuur en commissies

Het bestuur in 2018-2019:
Voorzitter:
(Wedstrijd) secretariaat:
Penningmeester:

Jan Emmo Hut
Marijn Pietersen (uitvoerend Nel Westerhoff)
Harald Jan Roemers
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Gym/Ledensecretariaat:
Volleybal:
Media en Activiteiten:
De commissies in 2018-2019:
Technische commissie:
Jeugdcommissie (vervalt):
Scheidsrechterscommissie:
Sponsorcommissie:
Club van 5.000:
Gymnastiekcommissie:
Kascommissie:
Activiteitencommissie:
Mediacommissie:

Daniel Nieboer
Bas Dijksma (voorheen Leo Zijlstra)
Berend Kupers
Henk Geert van der Meulen, Hans Stiekema
Nettie Hegge, Terre Linn Zeubring, Lotta Reekers, Fennie Hegge
Bianca van der Laan, Marloes Kirchhoff en Alida Hollander
Tim de Haan en Jaap Westerhof
Marinette Boersma en Marieke Hubers
André Niewijk en Gea Kuipers
Natascha Bleijswijk, Jantina Niemeijer, Saskia Grooters,
Floortje Janssen (stopt in juni) en Lara Boonstra (stopt in april)
Alex Boersma en Frans Weggers
Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard
Ina Hut, Geertje Hoekstra, Merel Meursing, Meike Knevelbaard

Competitieresultaten 2018-2019
Wanneer we kijken naar de prestaties van de senioren dan kunnen we spreken van een ‘redelijk’
succesvol en sportief goed seizoen;
Senioren
- Heren 1: Stabiele ploeg, die bij de bovenste 4 ploegen van de 1ste klasse is geëindigd. Door
blessures niet altijd compleet maar met behulp van aanvullingen van Heren 2 is het spelen
nooit probleem geweest.
- Heren 2: Prima seizoen gedraaid. Na een teleurstellend seizoen 2017-2018, heeft de ploeg
zich het afgelopen seizoen volledig herpakt en deed men tot de laatste competitieronde mee
voor de strijd om promotie. Het team is als 4de geëindigd.
- Heren 3: Stabiel seizoen met af en toe aanvullingen van verschillende ‘vrouwelijke’
invalkrachten. Plezier staat bij deze ploeg voorop en dat straalt af op de omgeving en heeft
geleid tot de aanmelding van een aantal nieuwe leden. Het team is in de middenmoot
geëindigd (6e plaats).
- Dames 1: Kenden door een te hoge indeling een lastig seizoen maar het plezier en de
motivatie om te willen winnen was altijd aanwezig. Individueel en als team zijn ze gedurende
het seizoen gegroeid en er ligt een mooie basis om op verder te borduren in de 1ste klasse
met de nieuwe trainer Samir Hardic.
- Dames 2: Kampioenen, kampioenen, kampioenen olé, met de nieuwe trainer aan het roer
kenden de dames in de tweede klasse een uitstekend seizoen. Ongeslagen kampioen en in de
laatste thuiswedstrijd was het groot feest in de hal. Een mooie mix van jong en wat ouder
spelende dames waarbij plezier in het spel voorop stond maar waar het ‘heilige vuur’ zeker
nog niet gedoofd is. Volgend jaar speelt D2 1ste klasse.
- Dames 3: Kenden dit jaar een luxe van 2 trainers; deze twee jonge dames hadden de wind er
prima onder en dat zag je terug in de sportieve prestaties op het veld. Waar een seizoen
eerder de prestaties wat minder waren, was er dit seizoen meer ruimte voor een glimlach.
Uiteindelijk een stabiele middenmoter.
- Dames recreanten: Het pechteam van de vereniging kenden een roerig seizoen met veel
blessures maar met de hulp van dames 3 en de jeugd heeft men toch alle wedstrijden
kunnen spelen. De recreanten hadden met 4 trainers (in poule) een nog luxere
uitgangspositie dan dames 3 en de trainers zorgen voor een leuke en gevarieerde training.
Wanneer de opkomst op de training wat minder was kon men altijd aanhaken bij dames 3.
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Jeugd
- CMV teams: Dit seizoen hadden we 4 mini teams. Alle teams zijn het eerste half jaar
kampioen geworden. Het 2de half jaar zijn ze een niveau omhoog gegaan en zijn geëindigd in
de middenmoot.
- C1 heeft 1ste klasse gespeeld en is 4de geworden. Ze hebben een leuk en gezellig jaar gehad.
- B1 heeft 1ste klasse gespeeld en is 3de geworden en volgend seizoen hoofdklasse.
- Mix C is het 1ste half jaar kampioen geworden in de 1ste klasse, en het 2de half jaar 5de in
de hoofdklasse. Het was hard werken maar hebben veel bereikt.
- A2 is 9de geworden in de 1ste klasse. A1 en A2 hebben op maandag samen getraind, dit was
altijd een zeer gezellige training.
- A1 is 9de geworden in de hoofdklasse. Ook het nieuwe seizoen hebben de meiden zich
geplaatst in de hoofdklasse.
Komend seizoen
In het nieuwe seizoen zal wat betreft het wedstrijdsecretariaat op dezelfde wijze worden voortgezet.
Tevens zal de ledenadministratie door de Secretaris (Marijn) worden overgenomen.
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