
 
JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2007/2008        -        V.V.SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik. 
 
Terwijl de presentatiegids voor seizoen 2008/2009 bij de leden wordt bezorgd, blikt de secretaris nog even 
terug op het vorige seizoen 2007/2008 in zijn jaarverslag t.b.v.de ledenvergadering. 
Een kampioenschap in een vereniging is een soort kroon op het werk van spelers en begeleiding (binnen de 
lijnen) en bestuur (sturend op de achtergrond). En Schoonebeek belééfde een kampioenschap bij de senioren 
namelijk Schoonebeek 2; op 4 mei 2008 werd de titel binnengehaald door Raptim 3 met 0-3 te verslaan.  
De kampioensfoto prijkt aan de “wall of fame” in het Kluphoes van de v.v.Schoonebeek. De eindcijfers waren 
18   14   1   3   43     58-22. 
Een globale analyse van het seizoen van Schoonebeek 1 zou kunnen inhouden dat de veroverde punten vòòr 
de winterstop van cruciaal belang waren in de eindfase. Na de winterstop stapelden de tegenslagen zich op in 
de vorm van blessures bij belangrijke spelers als Jurriaan Leveling, Michel Tienstra, en Bert Helmich. 
Met fantasierijke opstellingen van trainer Sijbom en pijnverbijtende jonge spelers sleepte Schoonebeek zich 
naar het einde van het seizoen. Desondanks werd onder genoemde omstandigheden nog wel uit van 
uiteindelijke kampioen Sleen gewonnen. De thuisbalans sloeg door naar verliespartijen, namelijk 5; 4x werd 
thuis gewonnen, en 1x gelijkgespeeld. De eindcijfers 20  7  4  9  25  34-28, goed voor een 6e plaats.  
Schoonebeek 3 speelde met vuur w.b.de eindklassering maar dankzij 5-0 overwinning op Valthermond 
hielden zij deze, ZBC 3,en Raptim 5 onder zich op de ranglijst en eindigden op een 9e plaats: 
21 5 5 11 20 40 62. Schoonebeek 4 draaide weer een goed seizoen, in oktober 2007 werd afscheid genomen 
van Helmuth Wehkamp, maar voor even want in maart 2008 was hij weer present. Sportief beladen zijn voor 
Schoonebeek 4 altijd de onderlinge partijen tegen SVV’04; thuis werd met 3-2 gewonnen, uit werd met 3-1 
verloren. De eindcijfers: 19  10  1  8  31  58-47 
Opvallend bij de eindcijfers van 2,3,en 4 is dat niet alle wedstrijden zijn gespeeld. Ondanks versoepelingen 
door de KNVB in het speelschema, moesten veel wedstrijden worden verplaatst door vaak onzichtbare en 
dubieuze redenen, gemakzucht noemt de wedstrijdsecretaris deze onverantwoorde handelswijze. Het voorop 
stellen van een teamsport als voetbal schijnt de laatste decennia te zijn afgezwakt tot een bezigheid als het 
uitkomt. Om niet nog verder af te glijden benadrukken wij hierbij nogmaals met klem de verantwoordelijkheid 
die spelers hebben t.o.v.hun teamgenoten. Alle eindstanden zij ook te raadplegen op de KNVB-internetsite. 
 
 
Spelerspas 
 
Sinds seizoen 2006/2007 is de spelerspas verplicht voor spelende leden van 11 jaar en ouder.  
Doelstelling van de spelerspas is om de voetbalsport transparant en eerlijk te houden. De pas is 5 jaar geldig.    
Zoals verwacht wordt bij het 1e elftal nog strak gecontroloreerd door de KNVB-scheidsrechter maar des te 
lager in klasse des te minder is de controle door de (verenigings)scheidsrechters. De vraag van het VVS-
seniorenkader of zij ook de pascontrole bij de tégenpartij mogen meemaken is wel voorgelegd bij de KNVB 
maar nog niet beantwoord. Schoonebeek kende weinig problemen met de voorziening van de spelerspas, 
geordend in mappen gingen de leiders administratief verzorgd op stap. 

 

Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink 
 
Doorlopend waren er aan-en afmeldingen in het seizoen. Met name bij de lagere senioren en damesteams 
was het steeds een zware opgave om elk weekend met een verantwoorde formatie aan te treden. 
Geert Bos vertrok na 7 seizoenen Schoonebeek weer naar Weiteveense Boys; aanmeldingen waren er van 
Joost Rolink en Niek Rolink, beiden afkomstig van Sc.Erica. Achter de schermen wordt gewerkt aan een 
nieuwe procedure voor de contributie-inning incl.wasbijdrage; hierbij wordt de ledenadministratie,SportLink, 
van de KNVB gebruikt.   
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Tuchtzaken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEIZOEN TOTAAL OW SCH.BEEK 1 SCH.BEEK 2 OV.SENIOREN
     
2003 / 2004 36 23 (+ 1 rood) 12 (+1 rood) 1 (+1 rood) 
     
2004 / 2005 46 35 (+1 rood) 9 (+ 1 rood) 1(+ 1 rood) 
     
2005 / 2006 27 23(+ 2 rood) 3 1 
     
2006 / 2007 36 30 (+2 rood) 4 2 (wv 2 dames)
     
2007 / 2008 29 25 2 (+1 rood) 3e: 1; Da.: 1 

Bovenstaande tabel weergeeft een daling t.o.v. seizoen 2006/2007. 
 
 

Zaalvoetbal  
 
Na weer jaren te hebben meegespeeld kon in 2007 de leiding en spelers van Schoonebeek 1 niet worden 
gemotiveerd om deel te nemen aan het ProtosWeeringzaaltoernooi.   
Van september 2007 tot en met april 2008 werd er elke zaterdagavond door de zaalvoetbaltak gedurende 70 
uren gebruik gemaakt van de Ossehal én kantine; wéér geen aaneengesloten urenblok.De jeugd van 
v.v.Schoonebeek benutte 91 uren de Ossehal, niet alleen voor zaalvoetbal maar ook voor de sportolympiade 
en voor een dameszaalvoetbaltoernooi dat door Schoonebeek zelf werd gewonnen.  
 
 

Kantine  
 
In de kantine werd een breedbeeldTV en beamer geïnstalleerd en werd een emballageruimte aangebouwd. 
Als rookabri werd een NS-bushalte geplaatst. De uitbreiding van het zenderpark met EredivisieKanaal wordt 
binnenort/is inmiddels gerealiseerd. Er is dus veel geïnvesteerd in de kantine die in eigendom is van de 
vereniging; onderhouds-en afschrijvingskosten zullen dus jaarlijks op de exploitatie drukken. Het blijft dus de 
verantwoording van alle leden om “zuinig” te zijn op gebouw, meubilair, en inventaris. Er werd een nieuw 
roulatieschema voor sleutel en portefeuille-verkeer ingesteld; door de inbouw van een kluis hoeven de 
medewerkers niet meer met geld over straat. In de winterstop werd de koffieprijs verhoogd tot 1 euro. De 
alarminstallatie ging diverse keren af, veelal door ondeskundige bediening, helaas werd hiervoor wel een 
rekening gepresenteerd door O & K. Tegenover de OZB-belasting zou vanuit een raadsbesluit een 
compensatie voor de verenigingen volgen,helaas wordt deze compensatie erg traag afgewikkeld. Op 9 
oktober 2007 vond een biertapinstructie plaats.Bennie Conen nam zitting in de kantinecommissie. Ondanks 
enkele aanmeldingen blijft het steeds moeilijk om alle dagdelen te voorzien van een kantinedienst; ook hierbij 
zou er meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de leden moeten liggen. Termen als “sluiting van de kantine” 
of “inroosteren van seniorspelers” rollen steeds vaker over de bestuurstafel.  Na slechte ervaring met Tele2 
schakelde Schoonebeek weer snel over naar KPN, de alarmtikken worden nu via internet verstuurd hetgeen 
een kostenbesparing opleverde. In april werd een nieuwe telefooninstallatie in gebruik genomen. 
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Vergaderingen en overleg 
. 
De datum van de ledenvergadering werd verschoven naar oktober met als doel dat dan meer leden, in 
augustus verhinderd door vakanties, de ledenvergadering konden bezoeken. De verplaatsing werkte echter 
averechts; waren er op de LV 2006 in augustus nog 32 leden, op de LV van 2007 waren er 21 leden. 
Desondanks blijft de datum van de LV in oktober overeind. Maandelijks vond de bestuursvergadering plaats 
en periodiek was er overleg met het jeugdbestuur, SWB-commissie, seniorenkader, kantinecommissie, 
zaalvoetbal,bazar, regiovergaderingen, en sportcafé. In het belang van de 6e klassers werd in mei 2008 de 
voetbalpiramide besproken in de regiovergaderingen en verder uitgewerkt. Het komende (lees:huidig) seizoen 
wordt een eerste aanzet gegeven door bijvoorbeeld 14 teams in de klasse van Schoonebeek 1. De ontstane 
bestuursvacature na Ronald van Veen werd in mei 2008 ingevuld door René Schwieters. In maart van elk jaar 
wordt het huisvestings-en beleidsplan doorgesproken.De besproken onderwerpen van alle vergaderingen en 
besprekingen zijn vastgelegd in de notulen van bestuurs-en commissievergaderingen. 
 

Jeugd/SWB 
 
Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 5e seizoen. 
De SWB-A-junioren eindigden op de 7e plaats, nog voor SVBC en Sc.Erica, 16  4  4  8  16  42-51.  
De B-junioren eindigden in de middenmoot, 22  11  1  10  34  60-51. C1 draaide een uitstekend seizoen maar 
greep net naast de titel(Sc.Erica C2);18 14  2  2  44  74-12. C2 eindigde als voorlaatste,21 6  1  14  19  27-78.  
De doelstelling blijft , in het belang van doorstroming in de toekomst, strak overeind: houdt de jeugd aan het 
voetballen. Na een lange en weloverwogen bespreking tussen de besturen van Weiteveense Boys en de 
SWB-commissieleden gaat SWB ook het komende(lees:huidig) seizoen, ondanks de minimale en kwetsbare 
spelersaantallen bij de teams weer met 1 A, 1 B, en 2 C-teams van start(inmiddels 1 C-team teruggetrokken) 
Dames 1 was lang in de race voor de titel maar deze ging uiteindelijk naar Sc.Angelslo 2 en eindigde 
Schoonebeek op een toch verdienstelijke 2e plaats (18  11 6 1 39 50-15). Ook Dames 2 eindigde op de 2e 
plaats maar dan met een staatlengte achter op Zwartemeerse Boys 2 ( 14  9  1  4  28  50-27).  
Bijna wekelijks zochten de dames 1 en 2 elkaar op om in combinatie het seizoen uit te spelen; dames 2 
speelde tevens door afzeggingen in hun klasse 2 wedstrijden te weinig. 
De jeugdteams van VVS presteerden uitstekend; o.a.werd E1 kampioen. Punt van discussie blijft elk seizoen 
de indeling naar leeftijd en/of naar kwaliteit. Het jeugdbestuur organiseerde weer veel evenementen zoals de 
jeugdlotto met nu een duits reservegetal, bingo, stadionbezoek(AJAX), het 10e aktiviteitenweekend, 
filmmiddag, en een sportolympiade. Het aantal jeugdleden met name F-pupillen blijft gestaag groeien.  
Van de gemeente Emmen werd een bedrag aan jeugdsubsidie ontvangen. 
Regelmatig worden jeugdspelers van Schoonebeek uitgenodigd voor een proeftraining bij FC Emmen. 
 
 

Scheidsrechters 
 
Door gebrek aan werving, spontane aanmelding, en benaderen voor een scheidscursus vindt er geen 
uitbreiding van het scheidskorps plaats. Integendeel, Geert Lambers is na 28 seizoenen gestopt wegens 
rugklachten en Garrad Heijnen heeft zich afgemeld om zich helemaal als KNVB-scheidsrechter te kunnen 
uitleven. Het bezetten van alle wedstrijden is met name voor coördinator Raymond Assen de minste klus van 
de week.Uitbreiding van het korps zou deze taak kunnen vereenvoudigen. Afgelasten van wedstrijden omdat 
er geen scheids te vinden is kwam bijna een paar keer voor; moet niet mogen dus hierbij een oproep aan de 
leden. 
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Seniorenkader/kaderwerving 
 
In september 2007, december en mei 2008 waren er besprekingen met het seniorenkader.  
De overeenkomst met hoofdtrainer John Sijbom werd op 18 januari 2008 met 1 seizoen verlengd. 
Tevens houdt Sijbom zich i.c.m.het jeugdbestuur bezig met de voetbaltechnische ontwikkeling van de jeugd 
van v.v.Schoonebeek. Bij de B-selectie en 4e + Ov.Sen. zijn de vacatures trainer nog niet ingevuld en worden 
onderling geregeld. Nico Schepers en Michel Tienstra zijn de leiders bij  Schoonebeek 1; Schoonebeek 2 en 
Dames hebben nog geen begeleiding(inmiddels heeft Johan Buursma,aangevuld met Peter v.d.Weide, de 
leidersrol weer opgepakt, en nam Miranda Gerdes de Dames onder haar hoede). Schoonebeek 3(Bart 
Lubbers) en Schoonebeek 4(Ton Roosken) hebben nog een vacature. Op het herziene aanmeldingsformulier 
lidmaatschap moet voortaan verplicht een kaderfunctie naar keuze worden aangekruist. 
 
 

Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS 
 
Het clubblad verscheen dit seizoen 7 keer, laatste volgnummer was 1048, terwijl de jeugdbijlage 20 keer werd 
verspreid, laatste volgnummer was 348; de bezorgers kregen 16 juni 2008 een attentie aangeboden.  
Het bestuursbesluit om het speelschema in het clubblad op te nemen werd door de redactie niet uitgevoerd. 
Reden was het scala aan afgelastingen, verplaatsingen, ingelastingen etc. welke met TT337 sneller en 
actueler konden worden verwerkt dan via een clubblad dat eenmaal gedrukt niet meer kan worden gewijzigd. 
De website van Schoonebeek is toe aan een opfrisbeurt, inmiddels zijn(of worden) alle teams met een aktuele 
foto vertegenwoordigd op een internetpagina.Ook presenteert de automatisering van de KNVB steeds meer 
programma’s aan de leden om informatie in te winnen en te raadplegen over wijzigingen en voorschriften. 
De presentatiegids werd in oplage van 350 uitgereikt, waarvan 66 leden in de buitendorpen. 
 

Accommodatie / Klussengroep 
 
Wekelijks, op de vrijdagmiddag, is de klussengroep present om de accommodatie te verzorgen;  
de waardering blijft ook voor het afgelopen seizoen. De jaarlijkse schouw van de gemeente Emmen levert 
genoeg onderhoudstaken op maar de uitvoering wordt gestagneerd door matige planning en 
begrotingsbudgetten. Dankzij de extra toewijding van de klussengroep om er dan zelf maar iets moois van te 
maken, wordt de gebrekkige inzet van de gemeente “weggeschoffeld”, nogmaals waardering dus voor de 
klussengroep. De geluidsinstallatie werd in september gerenoveerd met 2 nieuwe microfoons en 2 
zender/ontvangerinstallaties. 
 
 

Bazar 2008 
 
De bazar werd voor de 4e keer en met medewerking van de familie Juurlink in de Zwarte Racker gehouden en 
met de opbrengst werden eventuele zichtbare plekken in de schatkist weer voldoende afgedekt.  
De bazar 2009 is vastgesteld op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2009. 
 
 

Kledinglijn/sponsoring 
 
Bijna alle Schoonebeekteams spelen inmiddels in het gewaardeerde rood/groentenue. De tenues van het 1e, 
2e, 3e, 4e en Dames 1 worden vanaf het lopende seizoen gewassen door Johanna’s Wasservice uit 
Emmercompascuum; Belau werd opgezegd en na jaren wasbeurten voor 1 en 2 werden Trees Scherpen en 
Gre Büter bedankt voor hun verschonende werkzaamheden. De wasbijdrage per speler wordt verrekend met 
de contributie per kwartaal. Schoonebeek kent een actief sponsorbeleid, gezien de groei van het aantal 
reclameborden, de plaatsing van een 2e reclamezuil, en de gegenereerde inkomsten in het financieël verslag. 
Supermarkt SLIM en PLUS FISCHER startten een zegelactie om de verenigingen financieël te ondersteunen. 
Schoonebeek 2 kreeg nieuwe trainingspakken aangeboden van Bohr Instrument Services terwijl 
Schoonebeek 4 al speelt in een nieuw tenue van Kameleon/Zincoat maar officieel nog in gebruik moet worden 
genomen. In oktober 2007 werd de overeenkomst met Blancke Metaalbewerking met 3 seizoenen verlengd. 
Van de SHELL werd via Geert Schepers een donatie ontvangen, in het kader van de VOEKS-regeling. 
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Seizoeneinde 
 
Op zondag 20 april werd het seizoen w.b.het 1e en de supporters afgesloten met een gezellige nazit. 
De haardos van Richard Heijne werd gemillimeterd en Blancke Metaalbewerking werd gewaardeerd voor hun 
25-jarig sponsorschap.De 34e finale van het 12 Apostelentoernooi werd in 2008 (wederom) gewonnen door 
de Natur Jungs.Zaterdag 21 juni werd de medewerkersdag gehouden; afscheid werd genomen van o.a.Ruud 
Herbers die zich vanaf 1978 als kantinemedewerker heeft ingezet. Na een leuke fietstocht en goed eten 
schoof men voor de nieuw aangeschafte beamer aan voor de EK-wedstrijd Nederland-Rusland; het werd een 
3-1 nederlaag voor Oranje en de kantine ging een paar uur eerder dicht.De bestuursreis ging op 12 en 13 juli 
naar Eindhoven en omgeving; o.a werd een bezoek gebracht aan het stadion van landskampioen PSV. 
 
 
Tenslotte 
 
Ter afsluiting wens ik alle geblesseerde spelers alsnog een voorspoedig herstel en bedank ik alle 
spelers,medewerkers, en sponsors voor hun inzet van het afgelopen seizoen en vertrouw daar op ook in het 
komende seizoen. Gezien de vele wedstrijdwijzigingen in dit seizoen doet de wedstrijdsecretaris met nadruk 
een beroep op het plichtsbesef van de leden dat men deelneemt aan een KNVB-competitie; voetbal is een 
hobby maar deelnemend aan teamsport moet een verhindering of afzegging zoveel mogelijk worden 
voorkomen. 
In de hoop dat alle teams zijn voorzien van voldoende begeleiding en rekenend op goede en sportieve 
resultaten sluit ik hierbij het jaarverslag 2007/2008 af. 
 
 
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 6 oktober 2008   
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