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Jaarverslag 2021-2022, Volleybal 
 
 

Gelijk aan het seizoen 2020-2021 zijn we het afgelopen seizoen ook enkele malen 

getroffen door covid maatregelen, maar gelukkig van kortere duur. 

Het seizoen 21-22 was ook het jaar dat we nog maar 1 competitie team overhielden. Heren 

2 heeft aangegeven om niet meer te kunnen deelnemen aan de Nevobo competitie. Aan 

het begin van het seizoen waren er teveel leden geblesseerd en zou het een hele opgave 

gaan worden om iedere week voldoende spelers op de been te kunnen krijgen. 

Heren 1 is wel in dezelfde samenstelling door gegaan in de 2e klasse. Zij zijn geëindigd op 

een mooie 3e plaats 

Aan het begin van 2022 zijn Heren 2 gestart met de recreantencompetitie. Dit zijn 

halfjaarlijkse competities met 1x in de maand een competitietoernooi. Heren 2 is 

kampioen geworden in hun klasse en mogen het komende seizoen uitkomen in een hogere 

klasse. Er zijn overigens maar twee klasse niveaus. 

De recreanten aantallen zijn gelukkig al jaren vrij stabiel. Iedere donderdag zijn er 

voldoende spelers om wedstrijdjes te spelen. We mogen ons gelukkig prijzen dat Dorine 

Hofmeester zich als trainster voor deze groep heeft aangemeld. Fitheid en spelplezier 

staat hierbij voorop. 

Aan het einde van het seizoen heeft Heren 1 aangegeven om in zijn geheel over te gaan 

naar Atalante in Vinkeveen. Uiteraard betreuren wij dit zeer, maar kwam ook niet als 

verrassing. Doordat wij als Veenland nog maar 1 team hebben in de competitie zijn de 

mogelijkheden tot goed trainen en doorgroeien zeer beperkt. We begrijpen deze keuze dus 

zeker. 

Het ligt ook in de lijn van de verwachtingen toen wij jaren geleden moesten stoppen met 

de jeugdteams. Dit door onvoldoende aanmeldingen indertijd en door te weinig 

vrijwilligers om de jeugdafdeling weer nieuw leven in te blazen. Het zat er keer aan te 

komen dat Veenland volleybal stopt met competitie spelen en zich zal gaan richten op 

recreatief volleybal. 

Gesproken over de jeugdafdeling. Afgelopen seizoen hebben we Hans van Ankeren bedankt 

voor zijn lange periode inzet voor de jeugdafdeling. Hans was al enige tijd geleden gestopt 

bij Volleybal, maar had aangegeven aan het eind van het seizoen ook te stoppen als 

secretaris van de omni-vereniging. Reden voor volleybal om Hans uit te nodigen voor een 

etentje en hem de onderscheiding te geven “superlid” van Veenland Volleybal. 
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Tijdens deze bijeenkomst (etentje) hebben we ook de drie scheidsrechters. Ruben Lont, 

Rutger de Graaf en Kees Ruiter, bedankt voor hun jarenlange trouwe inzet om te fluiten bij 

de thuiswedstrijden. Allen hebben een presentje van Veenland ontvangen. 

En doordat er geen wedstrijden meer te organiseren zijn, heeft ook Bert van Asselen te 

kennen gegeven om te stoppen met zijn bestuursfunctie als wedstrijdsecretaris en onze pr-

man voor wat betreft de nieuwsbrieven. Ook Bert is zeer hartelijk bedankt tijdens dit 

etentje voor zijn jarenlange werk voor de club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeker niet onbenoemd moet blijven is het verdrietige nieuws dat ons als club bereikte dat 

oud-competitiespeler, oud-trainer en nog steeds recreant speler Tom Pasteuning was 

overleden. Tom was een zeer geliefd en gewaardeerd lid van onze vereniging. Eén van de 

langst zittende leden en ondanks zijn verhuizing jaren geleden naar Oegstgeest was hij 

iedere donderdag aanwezig in Wilnis. We missen Tom. 

Financieel is de afdeling Volleybal een gezonde afdeling. Doordat we de laatste jaren een 

aardige reserve hebben kunnen opbouwen blijft er de geen noodzaak om contributie 

verhogingen door te voeren, ondanks de gestegen prijzen van zaalhuur. 

 

Het bestuur van de afdeling bestaat uit Bert van Asselen en ondergetekende. 

Floor Groenendijk 

Commissaris Volleybal 


