Jaarverslag voorzitter en secretaris 2021-2022
De eerste bestuursvergadering van het sportjaar 2021-2022 vond plaats op 27 oktober 2021. Dit was
de laatste vergadering die werd genotuleerd door de secretaris Hans van Ankeren. Hij had al geruime
tijd geleden aangegeven te willen stoppen, maar vervanging bleek niet makkelijk. Maar Hans stopte
nu definitief. Tijdens deze vergadering werd Hans bedankt voor het vele werk voor Veenland.
Op de voorafgaande algemene ledenvergadering heeft de thans medeondertekenaar van dit
jaarverslag Nel Compier, zich bereid verklaart om in ieder geval het notuleren in de komende
vergaderingen van Hans over te nemen. Waarschijnlijk zal zij in de eerst volgende Algemene Leden
Vergadering op 26 oktober 2022 als secretaris van S.V. Veenland worden aangesteld.
In het najaar van 2021 werden de sportieve activiteiten aanvankelijk weer opgepakt, na een periode
waarin dat door de Corona pandemie niet- of beperkt mogelijk was. Maar begin december liep het
aantal besmettingen met Covid weer dermate hard op, dat de overheid besloot alle binnensport voor
volwassenen niet meer door te laten gaan. Alle amateurcompetities werden stil gelegd. Ook
vergaderingen konden geen doorgang meer vinden, zodat de bestuursvergadering van 12 januari
2022 verviel. Ook de veelal in november gehouden vrijwilligersavond werd niet georganiseerd.
Na een inentingscampagne, bood de overheid de mogelijkheid aan gevaccineerde personen om wel
weer binnen te gaan sporten, mits zij een geldige Covid 19 inentingsbewijs konden tonen. Bij
binnenkomst in de sportgelegenheid werd dit bewijs d.m.v. een app gecontroleerd. Op die manier
kwam het sporten voor de Veenlanders begin 2022 weer langzaam op gang.
De ledenadministratie had in het voorjaar met technische problemen te kampen waardoor printen
van brieven en facturen aanvankelijk niet mogelijk bleek. Met behulp van een kennis van Ryan Dries
(ledenadministratie) zijn deze problemen weer opgelost. Martin Molenaar heeft n.a.v. deze
problemen wel een back-up van het ledenbestand en de documenten in Excel gemaakt.
Door de brand in 2004 van Willisstee zijn toentertijd veel sportmaterialen tegelijk aangeschaft.
Inmiddels blijken veel sportattributen gebreken te vertonen. Er heeft een inventarisatie plaats
gevonden en er is een begin gemaakt met vervanging of reparatie hiervan. (gymnastiek toestellentafeltennistafels etc.)
Door de corona pandemie heeft het ledenbestand flink onder druk gestaan. Er is in 2021 al een
ledenwerf poster gemaakt. Deze is in diverse openbare gebouwen opgehangen. De verspreiding van
de Veenland folder in de nieuwe wijken van Wilnis werd uitgesteld tot in het voorjaar van 2022.
Sporten was toen weer voor iedereen mogelijk.
In het voorjaar van 2022 bleken enige personen van de afdeling Biljarten hinder te ondervinden van
rooklucht in hun sportruimte. Deze lucht zou via de deur naar het terras en de aanzuigingsinstallatie
van verse lucht de Stee-Inn binnen dringen. Zowel het biljartbestuur als het Algemeen bestuur
hebben in overleg met de beheerder van Willisstee getracht een passende oplossing voor dit
probleem te vinden. Helaas heeft dit niet geleid tot een goede oplossing voor alle partijen. Mede
hierdoor is een aantal biljarters nu elders gaan spelen.
Ronald Ubink van de afdeling Badminton heeft ook al geruime tijd geleden aangegeven zijn termijn
als commissaris niet meer te verlengen. Helaas hebben zijn inspanningen om een vervanger te
vinden nog geen resultaat gehad. Op de vergadering van 15 juni 2022 meldde hij dat dit zijn laatste
vergadering als afdelingscommissaris was. Hij memoreerde aan de altijd prettig sfeer op de Veenland
vergaderingen en dankte de overige deelnemers van de vergadering. Ronald werd op zijn beurt

bedankt voor de vele jaren die hij zich heeft ingezet voor SV Veenland. Ronald was vanaf 2001
commissaris badminton.

Al met al kunnen we terugzien op weer een bijzonder sportjaar. Ook het sportjaar 2022-2023 zullen
we mogelijk weer voor nieuwe uitdagingen komen te staan. De hoop is dat we daar als bestuur van
de Omni-vereniging weer net als dit jaar in goede harmonie uit gaan komen.
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