
Jaarverslag seizoen 2017/2018 

Al met al was het afgelopen seizoen best een goed seizoen. Het hoogtepunt was natuurlijk het 

kampioenschap van D1 en daarmee de promotie naar de tweede divisie. Zeer verheugend natuurlijk 

is de lage gemiddelde leeftijd van dit team. Dit belooft veel voor de toekomst. Ook bij de andere 

damesteams zien we veel jeugdige speelsters doorbreken. Een groot compliment voor onze 

jeugdopleiding. 

We hebben het afgelopen seizoen veel aandacht besteed aan een veilig sportklimaat binnen Flash. 

Dit heeft onder andere geresulteerd in gedragsregels voor spelers, trainers en coaches zodat 

iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt bij Flash. Het Veilig Sportklimaat heeft een prominente 

plaats op onze site en iedereen wordt nogmaals uitgenodigd dit stuk te lezen. 

In verband hiermee moet elke trainer een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen. 

Sinds 25 mei 2018 is de zogenaamde AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht. 

Ook voor onze vereniging is een Privacyverklaring opgesteld.  Ook deze is in te zien op onze 

onvolprezen site. 

Een terugkerend probleem is het vinden van voldoende vrijwilligers. Vooral de bezetting van de 

verschillende commissies vormt een nijpend probleem.  

 

Andries Barla, voorzitter 

 

  



Jaarverslag Technische Commissie 2017-2018 
 
 
Mijn laatste jaarverslag als voorzitter van de TC. Het is klaar. Na 4 jaar mag iemand anders het stokje 
overnemen en zijn of haar ideeën uitwerken samen met de overige TC leden en onze groep trainers. 
Ik kijk met een positief gevoel terug op mijn periode als voorzitter. De doorstroming van jeugd naar 
de senioren loopt goed en ook zijn er trainers aangetrokken met prima volleybalkennis om onze 
leden verder te laten groeien. Natuurlijk kunnen er zaken ook anders. We blijven een vereniging die 
het moet hebben van vrijwilligers, we zijn geen bedrijf. We doen dit naast ons werk en gezin omdat 
we hart hebben voor ons cluppie. Er het beste uit willen halen. Er samen wat leuks van willen maken 
zowel op als naast het volleybalveld.  
 
Resultaten 
Na een goed seizoen mocht dames 1 het kampioenschap binnen halen in de derde divisie en komt 
nu uit in de landelijke tweede divisie! D2 en D3 beide handhaving in de promotieklasse. D4 en D5 
helaas  net geen promoties naar hogere klassen. Aan de herenkant behaalde Heren 1 een nette 2e 
plek en H2 en H3 in de middenmoot. 
Bij de jeugd zijn de resultaten uiteenlopend. Teams die het moeilijk hebben gehad, maar ook teams 
die bovenin meegedraaid hebben en net geen kampioenschap mochten vieren. Een plek in de 
meisjes B Topklasse (!) waar de Flashmeiden het zwaar hebben gehad, maar veel geleerd. 
Bij de mini’s wederom kampioenen in de winter- en zomerperiode. AL met al een seizoen wat 
eindigt aan de positieve kant van de streep. 
Daarnaast is er bij de plaatsingstoernooien bij de meisjes C en A de Topklasse wederom gehaald, 
waar wij heel blij en trots op mogen zijn. 
Helaas hebben we ook van een aantal leden afscheid genomen, Maar daarentegen hebben we 
gelukkig ook nieuwe leden mogen verwelkomen. Onze recreantengroep loopt erg goed en barst uit 
zijn voegen qua aantal. De CMV jeugd blijft doorstromen en we hebben dit seizoen weer een 
jongens C-team. 
 
 
Materiaal 
Weinig nieuws op materiaal gebied. Het ballensysteem werkt, maar vraagt wel aandacht van de 
gebruikers/leden.  Daarom de opmerking of men goed naar de nummers wil kijken die in de team 
tas horen. Maar ook naar de ballen in de sporthal. Zorg dat het team na jou ook kan starten met de 
juiste ballen. Shirts zijn allemaal weer geregeld. Daarnaast is de club gestart met het terugbrengen 
van het donkerblauwe (navy) broekje bij de wedstrijden. Flash heeft als clubkleuren rood-wit-navy 
blauw (zie vorige nieuwsbrieven). 
 
 
Trainers 
We hebben na een flink aantal jaren afscheid genomen van Hemmo de Vries en ook Jasper Vos is 
gestopt bij Flash. Voor jullie bij deze nogmaals dank voor jullie inzet. 
Danielle Gorens heeft zich weer aangemeld als trainer en Ellen de Jonge heeft aangeboden ons 
trainerscorps te willen helpen.  Daarnaast kunnen we rekenen op aardig wat assistenten bij de C-
jeugdtraining en CMV. Hiervoor allen dank. 
We hopen dit lopende seizoen trainers intern verder op te leiden zodat we een in de toekomst de 
teams allemaal een trainer kunnen blijven bieden. 
 
 
  



TC bezetting 
Er zijn kleine wijzigingen geweest in de TC. Saskia de Wit is gestopt. Daarnaast is Frank Boxem 
gestopt als scheidsrechters coördinator. Saskia en Frank, bedankt voor de tijd en inzet die jullie 
hebben getoond! Gelukkig hebben we in Luuk Vegter een opvolger gevonden voor Frank en heeft 
Nermin Cosovic zijn expertise aangeboden om de TC met een andere kijk te ondersteunen. Zittend in 
de TC zijn op dit moment: Carin Houwing, Harry Gorens, Maureen Kaldijk, Ellin Frericks, Luuk Vegter , 
Marjon Sanders en Nermin Cosovic, met voorzitter Leonie Kuperus. 
  
 
Scheidsrechters 
Er is geen cursus geweest voor nieuwe scheidsrechters. 
 
 
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. 
Er wordt jaarlijks rond nov/dec een gesprek gehouden met de teams vanuit onze 
vertrouwenspersoon zodat onze leden weten wie dit is en als er iets is, de stap wat kleiner is. 
 
 
Toekomst 
In het seizoen 2018-2019  is er wederom gestart met trainingen in samenwerking met de Winkler 
Prins. Iedereen die zich wil inzetten om zichzelf te verbeteren is welkom bij deze trainingen (wel een 
maximum aantal i.v.m. zaalruimte). Daarnaast is een andere koers ingezet met trainingen bij de CMV 
en C-jeugd. We hopen dat dit in de jaren die volgen zijn vruchten zal afwerpen en de kinderen door 
een verbeterde motoriek makkelijker zullen kunnen sporten/volleyballen en daardoor veel plezier in 
het bewegen/sporten houden.  
Daarnaast merken we dat de herenkant van onze vereniging het moeilijk heeft met de bezetting. De 
spoeling wordt en is dun. Nieuwe aanwas van jongens is al jaren een wens van Flash, maar komt 
maar moeizaam van de grond. 
 
 
Slotwoord 
Ik bedank een ieder die mij en de TC in de afgelopen seizoen op welke manier dan ook heeft 
bijgestaan en geholpen om onze mooie volleybalvereniging tot een vereniging te maken 
 
 
Namens de TC 
Leonie Kuperus, voorzitter 
 

  



Jaarverslag sponsor commissie 2017-2018 
 
De sponsorcommissie heeft een verloren jaar gehad.  Zo stopten vorig jaar al een aantal 
commissieleden door persoonlijke omstandigheden en bleef Marco Stoel als enige in de commissie. 
Johan Gritter en Bert Huisman hadden zich aangeboden Marco te helpen. Echter in de loop van het 
seizoen heeft Marco plotseling aangegeven, te stoppen als voorzitter. Vanaf dat moment heeft Bert 
de lopende zaken overgenomen. Binnen de vereniging zijn we opzoek gegaan naar een vervanger en 
nieuwe leden. Echter alleen Meindert Sjoerdsma heeft zich bereid getoond zaken voor de commissie 
te gaan doen. Echter de commissie is daarna niet eenmaal compleet bijeen geweest. 
 
Van een actieve sponsorcommissie is dus geen sprake, naast de werkzaamheden als penningmeester 
en een drukke baan, is een actieve deelname aan de sponsorcommissie geen optie. Het afgelopen 
jaar hebben we gekeken hoe het loopt met de bedachte sponsor pakketten, en het blijkt dat er vaak 
ook sponsoren zijn, die een maatoplossing willen. Hierdoor gebruiken we de bestaande pakketten 
als leidraad en kan de sponsor zijn wensen aangeven, en kijken wij wat mogelijk is.  
 
Moekotte is hoofdsponsor van  Dames 1 en Heren 1  zij spelen in de shirts en broekjes van 
Moekotte. Daarnaast is Koning verhuizingen een grote sponsor en spelen zowel Heren 2 als jongens 
A1 in de shirts van Koning.  
 
Ook Witting Installaties heeft het afgelopen jaar zich als een actieve sponsor getoond. 
 
Binnen de vereniging zal er kritische gekeken moeten worden naar de kosten die gemaakt worden 
om de teams te laten spelen in sponsorshirts. Uiteindelijk moet er ook nieuwe shirts worden gekocht 
als een sponsor stopt terwijl deze misschien nog wel een jaar mee kunnen.  
  
De  laatste taak die dit seizoen door Bert zal worden opgepakt, is het contract maken voor een 
nieuwe leveranciers.  Het contract met EM Sporting loopt af, hiervoor zal de sponsorcommissie  met 
EM Sporting en een aantal nieuwe leveranciers  om de tafel gaan. En kijken met wie we de komende 
jaren verder gaan. 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Bert Huisman. 

  



Jaarverslag Commissie Promotie en Activiteiten Flash Veendam 2017-2018 

 

Samenstelling Activiteitencommissie:  

Het afgelopen seizoen is er e.a. veranderd in de samenstelling van de AC. Angela heeft ons verlaten 

i.v.m. haar nieuwe functie als secretaris van Flash.  Hiervoor kregen we 2 nieuwe leden Kim Witting 

en Margreeth Kulac. Inmiddels heeft Margreeth alweer afscheid van ons genomen.  

Commissie Promotie en Activiteiten bestond het afgelopen seizoen uit Detty Uil, Josien Lamain, 
Roelof Boiten,  Kim Witting, Margreeth Kulac  en  Renate Beekman.  
Tijdens activiteiten hebben we diverse keren een  beroep op hulp ouders  gedaan.  
 
________________________ 

Activiteiten 2017-2018 

Presentatie dag 
 
Het was een drukke, gezellige, geslaagde dag.  
 

o We hebben een verloting georganiseerd, dit was een groot succes. 
______________________ 
  
Sintactie 

o De mini’s hebben Pietentraining gehad met 2 pieten. 
o Na afloop hadden we Pietendisco bij Sportplein, er waren 39 mini’s. 
o We hebben een  tribune verkoop gehad met pepernoten.  

 _________________________ 
 

Decemberverkoop 
 

o We hebben een verkoop georganiseerd met suikerbroden en krentenbroden.   
____________________________ 
 

Kerst Beachvolleybal toernooi voor ABC en oudere jeugd 
 

o We zijn in de laatste week van december met onze A,B,C en jeugd tot 18 jaar naar de 
Blauwestad Hoeve in Midwolda geweest. 

o Hier hebben we met 25 jeugdleden beach volleybal gespeeld. 
o De jeugd heeft gesmuld van oliebollen en andere lekkers.  
o Het was koud maar we hadden het erg  gezellig! 
o Helaas waren de eigenaars niet zo gezellig en was het eten koud . 

 
______________________________ 

 
Nieuwjaarstoernooi 

o Tijdens de Nieuwjaarstoernooi hebben wij voor Nieuwjaarsrolletjes met slagroom 
gezorgd. 



 
Volleyballen met ouderen 

 
o In januari zijn we met 15 mini’s naar de Meander geweest. We hebben daar met ballonnen 

gevolleybald en spelletjes gedaan. Zowel de mini’s als de ouderen hebben genoten.  

 
Carnaval 
 

o De mini’s hebben een ouderkind training gehad met als thema carnaval. 
o Deze training was een succes! 
o Zowel ouders als kinderen kwamen in de mooiste outfits trainen.  
o Na afloop hebben we met de 31 mini’s carnaval gevierd bij Sportplein. 

 
_________________ 
 

Paasactie 

o We hebben wederom paaseitjes verkocht , zowel door de kinderen als op de tribune. 
o De mini’s mochten eieren verven, er waren 29 kinderen. 
o Er waren 2 paashazen aanwezig in de hal. 
o De geverfde eieren mochten op zondag in de Heemtuin worden gezocht. Hierbij waren maar 

liefst 34 mini’s met broertjes en zusjes aanwezig. Na afloop hadden we een kampvuur met 
marshmallows en hebben we liedjes gezongen.  
_____________________________ 

 

Eindfeest thema Hollywood 

o Voor de mini’s hadden we een leuke middag georganiseerd met karaoke enz. Helaas hadden 
zich erg weinig kinderen opgegeven (9)waardoor we dit hebben afgeblazen. Voor de 
kinderen die zich wel hadden opgegeven hebben we een luchtkussen neergezet en hadden 
we reuze ballonnen. De reuze ballonnen waren een groot succes! De kinderen waren erg blij 
met de ballonnen, en het was erg leuk om te zien hoe ze er mee speelden in de grote hal. De 
reden waarom er weinig kinderen waren had denken wij met communicatie te maken. 
Doordat wij vaak met briefjes werken kijkt men niet meer op het prikbord. Wij 
communiceerden het afgelopen seizoen via het prikbord en via social media. 

 
o Voor de ABC jeugd hebben we een filmavond georganiseerd. Maar liefst 31 jeugdleden zaten 

in de Sorgvliethal achter de schermen naar een film te kijken. Bij binnenkomst hadden we 3 
verschillende films op posters aan de muur, doormiddel van een sticker te plakken mocht de 
jeugd zelf een film kiezen. De film met de meeste stickers werd gedraaid.  

_____________________________ 

 

Jeugdweekend 

o Dit seizoen zijn we naar de Klonie in Ellertshaar geweest.  
o Er waren 58 jeugdleden mee. 
o Thema was “Flash goes Splash”. 
o Al maanden vooraf waren de kinderen op allerlei verschillende manieren druk bezig om geld 

te verzamelen zodat ze met speciale bussen naar Ellertshaar konden reizen. En het is ze 



gelukt!! Het geld was binnen! Helaas ging het met de bussen anders dan gepland, maar het 
was een zeer geslaagd weekend! 

________________________________ 

 

Avondvierdaagse 

o We hebben wederom de avondvierdaagse gelopen.  
o Iedere avond zijn alle leden voorzien van drinken/ijsje met iets lekkers. 
o Op de avond van de intocht liepen alle leden in Flash shirts en in volleybal outfit.  
o Alle leden werden voorzien van een rode helium ballon,  en de Flashvlag maakte het weer 

compleet voor een perfecte uitstraling.  
 
__________________________ 

 

Mini van de week 

o Bij thuiswedstrijden hebben we 1  of 2 mini’s van de week. 
o 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.  
o Sponsor: Eenmalige betaling 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  

 

 

  

mailto:Ideeenbusflash@gmail.com


Jaarverslag  secretariaat 2017-2018 
 
Het bestuur was aan het begin van het seizoen 2017-2018 als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:      Andries Barla 
Secretaris:      Angela Lutjeboer-Bekkering 
Penningmeester interim:   Bert Huisman 
Bestuurslid Technische zaken:    Leonie Kuperus- Stoppels 
Bestuurslid Promotie en Activiteiten:   Detty Uil- Wollinga 
Sponsorcommissie:     vacant  
 
Nevenfuncties 
Ledenadministratie:     Hillegonda Kruid 
Wedstrijdsecretaris:     Carin Houwing- Nagtegaal 
Vertrouwenspersoon:     Detty Uil-Wollinga 
Beheer website:     Angela Lutjeboer-Bekkering 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaar om de 6 weken vergaderd. 
 
Angela Lutjeboer, secretaris   
 
 

Jaarverslag Pr /website commissie 2017-2018 

We zijn in seizoen 2017-2018 begonnen met de website te updaten. Het streven is om “het wel en 
wee” van de vereniging bij te houden en alle activiteiten zo snel mogelijk online te krijgen, zowel op 
de website als op Facebook/instagram. Ook worden er geregeld wedstrijdverslagen geplaatst op de 
website.  

Ieder 6 weken ontvangen alle  leden en sponsoren een nieuwsbrief. Het bestuur en de verschillende 

commissies leveren informatie aan die worden  verwerkt in de nieuwsbrief, maar in principe kunnen 

alle leden zijn of haar woordje doen via de nieuwsbrief.  

 

Angela Lutjeboer,  coördinator website en nieuwsbrief 

 


