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VAN DE VOORZITTER...
In deze editie: verdriet en dankbaarheid, informatie over de contributie update en nieuws
uit de ledenvergadering
Huco Kaasschieter
Geschokt waren wij allen toen wij het droevige bericht ontvingen dat Huco Kaasschieter was
overleden. Dit overlijden heeft het nodige losgemaakt binnen onze vereniging. Huco is in de
jaren 1970-1980 jarenlang speler van het eerste herenteam geweest en vanaf 1976 tot 1989
ook voorzitter. Hij was speler van het team dat in 1978 in de promotieklasse begon om vijf
seizoenen later in de eerste divisie te eindigen. Als lid van het bestuur stond hij aan de
basis van het topvolleybal in Barneveld. Hij was ere-lid van de vereniging. Totdat zijn ziekte
het onmogelijk maakte, was hij regelmatig aanwezig in het Sportcentrum als toeschouwer
van heren 6, het team waar zijn zoon Ralph in speelt. Zonder Huco zou het volleybal in
Barneveld er totaal anders uitzien dan nu het geval is en daar zullen we hem altijd dankbaar
voor zijn. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe.
Contributie
Op de laatste ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven dat er een aantal dingen
aangepast gaat worden. Allereerst betreft dat een stuk digitalisering, wat er op neer komt dat
we zoveel mogelijk elektronisch willen gaan werken. Dit werkt sneller en goedkoper. Concreet
betekent dit dat we de contributie automatisch gaan afschrijven en zoveel mogelijk via email
gaan communiceren. Annet de Kruijff verzorgt sinds kort de ledenadministratie en is druk
doende dit samen met de penningmeester in te richten en emailadressen te verzamelen..
Een andere verandering betreft de opbouw van de contributie. Bij andere (volleybal)verenigingen is het al jarenlang normaal dat degenen die veel sporten ook meer contributie betalen.
Bij SSS is dat nog niet zo, maar dat gaan we veranderen. Dat gebeurt stapsgewijs, dit seizoen
blijft de contributie hetzelfde maar is de opbouw van de contributie aangepast. We maken
onderscheid in drie onderdelen: een basis contributie, een competitie bijdrage en een tweede
training bijdrage. Daarnaast blijft voor de senioren de vrijwilligersbijdrage bestaan (die terugverdiend kan worden via vrijwilligerswerk).
Voor het grootste deel van de vereniging heeft deze aanpassing geen gevolgen, dit zijn de
leden die één keer trainen en één keer een competitiewedstrijd spelen. Voor degenen die
vaker trainen (‘topteams’) wordt het duurder, voor degenen die minder spelen (recreanten)
wordt het goedkoper.

Globaal ziet het plaatje er als volgt uit :

Het bestuur heeft gemeend deze veranderingen door te moeten voeren om zo de lasten binnen de vereniging eerlijker te verdelen. Indirect is dit ook een gevolg van het besluit van de
Nevobo enige jaren geleden de bondscontributie te verlagen en voor iedereen gelijk te maken
en gelijktijdig de teamgelden van de competitieteams te verhogen.

In januari zal een informatie avond over dit onderwerp worden georganiseerd.
De aanpassing van de contributie opbouw heeft direct tot gevolg dat twee andere ‘pijnpunten’ binnen de vereniging op gaan spelen, namelijk de invulling van de technische
commissie bij de heren en de manier waarop de sponsorbelangen worden behartigd.
Je mag immers verwachten dat als je in een ‘top-team’ speelt, je minstens twee keer per
week gaat (moet!) trainen. Maar dat is bij de heren dit jaar nog steeds niet geregeld.
Gelukkig zijn we een eind op weg om dit beter te gaan organiseren door Willem Held als
technisch manager verantwoordelijk te maken voor het technische beleid binnen de hele
vereniging. Hij zal nauw gaan samenwerken met de trainers binnen de vereniging en de
jeugd- , heren- en dames TC. Hier horen jullie binnenkort meer van.
De competitiekosten voor een ‘top-team’ zijn hoger dan van een standaardteam. Dit gaan
we dus gedeeltelijk oplossen door de contributies van de spelers iets te verhogen, maar
dat is dan nog steeds niet kostendekkend. De rest moet idealiter door sponsoren en extra
inkomsten worden opgebracht. Daarom is het zo belangrijk dat Guus Veldhuizen zich nu
helemaal richt op de sponsoren. In nauwe samenwerking met de sponsorcommissie van
het eerste herenteam, proberen zij het bedrijfsleven te interesseren in een stuk clubsponsoring. Dat kan bijvoorbeeld een advertentie op de site zijn, (binnenkort) de videowall en
presentatieschermen of door middel van teamkleding.
Ledenvergadering
Dan nog even een laatste terugblik op de afgelopen ledenvergadering: de boodschap
luidde dat de vereniging het financieel op orde heeft, mede dankzij de inkomsten vanuit de
kantine. En dat is weer een gevolg van de bereidheid van veel leden om vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld de bardienst. Daar kunnen we met z’n allen heel
tevreden mee zijn.
Tegelijkertijd moeten we blijven beseffen dat er binnen de vereniging veel werk te doen
blijft en dat er altijd behoefte is aan mensen die daar een handje bij willen helpen. Dat kan
op allerlei gebieden. Van volleybal tot horeca, van marketing tot multi-media.
En als je daar een cursus voor wilt volgen, is in overleg veel bespreekbaar .
Zo loopt er op dit moment een VT2 cursus (= Volleybaltrainer 2) in De Meerwaarde waar
acht leden enthousiast aan deelnemen. Zij vinden het heel leuk en de vereniging heeft er
veel baat bij. Succes hiermee en dank voor jullie bereidheid!
Ook is op de ledenvergadering aangekondigd dat we van iedereen die bij SSS direct bij de
jeugd betrokken is, een Verklaring Omtrent Gedrag eisen. Vanuit NOC*NSF en de Nevobo
wordt alle verenigingen geadviseerd dit in te voeren. Binnenkort ontvangt iedereen die in
aanmerking komt voor een VOG een uitnodiging om de verklaring aan te vragen.
Tot slot wil ik jullie allen weer veel volleybalplezier
toe wensen de komende tijd en een gezellige
decembermaand !

Gert Dekker
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5 VRAGEN AAN
Melinda Pater aan Eva van Ginkel
1.
Waarom ben je gaan volleyballen?
Ik wilde graag een balsport doen en het liefst met een team samen. Ik hoorde van een vriendin
dat ze op volleybal zat en toen ben ik drie keer komen kijken of ik het leuk vond. Ik was heel
enthousiast en heb me toen gelijk ingeschreven!
2.
Wat vind je het leukst aan volleybal?
Het samenwerken met andere teamgenoten. De meiden uit mijn team (MC4) zijn ook vriendinnen van me geworden, dat maakt het samenwerken nog leuker. Wedstrijden winnen is bij ons
nog een uitdaging, maar de sfeer in het team is goed. De wedstrijden gaan hierdoor ook steeds
beter. De leukste onderdelen van het spel vind ik het passen en het smashen.
3.
Welk onderdeel van de training doe je het liefst?
De krachttraining zoals opdrukken en
buikspieren vind ik leuk om te doen.
Ook het smashen tegen de muur vind
ik leerzaam. Maar het aller-leukst zijn
toch wel de partijtjes vier tegen vier.
Hier oefen je alles tegelijk en leer
je erg veel van. Zelf vind ik dat mijn
bovenhands en het aanvallen wel
beter kan.

“De meiden uit mijn team
(MC4) zijn ook vriendinnen
van me geworden,
dat maakt het samenwerken
nog leuker”

4.
Wat zou je willen bereiken in volleybal en later in je beroep?
Ik zou heel graag in dames 1 willen spelen. Als positie zou ik dan het liefst passer-loper willen
zijn. Lekker veel passen en aanvallen. Ik heb best veel kracht in mijn armen, dus dat komt dan
ook goed van pas. Als beroep zou ik later graag verpleegkundige willen worden in een kinderziekenhuis.
5.
Wat is het grappiste wat je hebt meegemaakt met je volleybalteam?
We waren met het team lekker aan het volleyballen, maar ik had niet door dat ik mijn shirt
achtestevoren had aangetrokken. Toen we terug kwamen in de kleedkamer zat ik ook niet op
te letten en ging ik met mijn shirt perongeluk onder de douche staan. Ik was nog niet helemaalwakker denk ik, maar mijn teamgenoten vonden het erg grappig.
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5 VRAGEN AAN
Eva van Ginkel aan Melinda Pater
1.
Waarom zit je op volleybal?
Ik zit op volleybal omdat het een diverse sport is. Je bent steeds met iets anders bezig en
je moet telkens geconcentreerd blijven. Als je moet opslaan, moet je je eerst daarop concentreren voordat je aan de pass denkt die daarna misschien komt. Ook vind ik het leuk
dat je echt samenwerkt als je volleybalt. Het blijft elke keer een uitdaging en dat maakt
het spelletje zo leuk!
2.
Hoe oud was je toen je op volleybal ging en in welk team zat je toen?
Ik was twaalf jaar toen ik op volleybal ging. Ik zat eigenlijk op turnen, maar toen ging ik
een keer een volleybalwedstrijd kijken van een vriendin en toen vond ik dit zo leuk dat ik
me ook heb ingeschreven bij SSS. Ik begon toen in de C2.
3.
In welk team zit je en waarom vind je dit team leuk?
Ik zit nu in dames 4. Het is een erg gezellig team met allerlei verschillende leeftijden.
Sommigen hebben al veel ervaring en daar kun je veel van leren. Ik vind het belangrijk
om mezelf te blijven verbeteren en zo alles eruit te halen wat erin zit.
4.
Wat doe je naast volleybal nog meer en wat studeer je?
Naast volleybal heb ik één keer per maand een zaalvoetbalwedstrijd. Verder organiseer
ik een jeugdweek bij ons in de wijk en geef ik Bijbelstudie. Ik vind het leuk om gitaar te
spelen en concertjes te bezoeken met vriendinnen. Ik studeer Logopedie aan de Hogeschool Utrecht.
5.
Heb je wel eens avonturen beleefd met je volleybalvriendinnen?
Ja, vooral als we op toernooi gaan beleven we van alles. Maar één moment dat ik niet
snel zal vergeten was toen een teamgenootje haar gitaar had meegenomen op toernooi.
Voordat het feestje begon die avond zaten we met z’n allen voor de tent. Ik ging ‘Het is
een nacht’ spelen op de gitaar en de rest van het team ging zingen. Binnen een minuut
stond iedereen van het kampeerveld bij onze tent en was iedereen aan het meezingen.
Dat was een leuk moment!

“Het blijft elke keer een uitdaging en dat
maakt het spelletje zo leuk!”

OktoberfeSSSt

Even voorstellen...
Willem Held terug bij SSS als technisch manager
Het bestuur van SSS is verheugd te kunnen melden dat Willem Held is benoemd tot
technisch manager van de vereniging. In die rol maakt hij deel uit van de drie technische
commissies en zal hij waken over het sportieve beleid binnen de club op korte en lange
termijn.
Held, vijftig jaar oud inmiddels, kwam op zijn zestiende volleyballen bij SSS, speelde
vijftien jaar in het eerste team en was later gedurende drie periodes trainer van de
hoofdmacht. Verder gaf hij veel training aan jeugdteams en maakte hij in de jaren
negentig lange tijd deel uit van het jeugdbestuur.
Op 1 november 2011 nam hij afscheid als technisch coördinator bij de Stichting Topvolleybal Barneveld en de afgelopen twee seizoenen was hij damestrainer bij het
Otterlose BSVO. Dit seizoen heeft hij samen met Freek
Hebing jongens B1 van SSS onder zijn hoede.
,,Ik ben wel eerder eventjes weg geweest bij SSS, maar
kom altijd weer terug’’, vertelt de nieuwe technisch
manager. ,,Dit is toch echt mijn club en ik heb er veel zin
in om deze nieuwe rol op mij te nemen. SSS is al één van
de beste verenigingen in Nederland, maar er is nog veel te
verbeteren. Samen met de tc’s en de trainers moeten we er
voor gaan en zorgen dat we nog beter gaan volleyballen
dan we nu al doen.’’

Gezocht!
Jeugd die ons wil helpen met de NieuwSSSflitsss!
Ben jij nieuwsgierig, creatief en vind je het leuk om te schrijven? Kom ons team dan
versterken! Meld je nu snel aan via nieuwsflitsss@gmail.com. We zijn namelijk op zoek
naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het maken van de flitsss!

Wij zoeken jou! Wij zoeken jou! Wij zoeken jo
jou! Wij zoeken jou! Wij zoeken jou! Wij zoek
zoeken jou! Wij zoeken jou! Wij zoeken jou!

Altijd weer die teamgenoot die de ballen vergeet of juist iemand die elke
week zorgt voor een enorme fruitmand op de reservebank. Zo heeft elk
team zijn rituelen en andere leuke en gekke dingen.
In deze Nieuwsssflitsss:

DAMES 1

Dames 1 en hun (rare) gewoontes.
Ieder team heeft zo zijn eigen gewoontes en regeltjes: ze kunnen per seizoen veranderen,
of al jaren hetzelfde zijn. Sommige regels zijn er zo ingestampt dat ze vanzelf een gewoonte
zijn geworden. Binnen dames 1 is dat qua volleybal niet zo gek, als je al jaren dezelfde trainer
hebt. Zo kan niemand van ons nog naar een wedstrijd kijken zonder ‘andere hand’ te denken
of te roepen als iemand naar de bal duikt. Rob heeft meer gewoontes. Hij geeft een rondje
als we 4-0 winnen en hij heeft een hekel aan groenvoer. Hij plukt zelfs al het groen van zijn
hamburger of pizza als het nodig is.

“We hebben binnen het team de regel dat je
moet trakteren als je gefeliciteerd kunt worden.
En dat kan heel vaak ”
Rob is niet de enige met (rare) gewoontes, wij kunnen er zelf ook wat van. De eerste gewoonte is dat we graag eten. En veel. En vaak. We hebben binnen het team de regel dat je
moet trakteren als je gefeliciteerd kunt worden. Iemand feliciteren kan heel vaak: als je jarig
bent, als je geslaagd bent, maar ook als je een tentamen hebt gehaald. Daarnaast eten we
ook ‘omdat het kan’. We eten chocoladepepernoten voor de training, negerzoenen na de
wedstrijd onder de douche en tijdens het wachten op de rest van het team worden er ook
kindersurprise-eieren genuttigd.
Een deel van dames 1, waaronder ikzelf, spekt ook regelmatig de clubkas op de donderdagavond. ‘Dames 1 en hun patat met brokken’. We zijn dit seizoen al enkele keren raar
aangekeken door teams van andere clubs, wanneer we met vier of vijf meiden zo’n schaal
weg werkten om half twaalf ’s avonds.
Nu klinkt het net alsof we nooit iets anders doen dan eten. Dat is natuurlijk niet waar, we
doen ook een hoop andere dingen samen. En al die andere dingen worden vastgelegd aan
de hand van ‘selfies’. Selfies? Enkele weken geleden werd ‘selfie’ verkozen tot het Britse
woord van 2013. Een selfie is het maken van een zelfportret met je mobiele telefoon en deze

vervolgens delen met anderen. Wij zijn hier expert in, vooral op de zaterdagavond.
Deze trend begon een paar weken geleden op zaterdagavond in de kantine, na een
wedstrijd van heren 1. Ondertussen rijst het maken van selfies de pan uit en staat mijn
telefoon vol met foto’s van mijn teamgenoten. Ik heb foto’s van gekke bekken, mooie
gezichtjes, jongens van heren 1 die er bij springen, borden met eten (hoe kan het ook
anders) en een heel raar filmpje waarin enkele van ons wel heel fanatiek dansen in de
kantine.
Maar, we doen ook nog aan fysieke inspanningen natuurlijk. Tijdens de training is onze
gewoonte het doen van een ‘circuitje’, maar ook buiten het volleybal trainen we onze
buikspieren. We lachen namelijk veel, heel veel. Zo veel dat ik al enkele keren spierpijn
in mijn buikspieren heb ontwikkeld. Op de een of andere manier halen we het raarste
bij elkaar naar boven en blijft geen grap onbenut. Daarbij komt een andere gewoonte
kijken, die voor weinigen een verrassing zal zijn: we praten graag. Binnen het team
ookwel ‘babbelen’ genoemd, nu we sinds dit jaar De Babbel als sponsor hebben. We
komen er eerlijk voor uit, want op onze inspeelshirts prijkt de toepasselijke tekst: ‘Ik
babbel. Babbel jij ook?’
Een laatste gewoonte is er een die we proberen te doorbreken: de positie op de ranglijst aan het einde van het seizoen. Velen hebben ons misschien al horen roepen over
een kampioenschap, maar geloof me als ik zeg dat niemand dat als vanzelfsprekend
beschouwd. We trainen er hard voor en doen ons uiterste best, maar niemand gaat er
vanuit dat het ‘wel even’ lukt. We doen alleen ons uiterste best om deze nare gewoonte
te doorbreken!
Benieuwd geworden naar ons team, met al zijn rare gewoontes? Kom dan eens kijken
bij onze wedstrijd in de sporthal, of volg ons op Facebook (SSSdames1)!

Invoering VOG
Zoals al eerder op de Algemene Ledenvergadering en op onze website is aangekondigd gaan
we van iedereen die bij SSS direct bij de jeugd betrokken is een Verklaring Omtrent Gedrag
eisen.
De Nevobo, hierin aangestuurd door het NOC*NSF, adviseert alle verenigingen met klem om
dit in te voeren. Het doel hiervan zal jullie duidelijk zijn: ouders vertrouwen hun kinderen aan
onze vereniging toe en SSS doet er alles aan om een veilige sportomgeving te creëren. Dit is
tot uiting gekomen in het opstellen van regels op dit gebied en het aanstellen van twee vertrouwenscontactpersonen. Daarnaast wordt nu dus ook om een Verklaring Omtrent Gedrag
gevraagd.
Binnenkort ontvangen alle personen die bij SSS in aanmerkingen komen voor een VOG een
uitnodiging om de verklaring aan te vragen. Bij de uitnodiging zit een instructie hoe een en
ander in zijn werk gaat, aan wie je eventuele vragen kan stellen of hoe je bezwaar kan maken.
De planning is om voor 1 januari 2014 het VOG volledig te hebben ingevoerd.

Dames in een nieuw jasje

De Babbel

Ten Kate/Huizinga

Medifit

Schimmel techniek

Loreen de Ruiter
Elma van Laar

TALENTEN VAN DE TOEKOMST
Loreen de Ruiter, 9 jaar
Op welke school en in welke groep zit je? Ik zit op de Prinses Amaliaschool in groep 6A.
Wat zijn je hobby’s naast volleybal? Volleyballen, poppetjes tekenen en zwemmen!
In welk team zit je en met wie? Ik zit in team SSS 8.
Sinds wanneer zit je op volleybal? Sinds één jaar. Heel veel klasgenootjes gingen op
volleybal, dus ging ik ook een keer mee.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Chantal is onze trainer. Vorig jaar kreeg ik ook
trainen van haar. Ze is heel aardig!
Wat vind je het leukst op trainen? Ik vind eigenlijk alles wel leuk, maar ik vind opslaan denk
ik het leukste!
Wat vind je het moeilijkst aan volleybal? Het bovenhands spelen gaat nog niet altijd zo
goed.
Wie vind je de beste volleyballer? Ik vind Marieke heel erg goed. Zij zit ook in SSS 8. Zij kan
alles al heel goed!

Elma van Laar, 10 jaar
Op welke school en in welke groep zit je? Ik zit ook op de Prinses Amaliaschool, maar we
zitten niet bij elkaar in de klas. Ik zit namelijk in groep 6B.
Wat zijn je hobby’s naast volleybal? Skeeleren, schaatsen en opruimen.
Opruimen? Ja ik houd er niet van als het slordig is.
Sinds wanneer zit je op volleybal? Ik zit sinds 2,5 jaar op volleybal. Mijn broertjes en zusjes
zitten ook op volleybal.
In welk team zit je en met wie? Ik zit bij Loreen in het team, SSS 8. Samen met onder andere
Vera, Marieke, Nora, Nienke en Lieke.
Wat vind je van Chantal als trainster? Het is erg leuk met Chantal. Ze legt heel goed uit.
Wat vind je het leukst op trainen? Ik vind het spelen het leukste. Ik vind het vangen niet meer
zo leuk!
Wat vind je het leukste aan volleybal? Het allerleukste vind ik het spelen. Ik vind aan de kant
staan namelijk saai.
Wie vind je de beste volleyballer? Ik vind mijn zus Olga heel erg goed! Ze is zelfs uitgekozen
om bij de jongens te gaan spelen. En ze volleybalt ook nog eens met één arm. Dat vind ik
echt knap!

Holland Parket
Beschikt over een breed assortiment met prachtige
vloeren! Van de bekende merken tot eigen productie,
u vindt het bij Holland Parket.

Holland parket is al ruim 20 jaar dé expert op het gebied van vloeren met een eigen team van ervaren parketteurs. Wij
hebben tevens een uniek assortiment verouderde vloeren. Daarnaast zijn wij experts op het gebied van parket, laminaat,
plankenvloeren, kurkvloeren, woongrind, onderhoud, reparatie, renovatie en vloerverwarming.
Onze drie filialen beschikken over een ruim assortiment vloeren en onderhoudsmiddelen. Kom gerust langs en laat u
geheel vrijblijvend informeren of kijk vandaag nog op hollandparket.nl!

“Al meer dan 20 jaar
dé houten vloeren
specialist van Nederland”
Al onze aanbiedingen en acties zijn ook te vinden op onze website www.hollandparket.nl
Ede Vening Meineszstraat 2
T 0318 - 621 572

Amersfoort Kamp 37
T 033 - 475 55 01

Bussum De Clinge 3
T 035 - 692 12 67

Voorronde Open Club 2014
Hierbij de indeling voor de voorronde van de Open Club
Kampioenschappen 2014 op 4 januari 2014:
Team
Jongens A

Sporthal
De Meerwaarde

Plaats
Barneveld

Jongens B

De Meerwaarde

Barneveld

Meisjes B

De Meerwaarde

Barneveld

Jongens C

Sporthal Activia

Sint Anthonis

Meisjes A

Vocasahal

Nijmegen

Meisjes C

Sneker Sporthal

Sneek

CMV/Mini’s

Alternohal

Apeldoorn

De exacte speeltijden volgen binnenkort op de website!

IVA Cursus voor barpersoneel
Op 8 januari 2014 wordt er een cursus IVA (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken) gehouden in CheerSSS.
Iedereen die achter de bar staat is hierbij van harte welkom.
De cursus begint om 19.30uur.
Aan het einde van de cursus krijgt men een certificaat.
Tevens is er voor mensen gelegenheid om na de cursus vragen
te stellen over de bardienst.

NieuwjaarSSSborrel
Vrijdag 8 januari 2014

CheerSSS

Vrijdag 3 januari 2014
CheerSSS
Vanaf 20.00 uur!

Kom gezellig met het
hele team het jaar
2014 inluiden in
CheerSSS en proost
met elkaar op een
nieuw, gezond en
sportief nieuw jaar!

Heb jij tips, een gekke foto
of hebben jullie met het team wat
georganiseerd? Alles is welkom!
Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl

Redactie: Marinda van den Brink, Gepko Hahn, Leanne Takken
Vormgeving: Marinda van den Brink, Judith Kuiper

