VOLLEYBALVERENIGING “SMASH BEILEN”

JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018
Algemeen
Het seizoen 2017/2018 had voor Smash vele gezichten.
Sportief gezien konden enkele teams bovenin meedraaien; de meeste teams hebben een
goed jaar gehad zonder degradaties en wel veel geleerd. Voor een uitgedund Dames 1 was
de 2e Divisie een stapje te hoog, maar ook zij hebben veel ervaring op niveau opgedaan.
Bij de jeugd is er vooral goed gewerkt aan de toekomst. Hier staat de opbouw van mini’s
naar jeugdteams en verder centraal. Met nieuwe energie vanuit de trainers kunnen we
stellen dat we op de goede weg zijn.
Financieel zijn de zaken in afgelopen jaren op orde gebracht; ook na dit jaar kunnen we weer
stellen dat we een gezonde vereniging zijn met voldoende reserves.
We kunnen zelfs stellen dat sommige budgetten lijden aan onderuitputting. Oftewel, als we
willen hebben we ruimte voor extra activiteiten, toernooideelname’s, etc.
Maar daarmee raken we direct ook een kwetsbaar punt van de vereniging: we zijn nu sterk
afhankelijk van enkele zeer actieve leden/vrijwilligers die een groot deel van het werk
verrichten. Op het moment dat zij even niet de kar kunnen trekken, dreigen vele
vanzelfsprekende acties niet zo vanzelfsprekend georganiseerd te worden. Dus zullen we
met z’n allen de taken beter moeten verdelen. Vooral de Technische Commissie en
Commissie Wedstrijdzaken zal komend jaar voldoende aandacht, ondersteuning en inzet
vergen.
.. en dan gaan we toewerken aan het jubileumjaar: in november bestaat Smash 50 jaar.
De activiteitencommissie is er klaar voor! Jullie ook?

Technische commissie
De Technische commissie (TC) zorgt voor de teamindeling, trainingsschema’s, stelt trainers
en coaches aan. De TC ziet toe op de uitvoering van het door de ALV vastgestelde Technisch
beleidsplan op en bijbehorend uitvoeringsplan.
De Technische commissie (TC) bestaat momenteel uit de volgende personen:
- Voorzitter + Jeugd
Marijke Schepel
- Secretaris + Mini’s
Cindy de Jonge
- Ondersteuning
Lambert Boer, Durk Reitsma
- Senioren
<vacature>
- Materialen
Richard Oude Breuil
Dames 1 kwam dit seizoen uit in de tweede divisie en heeft een aantal mooie wedstrijden
gespeeld en veel geleerd. Helaas zat klasse-behoud er niet in en zijn ze gedegradeerd.
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Dames 2 heeft lang gestreden om het kampioenschap en een PD-plek, maar uiteindelijk niet
behaald. Ook de teams van dames 3 en 4 hebben in hun klasse veel geleerd en ervaring
opgedaan, mede doordat de talenten de kans kregen om met hogere teams mee te trainen
en af en toe wedstrijden te spelen.
Het meest gezellige damesteam, dames 5, speelde een goed seizoen.
Aan het eind van het seizoen nam Smash afscheid van trainer Rob Hukema en enkele
ervaren speelsters. Andere speelsters besloten het rustiger aan te doen, waardoor de
nieuwe teamindeling een hele klus was. Na een lange zoektocht is Gert Warrink aangesteld
als trainer voor dames 1 en 2.
Heren 1 had een goed seizoen en draaide bovenin het klassement mee. En ondanks veel
blessureleed bij zowel heren 2 als 3, wisten beide teams zich te handhaven in hun klasse.
Bij de jeugd is er door de trainers en spelers hard gewerkt en hebben de spelers zich goed
kunnen ontwikkelen. Door goede samenwerking tussen de jeugd en mini-trainers was een
goede doorstroom van de mini’s naar de C-jeugd mogelijk. Ook de mini’s hebben grote
sprongen gemaakt en diverse teams zijn kampioen geworden.
Het blijft een uitdaging om voor elk team trainers te vinden, met name voor de jeugd.
Er is behoefte aan meer mensen in de Technische Commissie. Mensen die mee willen
denken in het technische beleidsplan en willen fungeren als aanspreekpunt.

Recreanten
Zo’n 50 leden neemt deel aan de recreatievolleybalcompetitie Assen en omgeving.
De Recreanten-commissie bestaat momenteel uitsluitend uit een wedstrijdsecretaris.
Marjan Paping neemt dit voor haar rekening. Binnen de recreanten-commissie is dus nog
plaats voor nieuwe leden.

Commissie wedstrijdzaken
De commissie wedstrijdzaken heeft als doelstelling het zorg dragen van een goed verloop
van de wedstrijdavonden, middels het invullen van zaalwachten; het aanstellen en opleiden
van scheidsrechters; het verzorgen van de ledenadministratie en het inzetten van leden voor
verschillende taken bij wedstrijden.
De samenstelling van de commissie is als volgt:
- Voorzitter
- Opleiding scheidsrechters
- Inplannen scheidsrechters/zaalwachten
- Wedstrijdsecretariaat
- Ledenadministratie

Tally Dekker
Marijke Schepel en Tally Dekker
Tally Dekker en Annemiek van de Linde
Alida Doorten-Mulder
Anita Poede

De commissie is aanspreekpunt voor de Nevobo op het gebied van wedstrijdzaken. Bij
aanvang van het seizoen zijn de wedstrijdavonden met de Nevobo en de technische
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commissie vastgesteld. Gedurende het seizoen zijn de bekerwedstrijden ingepland en
worden wedstrijdwijzigingen doorgegeven aan de teams.
Het afgelopen seizoen had de commissie zich als doel gesteld nieuwe scheidsrechters aan te
stellen en op te leiden. Helaas is dit doel niet gehaald. Daarom is er op dezelfde voet verder
gegaan als voorgaande seizoenen, waardoor weinig scheidsrechters veel en vaak moesten
fluiten. Voor het komende seizoen willen we zo’n 15 nieuwe scheidsrechters opleiden. Hier
worden leden voor uitgenodigd uit de dames- en herenteams die nu nog geen andere taak
binnen de vereniging hebben, of van wie wij denken dat ze geschikt zullen zijn.
Voor het seizoen 2018-2019 is er binnen de commissie behoefte aan iemand die de nieuwe
scheidsrechters kan begeleiden. Dit houdt in bij de eerste wedstrijd meekijken om zo nodig
tips etc. te kunnen geven.

Commerciële commissie
Het doel van de commerciële commissie is het binnenhalen van gelden van buiten de
vereniging, teneinde de contributie voor de leden op een redelijk niveau te houden.
Daarnaast is het van belang dat Smash en de bevolking en middenstand een sterke
gemeenschappelijke basis hebben.
De commerciële commissie bestaat momenteel uit de volgende mensen:
- Voorzitter
Henk Lier
- Leden
Petra Zantinge, Dina Vriesema, Ilse Poede, Lisa Wiersema
Er is niet een echte taakverdeling binnen de commissie; we vergaderen met enige
regelmaat, waarin de acties verdeeld worden. Petra Zantinge heeft aangegeven te willen
stoppen, dus het zou mooi zijn als we nog een nieuw commissielid kunnen toevoegen.
Het afgelopen seizoen hebben we een nieuw contract met Hummel afgesloten en is het
sponsorcontract voor Dames 1 met Verkeersschool Harms verlengd met nieuwe shirts. De
couponactie, Rabo Clubkascampagne en de Narcissenactie hebben weer mooie bedragen
voor Smash opgeleverd. Helaas mochten we niet deelnemen aan de Poiesz-actie dit jaar.
Voor het komende seizoen willen we de sponsorcontracten en acties continueren, zodat de
inkomsten vergelijkbaar of hoger uitkomen dan het voorgaande jaar. Tevens willen we
stimuleren dat de teams een band opbouwen met de sponsoren.

PR – commissie
Het doel van de PR-commissie is leden en ouders te informeren over zaken die gaande zijn
binnen de vereniging. De commissie bestaat uit Anniek van Steinvoorn en Harjanne van
Steinvoorn; en Xander Sinnige als website-beheerder.
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Elke maand versturen we een nieuwsbrief naar de leden. Input komt met name van de
commissies en het bestuur. Ook versturen wij in opdracht van de TC mailtjes naar de leden.
Het afgelopen seizoen was de doelstelling om elke eerste week van de maand een
nieuwsbrief te verspreiden onder de leden. Dit is gelukt. Bijna elke maand is er een
nieuwsbrief verstuurd. Een enkele keer is dit overgeslagen, omdat er geen input was.
Verder is gewerkt aan een nieuwe website voor Smash, die binnenkort wordt gepubliceerd.
Voor het nieuwe seizoen willen we ook elke maand een nieuwsbrief verspreiden met input
van verschillende mensen (bestuur, commissies, teams). Tevens hebben we als opdracht
voor het komende seizoen om duidelijke afspraken te maken over wie wat waar publiceert
(website, facebook, nieuwsbrief).
In principe zijn er geen nieuwe mensen nodig voor het opstellen en versturen van de
nieuwsbrief en mailtjes, maar misschien wel iemand die informatie kan werven binnen de
teams (bijv. wedstrijdverslagen). Daarnaast zijn er nog mogelijkheden voor andere PRuitingen, zoals posters en brochures.

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit ouders van mini- en jeugdleden. De oudercommissie geeft
gevraagd en ongevraagd feedback vanuit de ouders naar het bestuur. De voorzitter van de
oudercommissie is ook lid van het bestuur.
Het afgelopen jaar is de commissie onvoldoende bij elkaar geweest. De oudercommissie
heeft weliswaar niet zelf allerlei zaken geregeld, maar is wel de inspirator geweest voor
allerlei acties die door commissies verder zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld de aanzet tot een
nieuwe website, een ‘smoelenboek’ van alle commissieleden, ondersteuning van de minicoördinator (soms ook wel mini-commissie genoemd) en de voorbereiding voor het
jubileum.
De oudercommissie bestaat momenteel uit 3 ouders:
- Voorzitter
Bert Rijnberg
- Lid
Karin Wiltinge
- Lid
Sonja Kersing
Voor het komende jaar blijft de doelstelling hetzelfde en de opdracht hierbij is de
oudercommissie dusdanig te bezetten dat deze een afspiegeling is van de mini, -en
jeugdteams. Zo aan de start van het nieuwe seizoen is er behoefte aan ouders vanuit de
mini’s, C2, C3, B2, A2.

Activiteitencommissie
Het doel van de commissie is het organiseren van activiteiten voor de leden van Smash,
zowel voor de mini’s, jeugdleden als de senioren. De activiteitencommissie is voortgekomen
uit een aantal leden die de organisatie op zich heeft genomen om een feest te organiseren
voor het 50-jarig bestaan van Smash in november a.s.
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De samenstelling van de activiteitencommissie is als volgt:
- Hilco Everts
mini’s/jubileum/voorzitter
- Janine Hepping
jeugd/senioren/secretaris
- Romée Doldersum
jeugd/senioren
- Pauline van der Heide
jeugd
- Ingrid Nagel
mini’s
- Marloes Volkers
jeugd/senioren
Elise Jonkers is recent gestopt met volleybal en zal na het jubileum ook stoppen in de
activiteitencommissie. Vanuit het bestuur schuift Erika Fidom geregeld aan tijdens de
vergaderingen om ruggenspraak te houden.
Voor het nieuwe seizoen heeft de commissie diverse activiteiten gepland: o.a. reünie en
feest 50-jarig bestaan, zeskamp voor de jeugd, pubquiz, ondersteuning narcissenactie,
ouder-jeugd toernooi, jeugdkamp en vossenjacht.
Hulp is altijd welkom!

Buurtvolleybalcommissie
Op 23 juni 2018 is het 42e Buurtvolleybaltoernooi gehouden. Het aantal deelnemende teams
lag helaas wat lager dan afgelopen jaren, maar dankzij een prima weertje en inzet van
vrijwilligers was het een mooie dag, met als afsluiting de prijsuitreiking in de kantine van de
Drenthehal.
Op verzoek van deelnemers in vorige jaren werd dit jaar gekozen om het toernooi niet op 3
doordeweekse avonden, maar op een zaterdag te houden. Ondanks dat het aantal teams dit
jaar enigszins tegenviel, zijn we van plan om komend jaar met nieuwe moed opnieuw een
Buurtvolleybaltoernooi op één zaterdag te organiseren.
De commissie was dun bezet; naast Rosanne Kolman en André Westerdijk hebben Marijke
en Matthijs vanuit het bestuur geholpen om de traditie van het BVT in stand te houden. Op
het allerlaatste moment bleken de 2 ervaren commissieleden niet aanwezig te kunnen zijn
op de dag; en waren er plots geen EHBO’ers beschikbaar. Met enig kunst- en vliegwerk is
toch een geslaagde dag georganiseerd, temeer door de geweldige inzet van veldopbouwers
Harm, Bé en Durk; en van Lambert, Hilda en Matthijs.
Uit de evaluatie kwam verder naar voren dat de dag weer eerder in juni gehouden moet
worden, eerder aangekondigd en voorbereid moet worden, en weer nieuwe commissieleden
nodig heeft.
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