
Jaarverslag voorzitter 2016-2017 
 
Het afgelopen volleybalseizoen overziende, kan ik alleen maar constateren dat we weer een goed 
seizoen achter de rug hebben. 
Laat ik beginnen met het bestuur.  
Het bestuur wordt, zoals iedereen weet, gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester en 
de voorzitters van AC (activiteitencommissie), SC (sponsorcommissie) en TC (technische commissie). 
De commissies vormen de ruggegraat van de club. Zij organiseren alle activiteiten en 
randvoorwaarden binnen de club die het mogelijk maken dat de spelers op een zo hoog mogelijk 
niveau en op een plezierige manier kunnen spelen. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester functioneren op de achtergrond en hebben een meer 
dienstverlenende functie. Maar wanneer de commissies goed draaien dan hebben deze drie (vz, st en 
pm) het relatief gemakkelijk. En ik kan zeggen dat onze drie commissies buitengewoon goed werk 
hebben geleverd. Waarvoor nogmaals de welgemeende complimenten. 
Is er dan helemaal geen wolkje aan de hemel? Natuurlijk wel, er zijn vanzelfsprekend meerdere 
wolkjes. Maar die zijn bijna allemaal beheersbaar en groeien niet uit tot donderwolken. Maar één 
dreigt wel uit te groeien tot een regelrechte bedreiging en dat betreft de fiscale vrijstelling voor de 
vergoeding die onze trainers krijgen. De vrijstelling bedraagt 1500 (straks 1700) euro per jaar. 
Sommige trainers geven zoveel trainingen per week dat de vergoeding boven deze 1500 euro 
uitkomt. Eigenlijk geven deze trainers te veel trainingen per week, maar het zijn zonder uitzondering, 
goede, gekwalificeerde trainers waar we niet zonder kunnen en waar we heel blij mee zijn. En we 
kunnen ook geen blik trainers opentrekken. Want dat blik is er niet of is veel te duur. 
Is er geen oplossing? Een mogelijke oplossing is om zo’n goede trainer in loondienst te nemen. Hij/zij 
heeft dan een baan bij Flash, geeft veel trainingen, ondersteunt de andere trainers, ontwikkelt 
samen met de TC de doorlopende leerlijn en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.  
Duidelijk is dat we hiermee een behoorlijke kwaliteitsslag kunnen maken. Maar er hangt natuurlijk 
wel een prijskaartje aan. 
Fundamenteler is de vraag of we als club deze kant op willen of blijven we een club die draait op 
vrijwilligers waarvan sommigen (de trainers) een kleine vergoeding krijgen? 
 
Andries Barla, voorzitter 

  



Jaarverslag commissie technische zaken 2016-2017 
 
Een seizoen met ups en downs. We hebben kampioenen mogen feliciteren terwijl andere teams het 
moeilijk hebben gehad in de competitie. Toch hebben we er als club weer wat moois van weten te 
maken. 
 
Resultaten 
Heren 1 werd kampioen in de hoofdklasse, hoewel de vraag eerder was wanneer. Zij komen in het 
nieuwe seizoen uit in de derde divisie. Heren 2 behaalde een keurige middenmoot klassering. Heren 
3 werd ook kampioen en zij mogen hun geluk na een jaar afwezigheid wederom beproeven in de 
tweede klasse.  
Bij de dames had ons vlaggenschip het aanvankelijk moeilijk. Uiteindelijk kwam het lek boven en 
eindigden ze in de subtop. Ook dames 2 heeft een moeilijk seizoen gekend, waarin de mix tussen 
jong en oud niet de gewenste chemie heeft opgeleverd. Gelukkig hebben deze dames zich wel 
gehandhaafd in de promotieklasse. 
Dames 3, ook een gemixt team van jong en oud,  werd kampioen in de eerste klasse en gaan een 
stapje hoger spelen. Dames 4 heeft het prima gedaan, dit team eindigde net buiten de top 3. D5 
kende een goede start. Het jeugdige team kon het niveau echter niet vasthouden hoewel ze wel 
keurig in de middenmoot van de derde klasse zijn geëindigd. 
 
Bij de jeugd zijn de resultaten uiteenlopend. Top was het kampioenschap van meisjes C1 in de 
Topklasse waarmee er een plek op de Nationale Gesloten Kampioenschappen werd behaald. Helaas 
was het niveau van de andere kampioenen een stukje hoger en werd er een 3e/4e plaats behaald. 
De andere c-teams, C2 en C3 behaalden een keurige middenmoot positie in de 1e klasse. C4 werd 
zelfs bijna kampioen in de 2e klasse. 
Meisjes B1 behaalde ook een keurig resultaat, met een tweede plek in de Hoofdklasse. Ons mix-B 
team heeft het moeilijk gehad in de 1e klasse, maar hebben wel een leerzaam seizoen gedraaid. 
Meisjes A1 kende ook een lastig seizoen in de tweede klasse en eindigde onderin de poule. 
 
Bij de mini’s loopt het wederom erg goed en hebben we zowel in de winter- als de zomercompetitie 
kampioenen mogen huldigen!  
 
Materiaal 
Na wat opstartproblemen is het nieuwe “leensysteem” met de ballen nu goed op orde. Wel vindt de 
TC dat er wat voorzichtiger en zuiniger met het materiaal om mag worden gegaan. Aan het einde van 
het seizoen zaten er verscheidene ballen in verkeerde tassen. Er zijn wederom ballen vervangen, 
vooral in de tassen voor de teams. Ook zijn er nieuwe ballenkarren gekomen, voor een deel via 
sponsoren. We zijn hier erg blij mee. 
Ook is ongeveer de helft van de vereniging in nieuwe kleding gezet omdat er bijvoorbeeld nieuwe 
sponsoren zijn. Bij de start van het huidige seizoen zijn er wederom nieuwe sponsoren bijgekomen of 
gestopt waardoor ook nu nieuwe kleding is aangeschaft. 
 
Trainers 
Er zijn ook dit jaar weer wijzigingen in ons trainerscorps. 
Helaas zijn er aan het einde van dit seizoen ook trainers gestopt. We willen Marjon Sanders, Jessica 
Lamain (D5), Danielle Gorens en Lisanne de Jager (MC4), Irma Osinga (mini’s) en Rob Hukema en 
assistent Ineke Mik (D1) bedanken voor hun inzet als trainer. 
Henk Koops gaat volledig Dames1 trainen en coachen. Voor Dames 2 is Jasper Vos aangetrokken. Jan 
Hendrik Poot is na een jaar afwezigheid weer aan ons trainerscorps toegevoegd. Ook Nermin Cosovic 
is trainer binnen Flash, dit bij de jongste mini’s.  
We begonnen dit seizoen met een trainersprobleem voor drie teams binnen onze club.  Edwin 
Nijeboer heeft zich gemeld om wel een trainerspositie te willen vervullen bij JB1 samen met Vincent 



Schutten. Ook hebben Maarten Uineken en Leon de Beij zich gemeld om Flash te ondersteunen als 
trainers van MB3 en MB4. Waarvoor allen dank. Ook voor de trainers die bij de club zijn gebleven! 
 
TC bezetting 
Er zijn geen wijzigingen in de TC. 
Zittend in de TC zijn Carin Houwing, Harry Gorens, Maureen Kaldijk, Ellin Frericks, Frank Boxem, 
Marjon Sanders en Saksia de Wit, met voorzitter Leonie Kuperus. 
  
Scheidsrechters 
Een ruim 10-tal jeugdleden heeft een instapcursus gevolgd en mogen dan ook ingezet worden als 
scheidsrechter bij onze wedstrijden op zaterdag. 
 
Communicatie 
De communicatie verloopt via de nieuwsbrief/website, Facebook en email. 
Ook is er binnen de TC een mailingslijst voor trainers en coaches. Daarnaast is er een Appgroep voor 
de trainers waarin snel communicatie kan plaatsvinden. 
De ouderavond voor de mini’s heeft plaatsgevonden. Er wordt jaarlijks rond nov/dec een gesprek 
gehouden met de teams vanuit onze vertrouwenspersoon. 
Binnen de TC is er een verdeling wie contactpersoon is voor bepaalde teams. 
 
Toekomst 
In het seizoen 2017-2018 is de NOJK training binnen de Flash muren ondergebracht en wordt er het 
hele seizoen extra getraind door onze “talenten”.  De TC kende verder een lastige start door 
problemen met zaalruimte en late afmeldingen van (oud)leden. Dit wordt zo goed mogelijk opgepakt 
met onder andere een invalschema. Ook een tekort aan trainers is iets waar dit seizoen aan gewerkt 
moet worden. Misschien een andere opzet? 
 
Slotwoord 
We hopen op een sportief en fijn seizoen voor al onze leden.  
TC bedankt zijn trainers, coaches en vrijwilligers voor hun inzet van dit seizoen.  
 
Namens de TC 
Leonie Kuperus, voorzitter 

  



Jaarverslag sponsor commissie 2016-2017 
 
De sponsorcommissie heeft een bewogen jaar achter de rug. Zo stopten een aantal commissieleden 
door persoonlijke omstandigheden en bleef Marco Stoel als enige in de commissie. Johan Gritter en 
Bert Huisman hebben zich in de loop van het seizoen als commissielid aangemeld. 
Door de wijzigingen in de commissie is Marco toegetreden tot het bestuur van Flash. 
 
De sponsorcommissie heeft als doel gehad om alle pakketten die de commissie aanbiedt te 
harmoniseren. Dit houdt in dat iedere sponsor nu kan kiezen uit een aantal sponsorpakketten. Dit 
biedt voor elke sponsor duidelijkheid en geeft ook uniformiteit in de aangeboden pakketten met dito 
sponsorgelden. 
 
Moekotte is vanaf dit jaar 3 jaar lang de hoofdsponsor van Flash Veendam. Naast dat Moekotte 
sponsor is van Dames 1 en Heren 1 zal er dit jaar ook een evenement de naam gaan dragen van 
Moekotte. 
 
Koning Verhuizingen/Stoffering is ook wederom bereid Flash te sponsoren voor de komende 3 jaar. 
Zowel Heren 2 als jongens B1 heeft Koning als shirtsponsor.  
 
Het Schaatsmuseum Sappemeer gaat ook de komende 3 jaar als shirtsponsor de meisjes C1 
sponsoren.  
 
We hebben voor dit seizoen weer een aantal nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen: 

- PRA Healthsciences is de nieuwe shirtsponsor van Dames 3 de komende drie jaar.  
- Sportplein is de nieuwe sponsor van de broekjes van dames 3, ook voor 3 jaar. 
- Witting Installaties is ook een nieuwe sponsor die voor 3 jaar een team uit de mini’s 

sponsort. 
  
Daarnaast heeft Flash de volgende sponsoren: 

- EM Sporting 
- AcuteHulp 
- Invra plus 
- Verkeerseducatief adviesbureau Baarda 
- Timber and Building Supply 
- Kisuma Chemicals BV 
- Nedmag Industrie 
- Bakkerij Meijer 
- Sirp Bakker juwelier 
- Been Autoschade 
- Faber Reklame BV 
- Chinees/Indisch restaurant Golden City 
- Lamain campingshow 
- Lubbers pianotechniek 
- Pearl opticiens 
- The Phonehouse 
- Kars Potze Mannenmode 
- Van Ringh Optiek 
- Roelfs Rijwielen 
- Sandra Hairstudio 
- Schott Schoenen 
- Woldhuis vastgoed 
- Reisbureau Tulleken 



- Valkema Sport 
- Warmteservice Veendam 

 
Namens de sponsorcommissie, 
Marco Stoel  



Jaarverslag commissie promotie en activiteiten 2016-2017 
 
Samenstelling Activiteitencommissie:  
We hebben het afgelopen seizoen afscheid genomen van Leonie Swart, en Renate Beekman heeft 
haar rol binnen de AC opgepakt.  
Commissie Promotie en Activiteiten bestond het afgelopen seizoen uit Detty Uil, Angela Lutjeboer, 
Roelof Boiten,  Josien Lamain en Renate Beekman.  
Tijdens de activiteiten hebben we diverse keren een  beroep op hulp van ouders gedaan.  
 
Activiteiten 2016 
 
Presentatie dag 
Het was een drukke, gezellige, geslaagde dag.  

- We hebben een verloting georganiseerd en programma boekjes verkocht. 
- Er liep voor vermaak een Flash Hamster rond. 
- We hebben een fotowedstrijd voor de teams georganiseerd. 
- De meeste teams zijn deze dag op teamfoto’s geweest. 
- In de voorhal waren voor de mini’s diverse spelletjes. 
- Voor de jeugdleden stond er een popcorn machine. 
- In de avond speelde Lycurgus een wedstrijd bij ons in de hal, en hebben wij 

programmaboekjes verkocht. 
  
Fotoschermen 
We hebben foto schermen gemaakt die tijdens thuiswedstrijden in de hal staan. 
 
Peuter / Kleuter instuif 
We hebben geholpen bij het organiseren van een peuter/kleuter instuif. 
Deze middag werd druk bezocht door hele jonge (toekomstige?) volleybalspelers.  
Er werden allerlei leuke balspelletjes gedaan. 
 
Gewonnen Clinic   Yanick van Harskamp voor de mini’s 
Yannick van Harskamp is geweest en heeft de mini’s de gewonnen clinic  gegeven. Na afloop hebben 
we gezellig patat gegeten.  
 
Uitje naar Lycurgus 
We zijn met de jeugd naar een wedstrijd van Lycurgus geweest. 
 
Sintactie 

- De mini’s hebben Pietentraining gehad met 2 pieten. 
- Na afloop hadden we Pietendisco bij Sportplein, 32 mini’s deden mee aan de pietendisco. 
- We hebben een tribune verkoop gehad met pepernoten.  
- Er zijn twee pieten geweest tijdens thuiswedstrijden vlak voor 5 december. 

 
Decemberverkoop 
We hebben een verkoop georganiseerd met suikerbroden en krentenbroden. Hierop hebben we vele  
positieve reacties gekregen, deze actie gaan we zeker herhalen.  
 
  



Kerst Beachvolleybal toernooi voor ABC en oudere jeugd 
We zijn in de laatste week van december met onze A, B, C en oudere jeugd naar het indoorstrand van 
Groningen geweest.  
Hier hebben we met 30 jeugdleden beachvolleybal gespeeld. 
De jeugd heeft gesmuld van oliebollen en ander lekkers.  
Het was koud maar erg gezellig! 
 
Carnaval 
De mini’s hebben een ouderkind training gehad met als thema carnaval. 
Deze training was een succes! 
Zowel ouders als kinderen kwamen in de mooiste outfits trainen.  
Na afloop hebben we met de 29 mini’s carnaval gevierd bij Sportplein. 
 
Clinic A, B en C jeugd 
Voor de A, B en C jeugd hebben we een clinic georganiseerd, gegeven door Yannick van Harskamp en 
Matt van Wezel. We hebben hiervoor ook andere verenigingen uitgenodigd. Het was een leerzame 
en gezellige dag. 
 
Poiesz Actie 

- We hebben op een zaterdag met een groot aantal jeugdleden gevolleybald naast de winkel 
van de Poiesz. Vlaggen, volleybalnet, ballen en muziek mee en natuurlijk alles aangekleed in 
Flash kleuren. 

- Binnen in de Poiesz stonden we met een kraam tompoezen en pannenkoekenmix te 
verkopen en namen onze jeugdleden muntjes in ontvangst van de klanten.  

- Tijdens de Poiesz weken hebben we tijdens thuiswedstrijden tribuneverkopen gehad, dit 
alleen om munten te scoren. 

- We zijn met een aantal jeugdleden uit verschillende teams naar het jaarlijkse Poiesz Gala in 
Leeuwarden geweest en hebben daar het bedrag van 1319 euro in ontvangst mogen nemen. 

 
Paasactie 

- We hebben paaseitjes verkocht. 
- De Paashaas was aanwezig tijdens de thuiswedstrijden. 
- De mini’s mochten eieren verven en  konden zich laten schminken, 26 mini’s deden mee. 
- De geverfde eieren konden op zondag in Borgerswold worden gezocht. Hierbij waren 24 

mini’s met broertjes en zusjes aanwezig. 
 
(P)Eindfeest 
Het eindfeest alles met een P, werd georganiseerd door dames 1.  

- We hebben voor de mini’s een spelletjes middag met een P georganiseerd. We hadden 30 
aanmeldingen. 

- De ouderen hadden avonds een P- feest. 
Thema was “P” een druk bezocht feest waar bijna iedereen als P verkleed was.  
 
Jeugdweekend 
Dit jaar zijn we nogmaals naar de Riegheide in Schoonloo geweest.  
Er waren 59 jeugdleden mee. 
Thema was “Halloween”. 
Vele ouders hebben ons geholpen door figurant te zijn bij de spooktocht en  het griezelverhaal. 
Het was een zeer geslaagd weekend! 
 
  



Avondvierdaagse 
We hebben wederom de avondvierdaagse gelopen.  
Iedere avond zijn alle leden voorzien van drinken/ijsje met iets lekkers. 
Op de avond van de intocht liepen alle leden in Flash shirts en in volleybal outfit.  
Alle leden werden voorzien van een rode helium ballon en de Flashvlag maakte het weer compleet 
voor een perfecte uitstraling.  
 
Beach Volleyballen 
Tijdens de zomermaanden hebben we 1 a 2 keer per week beachvolleybal gespeeld in Borgerswold. 
Hierbij maakten we weer gebruik van een WhatsApp groep. 
 
Mini van de week 
Bij thuiswedstrijden hebben we 1 of 2 mini’s van de week. 
Mini’s: Doen mee met warming-up, begroeten tegenstander, op de foto met het team, 1e bal 
serveren en deze rally op een leuke manier uitspelen.  
Sponsor: Eenmalige betaling van 25 euro. Flyer wordt verspreid op de tribune, poster op het 
prikbord, op de website, op Facebook en op de wedstrijddag op het scherm bij Sportplein. 

 
Wij AC leden hebben genoten van het afgelopen seizoen, we zijn inmiddels met veel plezier en vol 
nieuwe ideeën aan het nieuwe seizoen begonnen. Ideeën blijven welkom! 
Ideeenbusflash@gmail.com  
 
Namens de commissie promotie en activiteiten, 
Detty Uil  

mailto:Ideeenbusflash@gmail.com


Jaarverslag secretariaat 2016-2017 
 
Het bestuur was aan het begin van het seizoen 2016-2017 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Andries Barla 
Secretaris:  Esther Overhand-Tunteler 
Penningmeester interim:  Bert Huisman 
Bestuurslid Technische zaken:  Leonie Kuperus-Stoppels 
Bestuurslid Promotie en activiteiten:  Detty Uil 
Bestuurslid Sponsoring:  Edwin Zuur/Marco Stoel 
 
Nevenfuncties: 
Ledenadministratie:  Hillegonda Kruid 
Wedstrijdsecretaris:  Carin Houwing-Nagtegaal 
Vertrouwenspersoon:  Ann de Jong 
Beheer website:  Leonie Swart 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar om de zes weken vergaderd. Doordat alle bestuursfuncties en 
commissies goed zijn bezet verlopen de vergadering erg soepel. Vele handen maken licht werk. 
Zonder alle onze leden en vrijwilligers kunnen wij als vereniging niet draaien en vandaar ook via deze 
weg bedankt aan alle leden en vrijwilligers die op welke manier dan ook hun inbreng hebben binnen 
de vereniging. 
Hierbij wil ik iedereen ook bedanken dat ik het secretariaat van Flash heb mogen verrichten de 
afgelopen 3,5 – 4 jaar. Door een te druk eigen leven heb ik de keus moeten maken om hiermee te 
moeten stoppen. Gelukkig hebben we al een waardig opvolger kunnen vinden. 
 
Esther Overhand-Tunteler, secretaris 
 

 
 
 


