
Jaarverslag seizoen 2018/2019 
Over de gehele lijn was afgelopen seizoen een goed seizoen. Het hoogtepunt was natuurlijk het 
kampioenschap van Dames 5 en hun verdiende promotie naar de 2e klasse. Een van de 
dieptepunten was de degradatie van Dames 1 naar de 3e divisie. Aankomend seizoen zal de groep 
deels verjongd worden en een andere trainer op Dames 1 komen. Hopelijk vinden zij snel de weg 
terug naar de 2e divisie. Daarnaast zien we bij veel damesteams jonge speelsters spelen, een groot 
compliment voor onze jeugdopleiding. Ook is het leuk om te zien dat de jongenslijn steeds meer 
vorm krijgt en dat we jongens kunnen stimuleren om te (blijven) volleyballen.  
 
In verband met Het Veilig Sportklimaat is er ook dit seizoen weer in stap gezet in de vorm van een 
verplichte VOG voor trainers. Wij zijn erg blij dat alle trainers hier aan mee hebben willen werken en 
zo het veilig sportklimaat nog verder te implementeren in de vereniging. 
 
Helaas blijft het vinden van vrijwilligers erg lastig. Het vinden van vrijwilligers voor verschillende 
commissies blijft een groot probleem. 
 
Andries Barla & Bjarne Schut 
 

  



Jaarverslag commissie technische zaken 2018-2019  
Zoals zo vaak, 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 er weer wat 

moois van weten te maken.  

Resultaten teams 

Heren 1, 2 en 3 hebben zich allen gehandhaafd in respectievelijk de 3e divisie, de 1e klasse en de 2e 

klasse.  Bij dames 1 was van tevoren wel gerekend op een moeilijk seizoen na de promotie naar de 

2e divisie. Helaas heeft dit onmiddellijk geleid tot een degradatie naar de derde divisie. Ook dames 2 

heeft een moeilijk seizoen gekend waarbij er via de PD wedstrijden toch nog handhaving in de 

hoofdklasse is gerealiseerd. Dames 3 en dames 4 hebben het prima gedaan, deze teams eindigden 

net buiten de promotie mogelijkheden naar boven. D5 werd het succesverhaal van dit seizoen en 

een typisch voorbeeld van hoe je vanuit tegenslag een team kunt vormen dat tenslotte vol 

overtuiging de promotie pakt. Volgend jaar zal dit team dus in de 2e klasse opereren.  

Bij de jeugd zijn de resultaten uiteenlopend. JA (1e klasse) heeft het keurig gedaan. MA1 (topklasse) 

en MB1 (hoofdklasse) hebben het hele jaar lastig gehad en eindigden in de onderste regionen. C1 

(topklasse) presteerde in de eerste helft uitstekend waardoor ze in de winnaarspoule werden 

geplaatst voor de tweede helft van de competitie. C2, C3 en C4 hebben een zeer leerzaam jaar 

gehad in de eerste klasse. Voor velen was het de eerste keer op een groot veld en dat is altijd 

wennen maar ze hebben het goed gedaan! 

Bij aanvang van het seizoen hadden de meeste mini teams het heel lastig. Er was gekozen voor een 

iets andere opzet waarbij het niveau van de tegenstanders voor de meeste teams toch wat te hoog 

lag om echt tegenstand te kunnen bieden. Wel hebben de mini’s weer heel veel geleerd en is de 

aanwas van mini’s nog steeds goed te noemen. 

Materiaal  

 In het afgelopen seizoen zijn er kleine reguliere aanschaffingen geweest. Alle teams hebben een 

teamballentas met `nieuwe` ballen ontvangen. Voor aanvang van het huidige seizoen zijn ook alle 

oude ballen vervangen die nog in de Parkstadhal als veldballen gebruikt werden. Nogmaals een 

oproep om goed te kijken naar de balnummering en tassen voor het opruimen. Er komen nogal eens 

ballen in een verkeerde tas terecht. Wees zuinig met materiaal. Qua shirts was het afgelopen 

seizoen rustig. De seizoenen hiervoor is er veel geïnvesteerd waardoor we even vooruit kunnen.  

Met ingang met het huidige seizoen heeft dames 2 nieuwe shirts mogen ontvangen met sponsoring 

Oldenburger Fritom. 

Trainers  

Er zijn ook dit jaar weer wijzigingen in ons trainerscorps. Aan het einde van dit seizoen zijn er  

trainers gestopt. We willen Jan Pot (H1), Ineke Mik (D2) en Koos van Delden (A1 en B1) bedanken 

voor hun inzet als trainer. Henk Koops heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor Dames 1 

maar hij zou wel graag een trainersrol binnen Flash willen blijven vervullen. Met ingang van het 

nieuwe seizoen is hij verantwoordelijk voor dames 2 en meisjes A1.  Anghel Lorincz, vorig jaar 

assistent trainer van Sudosa heren 1 (topdivisie) zal dames 1 gaan leiden in de 3e divisie. Harry 

Gorens blijft verantwoordelijk voor dames 3 en Leonie Kuperus gaat zich storten op dames 4. 

Werner Kruid, vorig jaar ook trainer van het succesvolle dames 5 blijft ook dit seizoen deze dames 



begeleiden. Bij de heren moest ook een nieuwe trainer gevonden worden voor het vlaggenschip. 

Vincent Schutten, al een aantal jaar trainer van Heren 3 zal deze taak gaan vervullen. Hij zal 

daarnaast ook Jongens A voor zijn rekening nemen. Andries Barla blijft trainer van Heren 2 en Harry 

Gorens neemt de trainersrol bij Heren 3 over. 

Bij de meisjes zal Nermin Cosovic wederom de mini’s gaan begeleiden evenals de C1, C2, B2 en B3. 

Hij geeft daarbij training in de hele zaal en wordt daarbij ondersteund door een aantal assistent 

trainers. Een fijne ontwikkeling binnen de club. Assistent trainers kunnen op die manier goed 

begeleid worden in het geven van training zodat ze eventueel op een later moment zelfstandig hun 

gang kunnen gaan. Danielle Gorens (vorig jaar B2) en Annelieke van den Hoorn geven training aan B1 

en Hendrik Karssiens doet dit voor B4. Ten aanzien van de jongens is er een positieve ontwikkeling 

aan de gang. TC lid Werner Kruid, vorig jaar trainer (samen met Vincent) van JA heeft er afgelopen 

seizoen welhaast eigenhandig voor gezorgd dat er een JC is bijgekomen. Hij geeft deze jonge 

mannen dit jaar ook training en de start van de competitie is veelbelovend. Raymond Tap geeft 

daarnaast de mini jongens training en Werner Kruid combineert de mini jongens ook eens per week 

met de JC. Een zeer positieve ontwikkeling aangezien jongens en volleybal een lastige combinatie 

kan zijn.  

TC bezetting  

Zittend in de TC bij aanvang van het seizoen zijn Harry Gorens, Maureen Kaldijk, Ellin Pelgrim, Luuk 

Vegter en Marjon Sanders met voorzitter Carin Houwing-Nagtegaal. In de loop van dit seizoen is 

Marjon Sanders gestopt en zijn Jessica Lamain, Werner Kruid en Claudia van der Zwaag 

(wedstrijdsecretaris) toegetreden tot de TC. Dit lijkt een gezonde basis echter, na 1 november 2019 

stoppen Ellin Pelgrim, Luuk Vegter en Carin Houwing-Nagtegaal met de TC. Momenteel zijn we dan 

ook aan het kijken hoe we dit kunnen opvangen. 

Scheidsrechters  

Om de drempel voor leden om te gaan fluiten zo laag mogelijk te maken, heeft de NEVOBO besloten 

om verenigingsexperts aan te stellen. Dit zijn leden binnen de club die speciaal opgeleid zijn om 

leden op te leiden tot scheidsrechter. Dit heeft als groot voordeel dat je een scheidsrechters cursus 

gewoon bij je eigen club kunt volgen. Bjarne Schut, Koos van Delden en Leon de Beij hebben voor 

Flash de titel verenigingsexpert gehaald. Zij hebben de koe onmiddellijk bij de hoorns gevat en 

hebben voor alle leden eind vorig seizoen een opfriscursus gegeven waardoor we in 1 klap  49 

gekwalificeerde scheidsrechters rijker waren. Een mooie opbrengst waarmee we voor de jeugd- en 

lagere seniorenteams (tot en met de 1e klasse) voorlopig genoeg scheidsrechters voor handen 

hebben om aan te stellen bij thuiswedstrijden. Aan de andere kant blijft het een probleem om voor 

de hogere niveaus genoeg gekwalificeerde scheidsrechters te kunnen leveren aan de bond. Om de 

drempel om op een hoger niveau te fluiten te verlagen staat de Nevobo nu toe dat scheidsrechters 

voor de eigen vereniging en in de eigen sporthal kunnen fluiten. Om ervoor te zorgen dat onze 

hoogste teams op hun competitieniveau kunnen blijven spelen moeten er scheidsrechters bij komen 

die hoger (op VS3 niveau) willen fluiten. Dus ben of ken jij iemand die dit wil gaan doen? Laat het 

weten! Mocht dit niet genoeg opleveren, dan zal de club gedwongen worden om de hoger spelende 

teams te verplichten een scheidsrechter te leveren. Dit kan betekenen dat er binnen een team een 

aantal mensen een cursus gaan doen of dat deze teams van buitenaf een scheidsrechter moeten 

gaan benaderen om voor hun de wedstrijden te fluiten.  



Jaarverslag sponsorcommissie 2018/2019 
De sponsorzaken zijn in het seizoen 2018/2019 weer enthousiast opgepakt door Detty Uil, Johan 

Gritter en Meindert Sjoersma. De pakketten zijn allemaal gereviewd en zonodig aangepast en er zijn 

wat extra sponsoren bij gekomen. Ook de vrienden van Flash heeft vorm gekregen met inmiddels 

zeker 30 leden. 

Helaas heeft Detty in 2019 aangegeven te stoppen met de sponsorcommissie. Marco Stoel is weer 

toegetreden in de sponsorcommissie en neemt tevens deel binnen het bestuur namens de 

sponsorcommissie. 

Met EM Sporting is afgesproken dat, ondanks het aflopende contract, de samenwerking met een 

jaar wordt verlengd. De lopende zaken wat betreft shirts etc. kan zo zonder probleem doorgaan en 

de sponsorcommissie heeft zo de tijd zich te beraden wat ze na dit jaar gaan doen wat betreft de 

leverancier van de kleding. Er zijn al oriënterende gesprekken gevoerd met verschillende partijen. 

Speerpunt voor het komende seizoen zullen de shirts met sponsoren gaan worden. Gaan we door op 

dezelfde wijze of gaan we over op sublimatieshirts? Gaan we werken met 1 shirtsponsor per team of 

gaan we 1 shirt met verschillende sponsoren maken? Wordt het een sublimatieshirt of gewoon 

bedrukte shirts? Al deze ideeën zullen in een beleidsstuk gezet worden waarbij alle partijen een 

inbreng zullen krijgen, zoals leden en sponsoren. 

 

Namens de sponsorcommissie, 

Marco Stoel  



Jaarverslag Commissie Promotie en Activiteiten Flash Veendam 2018-2019 

Samenstelling Activiteitencommissie 

Het afgelopen seizoen is er e.a. veranderd in de samenstelling van de AC. Begin van het seizoen is  
voorzitter Detty Uil gestopt. Josien Lamain heeft het voorzitterschap overgenomen. Daarnaast zijn 
dit seizoen Leonie Kuperus en Daniëlle Gorens toegevoegd aan de AC. Overige AC leden waren dit 
seizoen Roelof Boiten,  Kim Witting, Renate Beekman. 
 

Communicatie 

De AC is overgestapt op meer communicatie vanuit email/ WhatsApp en sociaal media. Ook voor de 
opgave wordt er weinig gebruik gemaakt van papier, maar meer online opgaves. Voor de AC werkt 
dit erg prettig en scheelt veel werk in de organisatie. 
Wel is de conclusie dat vooral voor de mini’s en jonge C&B jeugd papieren flyers met de komende 
activiteiten ook nog verspreid moet worden om activiteiten onder de aandacht te brengen. Deze 
doelgroep is (nog) niet voldoende actief op WhatsApp en sociaal media. 
________________________ 

Activiteiten 2018-2019 

Startweekend 

Het startweekend is in een ander jasje gestoken. Er wordt geprobeerd om meer interactie/binding 
tussen de verschillende teams te creëren. De €2000,- euro van het koopjesdrogisterij is gebruikt om 
extra activiteiten buiten de sporthal voor onze leden en familieleden te organiseren. Ook werd er 
een ontbijt verzorgd en was er als afsluiting een lopend buffet voor alle leden en familieleden. 
Daarnaast is er een wedstrijd uitgeschreven welk team zich het leukste op sociaal media zou 
presenteren. Er kon 2x€75,- gewonnen worden. Een prijs voor de meeste likes en een gekozen 
winnaar door het bestuur. Dames 5 en een miniteam gingen er met de winst vandoor.  
 

Sintactiviteit 

Deze miniactiviteit bestond uit Pietengym en een disco met spelletjes bij Sportplein. Als afsluiter 
kregen de mini’s nog een patatje met een snack. Er werd gebruik gemaakt van drie pieten via Hoi 
Pippeloi. Zo’n 40 mini’s hebben deelgenomen aan deze activiteit. 
Tevens is bij een thuiswedstrijd in deze periode een tribuneverkoop geweest met pepernoten om 
deze activiteit te bekostigen. 

Albert Heijn actie 

Bij de AH Autorama was in oktober/november een verenigingsactie waar je als sportclub een leuk 
bedrag mee kon winnen. Via boodschappen doen verkreeg men vouchers. De club met de meeste 
vouchers ontving het meeste geld. 
Flash heeft tijdens deze actieweken een inzamelingston op de tribune gezet en veel promotie 
gemaakt via sociaal media. Daarnaast heeft Flash flink uitgepakt met de zaterdag Flash dag waarbij 
onze leden in de winkel hebben geholpen (boodschappen inpakken, spiegelen in de winkel, karren 
naar binnen brengen enz.). 
Uiteindelijk heeft Flash de meeste vouchers binnen gehaald en heeft een mooi geldbedrag gekregen. 

Kerstactie 

Met kerst zijn suikerbroden en krentenbroden van Bakker Meijer verkocht.  
 
 
 



Filmavond 

Voor de ABC jeugd is er een filmavond georganiseerd. Er waren wat technische problemen bij 
aanvang van de film. Hierdoor verliep de avond iets anders, maar was voor de aanwezige leden wel 
een succes. Er waren bij de activiteit vnl. B-C leden aanwezig. Er waren geen leden van de A-jeugd. 
De AC trekt hieruit conclusie dat er voor deze leeftijdsgroep iets anders georganiseerd moet worden. 
 
 

Spelletjesavond/Klaverjassen 

Sportplein verzorgt de laatste seizoen het klaverjassen binnen Flash. De AC is van mening om jonge 
jeugd te trekken op deze avond er meer spelletjes bij te betrekken. Zo worden er een 5 a 6 spelletjes 
aangeboden voor leden om te doen op deze avond. De klaverjassers vonden het een leuke 
aanvulling. 

Week van het Sportplezier 

De AC heeft de mini’s een Levend ganzenbord spel aangeboden. 
De AC heeft samen met meisje B1 het spel begeleid tijdens de minitraining.  

Poiesz actie 

Flash heeft deelgenomen aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Er konden via boodschappen en 
actieproducten munten verzameld worden bij de Poiesz. Hoe meer munten, hoe meer geld je 
ophaalt voor de vereniging. Daarnaast heeft elke vereniging een zaterdag in de winkel waarbij je je 
club mag promoten om meer munten op te halen. Bij deze dag zijn er verschillende jeugdleden 
ingezet. Met als deze inspanningen is een leuk bedrag opgehaald.  
Flash heeft vervolgens op het Poiesz Jeugd Sponsor Gala de cheque opgehaald samen met een 
aantal leden die hebben geholpen op de zaterdag in de winkel. 

Mixtoernooi 

Er is rond Pasen een mixtoernooi georganiseerd voor alle senioren, recreanten en A  en B jeugd. Aan 
dit toernooi is gelijk een scheidsrechters cursus gekoppeld, de scheidsrechters die opgeleid werden 
konden tijdens het toernooi oefenen.  

Paas activiteiten 

Jeugd naar ouderen 
Voor Pasen zijn de mini’s op bezoek geweest bij zorggroep Meander. De activiteiten: paaseieren 
verven, volleybal, bowlen, ballon hooghouden stonden op het programma. De AC is van mening dat 
Flash op deze manier ook iets toevoegt aan de maatschappij.  

Paaseieren zoeken 

Zo’n 20 mini’s hebben op de zondag voor Pasen eieren gezocht in de Heemtuin. Voor de winnaars 
waren er prijsjes te verdienen. Ook broertjes en zusjes en ouders waren van harte welkom om te 
helpen zoeken en er een gezellige ochtend van te maken. Tevens is er na het eieren zoeken een 
vuurtje gestookt en werden er marshmallows geroosterd. 

Eindfeest 

Organisatie was dit jaar in handen van Dames 5. Als thema hebben zij gekozen voor Lets Go Back to 
the 80’s. Alle leden en aanhang zijn welkom om het seizoen gezamenlijk af te sluiten bij de laatste 
thuiswedstrijddag. Opvallend was de hoge opkomst. Van dames en heren teams, recreanten tot 
jeugdteams waren aanwezig.De AC heeft in dit zelfde thema voor het mini-eindfeest opgepakt met 
een bingo. 
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de verschillende prijssponsoren. Het leukste outfit in het 
thema ontving een prijsje. 



 

Jaarverslag secretariaat 2018 - 2019 
Het bestuur was aan het begin van het seizoen 2018- 2019 als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:      Andries Barla (aftredend) 
Aankomend voorzitter (o.v.b ALV 2019): Bjarne Schut 
Secretaris:      Angela Lutjeboer-Bekkering 
Penningmeester:     Erik Kuperus  
Bestuurslid Technische zaken:   Carin Houwing – Nagtegaal (na 1 -11-2019 vacant)  
Bestuurslid Promotie en Activiteiten:   Josien Lamain 
Sponsorcommissie:     Detty Uil (tot 1 mei 2019) 

Marco Stoel (vanaf 1 mei  2019)  
 
 
Nevenfuncties 
Ledenadministratie:     Hillegonda Kruid 
Wedstrijdsecretaris:     Claudia van der Zwaag 
Vertrouwenspersoon:     Detty Uil (tot 1 mei 2019), daarna vacant.  
Beheer website:     Angela Lutjeboer-Bekkering 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaar om de 6 weken vergaderd. 
 
Angela Lutjeboer, secretaris 
 

Jaarverslag Pr/website commissie 2018-2019 
In seizoen 2018-2019 hebben we de website verder uitgebreid. Uit de cijfers blijkt dat er nog veel 
gebruik wordt gemaakt van de website.  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 van de website en nieuwsbrief 


