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Secretariaat
Het bestuur werd het seizoen 2017-2018 vertegenwoordigd door de volgende personen:
 Jan van Selm (voorzitter)
 Franka Bakker (secretaris + beheer website)
 Richard Renkema (penningmeester)
 Marco Naaijer (evenementencommissie)
 Jessica Boer (technische commissie / jeugdcommissie)
 Eline van Dieën (beachcommissie + commissie fondswerving & uitstraling)
De volgende activiteiten zijn door het bestuur uitgevoerd:
1. Er waren maandelijkse bestuursvergaderingen, met als onderwerpen:
o Beleidsplan (te vinden op de website)
o Commissies (EC, TC/JC, CFU, Beach)
o Lief & Leed
o Ledenwerving
o Website
o Stichting kantinebeheer het Grootveld
o Financiën
o Privacy – nieuwe wetgeving
2. De volgende organisatorische zaken zijn geregeld of gecoördineerd:
o Communicatie binnen de club verloopt via email, website, Facebookpagina en er is een
nieuwe verenigingsbrede Whats-app-groep opgezet waarin aanvoerders, trainers,
voorzitters van commissies en bestuursleden zitten. Via deze app worden snel berichten
verspreid. Ook zijn wedstrijdverslagen naar de lokale krant verstuurd.
o Websitebeheer:
 Update teamfoto’s (met sponsoren) heeft plaatsgevonden
 Update logo’s sponsoren is gebeurd
 Gedragsregels leden/begeleiders zijn toegevoegd
o Diensten voor leden waren ingedeeld: tellen, fluiten, zaalwacht, kantinedienst, en
kantineschoonmaak. We mogen trots zijn dat we dit gezamenlijk goed weten te doen.
o We hebben aandacht besteedt aan de privacy-wetgeving: de nieuwe AVG – Algemene
Verordering Gegevensbescherming – die 25 mei 2018 is ingegaan. Dit is opgenomen in
het beleidsplan voor seizoen 2018-2019.
o De vertrouwenspersonen voor seizoen 2017-2018 waren Koos Vos en Rolien Meijering.
o Technische aspecten sporthal werden gecontroleerd: sleutelbeheer, wifi,
geluidsinstallatie zaal, oppompen ballen.
o AED Stichting: 2 bestuursleden hebben de cursus reanimatie met AED gevolgd op 5
februari ‘18.
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3. We waren als club vertegenwoordigd in de volgende vergaderingen:
o Stichting Kantinebeheer ’t Grootveld
 We hebben een bijdrage geleverd aan kantinediensten voor het Protos Weering
Toernooi, resulterend in een mooie bijdrage voor onze clubkas.
o Grootveldoverleg;
 Er vonden vanuit het Grootveld overleggen plaats over hoe clubs gezamenlijk de
sponsoring in de sporthal kunnen oppakken. De opbrengsten daarvan kunnen
dan ook over de clubs verdeeld worden. Wordt seizoen 2018-2019 vervolgd.
 Er is gesproken over het inrichten van sportieve buitenschoolse activiteiten voor
leerlingen van de BWB school, onder leiding van een externe partij (Sportservice
Groep). Dit zal in seizoen 2018-2019 concreet vorm krijgen; waarbij de volleybal
1 van de 4 sporten is waar kinderen aan kunnen proeven.
 De volleybal heeft samen met andere sportclubs een intentieverklaring getekend
om de sporthal in de toekomst in eigen beheer te krijgen. Over de exacte
invulling en voorwaarden vinden overleggen plaats met de gemeente
Coevorden.
4. Overige activiteiten:
o Het 50-jarig jubileum van onze vereniging is groots gevierd op 16 september 2017.
o We hebben als club meegedaan aan de Rabobank Clubkasactie: Leden van de Rabobank
(lid worden is gratis) mochten stemmen op clubs in de gemeente Coevorden om de
clubkas te spekken. Onze club heeft €672 ontvangen.
o Volleybalcafé Emmen; twee bestuursleden zijn daar geweest om te netwerken met
andere volleybalverenigingen en te leren van elkaar over thema’s die overal spelen zoals
werven nieuwe jeugdleden.
o Samenwerking met volleybalvereniging Oosterhesselen voor D4 en jeugd/mini’s is
verkend, maar heeft niet geleid tot concrete samenwerkingsvormen voor seizoen 20172018 of 2018-2019.
o Onze club heeft een bijdrage geleverd aan de Koningsspelen. Leerlingen van de BWB
school en de Stidalschool hebben een volleybalclinic ontvangen op vrijdag 20 april 2018.
o Het beachveld is 10 juli 2018 door de Nieuwe Veste gebruikt, waarvoor we een kleine
vergoeding hebben ontvangen.
Wedstrijdsecretariaat: Laura Blankestein.
(Geplande) wijzigingen seizoen 2018-2019:
 Voorzitter Jan van Selm treed af
 Marlous Duursma treed als bestuurslid toe
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Evenementencommissie (EC)
Het Evenementen Commissie (EC) werd het seizoen 2017-2018 vertegenwoordigd door de volgende
personen:
 Sanne Adolfs
 Wim Brummelman (Dorpsvolleybaltoernooi (DVT))
 Vera Adolfs
 Herbert Groefsema (Dorpsvolleybaltoernooi)
 Lisa Ruinemans
 Laura Blankestein (Dorpsvolleybaltoernooi)
 Ilse Ruinemans
 Marco Naaijer (bestuur)
 Nicole Renkema
De volgende evenementen/activiteiten zijn georganiseerd:
1. Begin december ’17 heeft de hele vereniging een chocoladeletter gekregen in het kader van
Sinterklaas.
2. Op 2 januari ’18 is het Oliebollentoernooi voor onze leden georganiseerd, gezellig met ongeveer
40 personen een toernooitje van 4 tegen 4.
3. Op 25 mei ’18 stond het Dorpsvolleybaltoernooi op het programma. Er waren ongeveer 30
deelnemende teams uit het dorp. Het was weer een succes ondanks dat er op veld 1 niet
gespeeld kon wordt i.v.m. een turnpaal in het veld. Voor het eerst sinds jaren is er door de teams
zelf geteld en dit was prima (minder belasting voor onze jeugdleden die anders staan te tellen).
De verloting tijdens het toernooi heeft de kas weer gespekt. Wim Brummelman heeft
aangegeven dat dit zijn laatste keer was in de organisatie van dit toernooi. Hij heeft dit tientallen
jaren geleid.
4. 30 mei ’18 zijn we met een bus vol leden (55 personen) naar een wedstrijd van de Nederlandse
volleybaldames geweest in Apeldoorn, erg leuk.
5. Dames 1 organiseerde de geslaagde feestavond afsluiting seizoen 2017-2018 op 14 april 2018.
De EC beheert het facebookaccount van de Volleybalvereniging Dalen. Nieuws wordt op deze pagina
geplaatst.
(Geplande) wijzigingen seizoen 2018-2019:
 Sanne Adolfs stopt.
 Marco Naaijer stopt, Jessica Boer neemt het namens het bestuur van hem over.
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Technische commissie (TC)
De Technische (TC) werd het seizoen 2017-2018 vertegenwoordigd door de volgende personen:
 Jessica Venhorst (contactpersoon bestuur)
 Sharon Hoiting
 Marlous Duursma
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
1. We zijn het seizoen gestart met 5 damesteams, 1 herenteam, 4 jeugdteams en 2
recreantenteams. Dank aan de TC voor deze uitdagende klus (!) in tijden van teruglopend
ledenaantal en trainersopties. Ook complimenten voor het indelen van de teams voor seizoen
2018-2019, waarmee al vroeg is begonnen om het ieder naar wens te doen en voldoende
trainers te vinden.
2. Er zijn proeftrainingen georganiseerd voor groepen 4-7 van de basisschool, waarna er weer een
miniteam opgericht kon worden. In maart hadden zich genoeg mini´s aangemeld om de
minitraining weer op te pakken. Komend seizoen zal er dan ook weer een miniteam zijn die
competitie gaat trainen!
3. De jeugd heeft meegedaan aan een Kerstvolleybal toernooi bij VCZ Zuidwolde.
4. Er zijn verkennende gesprekken geweest met volleybalvereniging Oosterhesselen over mogelijke
samenwerking, onder andere voor Dames 4 en de jeugd/mini’s. Vooralsnog heeft dit niet tot
concrete samenwerkingsafspraken geleid.
5. Er is het nodige lief en leed onder de leden geweest. Hieraan hebben we aandacht besteed door
onder andere het versturen van kaartjes namens de club/het bestuur.
6. D1 heeft op 14 april ’18 een gezellige feestavond ter afsluiting van het seizoen georganiseerd.
Algemene terugblik:
 Ondanks dat we geen kampioenen hebben mogen huldigen afgelopen seizoen, was het op
sportief gebied toch een goed jaar. De jeugd heeft zich flink ontwikkeld en erg goed volleybal
laten zien, waarbij plezier, fanatisme en sportiviteit gecombineerd werden. Ook bij de senioren
en recreanten was dit terug te zien.
 Afgelopen seizoen zaten sommige teams wat krap in de bezetting qua aantal spelers, maar met
elkaar hebben we dit goed opgepakt. Veel spelende leden hebben zich flexibel opgesteld en
meerdere wedstrijden op een dag gespeeld, bedankt hiervoor!
 We hebben weer een sportief jaar gehad, met hulp van leden, trainers en vrijwilligers. Iedereen
hiervoor bedankt en we hopen komend seizoen op wederom een succesvol jaar!
(Geplande) wijzigingen seizoen 2018-2019:
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Commissie Fondsenwerving & Uitstraling (CFU)
De Commissie Fondsenwerving & Uitstraling (CFU) werd het seizoen 2017-2018 vertegenwoordigd
door de volgende personen:
 Herbert Groefsema
 Jet Hoeijenbosch
 Gerda Adolfs
 Evelien Otten
 Eline van Dieën (contactpersoon bestuur)
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
1. Jubileumfeest; vorig jaar tijdens ALV reeds benoemd.
2. Dit seizoen hebben alle teams gespeeld in nieuwe sponsorkleding. Een groot compliment voor
de commissie!
3. De jaarlijkse stroopwafelactie was georganiseerd op 17 april ’17. De opbrengst was in lijn met
voorgaande jaren. Als belangrijke bron van inkomen voor de club weer geslaagd.
(Geplande) wijzigingen seizoen 2018-2019:
 Herbert, Jet en Gerda stoppen.
 Er zijn vacatures.
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Beachcommissie (BC)
De Beachcommissie werd het seizoen 2017-2018 vertegenwoordigd door de volgende personen:
 Nienke Ties
 Eline van Dieën (contactpersoon bestuur)
De volgende evenementen/activiteiten zijn georganiseerd:
1. De beachvelden zijn veel gebruikt, door verschillende teams, clubs en leeftijden. Eén veld stond
permanent op deze zomer, waardoor de velden toegankelijk waren voor iedereen.
2. De beachcommissie heeft een aanvraag gedaan bij Ons Dalen, voor financiële steun bij het
opzetten van een permanent beachveld. Wij hopen dit in 2019 te kunnen realiseren.
3. Doordat niet zeker was of bovenstaande actie dit jaar nog kon plaatsvinden, is er geen
beachtoernooi georganiseerd. Dit staat wel weer op de planning voor volgend jaar.
4. Sinds dit jaar waren op 2 ochtenden de schoonmaak van het beachveld gepland. In het voor- en
najaar. Dit is beter te doen dan 1x per jaar.
5. Het beachveld is 10 juli 2018 door de Nieuwe Veste gebruikt, waarvoor we een kleine vergoeding
hebben ontvangen.
(Geplande) wijzigingen seizoen 2018-2019:
 Geen.
 Vacature.
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Penningmeester
De penningmeester van het seizoen 2017-2018 was:
 Richard Renkema
De kascontrole is gedaan door Karin Staal en Jet Hoeijenbosch.
Ledenadministratie:
 Anouk Duursma
Ledenontwikkeling:
Het aantal leden neemt af over de jaren.

juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
gem

15/16
127
125
128
128
130
130
131
131
130
131
128
123

16/17
121
121
118
118
119
122
119
119
118
118
109
109

17/18
106
104
101
100
100
102
102
102
104
103
95
95

129

118

101

ledenontwikkeling
140
130
120
110

15/16
16/17

100

17/18

90

80

Jaaroverzicht:
Cijfers van de realisatie 2017-2018 en begroting voor 2018-2019 zijn in te zijn tijdens de ALV, of op een
ander moment op aanvraag. Een toelichting op het jaaroverzicht 2018-2019 is wel in dit jaarverslag
opgenomen (zie volgende pagina).
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Toelichting op het jaaroverzicht Volleybalvereniging Dalen:
OPBRENGSTEN
Contributie
De contributie liggen onder het begrootte
niveau. Helaas is ook dit jaar weer het aantal
leden van de vereniging gedaald, waardoor ook
de inkomsten uit contributies lager is dan
voorgaande seizoenen.
Kantine
Een enerverend jaar. De kantine is mooi
verbouwd en is een visiteplaatje van het
sportpark. Naast de nodige investeringen die
gedekt zijn door sponsors en acties zijn er ook
enkele kosten gemaakt die noodzakelijk waren.
De bruto-marge stond het afgelopen jaar ook
onder druk, hiervoor is actie ondernomen door
de prijzen aan te passen. De verwachting voor
komend jaar dat de omzet en daarmee de
uitkering na de Volleybal zal toenemen.
StroopwafelQua omzet zitten we redelijkerwijs aan de max,
actie
netto blijft er €2000,- over voor de club (stabiel
over de jaren).
DorpsHelaas wat minder teams, maar wel weer
volleybalgezellig.
toernooi
Jubileum
Jubileum was fantastisch, ook voor de
penningmeester. De afgelopen jaren was er
veel gereserveerd en de commissie is binnen
het budget gebleven. De vereniging is weer
gestart met het reserveren voor een
toekomstig jubileum.
De afgelopen jaren is er gespaard voor het 50jarig jubileum en voor kleding, deze
opgebouwde reserves gaan we nu (deels)
aanspreken.
Sponsoring
Er zijn nieuwe pakketten samengesteld met
nieuwe contracten, waarvoor gekozen is om
deze allemaal in het nieuwe seizoen te
presenteren. Het betreft hoofdzakelijk
eenmalige bedragen, voor meerjarige
verplichtingen. Alle teams zijn hiermee in het
nieuw gestoken.
Donateurs
Er zijn weer wat meer bij, maar er gaan er ook
weer enkelen af. Verwachting en hoop is dat er
na het jubileumfeest enkele oud leden
donateur worden.

9

UITGAVEN
Bestuurskosten

Vergaderkosten: ALV en
bestuursvergaderingen
Lief en leed.

Activiteiten/
jeugdkosten

O.a. oliebollentoernooi en
het wedstrijdbezoek

Onkostenvergoedingen

Vrijwilligersbijdrage
trainers

Materiaal/
Toernooikosten/
Bankkosten
Reservering
kleding

Geen toelichting

Scheidsrechters

scheidsrechters die voor
Dalen, Nevobo fluiten

Jubileumfeest

De kosten voor het
jubileumfeest.

Zaalhuur/Nevobo
Diversen

Tariefsaanpassingen
Lidmaatschap EHBO en
andere kleine zaken

Dit jaar was er ruimte om
€ 2500,- toe te voegen, de
sponsoring dekte de
complete kosten, en
omdat we trots zijn op
onze kledinglijn willen we
ook in de toekomst er
mooi bij blijven lopen.
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Met dank aan onze sponsoren:
Bouwbedrijf W.R. Scholten B.V.
Restaurant De Baander
PLUS Assen-Dalen
Kenfort juridische Diensten
Stadscafé Vancouver
MetJet.events
BouwService & Onderhoud Richard Meiringh
Renate’s Salon
Kalkdijk Bakkerij V.O.F.
V.O.F. Metaalrecylcing Gebr. Hendriks B.V.
V.O.C.E. Coevorden B.V.;
Griemink Klazienaveen B.V.
Naber Makelaars Coevorden B.V.
Forbo Novilon B.V.
Patsports
Frans Bosman Koeriersdiensten;
Ons Dalen;
Fonville Schoonmaakbedrijven
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