Jaarverslag algemene ledenvergadering 24 september 2014
Ontwikkelingen en gebeurtenissen:
Zaterdag 12 oktober 2013 hebben we als vereniging stil gestaan bij het overlijden van
Huco Kaasschieter, ere-lid van SSS. Huco was vanaf 1976 tot 1989 voorzitter van de
vereniging en heeft aan de wieg gestaan van het topvolleybal in Barneveld. Met het
overlijden verliest SSS iemand die ontzettend veel voor de vereniging heeft betekend.
Op bestuurlijk vlak heeft Stefan Drost zijn functie ter beschikking gesteld waardoor de
functie van Hoofd Dames TC opnieuw vacant is. Cynthia Barten heeft het stokje van
Vincent Eggink overgenomen inzake de activiteitencommissie en Sandra Otse is
toegetreden tot de sponsorcommissie.
Willem Held is aan de slag gegaan als Technisch Manager van de vereniging, in eerste
instantie in samenwerking met de Jeugd TC en de Heren TC.
SSS en STB hebben controle van de belastingdienst gehad. Bij SSS waren de zaken op
orde, bij STB viel de schade alleszins mee.
De extra vergadering i.v.m. de aanpassingen van de contributie opbouw op 29 januari is
door niemand bezocht, behalve enkele bestuursleden.
Barcommissie.
Voor de veiligheid van de barmedewerkers is een afstortkluis geplaatst.
Het contract met Warsteiner is opgezegd en er is een nieuw contract met Heineken
aangegaan.
Scheidsrechters.
Schidsrechtercoördinator Kees van Garder is het opnieuw gelukt voldoende
scheidsrechters te organiseren waardoor alle teams weer aan de competitie mee kunnen
doen. Het wordt echter steeds lastiger om aan de lveringsplicht van de Nevobo te voldoen.
o

Financiën: Dit punt staat natuurlijk ook op de agenda, maar ik noem kort een paar
opmerkelijke zaken:
✓ Kantine heeft wederom meer opgebracht dan begroot; dit heeft zeker ook
weer te maken met het bedrijfsvolleybal…
✓ Het ophalen van papier is nu minder intensief werk, maar levert bijna net zo
veel aan inkomsten op als voorgaande jaren…
✓ Ondanks de economische crisis hebben diverse acties toch meer
opgebracht dan het vorig seizoen…
✓ Het werven en vasthouden van sponsors blijkt lastig in deze tijd en dit heeft
dan ook een kleine € 1.000,= minder opgebracht dan was begroot…
✓ De uitgaven aan boetes is fors gedaald (zo’n 70% minder dan vorig
seizoen), laten we dit vooral doorzetten…

o

Invoering VOG: Zoals op de vorige Algemene Ledenvergadering en op onze
website is aangekondigd, vragen we sinds afgelopen seizoen van iedereen die bij
SSS direct bij de jeugd betrokken is een VOG. Het doel van deze VOG’s is: ouders
vertrouwen hun kinderen aan onze vereniging toe en SSS doet er alles aan om een
veilige sportomgeving te creëren. Naast de 2 aangestelde
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vertrouwenscontactpersonen wordt nu dus ook om een Verklaring Omtrent Gedrag
gevraagd.

Hoe verging het de heren het afgelopen seizoen?
Heren 1 heeft zich gehandhaafd in de Eredivisie. Het team o.l.v. Edward Kamphuis
eindigde op de negende plaats in de reguliere competitie en handhaafde zich
vervolgens op de allerlaatste dag van het seizoen met een 2-3 overwinning bij
Zaanstad.
● Heren 2 is op de 11de plaats geëindigd in de 1e divisie A. Hierdoor is het team
gedegradeerd naar de 2e divisie. Heren 2 wist vooraf dat het moeilijk zou worden
om degradatie te ontlopen, aangezien het team een enorme verjonging had
ondergaan en de gemiddelde leeftijd onder de 20 jaar lag. Trainer/coach Ezau
Abraham liep niet voor deze uitdaging weg en heeft ervoor gezorgd dat de spelers
zich goed ontwikkeld hebben en beter zijn geworden.
● Heren 3 is op de 6e plaats geëindigd in de 3e divisie B. Een bedankje gaat uit naar
Lars-Olav Massa, die als speler en trainer/coach actief was. Het team zorgde er
afgelopen seizoen voor dat enkele jonge jongens zich verder hebben ontwikkeld.
● Heren 4 is op de 8ste plaats geëindigd in de Promotieklasse C. Hiermee is aan de
doelstelling voldaan, nl directe handhaving. Ook een ander doel is behaald, nl het
introduceren en begeleiden van een flink aantal (oud-)jeugdspelers in het senioren
volleybal. De jonge jongens hebben kennis en ervaring opgedaan en kunnen op
langere termijn doorstromen naar hogere teams. Dit is bereikt zonder trainer/coach;
deze handschoen is vanuit het team opgepakt door Diederik Hendriksen met behulp
van Jan Willem Gombert en Erwin Schut.
● Heren 5 is op de 8ste plaats geëindigd in de 1e Klasse H. Het team heeft dit bereikt
met een krappe selectie, o.a. vanwege blessures en spelers die beperkt
beschikbaar waren. Het team heeft vaak gebruik gemaakt van spelers uit andere
teams, waarvoor dank.
● Heren 6 is na een stabiel seizoen op de 6e plaats in de 2e Klasse M geëindigd. Het
was het laatste seizoen dat Henk-Jan Ebbers als trainer/coach opereerde en langs
deze weg willen wij hem bedanken voor zijn inzet. Arjan Ansink neemt zijn taken
voor het nieuwe seizoen over.
● Heren 7 is op de 6e plaats geëindigd in de 3e Klasse L. Johan Pongers is ook
komend seizoen weer de trainer/coach van dit team.
● Heren 8 /Trim is op de 6e plaats geëindigd in de 3e Klasse K. Omdat dit team
moeite had wekelijks genoeg spelers bij elkaar te krijgen voor de competitie, is er
besloten om dit team uit de Nevobo-competitie te halen. Heren Trim gaat komend
seizoen één keer per maand in de recreantencompetitie in Amersfoort spelen. René
Runderkamp, die de afwezigheid van Willem Terhorst afgelopen seizoen opving, is
komend seizoen de trainer van dit team.
●

Hoe verging het de dames het afgelopen seizoen?
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: kampioen en gepromoveerd naar de 2e divisie. Selectie blijft nagenoeg intact, 1
speelster stopt en er komen 2 van buiten de vereniging voor terug. De trainer blijft.
● D2: moeilijk seizoen door smalle selectie, veel hulp gehad van D1 en D3. Ze
hebben zich weten te handhaven in promotieklasse. Aantal speelsters vertrekt of
gaat naar lager team. Komend seizoen: Aanvulling van jonge eigen speelsters en
een nieuwe trainer.
● D3: is gepromoveerd naar promotieklasse. Trainer is in december ivm
familieomstandigheden gestopt en Stefan Drost heeft groep overgenomen. Hij had
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daarbij hulp van speelsters uit D4 en D1. Komend seizoen: nieuwe trainer en
aanvulling vanuit de jeugd en 1 nieuwe speelster van buiten.
● D4: heeft o.l.v trainer Jan van de Beek zich weten te handhaven in 2e klasse; met
een smalle selectie door 2 zwangerschappen echter een mooie 5e plek behaald.
● D5: heeft een moeilijk seizoen gedraaid met nieuwe trainer Stefan Drost. Met hulp
van D1,2,3 is D5 in de 3e klasse gebleven.
● D6: o.l.v. trainer Arjan Ansink zijn de dames 2e geworden in de 3e klasse. Doordat in
de 2e klasse zich een team heeft terug getrokken mochten de dames zonder PD
wesdtrijden te spelen door naar de 2e klasse.
● D7: De dames hebben zich gerevancheerd door op eigen kracht met overmacht
kampioen te worden! Hulde voor de dames. Komend jaar dus weer in de 3e klasse
volleyballen!
● D8: Paul Boshuis trainde dit team met jonge meiden en de dames zijn geëindigd in
de middenmoot. Eigenlijk gewoon een vriendinnen clubje wat met een nieuwe
trainer de 3e klasse ingaat dit jaar!

Hoe verging het de jeugd dit seizoen?
Voor de jeugdtc is het afgelopen seizoen een soort tussen jaar geweest. Het jaar daarvoor
zijn we in een gespreid bedje terecht gekomen. Paul Boshuis had toen alle
voorbereidingen gedaan, alles was geregeld en we konden zo beginnen.
Het afgelopen seizoen was dus ons eerste echte jaar, de vuurdoop dus. Met in de
wetenschap dat Willem Held per 1 januari 2015 gaat starten als technisch manager met de
voorbereidingen voor het seizoen waar we nu inmiddels mee zijn gestart. Aangezien dit
een moment is van terugkijken komt dat later nog aan de orde.
Alle eerste en een aantal tweede jeugdteams moeten zich tegenwoordig op
kwalificatietoernooien zien te plaatsen voor de hoofd- en 1e klasse. Met name voor de
meisjesteams is dat best lastig. Meiden A2 haalden de 1e klasse niet, meiden B1
kwalificeerden zich niet voor de hoofdklasse.
Als jeugdtc rekenen wij geen trainers of teams af op kampioenschappen of plaatsen in de
competitie. Het belangrijkste voor ons is dat de jeugd goed leert volleyballen en daar
enorm veel plezier aan beleefd. Het maakt daarbij echt niet uit in welk team er wordt
gespeeld. Alle jeugdteams zijn even belangrijk!
De kampioenschappen die behaald worden moeten natuurlijk wel worden gevierd! De
eerste helft van de competitie heeft geresulteerd in een flink aantal kampioenen zowel bij
de mini’s als de A, B en C jeugd. De kampioenen zijn gehuldigd na een wedstrijd van
heren 1. De tweede helft van het seizoen hadden we ook enkele kampioenen te vieren.
Speciale vermelding hiervoor de jongens B1 die later bij de Final Four zelfs op de 3e plaats
van Nederland zijn geëindigd. Een prestatie van formaat. De kampioenen proberen we
zoveel in de publiciteit te krijgen. Dat is voor zowel de spelers als de vereniging een prima
gelegenheid om naar buiten te treden.
Zonder jeugdtrainers stelt een jeugdtc niets voor. De jeugdtrainers doen het leeuwendeel
van het werk. Van die trainers zijn er acht die het afgelopen seizoen de VT2 opleiding
hebben gedaan. 4 hiervan hebben inmiddels ook een diploma hiervoor behaald.
Verder is in de 2e helft van het seizoen op een aantal zaterdagen een spelverdelerstraining
georganiseerd. Hierbij hebben een aantal spelverdelers die allen op divisieniveau spelen,
of gespeeld hebben, de jeugdspelverdelers getraind. Deze trainingen waren een pilot om
eens te kijken of dit nuttig is en of dit aanslaat. Beide was het geval en we hebben enige
ervaring opgedaan hoe we spelverdelers gezamenlijk kunnen trainen. In het nieuwe
seizoen willen we zeker met de opgedane kennis verder gaan.
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Voor alle duidelijkheid: alle volleybal activiteiten worden door de jeugdtc georganiseerd,
alle andere leuke zaken daaromheen die niet direct volleybal gerelateerd zijn organiseert
de activiteitencommissie.
Wat bij de jeugd ook in de smaak is gevallen zijn de ouder/kind toernooien of trainingen.
Met name met het eigen team en de ouders spelen is erg gezellig (voor één keer dan…).
Het seizoen is op de laatste trainingsavond in april afgesloten met een mixtoernooi voor
alle A, B en C jeugd. Met zijn allen na afloop in Cheerss nog wat eten en drinken en op
naar het nieuwe seizoen!!!
Bij de mini’s hebben ze ook een leuk seizoen gedraaid, iedereen kon weer verder dit
seizoen in een ander niveau. We willen van deze kant natuurlijk ook hier de trainers en
coaches en andere die hebben geholpen om dit seizoen tot een mooi einde te brengen
hartelijk danken.
Twee mini teams mochten zich sinds zaterdag 12 april 2014 met trots kampioen noemen
van hun CMV klasse.
● Mini team 1 werd met overmacht kampioen in de Topklasse niveau 6.
● Team 4 behaalde het kampioenschap in hun klasse op niveau 5.
Activiteiten Commissie
Afgelopen jaar heeft de AC niet stil gezeten. Met feesten, Sinterklaas voor de mini’s, SSS
Jeugdnacht, Vossenjacht voor de Mini's en een vakantieborrel met een slotactiviteit in
plaats van het traditionele SSSnerttoernooi, zijn er een hoop leuke activiteiten geweest.
Aan het eind van het seizoen heeft Vincent Eggink aangegeven de “kar niet meer te
trekken”, hij redt het qua tijd niet meer. Langs deze weg willen wij Vincent bedanken voor
de tijd dat hij de voorzittersrol van de AC heeft vervuld. Gelukkig is Cynthia Barten bereid
dit stokje over te nemen en het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat dit opnieuw
leidt tot leuke activiteiten die leden, en vooral jeugdleden, aan de club zal blijven binden.
Al met al een geslaagd jaar en we willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen of
meegewerkt aan deze activiteiten.
Tot slot
Het bestuur bedankt zoals ieder jaar opnieuw en volkomen terecht: alle trainers, coaches,
scheidsrechters, spelers, sponsors, lijnrechters, tellers, barmedewerkers, oud papierlopers,
TC-leden, ledenadministratie, 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
en plezier het komend seizoen!
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