Jaarverslag algemene ledenvergadering 27 september 2013
Positieve ontwikkelingen
o Bedrijfsvolleybal: Afgelopen seizoen is er voor het eerst gestart met de
Bedrijfscompetitie in de Meerwaarde, een geweldige verbetering met name voor de
sporters. Ook in de kantine was het goed vertoeven. Vooraf waren een aantal
mensen nog sceptisch over de capaciteit van de kantine en het was ook elke
woensdag “volle bak” en soms inderdaad eventjes wachten op een zitplek, maar de
sfeer maakte alles goed. Ook was goed te merken dat de samenwerking tussen de
Bedrijfscompetitie en SSS prima verliep. De Besturen van SSS en Bedrijfscompetitie
hebben beiden dan ook de intentie om het volleybal in Barneveld nog meer te
promoten door middel van samenwerking.
o

Financiën: Ik noem kort een paar bedragen van het afgelopen seizoen:
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We hebben als vereniging in 10 jaar tijd een schuld van 14.000 euro omgedraaid in
een vermogen van 34.000 euro. Nu hebben we een goede basis gelegd om een
gezonde vereniging te zijn, die vanaf nu gefaseerd kan investeren in
trainingsfaciliteiten, bestaande uit trainers, trainingsuren en materiaal, zonder daarbij
de continuïteit uit de ogen te verliezen.
Groot was het aandeel van onze kantine in de positieve cijfers over het seizoen 20122013. De omzet in de kantine bedroeg 80.000 euro waarvan de bedrijfsvolleybalcompetitie 20.000 euro voor zijn rekening nam. Het is voor zowel de
organisatie van het bedrijfsvolleybaltoernooi, alsmede voor S.S.S., een geweldige zet
geweest om naar de Meerwaarde te komen. Beide partijen kunnen terugkijken op een
geslaagd toernooi afgelopen seizoen, het belooft wat voor de toekomst! Nogmaals
dank aan de organisatie van het BDU-bedrijfsvolleybaltoernooi.
o

Scheidsrechters: Voor wie het nog niet wist: SSS heeft een scheidsrechter op het
hoogste niveau, in de A-League, fluit nl. Wouter de Baar. Daarnaast hebben we 2
scheidsrechters in de eerste divisie (Rijk Kelderman en Remco van Herwaarden) en 2
in de 2e divisie (Wim van der Veen en Henk Simmelink). Er zijn maar weinig
verenigingen die dat hebben. Verder hebben we een scheidsrechter die richting de
80 jaar (!!!) oud gaat, te weten Theo Lammers, en nog elke week voor ons of voor de
Nevobo fluit. Dankzij inzet van het jeugdbestuur zijn er 8 vaders en moeders bereid
gevonden die jeugd willen fluiten. Wij hopen natuurlijk dat het jeugdbestuur dit
seizoen weer nieuwe ouders bereid weet te vinden om te gaan fluiten. Hoogtepunt
afgelopen seizoen waren de wedstrijden jongens A1-A2 met volle tribunes en 2
scheidsrechters.
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Minder positief: Helaas mogen we, door een nieuwe regel van de Nevobo, de
scheidsrechters die op het hoogste niveau fluiten in 2014 niet meer bij SSS meetellen
waardoor we zeer grote problemen krijgen om de teams in de 3e divisie en de
promotieklasse op dat niveau te laten uitkomen….

Hoe verging het de heren het afgelopen seizoen?
In het afgelopen seizoen heeft Heren 1 een historische prestatie geleverd door als 4e van
Nederland te eindigen. Onder leiding van trainer/coach Edward Kamphuis werd tot op het
laatst gestreden om een ticket voor Europees volleybal maar dat ging op het laatst in de
officiële play offs aan onze neus voorbij. Het was geweldig om te zien hoe de supporters in
zowel de thuis- als uitwedstrijden zich lieten horen waardoor de spelers tot grote prestaties
kwamen. Eens te meer werd bewezen dat H1 niet zonder de vereniging en de supporters
kan en andersom. Door het faillissement van STV Tilburg hadden we alsnog het 1e recht om
deel te nemen aan Europees volleybal. Financieel bleek dit echter niet haalbaar. Om
uiteenlopende redenen hebben 8 van de 11 spelers de keuze gemaakt om SSS te verlaten.
Michiel van de Beek, Wessel Anker en Tom Buijs zijn gebleven en we zullen bij de start van
het seizoen op 12 oktober dan ook een vrijwel nieuwe selectie zien acteren. Met het meest
jeugdige team van de eredivisie zullen we inhoud geven aan onze doelstelling van
talentontwikkeling waarbij spelers naast hun studie of werk op het hoogste niveau kunnen
spelen en opgeleid worden voor de top van Nederland en eventueel het buitenland. De
Stichting Topvolleybal Barneveld dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het realiseren van
topvolleybal in Barneveld en doet graag weer een beroep op een ieder om het vlaggenschip
van SSS aan te moedigen het komende seizoen.
Heren 2 heeft het prima gedaan door in de 1e divisie, na jaren onderin meegedraaid te
hebben, dit jaar op de 3e plaats te eindigen. Ruim achter koplopers Dynamo 2 en Alterno en
ver voor de rest. Met een goede voorbereiding en begeleiding wist Klaas Kunst deze
prestatie neer te zetten. Dit seizoen was ook het laatste seizoen van Mark van Roekel na
jarenlange actief betrokken te zijn geweest als volleyballer en actief lid bij SSS.
Heren 3 kon het helaas niet bolwerken in de 2e divisie en degradeerde rechtstreeks.
Ondanks de inzet van het trainersduo Carl Koetsier en Ezau Abraham wist het team,
bestaande uit een mix van jong en oud, zich niet te handhaven.
Heren 4 had als team een prima jaar en draaide mee in de top van de promotieklasse met
lange tijd uitzicht op promotie.
Heren 5 was aan het begin van het seizoen een zorgenkindje vwb. de bezetting. Nadat twee
oudgedienden (Klaas Kunst en Harald v.d. Sloot) zich bij het team aansloten, bleek dat
zodanig verschil te maken dat het kampioenschap in de 2e klasse werd behaald waardoor
SSS volgend seizoen weer over een 1e klasse team beschikt. Op 21 maart in een thuis
wedstrijd met veel publiek werd het kampioenschap al behaald.
.
Heren 6 eindige in het eerste jaar na de promotie uit de 3e klasse olv. Henk-Jan Ebbers op
een keurige 5e plek.
Heren 7 en 8 eindigden beide naar tevredenheid op de 6e plaats in de 3e resp. 4e klasse.
Voor aanvang van het seizoen was de TC genoodzaakt de plek in de regiodivisie terug te
geven aan de Nevobo. Hoofdoorzaak was dat een aantal ervaren spelers helemaal stopten
met volleybal en dit niet opgevangen kon worden. In de aanloop van het seizoen 2013 - 2014
treedt iets dergelijks op doordat ervaren spelers er bewust voor kiezen lager te gaan spelen.
Hierdoor kan het H2 team met pijn en moeite gevuld worden.
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Of dit nu de oorzaak of het gevolg is van een al jaren matig functionerende Heren TC is
onduidelijk, maar de toekomst van de Herenlijn bij SSS stemt niet vrolijk. Zonder extra
maatregelen wordt het lastig om het Heren topvolleybal in Barneveld te behouden.
Hoe verging het de dames het afgelopen seizoen?
Bij de Dames is wel het een en ander veranderd en gewijzigd. De nieuwe voorzitter van de
dames TC deed zijn aantreden in februari en kreeg meteen zijn eerste opdracht: het indelen
van de teams en zoeken naar eventuele nieuwe trainers. Die trainer, dat is gelukt .. en hoe!
We hebben een ervaren divisie trainer weten te strikken te weten: Pieter Kelatow. Toen wij
Pieter het aanbod deden om niet 1 maar 2 teams te trainen aangezien zowel Dames 2 als
Dames 3 een nieuwe trainer zochten, raakte hij erg enthousiast. Pieter is inmiddels gestart
met veel plezier en de Dames TC wenst hem een plezierig en succesvol seizoen toe.
Het seizoen 2012 – 2013 is uiteindelijk gestart met 8 dames teams en alle teams hebben
uiteraard hard gevochten voor een zo hoogst mogelijke plaats. Hier volgen de resultaten:
D1: regio divisie keurig geëindigd
D2: geknokt om in promotieklas te kunnen blijven en door P/D wedstrijden te winnen gelukt.
D3: Ook veel inspanning om keurig in de 1e klasse te blijven en ook gelukt.
D4: keurig meegedraaid in de 2e klasse
D5: moeilijk seizoen om zich te handhaven en uiteindelijk gedegradeerd naar de 3e klasse
D6: hard in de P/D wedstrijden gevochten om een 3e klasse plek te behouden en gelukt
D7: netjes in de 4 e klas meegedraaid en in de middenmoot geëindigd.
D8: netjes in de 4e klasse meegedraaid
De TC heeft dit jaar weinig doorstromende jeugd hoeven in te passen in haar indelingen voor
nieuwe teams. Dit betekent niet dat het indelen van nieuwe teams een makkelijke klus is.
Maar mede met de hulp van Rob Vooys, Anna de Kruijff en Caroline Bakelaar is dat heel
goed gelukt. Heel hartelijk bedankt!
Toen de TC dacht klaar te zijn met het indelen van de teams, kreeg de voorzitter het bericht
dat er zelf een heel Dames Trim team zich ging aansluiten bij SSS! Fantastisch nieuws
natuurlijk mede omdat dit team is opgetrommeld door 1 persoon die eens een keer met
Dames 7 mee is komen trainen. Die vond het zo leuk bij Dames 7 dat ze op eigen houtje
leden is gaan regelen. Inmiddels gaat het als een lopend vuurtje dat SSS weer een
recreanten team heeft waardoor de teller inmiddels staat op 13 (!) spelers. Monique,
helemaal geweldig en namens de TC onwijs leuk en bedankt voor het vertrouwen in de
vereniging.
Afsluitend: namens de gehele Dames TC wensen wij ieder team en elke speler veel succes
toe in het nieuwe seizoen!
Hoe verging het de jeugd dit seizoen?
Om de jeugd bij SSS laten spelen zijn echt heel veel vrijwilligers nodig. We zijn daarom ook
ontzettend blij met die vrijwilligers die zich afgelopen seizoen hebben ingezet om onze jeugd
te laten spelen en trainen! Daarom aan alle trainers, coaches, ouders, scheidsrechters,
zaaldienstleiders: Heel erg bedankt voor jullie inzet!!
Het jeugd seizoen kent altijd twee perioden. Het eerste gedeelte eindigt zo rond de kerst. Het
tweede deel eindigt in april. En als toetje spelen de hoogste teams in juni de
plaatsingstoernooien. Tussen die perioden worden dan ook nog de Open Club Toernooien
gespeeld.
In de eerste helft van het seizoen waren er maar liefst 7 kampioenschappen te vieren. De
jongens A1, A2, C1, de meisjes B1 en de mini teams 1, 5 en 9 werden kampioen en stonden
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op één grote pagina in de Barneveldse Krant. Door de kampioenschappen van de jongens
A1 en A2 kregen we de unieke situatie dat beide teams in de topklasse gingen spelen.
Door beide teams A jongens team in de topklasse kregen we dus een paar prachtige
wedstrijden tussen de jongens A in onze Meerwaarde. Ondanks de knappe prestatie van de
jongens A2 werd uiteindelijk jongens A1 kampioen in de topklasse.
Ook jongens C1 leverde een meer dan uitstekende prestatie door het kampioenschap in de
topklasse op te eisen!
Bij de Nederlandse Jeugd Open Club Kampioenschappen was de competitie bij de meisjes
zoals verwacht erg zwaar. Meisjes C en B werden in de voorronde uitgeschakeld. Meisjes A
strandde in de halve finale.
Alle hoop was gevestigd op jongens A, met klinkende cijfers de halve finale door, helaas ging
het in de finale ronde mis en was de teleurstelling groot dat de kans op een overwinning na 2
nederlagen voorbij was. Tevredenheid wel bij jongens C, zij bereikten de 5 e plaats.
Groot was echter de vreugde na de Final Four, de gesloten clubkampioenschappen. Zowel
jongens A1 als C1 werden 2e. Een prima prestatie.
Ook de mini’s hebben een leuk seizoen achter de rug. Zowel in de 1 e als de 2e helft van de
competitie waren er enkele kampioenschappen te vieren. Alle kampioenen zijn getrakteerd
op een taart en een oorkonde. Onder leiding van een groot aantal enthousiaste trainers
hebben ze elke vrijdag heerlijk getraind. Opvallend is dat we een behoorlijke aanwas van
jongens hebben bij de mini’s. Dit met de wetenschap dat bij vrijwel alle volleybalclubs het
aantal leden als het gaat om jongens terugloopt. Wij zijn dan ook erg blij met die ontwikkeling
want de toekomst van SSS begint bij de mini’s.
Naast de volleybalzaken is de jeugd ook getrakteerd op een aantal leuke activiteiten waar de
jeugd met veel plezier aan heeft meegedaan. die actieviteiten waren bijvoorbeeld de
vossenjacht, filmavond, ouder/kindtoernooi, het SSSnerttoernooi met de clinic en natuurlijk
de pietentraining. De meeste van die activiteiten werden door de activiteitencommissie
georganiseerd. Daarvoor willen wij hun voor bedanken, alles was perfect geregeld en het
plezier dat de jeugd hieraan beleefde spatte er werkelijk vanaf!
Samengevat kunnen we zeggen dat het een vol seizoen waar wij als jeugdtc met plezier op
terugkijken.
Activiteiten Commissie
Afgelopen jaar heeft de AC niet stil gezeten. Met 2 feesten, Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel,
spelletjes avond, film avond, Vossenjacht voor de Mini's en SSSnerttoernooi, zijn er een
hoop leuke activiteiten geweest. Over het algemeen was de opkomst bij de activiteiten goed.
Naast deze activiteiten zijn we ook 2 acties gehad welke geld hebben opgebracht. We
hebben op de Wintermarkt gestaan en hebben voor het 2de jaar een PaaSSS actie gehad.
Naast de activiteiten die op de agenda stonden, waren er nog meer initiatieven die we dan
ook ondersteund hebben, zoals het FIFA-toernooi en het ouder-kind toernooi.
Al met al een geslaagd jaar en we willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen of
meegewerkt aan deze activiteiten.
Materiaal(beheer)
Namens de materiaalbeheerder wil ik het volgende onder de aandacht brengen: er raakt
nogal eens materiaal zoek (denk aan ballen) en netten worden lang niet altijd goed
opgeruimd. Er zijn 6 ballenkarren aangeschaft die voor de trainingen gebruikt kunnen
worden. Langs deze weg een oproep aan iedereen netjes om te gaan met het materiaal van
de vereniging; we zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor.
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vrijwilligerssysteem (online registratie)
Online hebben 65 leden in totaal 239 taken geregistreerd over het afgelopen seizoen en
inmiddels zijn de eerste taken van 2013/2014 ook al geregistreerd. Gepko heeft als
coördinator via de website zelf nog de seizoensfuncties allemaal achterhaald: bestuur,
commissies, trainer/coaches, etc. Hierdoor zijn er in totaal 119 leden geregistreerd die
minimaal één vrijwilligerstaak hebben verricht het afgelopen seizoen. Dit zal hij komend
seizoen niet gaan doen; van iedereen wordt verwacht dat hij / zij zelf zijn taken online
registreert. De puntenverdeling blijft voor komend seizoen ook hetzelfde; mochten er taken
ontbreken op de lijst (die op de website staat) dan kan er contact opgenomen worden met
Gepko Hahn.
Tot slot
Het bestuur bedankt zoals ieder jaar opnieuw en terecht: trainers, coaches, scheidsrechters,
spelers, sponsors, lijnrechters, tellers, barmedewerkers, oud papierlopers, TC-leden, leden
van de activiteitencommissie, leden van de barcommissie, ballenkinderen, leden van de
diverse commissies en alle andere vrijwilligers heel hartelijk voor de inzet van het afgelopen
seizoen en wenst iedereen heel veel succes komend seizoen.
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