Jaarverslag 2018 volleybal

Het nieuwe jaar wordt al jaar en dag gestart met een etentje bij de wok. Deze traditie is
in 2018 verbroken omdat de animo hiervoor de laatste jaren afnam. Volgend jaar wordt
bekeken of het weer georganiseerd gaat worden.
De werkgroep bestond begin 2018 uit drie personen waarvan Hilda en Ineke in januari
hadden aangegeven aan het einde van het seizoen te willen stoppen met hun
werkzaamheden voor de afdeling volleybal. Door actieve werving bestaat de werkgroep
nu uit zes personen: Desiree (ledenadministratie), Franciska (contactpersoon sporthal),
Harm (wedstrijdsecretariaat senioren), Lineke (coördinator scheidsrechters), Marlies D
(wedstrijdsecretariaat jeugd) en Marlies W (coördinator scheidsrechters). Hilda en Ineke
hebben hun taken overgedragen aan de nieuwe leden.
De jeugdleden hebben hun seizoen in mei, tijdens de laatste training, samen afgesloten
met patat eten in de kantine. Altijd een gezellig moment. Tijdens het afsluitende
mixtoernooi in mei met de senioren leden en meisjes C, zijn beide dames hartelijk
bedankt voor hun jarenlange inzet met een leuke attentie.
De werkgroep heeft een aantal doelen gesteld voor het nieuwe seizoen: meer binding
binnen de vereniging, organiseren van activiteiten, oprichten recreantenteam en werven
nieuwe leden.
Stand seizoen 2017/2018
De teams hebben een goed en sportief seizoen gedraaid en hebben de competitie
2017/2018 als volgt afgesloten:
- Dames 1 is 2e geworden in de poule. In mei hebben zij een beslissingswedstrijd
gespeeld om te kunnen promoveren. Dit was een spannende wedstrijd die de
dames met 3-2 hebben gewonnen en zijn zij gestart in de 2e klasse.
- Dames 2 is 3e geworden. Ze zijn niet gepromoveerd maar wilden graag een klasse
hoger proberen en zijn gestart in de 3e klasse.
- Dames 3 is als 6e geëindigd en blijven in de 4e klasse spelen.
- Heren 1 is als 8e geëindigd en blijven in de 2e klasse spelen
- Heren 2 is als 6e geëindigd in de 4e klasse. De 4e klasse werd opgeheven dus zijn
zij in de 3e klasse gestart.
Het seizoen 2018/2019 zijn we begonnen met 63 leden, 15 jeugdleden en 48 senioren.
We zijn gestart met drie damesteams uitkomend in de 2e, 3e en 4e klasse, twee
herenteams uitkomend in de 2e en 3e klasse en twee jeugdteams Meisjes C 2e klasse en
mini’s niveau 5. Ook is er actief geworven om een recreanten team op te richten. Voor
alle teams is een trainer aangesteld.
In september was de jaarlijkse sportrecreade. Het was een gezellige middag met veel
kinderen en ouders. Ieder kind kreeg een attentie mee en een flyer waarin ze werden
uitgenodigd om een keer mee te komen trainen. Dit heeft haar vruchten afgeworpen.
In oktober zijn we met 14 leden (7 jeugdleden en 7 senioren) wezen bowlen. Twee banen
met een leuke en gezellige onderlinge strijd. Nadien hebben we nog een gezellige borrel
gedaan op het terras in de binnenstad waar nog 2 leden zijn aangeschoven.
Het jaarlijkse kersttoernooi was sinds jaren weer druk bezocht, Er hadden zich 18 teams
aangemeld. De voorgaande jaren waren dit 9 teams. Het was een gezellige en sportieve
avond met teams uit de gemeente Ten Boer maar ook daarbuiten.
We zijn het seizoen 2018/2019 gestart met 63 leden en op 31-12-2018 hadden we 70
leden. De groei zit voornamelijk bij de jeugdleden.

