Jaarverslag voorzitter 2020-2021
Het afgelopen seizoen zijn we vol goede moed gestart in de zaal, er werd getraind en er werden
gelukkig weer wedstrijden gespeeld. Wat velen van ons al hadden verwacht, kon een vervroegd
einde van het seizoen, vanwege Covid19, helaas niet uitblijven en begon het lange wachten op
versoepelingen.
Gelukkig ontstonden nieuwe initiatieven om in plaats van in de zaal, buiten te trainen. De
wintermaanden werden voor de jeugd dan ook goed ingevuld op de beachvelden achter het huis van
Nermin. Voor de senioren kon er worden getraind op de beachvelden bij de Winkler Prins en de
Wildervanckhal. Op deze wijze hebben velen van ons het volleybalgevoel toch een beetje kunnen
behouden. Om structureel gebruik te kunnen maken van beachvelden heeft het bestuur gesprekken
gevoerd met de gemeente. De gemeente kwam met het voorstel om deze beachvelden in
Borgerswold aan te leggen. Er zijn 3 velden aangelegd waar Flash gratis gebruik van kan maken. Deze
waren net op tijd klaar om een Flash Beach Toernooi te kunnen houden vlak voor de zomervakantie.
Het afgelopen jaar zijn er wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Bjarne Schut
(voorzitter) en Marloes Ham (penningmeester) hebben het afgelopen jaar afscheid genomen. Wij
willen beide bedanken voor de inzet die zij voor de vereniging hebben gepleegd. De taken van de
voorzitter zijn tijdelijk ingevuld door Johan van Beijeren en de taken van de penningmeester zijn
tijdelijk overgenomen door Ronald en Anje Knapper.
Ook het aantal vrijwilligers, dat zich inzet voor de vereniging, is in de afgelopen jaren teruggelopen.
Het bestuur en de technische commissie hebben veel zaken kunnen oppakken, maar merken ook dat
het zonder extra ondersteuning niet mogelijk is om de kwaliteit van de vereniging en de financiën op
het juiste peil te houden. De inkomsten lopen terug doordat leden hun lidmaatschap hebben
opgezegd, we ontvangen minder geld van sponsoren doordat er geen vrijwilligers zijn die actief
sponsoren benaderen en we missen vrijwilligers die de commissies willen ondersteunen met
ondersteunende taken.
Om de vereniging goed draaiende te houden is het goed om een beleidsplan te hebben. 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!
Ook voeren we veel gesprekken over hoe zaken eenvoudiger kunnen worden geregeld en op welke
wijze wij de communicatie kunnen verbeteren. Het bestuur is ook bezig om te kijken welke impact de
nieuwe wet en regelgeving (WBTR: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) heeft op de leden van
het bestuur en welke aanpassingen in het beleidsplan van Flash moeten worden doorgevoerd. Om
dit goed te kunnen inschatten worden veel gesprekken gevoerd met de TC-leden over hoe de taken
en activiteiten binnen Flash zijn georganiseerd.
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. Vrijwilligers zijn van harte welkom om het bestuur te ondersteunen in haar taken!
Vanaf het nieuwe seizoen kunnen we weer de zaal in om ons voor te bereiden op een prachtig
volleybalseizoen!
Johan van Beijeren (voorzitter)

Jaarverslag Technische Commissie 2020-2021
Het seizoen 2020-2021 was sportief gezien wellicht het slechtste jaar in de geschiedenis van Flash.
Door de Corona Pandemie werden alle competities na een paar wedstrijden gestaakt. Uiteindelijk zijn
de competities niet meer opgestart en is het seizoen door de NeVoBo “bevroren”. Dit houdt in dat er
geen kampioenen of degradanten zijn dit seizoen.
De continue veranderende regelgeving omtrent Corona heeft er wel toe geleid dat de TC en een
aantal trainers de handen vol hebben gehad dit seizoen. Nadat eerst de senioren en later ook de
junioren niet meer binnen mochten trainen is er na de winterstop voor gekozen om buitentrainingen
voor de junioren zoveel mogelijk te faciliteren. Later was er ook de mogelijkheid voor de senioren om
buiten te trainen. Het seizoen kenmerkte zich in het vinden van een goede balans tussen regels en
risico’s.
Ook het in contact blijven met onze leden was een hele uitdaging. In maart is de Tc gestart met de
teambesprekingen (allemaal digitaal). Dat was een spannende periode. Doordat het volleybal
eigenlijk anderhalf jaar nagenoeg stil lag, was het lastig in te schatten wat dit zou betekenen voor de
teams. Het was ook niet zozeer de vraag of er leden zou stoppen, maar hoeveel. Uiteindelijk hebben
ongeveer 30 leden hun lidmaatschap opgezegd, waarvan ongeveer de helft heeft aangegeven dat zij
door Corona wat anders wilden of zijn gaan doen.

Trainers
Helaas heeft Rob Hukema besloten om na dit seizoen te stoppen bij Flash en zich te richten op zijn
Duitse Club. Gelukkig hebben wij relatief snel een nieuwe dames trainer kunnen aantrekken: Eric
Buikema afkomstig van Oranje Nassau. We zijn blij dat we voor het seizoen 2021-2022 voor elk team
een trainer/coach hebben.
- Dames 1: Nermin Cosovic
- Dames 2: Harry Gorens
- Dames 3: Patrick Horlings
- Dames Jeugd 1: Eric Buikema
- Dames 4: Vincent Schutten
- Heren 1: Patrick Horlings
- Heren 2: Vincent Schutten
- Heren 3: Werner Kruid
-

MA: Koos van Delden
MB: Eric Buikema
MC1: Nermin Cosovic
MC2: Margrietha Mulder/Annelieke van Hoorn
JB: Daniel Knapper/Matthijs Knapper/Lars Doddema
JC: Hendrik Karssiens
Mini;s : Jessica Lamain

Nermin Cosovic zal wederom in 2020-2021 de dames jeugd gaan begeleiden. De afgelopen jaren
heeft Nermin hier veel energie opgezet 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.

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 is 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
Werner Kruid heeft dit jaar afscheid van de TC genomen. Patrick Horlings is bereid gevonden om het
stokje van Werner over te nemen. Zittend in de TC zijn: Maureen Kaldijk, Claudia van der Zwaag,
Harry Gorens, Jessica Lamain, Patrick Horlings en Johan Bosklopper.

Slotwoord
Inmiddels zijn er twee zeer bijzondere seizoenen ten einde. Twee seizoenen die door Corona niet zijn
uitgespeeld. En twee seizoenen waarin we het beleid zoals wij hem voor ogen hadden niet hebben
kunnen uitvoeren. Samen met het bestuur heeft de TC wel steeds gekeken welke wijze wij veilig,
binnen de wettelijke kaders, konden blijven sporten om zo goed mogelijk getraind te blijven, maar
ook om in contact met elkaar te blijven.
Voorlopig lijkt het erop dat de pandemie op zijn retour is en wijst alles erop dat we het komende
seizoen 2021-2022 weer “normaal” kunnen gaan volleyballen.
Tot slot wil de Tc alle (jeugd)leden, trainers, ouders en vrijwilligers bedanken voor alle medewerking
en het getoonde begrip het afgelopen seizoen.
Johan Bosklopper

Financieel jaarverslag 2020/2021
Het afgelopen seizoen was wederom een bewogen jaar, ook in financieel opzicht. Waar we de
begroting hadden opgesteld uitgaande van een ‘normaal’ seizoen, kregen we in december 2020
het bericht dat voor iedereen de competitie en trainingen eindigden. Hierdoor kwam ook het
financieel plaatje er anders uit te zien. Zowel de kosten als opbrengsten zijn lager uitgevallen dan
begroot. Kijkend naar het resultaat van de baten en lasten, hebben we een licht verlies geleden
van €270. Er was begroot voor een verlies van €3.000, dus in dat opzicht hebben we een
meevaller gehad. Een toelichting hierop volgt verder in dit verslag. Wij geven daarbij voor de
grootste inkomsten- en uitgavenposten aan wat de ontwikkelingen gedurende het jaar zijn
geweest ten opzichte van de begroting 2020/2021.

Baten
Contributies
De contributie inkomsten zijn in 2020/2021 minder geweest dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat we in het afgelopen seizoen niet volledige incasso’s hebben gevorderd. In
Q2 hebben we alleen de jeugdcontributies gevorderd, in Q3 is er geen incasso geweest en in Q4
hebben we bij ieder lid €25 gevorderd. Hierover hebben wij in de nieuwsbrieven en andere mails
gedurende het seizoen meer toegelicht. Door de Corona pandemie kon er voor lange tijd niet
getraind worden door verschillende groepen en is ook de competitie halverwege het seizoen
gestaakt. 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, trainerskosten voor beachvolleybal). Op basis hiervan hebben we de compensatie
naar de leden bepaald. Hierdoor konden we het ons ‘veroorloven’ om de contributie bijdragen in
de verschillende kwartalen aan te passen naar de omstandigheden.

Sponsoren en Vrienden van Flash
Onze andere inkomstenbronnen zijn sponsorgelden en bijdragen van Vrienden van Flash. Deze
inkomsten waren totaal begroot op €5.500, hiervan hebben wij €2.000 ontvangen. Grotendeels
door Corona hebben veel sponsoren aangegeven kosten te moeten besparen en hierdoor konden
veel facturen niet worden voldaan. Hier hebben wij gezien de omstandigheden begrip voor
getoond om voor de toekomst de relatie met sponsoren goed te houden.

Lasten
Trainersvergoedingen
De trainersvergoedingen zijn het afgelopen jaar een stuk lager uitgevallen dan verwacht.
Wederom wordt dit geheel veroorzaakt door Corona en dat we een groot deel van het seizoen
niet (volledig) 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 tevens een stuk lager dan begroot, aangezien de
Nevobo heeft besloten om de tweede helft van de competitiegelden niet te vorderen. Dit heeft
ons daarom veel kosten bespaard.

Materialen en shirts
De aanschaf van materialen en shirts het afgelopen jaar is minder dan begroot. Doordat we niet
geheel hebben kunnen trainen en wedstrijden hebben kunnen spelen, merken we dat materialen
langer meegaan dan normaal. Hierdoor zijn bijvoorbeeld ballen en netten minder snel aan
vervanging toe. We hebben enkele nieuwe ballen, een ballenkar en handfluitjes aangeschaft.
Marloes Ham

Verslag beleidszaken 2020-2021
Afgelopen seizoen zijn er veel zaken op het pad van het bestuur gekomen op het gebied van beleid,
structuur, wetgeving etc. Daarom is Marco Stoel als bestuurslid begonnen deze zaken verder vorm te
geven. Hieronder een verslag van de zaken die in gang zijn gezet:

WBTR
Dit is een wet die per 1 juli 2021 in werking is getreden en het is de afkorting van Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te
verbeteren. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen legt verplichtingen op en koppelt er
sancties aan, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarom is het belangrijk dat we als verenigingen de
zaken goed op orde hebben en dat kunnen aantonen. Dit houdt o.a. in dat statuten, huishoudelijk
reglementen, functieomschrijvingen, etc. goed moeten worden bekeken en moeten gaan voldoen
aan deze wetgeving. Als bestuur zijn we bezig om de WTBR goed te implementeren binnen onze
vereniging en hebben nu een stappenplan aangeschaft die ons door het proces heen gaat loodsen.
Ook zal het bestuur een verzekering gaan afsluiten om de aansprakelijkheid van bestuursleden te
verzekeren.

Functie/taakomschrijvingen
We zijn het afgelopen seizoen begonnen met alle functies van vrijwilligers in kaart te brengen. We
gaan als bestuur met alle vrijwilligers in gesprek en maken daarna van iedere functie een
functie/takenprofiel. Dit geeft veel voordelen. Zo weet een vrijwilliger precies wat er van hem/haar
verwacht wordt en helpt het ook bij het inwerken van een nieuwe vrijwilliger. Daarnaast is het ook
belangrijk dat een vrijwilliger de functie ook kan uitvoeren en de taak niet alleen op zich neemt
omdat er verder niemand is. Ook heeft het bestuur beter overzicht wat er allemaal moet gebeuren
binnen een vereniging en liggen de verantwoordelijkheden ook vast. Dit proces is in volle gang en
loopt verder in het komende seizoen.

Organisatiestructuur
In de afgelopen jaren zijn veel verschillende taken bij allerlei vrijwilligers gekomen. De oorzaak was
vaak dat taken die vrijkwamen bij het stoppen van een vrijwilliger opgepakt werd door een andere
vrijwilliger, omdat er geen andere vrijwilliger te vinden was. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige
commissie taken uitvoeren die eigenlijk niet in zo’n commissie thuishoren. Ook zijn sommige taken
zo specifiek dat de kennis bij 1 persoon aanwezig is en we er niet aan moeten denken als zo’n
persoon ineens weg zou vallen om wat voor reden dan ook. Vrijwilligers die wel al gesproken hebben
geven aan dat ze soms met zoveel zaken bezig zijn dat het overzicht verloren gaat en dit ten koste
gaat van de primaire taak van een commissie en/of vrijwilliger. In de gesprekken die we als bestuur
hebben gevoerd en nog gaan voeren met vrijwilligers bespreken we dit soort zaken om uiteindelijk te
komen tot een organisatiestructuur die het werk voor iedereen overzichtelijk moet maken. Dit moet
het werk van een vrijwilliger makkelijker en leuker maken zodat leden makkelijker een taak willen
vervullen in commissies, bestuur of andere functie.

Statuten en huishoudelijk reglement
Dit is eigenlijk de basis van de vereniging. De statuten zijn al heel wat jaren oud en in het kader van
de WBTR moeten deze goed bekeken worden en daar aangepast worden waar nodig. Het
huishoudelijk reglement is daarnaast ook erg belangrijk omdat daar veel afspraken staan hoe zaken
geregeld zijn. We hebben deze 2 documenten al doorgenomen en aangepast naar deze tijd. Het is nu
zaak om te kijken of ze ook voldoen aan de WBTR. Het komende seizoen gaan we hiermee verder en
zodra dit klaar is zullen we de statuten en huishoudelijk reglement gaan voorleggen aan de leden.

Verslag Sponsorcommissie 2020-2021
Afgelopen seizoen was voor de sponsorcommissie een heel moeizaam seizoen. Van veel
shirtsponsors liep het contract af en door de Corona was de animo om verder te gaan niet groot, wat
natuurlijk begrijpelijk is. Ook hebben veel sponsoren aangegeven niet verder te willen als sponsor
wat ervoor heeft gezorgd dat de sponsorinkomsten een stuk minder zijn geworden.
De sponsorcommissie was afgelopen jaar onderbezet, de voorzitter van de commissie heeft zijn tijd
moeten steken in beleidszaken en contact met sponsoren was erg moeizaam door de Corona.
Meerdere oproepen om vrijwilligers te werven voor de commissie heeft niets opgeleverd, waardoor
er te weinig aan sponsorbeleid is uitgevoerd. Dit is een uitdaging voor komend seizoen, want het
bestaan van een vereniging is mede afhankelijk van sponsoren en dus moeten we komend seizoen
ook een goede commissie tot stand brengen.

Jaarverslag Commissie Promotie en Activiteiten Flash Veendam 2020-2021
Samenstelling Activiteitencommissie:
Josien Lamain (voorzitter), Roelof Boiten, Kim Witting, Danielle Gorens, Leonie Kuperus, Lisanne de
Jager en Marieke Benedick

Activiteiten 2020-2021
Startweekend

Het startweekend is afgelopen seizoen georganiseerd door Bjarne, Angela, Maureen, Jessica, Carin
en Danielle. Tijdens het startweekend is getraind en onderling gespeeld. Dames 1 heeft voor de mini
leden een clinic verzorgd. Het was een geslaagd weekend.

Sintactiviteit
4 december 2020 is een pieten training georganiseerd. Pieten van de club hebben een leuke training
voor de mini en c jeugdleden verzorgd. Bijna alle mini en c leden waren op de training aanwezig.

Decemberverkoop
We hebben een oliebollen verkoop gedaan in samenwerking met bakker Meijer. De verkoop is online
uitgevoerd en zijn corona proef uitgedeeld.

Grote club actie
Voor het eerst sinds jaren hebben we meegedaan met de grote clubactie. Naast de traditionele
verkoop van loten aan de hand van lotenboekjes, kunnen de loten ook online verkocht worden. Van
deze optie heeft flash gebruik gemaakt. Dit heeft een paar voordelen, door de loten online te
verkopen hoeven er door de club geen loten van te voren worden ingekocht, daarnaast is online
verkoop van loten corona proef.

Flash on the beach
Ter afsluiting van het bijzondere volleybalseizoen heeft zaterdag 10 juli de eerste editie van Flash on
the beach plaatsgevonden. Het toernooi werd gespeeld op de nieuw aangelegde beachvelden in
Borgerswold bij het koetshuis. In de ochtend was er ruimte voor beach spelletjes voor de mini’s en
een 2 tegen 2 toernooi voor de jeugd. In de middag werd er op verschillende niveaus gevolleybald,
dames en heren toernooi met officiële beach volleybal regels en een 4 tegen 4 competitie met
reguliere volleybal regels. Het toernooi is alleen met Flashleden gespeeld en is georganiseerd door
Leonie, Sabrina, Kim en Josien. Daarnaast is het toernooi gesponsord door Acute Hulp. Het was leuke
en gezellig afsluiting met veel positieve geluiden van leden en publiek.

Jaarverslag secretariaat 2020-2021
Het bestuur was aan het begin van het seizoen 2020-2021 als volgt samengesteld:

Functies
Voorzitter:
Secretaris:
Bestuurslid Promotie en Activiteiten:
Sponsorcommissie:
Penningmeester:
Bestuurslid Technische zaken:
Algemeen bestuurslid:

Johan van Beijeren (benoeming tijdens ALV)
Angela Lutjeboer-Bekkering
Josien Lamain
Vacant, tijdelijke waarneming door Marco Stoel
Marloes Ham per 1 juli overgedragen aan Ronald en
Anje Knapper ( benoeming tijdens ALV)
Johan Bosklopper
Marco stoel

Nevenfuncties
Ledenadministratie:
Wedstrijdsecretaris:
Vertrouwenspersoon:
Beheer website:

Hillegonda Kruid
Claudia van der Zwaag
Ellin Pelgrim
Angela Lutjeboer-Bekkering

Het bestuur heeft de afgelopen jaar om de 6 weken vergaderd.

Angela Lutjeboer, secretaris

Jaarverslag Pr/website commissie 2020-2021
In seizoen 2020-2021 hebben we geprobeerd om via de nieuwsbrief en/of email om onze leden op
de hoogte te houden. 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, maar
door de Corona bleek dit toch moeilijker dan verwacht.
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

