JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2009/2010
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V.V.SCHOONEBEEK

Sportieve terugblik.
Moeizaam dwarrelen de eerste regels van dit jaarverslag neer op het papier; het lijkt alsof door een meeslepend
en boeiend WK Voetbal in Zuid-Afrika en het Volksfeest 2010 het vorig Schoonebeekseizoen van de harde
schijf is gespoeld maar inmiddels staan we weer met beide benen op de Gruintegrond en blikken we nog even
terug naar seizoen 2009/2010.
Het seizoen kende een succesvol slotaccoord. Op de allerlaatste dag van het seizoen,23 mei 2010, stelde
e
Schoonebeek 1 promotie naar de 3 klasse veilig en ook dat werd uitbundig gevierd. De 4-3 overwinning op
e
e
KSC betekende een veilige 7 plaats; mede door een versterkte P/D-regeling waarbij o.a de 6 klasse kwam te
e
vervallen, gaf de 7 plaats recht op deelname aan de nacompetitie. Oosterparkers was de opponent, de
uitwedstrijd werd nog geflatteerd met 3-2 verloren maar thuis werd dat met een 6-0 overwinning weggepoetst.
Toch nog een smetje op de overwinning want ondanks zijn hattrick kreeg Edfrin Silvania een veldverwijzing en
was daardoor voor het begin in het nieuwe seizoen 4 wedstrijdengeschorst. Het competitieverloop kende een
wisselvallig karakter. Van de 24 wedstrijden werden er 6 gewonnen, speelde men 8 keer gelijk en werd er 8
keer verloren. Er werd 28 keer gescoord en 34 keer werd doelman Guus Leferink gepasseerd. Half december
2009 viel de winter in; met een noodverlichting op het B-veld en tijdverdrijf in een fitnesscentrum probeerde men
de conditie op peil te houden. Pas in maart 2010 werd de competitie hervat. Na 2 seizoenen vervanging van
Bert Helmich stopt de inmiddels 42-jarige doelman definitief op het hoogste nivo én met een promotie. Ook voor
scheidend trainer John Sijbom was de slotdag onvergetelijk en kunnen we de promotie na 3 seizoenen gerust
een kroon op zijn werk noemen. In de winterstop werd een eenjarige overeenkomst afgesloten met trainer Sip
Bloemberg uit Coevorden; eerder was hij al trainer bij Schoonebeek van 2000 tot en met 2003. Ook
e
e
Schoonebeek 2 eindigde op de 7 plaats (24 10 4 10 34 53-47) Schoonebeek 3 legde beslag op de 8 plaats
(21 6 2 13 20 47-52) Na een wervingsactie van de seniorencommissie ging er weer een kwalitatief sterk
Schoonebeek 4 van start; lang deed men mee in de titelrace maar na 2 keer verlies tegen uiteindelijk kampioen
KSC 4 haakte men af (20 15 0 5 45 97- 40). Damessenioren 1 behaalde 22 punten uit 16 wedstrijden (7 1 8
22 33- 55). Op 29 mei 2010 werd op geslaagde wijze het zelf georganiseerd 25-jarig jubileumfeest gevierd;
Jeugd/SWB
e

Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 7 seizoen en
e
begint steeds meer vruchten af te werpen.De SWB-A-junioren eindigden wederom op de 8 plaats en hielden
Raptim, Germanicus 2 en SVBC onder zich, met de cijfers 19 5 1 13 16 42-89. SWB B1 eindigde met 14
e
e
overwinningen en slechts 1 verliespartij op de 2 plaats (15 14 0 1 42 77-17). SWB C1 hees voor het 2
navolgende seizoen ongeslagen de kampioensvlag (18 18 0 0 54 108-14) Ook SWB C2 eindigde
e
verdienstelijk op een 3 plaats (18 8 4 6 28 71-47) De pupillenteams van Schoonebeek presteerden redelijk
tot goed, er was helaas geen kampioen.Het jeugdbestuur organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een
e
verloting, de jeugdlotto, bingo, stadionbezoek(Heerenveen), het 12 aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een
sportolympiade. Van de gemeente Emmen werd een bedrag aan jeugdsubsidie ontvangen. Tijdens het
aktiviteitenweekend werd afscheid genomen van diverse kaderleden. Jo Heijnen, voorzitter jeugd, werd op de
medewerkersdag benoemd tot erelid. Inmiddels is het jeugdbestuur uitgedund tot 5 leden en is men naarstig op
zoek naar uitbreiding.
Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink
Ieder eind van een seizoen kenmerkt zich door spelerswisselingen en overschrijvingen; Joost Rolink keerde
terug naar Sc.Erica en verwelkomt werden Arjan Peters, Marco Oostland, Johan Beukers, en Leona Brüning.
Martijn Sulmann werd geschrapt als speler van v.v.Schoonebeek. SportLink onderging diverse updates en is nu
voor de penningmeester en secretaris een onmisbaar stuk administratief gereedschap.
Tuchtzaken
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33 OW + 3 rood
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Bovenstaande tabel weergeeft een vermindering aan t.o.v. seizoen 2008/2009 !!!!!!!!!!!!
1

Zaalvoetbal
e

e

De 1 selectie nam deel aan het ProtosWeeringzaaltoernooi(hal Vroomshoop) en haalde zelfs de 2 ronde
(hal Zwartemeer). Van september 2009 tot en met april 2010 werd er elke zaterdagavond door de
zaalvoetbaltak gedurende 64 uren gebruik gemaakt van de Ossehal én kantine. De jeugd van v.v.Schoonebeek
benutte 82 uren de Ossehal, niet alleen voor zaalvoetbal maar ook voor de sportolympiade en voor het
dameszaalvoetbaltoernooi dat ook in 2010 door Schoonebeek zelf werd gewonnen.Het Krattoernooi 2010 werd
gewonnen door de Barzitters.

Kantine
N.a.v.de voorschriften alcoholgebruik werd buiten de kantine een afbakening van staanders en kettingen
geplaatst. Desondanks werd Schoonebeek toch nog één keer betrapt, althans daar leek het op maar na
wederom een gedegen verweerschrift werd de tenlastelegging geseponeerd. Seizoen 2009/2010 was w.b.de
kantine een seizoen van verbouwing, herinrichting, en renovatie. Er werd een terrasdeur aangebracht, een
nieuwe keuken geinstalleerd, en werden de toiletten gerenoveerd en opnieuw geschilderd. T.b.v.Eredivisie Live
en de WK werden er vooralsnog provisorisch plastic rolgordijnen aangebracht. Binnenkort zal er een nieuwe
CV-ketel worden geplaatst. Tegenover de kosten die genoemde aanpassingen met zich meebrachten stond een
fikse investeringssubsidie van de Gemeente Emmen. Er werd een verrijdbare tapinstallatie gemaakt die ook
verhuurd kan worden aan de leden.

Vergaderingen en overleg
.
De ledenvergadering van 5 oktober 2009 werd bijgewoond door wederom slechts 14 leden en een voltallig
bestuur (9). Jo Wubbels, Raymond Assen, en Henk Herbers verlengden hun zittingstermijn met 3 jaar.
De contributie werd voor het eerst sinds 2003 verhoogd. Maandelijks vond de bestuursvergadering plaats en
periodiek was er overleg met het jeugdbestuur, SWB-commissie, seniorenkader, kantinecommissie, PRcommissie, zaalvoetbal,en bazar. De regiovergaderingen werden niet bezocht wegens te grote afstand en niet
bijster indrukwekkende agenda’s. 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. Periodiek wordt er gewerkt aan het beleidsplan en instructiemap voor de
jeugd.

Scheidsrechters
In oktober 2009 werd een werkgroep Scheidsrechterszaken ingesteld, bestaande uit Raymond Assen, Richard
Eising, Ingrid Schulte, Herman Wesseling, en Jeroen Schwieters. Laatstgenoemde is gestopt met actief fluiten
i.v.m.een hardnekkige blessure. Doelstellingen van de werkgroep zijn uitbreiding en scholing van het aantal
scheidsrechters en een schematisch aanstellingsbeleid. Het laatste onderdeel is inmiddels gerealiseerd.
Het onderwerp Scheidsrechterszaken is inmiddels toegevoegd als agendapunt op de maandelijkse
bestuursvergadering om daarmee het belang ervan steeds te benadrukken. Op 20 januari 2010 werd een
e
spelregelavond georganiseerd met als gastspreker ere-en 1 divisie-scheidsrechter Jochem Kamphuis,
vervanger van Marcel Winter. Nogmaals wordt benadrukt dat ook bij uitwedstrijden de “eigen” aangestelde
scheidsrechter moet worden geaccepteerd en dat men te allen tijde moet spelen. In het uiterste geval wil de
KNVB nog wel een waarnemer sturen.

Seniorenkader/kaderwerving
In september- en december 2009 en mei 2010 waren er besprekingen met het seniorenkader.
Het gebruik van de spelerspassen en coachmappen ondervindt bijna geen problemen, ook al lijkt het soms op
kwartetten doordat spelers regelmatig van het ene naar het andere elftal verhuizen. De tenues werden voor het
eerste seizoen gewassen door WSL Was Service Leferink; de bijdrage in de waskosten wordt verrekend met de
e
contributie. Op verzoek van het seniorenkader werd er een 8 teletekstpagina bijgekocht.
Ter ondersteuning van de kantinedienst wordt volgens schema een beroep gedaan op de seniorenelftallen.
Per seniorenteam werd een standenbord aangeschaft waarop programma, uitslagen en stand in de klasse kan
worden gepresenteerd. Bij de verzorging zal Claudia Heijnen (gediplomeerd) worden toegevoegd en volgt
e
Richard Heijne inmiddels de cursus Sportmassage. Jeroen Schwieters (3 ) en Bianca Heijnen (Dames) zijn
gestopt als leider.
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Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS
Het clubblad verscheen steeds minder, het afgelopen seizoen 6 keer, laatste volgnummer was 1063, terwijl de
jeugdbijlage 18 keer werd verspreid, laatste volgnummer was 390; de bezorgers kregen 25 juni 2010 een
attentie aangeboden. De website van Schoonebeek werd in een nieuw en moderner jasje gestoken; de site zal
aktueel worden bijgehouden maar dat betekent ook dat er recente teamfoto’s op moeten worden gepubliceerd.
Naast de Schoonebeeksite werd als officieële KNVB-site VOETBAL.NL geintroduceerd. TT337 blijft hét
informatiemedium naar de leden toe. De presentatiegids werd in oplage van 350 uitgereikt, waarvan 74 leden in
de buitendorpen.
Accommodatie / Klussengroep
De al jaren en dan wekelijks actieve klussengroep onderhield ook in 2009/2010 op door eigen leden én door
bezoekers gewaardeerde wijze de accommodatie en velden. Tijdens het Volksfeest werd de kantine en
trainingsveld ter beschikking gesteld aan het volksfeestbestuur. De noordzijde van het hoofdveld werd
opgeschoond en werd er een beplanting met laurier aangebracht. Harrie Rozeman stopte als lid van de
klussengroep terwijl Herman Schulte als nieuwe medewerker werd toegevoegd.

Bazar 2010
e

De bazar werd, als enige vereniging in Drenthe, op 30 en 31 januari 2010 voor de 6 keer in de Zwarte Racker
gehouden. Met de nieuwe exploitanten Ronald en Paola werd de bazar naar tevredenheid afgewerkt
Eén van de eerste attracties, het kegelbiljarten, kwam na tientallen jaren te vervallen.
Kledinglijn/sponsoring
Het tenue van Schoonebeek was na 5 seizoenen versleten en per traditie mochten de spelers door de promotie
het shirt houden. Na 27-jaar tenuesponsor blikte Blancke Metaalbewerking in de toekomst en verzocht
Schoonebeek om uit te zien naar een nieuwe tenuesponsor. Inmiddels is Schoonebeek daarin voorzien door
Germes Cultuurtechniek. SWB C2 kreeg een nieuw tenue aangeboden van Café Juurlink/De Zwarte Racker
Seizoeneinde
e

Op zondag 2 mei werd het seizoen w.b.het 1 en de supporters afgesloten met een gezellige nazit;
weer werd er een zwien op smakelijke wijze verorberd en verzorgde DJ Dennie de muziek.
e
De 36 finale van het 12 Apostelentoernooi werd in 2010 gewonnen door Volle Pint.
Wilfred Huser nam 18 juni 2010 als winnaar van de interne vrije ballencompetitie deel aan de Ab Oost
FreeKickcompetitie in het stadion van FC Zwolle.
Zaterdag 19 juni werd de medewerkersdag gehouden; het programma werd i.v.m.het WK-duel NederlandDenemarken aangepast en in alle vroegte fietste men al door loser Duitsland. De Zwarte Racker verzorgde
weer een uitstekend buffet. In een sfeervol Oranje versierde kantine konden alle WK-duels van Nederland
worden bekeken. De bestuursreis vond al in januari 2010 plaats, een geslaagd weekendje Winterberg
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. Zorgwekkend blijft de
gemakkelijke wijze waarop spelers zich afmelden voor een wedstrijd; daarom nogmaals een verzoek om
zoveel mogelijk te proberen toch inzetbaar te blijven voor de vereniging.
In de hoop dat alle teams zijn voorzien van voldoende begeleiding en rekenend op goede en sportieve
resultaten sluit ik hierbij het jaarverslag 2009/2010 af.

Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 4 oktober 2010
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