
Jaarverslag 2019-2020 
Afgelopen seizoen is een bewogen seizoen geweest, met een onverwachts einde. Het seizoen zijn we 
als vereniging met elkaar goed en leuk begonnen, er werd getraind, er werden wedstrijden gespeeld 
en als hoogtepunt speelde Samen. Lycurgus een oefenwedstrijd in de Parkstadhal. Tijdens het 
seizoen hebben we veel mooie, leuke en spannende wedstrijden mogen zien in de sporthal. 
  
Helaas is er door het coronavirus een vroegtijdig einde gekomen aan het seizoen. Dit heeft ook 
sportief gezien consequenties gehad voor de vereniging. Dames 1 en 2 zijn helaas gedegradeerd, 
maar het goede nieuws is dat dames 4 uiteindelijk beloond is na een knap seizoen met de promotie 
naar de 1e klasse! 
  
Vanuit de jeugd zien we veel jongens en meiden doorstromen en dat is een positief teken, grote 
complimenten aan onze jeugdopleiding. Het is daarnaast leuk om te zien dat er steeds meer jongens 
gaan volleyballen en dat we aankomend seizoen zelfs een heren 4 hebben! 
  
De aankomende maanden zullen lastig blijven, hoe gaan we als vereniging om met het coronavirus, 
hoe gaat de competitie vorm krijgen en wat kunnen we binnen de geldende regels. Het belangrijkste 
is gezond te blijven en dat we ons aan de regels blijven houden. Op die manier kunnen we met z’n 
allen blijven sporten. 
  
Bjarne Schut, voorzitter  

  



Jaarverslag Technische Commissie 2019-2020 

 
Het seizoen 2019-2020 was in vele opzichten een bewogen seizoen. Een seizoen met ups en downs. 
Een seizoen met kampioenen en helaas ook met degradaties. Daarnaast was het ook nog eens het 
seizoen waarin voor velen van ons het onmogelijke gebeurde. In maart 2020 werd de competitie 
stilgelegd en vervolgens vervroegd afgesloten vanwege Corona.  
 

Resultaten 

Na een degradatie uit de tweede divisie in het seizoen 2018-2019 mocht dames 1, met een geheel 
vernieuwd en verjongd team uitkomen in de derde divisie. Helaas bleek het niet voldoende en 
degradeerde dames 1 naar de promotieklasse. Ook dames 2 kende een zwaar seizoen en 
degradeerde uiteindelijk naar de 1e klasse. Dames 3 had een stabiel seizoen en draaide met de top 
van de promotieklasse mee. Promotie was uiteindelijk iets teveel van het goede. 
Ook dames 4 kende en uiterst stabiel seizoen. De dames draaiden het hele seizoen in de top mee, 
met het kampioenschap en een promotie naar de 1e klasse als gevolg. Dames 5 wist zich keurig te 
handhaven in de 2e klasse. 
 
Heren 1 wist zich te handhaven in de derde divisie. De heren startten dit seizoen met Vincent 
Schutten als trainer/coach. In goed overleg heeft Vincent halverwege het seizoen besloten om alle 
energie op de jonge jongens van H4 te zetten. Gelukkig duurde de zoektocht naar een nieuwe 
trainer/coach niet lang en als snel werd Patrick Horlings bereid gevonden het stokje over te nemen. 
We hebben met Patrick een jong enthousiaste heren trainer in ons midden. H2 en H3 waren net zo 
stabiel als voorgaande jaren en eindigden keurig in de middenmoot. 
Bij de jeugd zijn er wisselende resultaten geboekt. Teams die het moeilijk hebben gehad maar ook 
teams die bovenin hebben meegedraaid en om het kampioenschap hebben gestreden. 

Voor het eerst dit jaar was de jeugdcompetitie opgedeeld in 2 helften. De 1e helft bestond uit een 
competitie met 6 teams en door de eindstand in december kan je eventueel promoveren of 
degraderen naar een andere klasse voor de 2e helft van de competitie. 

Meisjes C1 is kampioen geworden van de 1e klasse, hierdoor mochten ze in de 2e helft beginnen in 
de hoofdklasse. Een mooi resultaat van de meiden. 

Meisjes A1 en B2 zijn 2e geworden in de hoofdklasse en hierdoor konden zij de 2e helft beginnen in de 
topklasse. Dit was een flinke uitdaging! 

Meisjes B1 zijn de 2e helft in de hoofdklasse gebleven. 

Meisjes B3, B4 en C2 hebben het seizoen goed gepresteerd in de 1e klasse. 

Bij de mini’s waren er wederom kampioenen in de winterperiode. 

Bij jongens C lopen nu 8 gemotiveerde jongens rond die al een hecht team aan het worden zijn. Juist 
in een periode waarin het herenvolleybal hard krimpt, is een volledig jongens C team op de been 
kunnen brengen een unieke prestatie. Voor de mini-jongens is het een herhaling van vorig seizoen. 
Er wordt tijdens de trainingen hard gewerkt en het niveau van de jongste mannen groeit gestaag! 

 
Verder heeft Flash met 4 teams meegedaan aan het NOJK. Hiervan hebben 3 teams namelijk de A, B 
en D meiden zich geplaatst voor de 2e ronde in februari. Dat is een erg goed resultaat. 

Daarnaast hebben de D meisjes zich net niet geplaatst voor de eindronde maar ze hebben laten zien 
dat Flash trots op hen mag zijn. 



Al met al een seizoen wat eindigt aan de positieve kant van de streep en waar wij heel blij mee en 
trots op mogen zijn.  

Trainers 

Helaas heeft Anghel Lorincz besloten om vanwege de tegenvallende resultaten vroegtijdig te 
stoppen als trainer/coach van dames 1. Na een korte zoektocht hebben wij gelukkig Rob Hukema 
bereid gevonden om het resterende deel van het seizoen de dames te trainen en te coachen. Ook 
Vincent Schutten en Henk Koops namen afscheid als trainer van heren 1 en dames 2.  
 
Na een korte maar intensieve zoektocht hebben wij voor de betreffende teams weer een 
trainer/coach hebben kunnen vinden. We zijn blij dat we voor het seizoen 2020-2021 voor elk team 
een trainer/coach hebben. 

- Dames 1:  Nermin Cosovic 
- Dames 2:  Rob Hukema 
- Dames 3:  Harry Gorens 
- Dames 4:  Leonie Kuperus/Koos van Delden 
- Dames 5:  Vicent Schutten/Patrick Horlings  
- Heren 1:   Patrick Horlings 
- Heren 2:   Andries Barla 
- Heren 3:   Harry Gorens 
- Heren 4:   Vincent Schutten 

 
Nermin Cosovic zal wederom in 2020-2021 de dames en jeugd gaan begeleiden. De afgelopen jaren 
heeft Nermin hier veel energie ingestoken om de jeugdopleiding op een hoger niveau te krijgen. 
Nermin krijgt daarbij hulp van een groep enthousiaste (nieuwe) jeugdtrainers die hij tevens 
begeleidt en opleidt tot trainer. Een mooie ontwikkeling binnen de club.  
Bij de jongens mogen we dit jaar een nieuwe trainer verwelkomen. Daniel Knapper heeft vol 
enthousiasme het stokje over van Werner Kruid en zal het komende seizoen de mede de mini-
jongens verder opleiden.  
 
We hopen dit lopende seizoen meer trainers intern op te leiden zodat we een in de toekomst de 
teams allemaal een trainer kunnen blijven bieden, uit onze eigen opleiding kunnen putten en minder 
afhankelijk van andere trainers te zijn. 
 
Een andere mooie ontwikkeling is het enthousiasme en de betrokkenheid van ouders van 
jeugdleden. Deze betrokkenheid en enthousiasme zijn van groot belang in de ontwikkeling van onze 
jeugdafdeling. 
 

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. 
Binnen de TC is er een verdeling wie contactpersoon is voor bepaalde teams. 

 

TC bezetting 

Carin Houwing-Nagtegaal is in november gestopt als voorzitter. Luuk Vegter is vanwege zijn studie 
verhuisd en daarmee ook gestopt als scheidsrechter coördinator. Gelukkig hebben we Leon de Beij 
bereid gevonden om het stokje over te nemen.  



Zittend in de TC zijn: 

 Maureen Kaldijk (minicoördinator en contactpersoon gemeente),  

 Claudia van der Zwaag (wedstrijdsecretaris),  

 Harry Gorens (coördinator senioren dames),  

 Jessica Lamain (coördinator jeugd ABC),  

 Werner Kruid (coördinator Heren en Jongens), 

 Johan Bosklopper (voorzitter). 
 

Slotwoord 

In januari 2020 heb ik het voorzitterschap van de TC mogen overnemen van Carin Houwing. Zoals 
gezegd was het in alle opzichten een bijzonder seizoen. Op moment van schrijven ligt ook het 
seizoen 2020-2021 stil vanwege de Corona uitbraak en zullen we moeten afwachten of, wanneer en 
hoe het resterende deel van dit seizoen uitgespeeld gaat worden. Een bijzondere en onzekere tijd! 
We zullen samen met het bestuur steeds gaan kijken op welke wijze wij veilig binnen de wettelijke 
kaders kunnen blijven sporten om zo goed mogelijk getraind te blijven. Maar uiteindelijke staat de 
gezondheid van een ieder voorop! Vast staat wel dat op zijn vroegst het seizoen 2021-2022 weer 
een “normaal seizoen” zou kunnen worden.  
 
Johan Bosklopper 

  



Jaarverslag Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie bestond het afgelopen jaar uit: 

 Johan Gritter 

 Meindert Sjoerdsma 

 Johan van Beijeren 

 Marco Stoel, voorzitter sponsorcommissie 
 

Het seizoen 2019/2020 was ook voor de sponsorcommissie een vreemd jaar door de 
Coronaperikelen. Het doel om dit seizoen alle spelers en speelsters in nieuwe shirts te steken is 
verplaatst naar het volgende seizoen. Om het nieuwe kledingproces goed te kunnen laten slagen 
hebben we sponsoren nodig en we merkten dat vele sponsoren nu andere zaken belangrijker vinden 
en dat is natuurlijk zeer begrijpelijk. Daarom is er besloten om nog een seizoen gebruik te maken van 
de bestaande kleding. We hebben tussentijds niet stil gezeten en we hebben al een paar sponsoren 
bereid gevonden die op de shirts willen staan en Flash Veendam willen sponsoren. Dat is een goede 
ontwikkeling. De verwachting is dan ook dat we in het seizoen 2021-2022 het nieuwe kledingplan 
kunnen uitrollen. 

De sponsorcommissie had graag meer contact willen hebben met sponsoren en meer voor hen 
willen organiseren. Enerzijds gooide de Corona roet in het eten, anderzijds is de bezetting van de 
commissie zodanig dat al deze activiteiten niet opgepakt kunnen worden. We zullen daarom goed 
moeten zoeken naar meer hulp, zodat we onze sponsoren de aandacht kunnen geven die ze 
verdienen. 

Marco Stoel, voorzitter sponsorcommissie 
 

  



Jaarverslag Commissie Promotie en Activiteiten Flash Veendam 2019-2020 

Samenstelling Activiteitencommissie:  

Het afgelopen seizoen is Lisanne de Jager aangesloten bij de AC 

Commissie Promotie en Activiteiten bestond het afgelopen seizoen uit: 

 Josien Lamain (voorzitter) verantwoordelijk voor de mini activiteiten 

 Kim Witting  verantwoordelijk voor de mini activiteiten 

 Renate Beekman  verantwoordelijk voor de senioren activiteiten 

 Danielle Gorens  verantwoordelijk voor de ABC activiteiten 

 Leonie Kuperus   verantwoordelijk voor de senioren activiteiten 

 Lisanne de Jager  verantwoordelijk voor de ABC activiteiten 

 Roelof Boiten  verantwoordelijk voor audio, technische zaken en ondersteuning 
 
Tijdens activiteiten hebben we diverse keren een  beroep op hulp ouders  gedaan.  

Activiteiten 2019-2020 

Startweekend 

Het startweekend is afgelopen seizoen georganiseerd door Leonie, Brenda, Jessica en Josien. Tijdens 
de opening van het weekend is de bijzondere algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de 
vergadering was er een zeskamp voor de minileden. Voor de C jeugd was een training met speciale 
testjes georganiseerd, verder is het weekend door alle teams getraind en onderling gespeeld. 
Lycurgus heeft voor alle jeugdleden een clinic verzorgd, Arjan Taaij heeft dames 1 training gegeven 
en als afsluiting van het weekend werd er een oefenwedstrijd gespeeld tussen Lycurgus en talent 
team Papendal. Deze wedstrijd was druk bezocht en de jeugdleden van Flash waren de ballen 
meisjes, tellers en dweilers. 

Tijdens het startweekend heeft de AC een verloting georganiseerd en ballen verkocht. Verschillende 

sponsoren hadden prijsjes gedoneerd. Het geld wat met de verloting is opgehaald is ingezet om bij 

te dragen aan de kosten van het startweekend. 

Mini van de week 

Afgelopen seizoen was er geen animo van mini’s om mini van de week te zijn. 
 

Lycurgus 

9 november 2019 zijn we op uitnodiging van Lycurgus naar een wedstrijd geweest met ca. 40 
jeugdleden inclusief chauffeurs. 

Sintactiviteit 

3 december 2019 hadden we een pietendisco in sportplein, naast de AC leden en paar mini ouders 

hebben ook een paar jeugd leden geholpen. Er waren 3 pieten tijdens de disco en iedereen heeft 

een cadeautje gekregen. De disco werd geëindigd met patatjes of een snack. 

Decemberverkoop 

We hebben een Sinterklaasverkoop gedaan in samenwerking met bakker Meijer.  
 



Jachtseizoen 

Zaterdag 14 december is jachtseizoen “bekend van stuk TV” georganiseerd voor de ABC jeugd. Er 
waren 18 kinderen die meededen, deze werden in 2 groepen verdeeld. De kinderen die meededen 
waren voornamelijk van de C leeftijd. Het was een gemengde groep van jongens en meiden samen. 

Spelletjesavond 

14 december was naast het klaverjassen een spelletjesavond georganiseerd. Verschillende 
bordspellen konden worden gespeeld, verder stonden er spelletjes als boterkaas en eieren, 
bottleflip battle en andere bottleflip spelletjes klaar om gespeeld te worden. Een paar jeugdleden en 
senioren hebben deelgenomen, maar animo was niet heel groot. 

Poiesz actie 

De Poiesz jeugdsponsoractie zou lopen van 10 februari t/m 5 april. Flash heeft nog met jeugdleden in 
de winkel gestaan. I.v.m. corona is de actie gestopt om de veiligheid te borgen, de Poiesz heeft 
besloten het geld onder de deelnemende clubs te verdelen. We hebben een mooi bedrag van 1000 
euro ontvangen van de Poiesz. Dit geld is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe beachvolleyballen. 

Meander 

Vanwege succes van voorgaande jaren zouden we 5 februari met de mini leden op bezoek bij de 
cliënten van Meander, deze activiteit heeft door een griepgolf in meander niet plaats kunnen 
vinden. 
 
De volgende activiteiten hebben helaas niet kunnen plaatsvinden in verband met de corona 
perikelen: 

 Paasactie  

 Paasmixtoernooi 

 Paasactiviteit  

 Avondvierdaagse 

 Volleybalweekend (26 juni t/m zondag 28 juni). 

 Eindfeest 

  



Financieel jaarverslag 2019/2020 en toelichting begroting 2020/2021 
 
Het afgelopen seizoen en vooral de tweede helft (2020) was in financieel opzicht een bewogen 
jaar. Toch hebben we, kijkend naar de financiële positie, kunnen afsluiten met een positief 
resultaat. Ook het komende seizoen zal bewogen worden. Daarom verwachten wij dit positief 
resultaat grotendeels te zullen inzetten om de lagere sponsorinkomsten en de hogere lasten 
(trainerskosten, zaalhuur), te compenseren.  

Baten 

Contributies 
De contributie inkomsten zijn in 2019/2020 minder geweest dan begroot. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat we in Q4 een halvering van contributie hebben doorgevoerd. Hierover 
hebben wij in de nieuwsbrief Q4 destijds meer toegelicht. Door de Corona pandemie kon er voor 
lange tijd niet getraind worden. Hierdoor waren er een stuk minder trainerskosten en zaalhuur. 
Uiteindelijk hebben we geëvalueerd welke kosten zijn weggevallen en welke kosten door zijn 
gelopen (NeVobo inschrijfgelden). Op basis hiervan hebben we de compensatie naar de leden 
bepaald. Hierdoor konden we het ons ‘veroorloven’ om halve contributiegelden te innen voor 
het vierde kwartaal.  
 
Sponsoren 
Onze andere grote inkomstenbron is sponsorgelden. Ondanks Corona hebben wij toch veel van 
de sponsorgelden kunnen innen, voornamelijk omdat de sponsor facturen al in februari 2020 
verstuurd waren.  

Lasten 

Trainersvergoedingen 
De trainersvergoedingen zijn het afgelopen jaar een stuk lager uitgevallen dan verwacht . 
Wederom wordt dit geheel veroorzaakt door Corona en dat we vanaf medio maart 2020 niet 
meer hebben kunnen trainen.  
 
Zaalhuur 
Als we kijken naar de zaalhuur hebben wij hier een stuk minder kosten voor gemaakt dan 
begroot. Dit komt wederom door Corona. Gelukkig konden wij voor de periode waarin er niet 
getraind kon worden een groot deel van de gehuurde zaal afzeggen bij de gemeente. 
 
NeVobo kosten 
De NeVobo kosten waren het afgelopen jaar in lijn met de begroting. Zoals reeds 
gecommuniceerd in de nieuwsbrief in Q4 heeft de NeVobo, ondanks de vroegtijdige beëindiging 
van de competitie, de inschrijfgelden 2019/2020 volledig gefactureerd. Wij hebben geen 
restitutie gekregen van de reeds betaalde inschrijfgelden. 
 
Materialen en shirts 
De aanschaf van materialen en shirts het afgelopen jaar ligt in lijn met begroting. Wij hadden 
circa €4.000 begroot voor nieuwe shirts voor de hele vereniging, maar door Corona is het niet 
gelukt om dit te realiseren. Dit budget is gebruikt voor de aanschaf van veel nieuwe 
(beach)volleyballen waar wij de komende jaren mee vooruit kunnen. 
 
Marloes Ham 
 
  



Beleid 
Het is goed als je als vereniging een beleidsplan hebt. Het beleidsplan geeft richting waar we als 
vereniging naar toe willen. Niet alleen op sportief gebied maar ook op financieel gebied, 
ledenwerving en niet te vergeten de sponsoring!  
 
Kortom dit beleidsplan dient als rode draad binnen en voor de vereniging. Voor het bestuur is dit 
beleidsplan een houvast om de doelstellingen helder voor ogen te hebben om zo stap voor stap te 
bouwen aan een mooie toekomst, met daarin veel aandacht voor plezier tijdens en naast het 
volleybal. In maart ben ik (Johan van Beijeren) gevraagd om mee te denken in het opstellen van een 
beleidsplan. 
 
De eerste contouren van het beleidsplan zijn geschetst. In het plan is aandacht voor een gedegen 
jeugdopleiding waarin plezier en sportiviteit moeten zorgen voor een groeiend aantal leden vanuit 
de regio. Vanuit de jeugdopleiding kunnen spelers op een natuurlijke wijze doorgroeien naar de 
dames- en herenteams. Ook zal worden nagedacht op welke wijze de topteams van Flash zich op 
sportief gebied verder kunnen ontwikkelen zodat we (weer) kunnen meespelen om het 
kampioenschap.  
 
Het komende seizoen zullen we als bestuur dit beleidsplan verder uitwerken en kijken we hoe we 
hieraan de komende jaren een concrete invulling kunnen geven. Dit kunnen we niet zonder jullie, de 
leden. Daar waar nodig en gewenst zullen we een beroep op jullie doen om ons hierbij te 
ondersteunen. 
 

Johan van Beijeren  



Jaarverslag secretariaat 2019 - 2020 
Het bestuur was aan het begin van het seizoen 2019- 2020 als volgt samengesteld: 

Functies 

Voorzitter:     Bjarne Schut 
Secretaris:      Angela Lutjeboer-Bekkering 
Bestuurslid Promotie en Activiteiten:   Josien Lamain 
Sponsorcommissie:     Marco Stoel  
Penningmeester:     Marloes Ham (januari 2020) 
Bestuurslid Technische zaken:   Johan Bosklopper (januari 2020) 
Algemeen bestuurslid:    Johan van Beijeren (maart 2020)  

Nevenfuncties 

Ledenadministratie:     Hillegonda Kruid 
Wedstrijdsecretaris:     Claudia van der Zwaag 
Vertrouwenspersoon:     Ellin Pelgrim en Andries Barla  
Beheer website:     Angela Lutjeboer-Bekkering 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaar om de 6 weken vergaderd. 
 
Bjarne Schut heeft besloten om af te treden als voorzitter, hierdoor komt deze functie vrij. Johan van 
Beijeren heeft aangegeven de functie te willen invullen tot de algemene ledenvergadering. Wanneer 
er geen andere kandidaten zijn, zal zijn voorzitterschap permanent worden. 
Tevens heeft Marco Stoel besloten om te stoppen als voorzitter Sponsorcommissie, hierdoor komt 
deze functie vrij. Marco heeft besloten om zich bezig te houden met het beleidsplan. 
 
Angela Lutjeboer, secretaris 

Jaarverslag Pr/website commissie 2019-2020 
In seizoen 2019-2020 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. 
Iedere 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. 
 
Vanwege de Covid 19 virus hebben we de afgelopen tijden geregeld een nieuwsbrief verstuurd om 
alle leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de nieuwe richtlijnen ten aanzien van 
de genomen maatregelen met betrekkingen tot volleybal.  
 
Angela Lutjeboer, coördinator van de website en nieuwsbrief 
 


