Jaarverslag algemene ledenvergadering 16 oktober 2015
Noemenswaardige ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar:
o Heho volleybalschool: HeHo Volleybalschool is bedoeld voor jongens en meisjes tussen
de 10 en 18 jaar en biedt sinds dit nieuwe seizoen 30 trainingen aan van 2,5 uur. Er
wordt gewerkt met trainers die ervaring hebben in de Nederlandse eredivisie. Boegbeeld
is voormalig international en tweevoudig olympiër Albert Cristina.
o Selectie SSS spelers voor Talentteam Nevobo: Cas Abraham en Niek Bakker zijn in
beeld zijn gekomen bij het Talentteam van de Nevobo en zijn geselecteerd voor het
Nederlands Jeugdteam.
o Plus plaatjesactie: In januari dit jaar is de sportplaatjesactie vande Plus Barneveld van
start gegaan. Tot eind maart konden er plaatjes gespaard worden van SSS’ers (en
DWK’ers).
o Nieuw kassasysteem: ook in het afgelopen seizoen is er een nieuw kassasysteem
aangeschaft met PIN mogelijkheid. Zeker nu het pinautomaat bij de school is
weggehaald een absolute “meerwaarde” voor ons.
o Contributie inning: het afgelopen seizoen bleek het erg moeizaam te gaan om van veel
leden tijdig de contributie te kunnen innen. Dit heeft met name de penningmeester en de
TC bestuursleden (onnodig) veel tijd gekost. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat
dit het komend seizoen niet zo moeizaam verloopt.
o Jeugdkamp: Afgelopen seizoen hebben we bij SSS voor het eerst een jeugdkamp
gehad. Er waren 26 deelnemers in de leeftijd van 13-16 jaar. De Begeleiding was goed
geregeld. Behalve een kleine blessure bij een spel, zijn er geen ongeregeldheden en
incidenten geweest.

Hoe verging het de heren het afgelopen seizoen?
De herenlijn heeft de weg omhoog teruggevonden. Na een aantal jaren waarin teams soms
moesten worden teruggetrokken en er meer degradaties dan promoties waren, was afgelopen
seizoen een heel stabiel seizoen.
Geen enkel herenteam is gedegradeerd, veel jonge spelers zijn beter geworden en er is een
extra herenteam bijgekomen voor het nieuw begonnen seizoen. Daarnaast is Jan Miedema de
Heren TC komen versterken naast Gepko Hahn en technisch manager Willem Held.
Als we de teams even kort langslopen:
 Heren 1 handhaafde zich in de Eredivisie. Het was de hekkensluiter van de reguliere
competitie, maar speelde zich in de play-outs overtuigend veilig met vier zeges op rij.
Albert Cristina blijft de trainer voor het nieuwe seizoen, waarin het team duidelijker
sterker is met de terugkeer van onder andere Johan Oosting. (Morgen, 17 oktober,
speelt dit Heren 1 zijn eerste competitiewedstrijd; om 19.30 uur in De Meerwaarde).
 Heren 2 kende een prima seizoen in de 2e divisie B en eindigde op de zesde plaats.
Mark van Roekel werd de nieuwe trainer van dit team met veel jongens uit eigen jeugd
en enkele spelers uit de omgeving. Het team is bijna helemaal bij elkaar gebleven en
hoopt opnieuw op een mooi seizoen, met veel publiek zoals bij de derby tegen
Renswouw morgen (17 oktober) om 16.00 uur in De Meerwaarde.
 Heren 3 is op de vijfde plaats geëindigd in de 3e divisie B. Bertus Pol kwam als trainer bij
dit team met veel ervaren spelers en dat is een goede combinatie. Dit team – dat met
veel succes het Snerttoernooi organiseerde – blijft getraind worden door Bertus en houdt
Erik Burink als coach.
 Heren 4 en Heren 5 waren twee teams waar veel jonge spelers met behulp van enkele
oudere spelers beter zijn geworden. Dit stond ook voorop aan het resultaat, maar
gelukkig hebben beide teams zich ook gehandhaafd. Heren 4 eindigde onder leiding van
Ezau Abraham dankzij een knappe eindspurt op de negende plaats in de Promotieklasse
C. De Heren TC wil hiervoor Ezau bedanken. Zijn taken zijn inmiddels overgenomen
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door Lars-Olav Massa die met zijn jeugdige team goed van start is gegaan in de
promotieklasse. Heren 5 sloot het seizoen als nummer zeven van de 1e klasse E af. In
een soort vader-zoon team, hebben de jonge jongens zich goed ontwikkeld en hielpen
de oudere spelers een handje mee voor de nodige punten. Freek Hebing gaat dit
seizoen weer een nieuwe lichting talenten ontwikkelen in Heren 5.
Heren 6 was blij met de vele nieuwe tegenstanders in de 2e klasse G, waarin het op een
verdienstelijke zesde plaats eindigde. Arjan Ansink blijft ook komend seizoen de
trainer/coach.
Heren 7 is dit seizoen Heren 8 worden door het toevoegen van een extra herenteam.
Onder de bezielende leiding van Johan Pongers draaide dit team een keurig seizoen dat
werd afgesloten op de zevende plaats in de 3e klasse R.
Heren Trim was zeer populair afgelopen seizoen, gezien de ledengroei. Daarnaast
slaagde René Runderkamp erin een team te formeren dat meedeed aan de
maandelijkse recreantencompetitie in Amersfoort. Johan en René zijn ook komend
seizoen weer de trainers van deze groepen mannen.

Daarnaast hebben we voor het komende (net gestarte) seizoen een nieuw herenteam dat in de
tweede klasse uitkomt. Daar bleek behoefte aan te zijn. Het team is ook meteen goed gevuld.
Voorlopig nemen spelers Albert Hendriks en Henry Bronkhorst de honneurs waren, maar als
iemand dit team graag wil trainen (en coachen), dan kan die zich melden bij de Heren TC.
Het ziet er dus goed uit bij de herenlijn. We zijn gegroeid qua aantal leden en qua niveau. We
hebben veel jonge talenten in de seniorenteams die veelal uit de eigen jeugd komen en in de
breedte veel ervaren mannen die zich voor de vereniging inzetten.
Hoe verging het de dames het afgelopen seizoen?
Over het algemeen is het seizoen 2014 2015 voor veel teams een moeizaam jaar geweest!
 Dames 1: De dames hebben onder leiding van Rob Vooys het jaar afgesloten met een
6e plek in de 2e Divisie. Na de promotie uit de 3e divisie van het jaar er voor is dit een
prima prestatie. Aan het einde van het seizoen hebben twee dames aangegeven ergens
anders te gaan spelen. Eén speelster komt uit het derde team dames 1 versterken. De
trainer is na zes jaar vertrokken naar een andere vereniging.
 Dames 2: Onder leiding van trainer Arjan Roelofs en coach Robbert Misset heeft dames
2 op de laatste competitiedag het behoud van de promotieklasseplek veilig gesteld.
Helaas ging dat ten koste van een team van de eigen vereniging. Aan het eind van de
competitie stonden de dames op een veilige 9e plek. Met enkele aanvullingen zullen ze
het weer in de promotieklasse gaan proberen.
 Dames 3: Dames 3 haalde één punt minder dan dames 2, werd 10e en moest daarom
P/D wedstrijden spelen. Helaas werden deze wedstrijden niet gewonnen en
degradeerden de dames naar de 1e klasse. Het team werd getraind door Robbert Misset
en had helaas geen vaste coach. Dit was en is geen ideale situatie, maar met kunst en
vliegwerk hebben de dames verschillende personen bereid gevonden om hen uit de
brand te helpen.
 Dames 4: De dames van trainer Jan van de Beek begonnen het seizoen goed, maar
zakten mede door blessures, naarmate het seizoen in deze 2e klasse vorderde, steeds
verder weg. Gelukkig konden de dames de 9e plek behouden zodat zij niet in de loterij
van de P/D wedstrijden terechtkwamen.
 Dames 5 : Dit team heeft naar eigen zeggen veel geleerd in het afgelopen seizoen. Zij
stonden onder de deskundige leiding van trainer Freek Hebing. Freek heeft de dames de
nodige skills bijgebracht, net genoeg voor handhaving in de 2e klasse. Wij hopen dat zij
ook dit jaar weer met veel plezier in de 2e klasse zullen spelen.
 Dames 6: Het jonge team van trainer Willem Terhorst heeft het erg moeilijk gehad in de
3e klasse. Na 22 wedstrijden waren er 10 punten bij elkaar gesprokkeld. Ondanks dit
geringe aantal punten heeft het enthousiasme er, zowel bij de dames als bij de
trainer/coach, niet onder geleden. Elke week werd, met veel plezier, het geleerde van de
afgelopen week weer in praktijk gebracht. Zo is een laatste plaats in de 3e klasse niet
altijd gelijk aan een mislukt seizoen!
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Dames 7: Het ervaren en door de wol geverfde team van dames 7, haalde een prima
plek in de middenmoot van de 3e klasse. Uiteindelijk stokte de teller bij 51 punten en was
de 7e plaats een feit. Anneke Jesse neemt in dit team zowel de functie van
trainster/coach, als van speelster op zich. Voorwaar geen makkelijke opgave en daarom
een extra compliment waard!

Voor het komende seizoen hoopt de dames TC dat alle teams een sportief en in alle opzichten
plezierig seizoen zullen spelen! Gezelligheid voedt de prestaties, maar prestaties voeden ook
de gezelligheid!!
Hoe verging het de jeugd dit seizoen?
Op het moment van schrijven van deze terugblik staan we op het punt om te starten met het
seizoen 2015-2016. Het seizoen 2014-2014 lijkt al weer een hele tijd geleden. Misschien is dat
juist daarom wel een goed moment om terug te blikken.
Waar begonnen we ook alweer? Oh ja we wilde in september 2014 starten met 14 jeugdteams.
Dat bleek een valse start want voordat we goed en wel begonnen moesten we het meisjes A3
team terugtrekken in verband met een speelsters tekort. Dus toch maar met 13 teams gestart.
Eén team had een wat bijzondere samenstelling. Het team jongens A1 bestond uit jongens die
deels in een seniorenteam hebben gespeeld en deels in de A1.
Resultaten: Als jeugdtc spreken we elk jaar een keer hardop uit dat we niet geïnteresseerd zijn
in kampioenschappen en klinkende overwinningen. Wat wij willen is dat onze jeugd goed leert
volleyballen, het resultaat in de competitie is daarbij van ondergeschikt belang. Vaak moeilijk uit
te leggen aan de buitenwereld maar wel onze primaire doelstelling. Verder is het heel simpel.
Als je goed leert volleyballen ga je beter spelen en wordt je vanzelf wel de beste!
Dat laatste is het afgelopen seizoen een aantal keer gebeurd. Zo zijn bijvoorbeeld de meisjes
B2, jongens C1 en een tweetal CMV teams kampioen geworden. Belangrijk? Jazeker toch wel
want kampioen worden blijft bijzonder. Alle kampioenen worden door SSS beloond met bloemen
gekregen en natuurlijk een kampioensfoto.
Een opmerkelijke feit dat is dat er een aantal jongens in beeld zijn gekomen bij het Talentteam
van de Nevobo. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat Cas Abraham en Niek Bakker zijn
geselecteerd voor het Nederlands Jeugdteam en niet meer trainen bij SSS. Gelukkig zijn ze bij
de wedstrijden in het seizoen 2015-2016 nog wel bij SSS te bewonderen. Een eervolle
vermelding, zonder alle ander begeleiders en trainers tekort te doen, is voor Freek Hebing die
de motor was achter alle trainingsarbeid die al die jongens afgelopen jaren hebben verricht om
op dit niveau te komen.
In afwijking van de normale competitie willen we bij het Open Club toernooi wel graag scoren.
Hier kregen we één aangename verassing voorgeschoteld. Daar waar de jongens B niet aan het
min of meer door hun zelf opgelegde hoge verwachtingspatroon konden voldoen wisten onze
jongens C voor een verassing te zorgen. Zij zijn doorgedrongen tot de finales en wisten daar
beslag te leggen op de 5e plaats, net als de jongens B.
De spelers en speelsters van onze A, B en C jeugd kunnen terugkijken op een seizoen waarin
hard is getraind, veel plezier is beleefd zowel binnen als buiten het veld.
Het seizoen is op de laatste trainingsavond afgesloten met een mix toernooi voor alle jeugd en
na afloop met zijn allen patat met brokken in Cheersss. Dit is net als vorig jaar bij iedereen goed
in de smaak gevallen zodat we dit maar moeten bestempelen als traditie, gaan we volgend jaar
gewoon weer doen.
Daarbij komen we tot het laatste punt: jeugdtrainers. Alle jeugdtrainers natuurlijk super bedankt
voor jullie inzet! Zonder jullie hebben wij als vereniging geen toekomst.
Maar…. we hebben een tekort aan jeugdtrainers. We zoeken nog enthousiastelingen die
eventueel samen een jeugdteam willen trainen en/of coachen! Dat is echt noodzakelijk want we
willen geen jeugdleden of jeugdteams naar huis sturen omdat er geen trainers is.
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Activiteiten Commissie
Afgelopen jaar heeft de AC niet stil gezeten. Met o.a. feesten, Sinterklaas voor de mini’s,
spelletjesavond, Jeugdnacht, nieuwjaarsborrel, blacklight toernooi, zijn er een hoop leuke
activiteiten geweest met als klapper een heus jeugdkamp. Het zou geweldig zijn als dit een
jaarlijks terugkerend succesvol evenement is. Wij kunnen alvast verklappen dat het komend jaar
weer op de agenda van de AC staat…
Onder de leiding van Cynthia Barten is het vertrouwen in de AC zeker niet teleurgesteld.
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, TCleden, 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!

4

