Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2016-2017, Volleybal
Bestuurssamenstelling: Benno Wendt, Simone Bolhuis, Bert van Asselen en Floor
Groenendijk.
Volleybal heeft in het seizoen 2016-2017 de volgende afdelingen: Recreanten en
Competitie spelers. Voor wat betreft de jeugd die we altijd hebben gehad binnen de
afdeling Volleybal was het doek gevallen aan het begin van het seizoen. In 2016 was er al
geen mini volleybal meer en aan het begin van dit seizoen bleven er jammer genoeg ook
niet voldoende jeugd over om te gaan spelen in de A jeugd competitie. We hebben
besloten om maar helemaal te stoppen met de jeugd. Trainers te vinden blijft altijd een
probleem en om nu weer een nieuwe campagne te gaan starten om de jeugd weer van de
grond te krijgen had onvoldoende draagkracht binnen de club. We zullen ons nu volledig
richten op de recreanten en seniorenteams.
Dit seizoen hebben we Heren 2 kunnen aanvullen met drie heren vanuit Unitas. Hierdoor is
het gelukkig mogelijk gebleken om in ieder geval met 2 heren teams uit te komen in de
competitie. De spoeling blijft dun. Gedurende het seizoen is er gelukkig extra aanvulling
gekomen bij de competitiespelers. Zowel als bij de dames als bij de heren. Dit geeft weer
wat lucht voor de komende jaren.
Heren 1 is als tweede geëindigd in de competitie wat eventueel zou kunnen betekenen dat
promotie naar de 2e klasse tot de mogelijkheden behoorde. We hebben gekozen om voor
komend seizoen niet te promoveren, zodoende blijft er de mogelijkheid om uit te kunnen
komen in beide twee herenteams. Als er voldoende spelers zijn in het volgende seizoen in
beide teams dan zullen we proberen om te gaan promoveren in het seizoen 2017-2018.
Moeten we wel eerste worden!
Door blessures heeft Benno helaas aangegeven om te moeten stoppen met volleybal aan
het einde van het seizoen. Hierdoor zal hij ook zijn werkzaamheden als bestuurslid
neerleggen. Voorlopig zullen we met drie bestuursleden verder gaan. Vanaf deze kant
willen we Benno heel hartelijk danken voor zijn inzet de laatste jaren.
Ook een dank aan alle vrijwilligers van het volleybal. Het blijft goed om deze allemaal een
keer te benoemen: De trainers: Tom Pasteuning, Martin Molenaar, Kees Ruiter en
ondergetekende. De scheidsrechters: Rutger de Graaf, Ruben Lont, Nathalie Rademakers,
Kees Ruiter en ondergetekende. De coach van de dames: Nico de Jong. De PR door Michael
Reuling en Franklin Hoogenhout en vooral en uiteraard de bovengenoemde bestuursleden.
Met vriendelijke groet, Floor Groenendijk
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