Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2019-2020, Volleybal
Wat valt er te vertellen over het afgelopen seizoen voor wat betreft de “rare” competitie?
Heren 1 kwam sinds lange tijd weer uit in de 2e klasse, na het knap behaalde
kampioenschap vorig seizoen, en Heren 2 zal weer strijden in de 3e klasse. Met enkele
wisselingen van spelers lukte het weer net aan om 2 teams op de been te brengen en
houden. Beide teams deden goed mee in de competitie, maar zoals bekend mag zijn is de
competitie niet afgemaakt en is alles stil komen te liggen begin dit jaar. De competitie is
door de bond als “niet-gespeeld” beschouwd en alle teams in regio Haarlem behield zijn
positie in afwachting van betere tijden om te sporten.
Na het vertrek van Sebastiaan als trainer hebben we gelukkig een nieuwe trainer kunnen
vinden. Pim Dekker uit Mijdrecht. Beide teams zijn uitermate tevreden over zijn
trainingsmethoden. En gelukkig heeft Pim aangegeven om ook komend seizoen de
trainingen te willen verzorgen.Pim is ook speler en trainer bij Atalante in Vinkeveen. En
over Atalante gesproken, Veenland (Bert en Floor) hebben het afgelopen seizoen
regelmatig om tafel gezeten met bestuur van Atalante. Atalante is weliswaar een grotere
vereniging dan Veenland, maar kampen met soortgelijke problemen. Moeite om de teams
te completeren en aanwas van nieuwe spelers/leden. De gesprekken zijn oriënterend en
heel constructief. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt ten aanzien van het seizoen 20202021. Concreet betekent dit dat er spelers van Atalante dubbele licenties zullen aanvragen
om ook mee te kunnen spelen in Veenland 1. Ook spelers van ons ontvangen een dubbele
licentie om indien dit nodig mocht zijn, mee te kunnen spelen met de teams uit
Vinkeveen. Zodoende kunnen we waarborgen dat er voldoende spelers beschikbaar zijn om
deel te nemen aan de competitie. De gesprekken met Atalante zullen een vervolg krijgen
in het komende seizoen. Onduidelijk is nu nog waar dit eindigt, maar wellicht is het een
nieuwe frisse start voor volleybal in de gemeente De Ronde Venen.
Na de stop van de competitie en tijdelijk geheel stil leggen van alle (binnen)sporten heeft
de afdeling volleybal, na het opheffen van de lockdown, dankbaar gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de hele zomer te kunnen blijven sporten in de Willisstee. Ook enkele
spelers van Atalante hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en zijn wezen
meetrainen met Veenland.
Het ruime aantal leden recreanten zijn ook dit jaar weer geleid door Martin en Tom. Ook
heeft er een team meegedaan in de recreanten competitie in de regio. Succes is daar
helaas nog niet te melden, maar de aanhouder wint. Helaas heeft Covid19 dit jaar de
recreantencompetitie laten stilleggen en heeft Veenland zich hierin terug getrokken. Het
corona effect heeft ook zeker zijn weerslag bij de recreantenopkomst. Ook hier zullen
weer betere tijden komen.
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De financiële situatie van de afdeling is gelukkig prima te noemen en op een paar kleine
euro’s na is de begroting heel netjes gerealiseerd. Voor het komende seizoen is er dus
wederom geen contributieverhoging noodzakelijk.
Het bestuur van de afdeling bestaat uit Bert van Asselen, Simone Bolhuis en
ondergetekende. Verder gaat weer veel dank uit naar de heren scheidsrechters en de
trainers.
Floor Groenendijk
Commissaris Volleybal
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