Sportvereniging Veenland
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Als ik het afgelopen jaar overzie stemt bijna alles mij tot tevredenheid. Ons ledental bleef
redelijk stabiel, qua financiën hebben we een leuk reservepotje kunnen opbouwen.
Sponsor Crop, voor financiële dienstverlening helpt ons nu ook. Dankzij alle deelnemers
aan de Rabo fietstocht verdienden we ook mee. Qua bemanning van de werkzaamheden
binnen onze afdeling ben ik blij met Rons hulp bij de financiële zaken, zodat Derk wat
ontlast wordt. Harry en Fabian bleven gelukkig hun fantastische werk doen wat betreft de
competitiezaken en de toernooien en Marten en Ellie doen nog steeds met groot
enthousiasme de jeugdtraining. Ik hoop nog wel een assistent te vinden voor hen. Wie?
Derk verricht onvermoeibaar alle jeugdzaken en soms ook de promotie van onze sport.
Alexander organiseerde een groot streektoernooi maar helaas sloeg dit niet aan, toch
bedankt voor je inzet en je werk voor de site. Alf doet veel voor de veteranen en Kees
blijft ons orakel van tijd tot tijd. Jullie zien het: al met al werken heel wat mensen achter
de schermen om alles mogelijk te maken: bedankt namens iedereen! Misschien kan iemand
ook spontaan zich melden voor een klus ?
Sportief gezien was het vaak net niet. Bij de senioren werd ons 1e duo team in de 2e
klasse 2 keer bijna kampioen, zo ook het 2e duo team in de 3e klasse.. het scheelde zeer
weinig. De anderen handhaafden zich. Bij de jeugd blijft ons 1e team samen met Bijmaat
fantastisch presteren. In het najaar 2017 ruim kampioen in de 1e klasse, in het voorjaar in
landelijk C eerst gelijk geëindigd in de competitie en erna als 2e in de play offs achter
Houten. Gelukkig besloot de competitieleider hen op grond van de persoonlijke prestaties
toe te laten tot landelijk B, waar inmiddels al weer 2 keer 5-5 gehaald werd. Knap werk
jongens! Leon uit Uithoorn heeft inmiddels het team versterkt. Bij Woerden 1 speelt
Benjamin heel knap in de 4e en nu in de 3e klasse en Stijn doet het ook erg goed in
Woerden 2 in de 5e klasse. Fijn dat ouders ook vaak hieraan meewerken. Bij het
dubbeltoernooi werden Denise en Joost kampioen, Martijn de G. en Alexander 2e en Bob
en Fabian 3e. Bij het enkelkampioenschap werd Joost (weer!!) kampioen, Victor werd 2e
en Fabian 3e.
Wat ledenwerfacties betreft doen we standaard mee met Oktober Actief en Kies je sport.
Voor het eerst deden we ook mee aan een sportdag voor mensen met een beperking,
georganiseerd door Sportservice Utrecht. Velen sloegen een balletje mee, maar meldden
zich verder niet voor een vervolg. Kees bedankt voor de assistentie. Laten we allemaal af
en toe iemand mee nemen om eens mee te laten doen of kom eens kijken bij de
wedstrijden. Op zaterdagen levert het 1e jeugdteam b.v. gegarandeerd vuurwerk vanaf 13
uur, b.v. op 3 en 17 november! Moedig Martijn, Victor, Teun en Leon eens aan!
Bij de algemene zaken viel vooral het werk aan de AVG op. Het bestuur was er erg druk
mee en gedeeltelijk wij ook. Er loopt nog enige discussie in deze. Op de site onder het
kopje Algemeen staat ook hoe we omgaan met ongewenst gedrag in de club. Bij de
veteranen is er weer een knipkaart mogelijkheid. Dat was het weer. Je kan me altijd
vragen stellen of op de ALV komen binnenkort.
Gerrit van Veen.
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