JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2010/2011
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V.V.SCHOONEBEEK

Sportieve terugblik
e

De herschikking van klassen in District Noord zoals de invoering van topklassen en het vervallen van de 6
klassen werd door Schoonebeek volledig uitgebuit. Door winst op Oosterparkers in de nacompetitie, tussendoor
nog even het Volksfeest, ging het “verplicht gepromoveerde” Schoonebeek het nieuwe seizoen met nieuwe
e
e
trainer Sip Bloemberg van start in de 3 klasse. Dat Schoonebeek in de reguliere competitie slechts als 7 was
geeindigd werd aanvankelijk naar de achtergrond gedrongen maar verderop in de competitie zou deze
middenmootpositie benadrukt worden. De thuisbalans bleef steken op 4 winstpartijen waarbij o.a.de 4-1 winst
op SVV’04 door de nostalgisten op prijs werd gesteld; verder werd er thuis 8 keer verloren en bleef het
scorebord 1 keer in evenwicht(1-1), nog wel tegen uiteindelijk kampioen CEC. Juist tegen CEC werd degradatie
een feit op zondag 1 mei 2011 door met 5-2 te verliezen. Met de cijfers 26 6 1 19 19 37-66 nam
e
Schoonebeek afscheid van de 3 klasse, nog wel als voorlaatste doordat het tevens gedegradeerde Twedo één
punt minder (18) behaalde. Resumerend en terugblikkend was de analyse dat het gebrek aan scorend
vermogen en een door blessures uitgedunde selectie enkele oorzaken van de degradatie waren. Dieptepunt
was de uitwedstrijd tegen VENO waarin 13x geel en 1x rood werd getrokken.Pluspunt was het debuut op 27
maart 2011 tegen Bargeres van doelman Martin Berens. Van alle wedstrijden staat een verslag,zelfs van de
tegenpartij, op de internetsite van Schoonebeek. Promotie lijkt een aantrekkingskracht op spelers te hebben.
Haaks daarop echter staat degradatie want Schoonebeek nam afscheid in de laatste wedstrijd tegen
Zwartemeerse Boys van Niek Rolink en Richard Heijne. Ook werd afscheid genomen van verzorger Robert
Levelink. Later zouden ook Johan Beukers, Marco Oostland, en Bas Lubbers Schoonebeek gaan verlaten.
Tenslotte vertrok Maarten Homan naar Denemarken. Op 6 februari 2011 bij de thuiswedstrijd tegen Sleen nam
e
leider Harry Huser voor de 1 keer het digitale wedstrijdformulier in gebruik. Op 21 januari 2011 werd de
verlengde overeenkomst met trainer Sip Bloemberg ondertekend.Schoonebeek 2 speelde zich veilig ondanks 2
e
winstpunten in mindering; met de cijfers 20 8 2 10 24 44-56 eindigde het op de 8 plaats. Schoonebeek 3
e
eindigde op de 9 plaats met 22 6 3 13 21 37-74. Schoonebeek 4,gezegend met talrijke en goede spelers,
trapte het seizoen af met maar één doel: de kampioenstitel. Maandenlang was men in een titelrace verwikkeld
met Zwart.Boys 5, KSC 4, en SVBC 4. Uiteindelijk uit tegen Weiteveense Boys (3-7) kon op 29 mei 2011 de
kampioensfoto gemaakt worden. Arnold Wemhoff prijkt zittend in een rolstoel op de foto, op 1 mei thuis tegen
Weiteveense Boys had hij zijn enkel gebroken. De cijfers van de kampioen: 22 19 3 0 60 123-23
Het vertrek van veel spelers, het niet opkomen van diverse senioren, en de aanhoudende roep om een
e
zondagmiddagteam, noodzaakte de seniorencommissie tot een herindeling van teams. Het 1 elftal moest met
e
de betere senioren worden aangevuld waardoor er problemen rezen om een verantwoord kwalitatief 2 elftal te
formeren. Ondertussen had een wervingsactie een aantal spelers opgeleverd die uit willen komen op de
zondagmiddag. De seniorenzak werd eens flink geschud en in overleg met Heerenveen slaagde men erin om
weer 4 seniorenteams in te schrijven voor seizoen 2011-2012.
e

Dames 1 draaide een uitstekend seizoen; men eindigde op de 4 plaats met 19 10 2 7 32 62-43. Leona
e
Brüning eindigde als 2 met 37 doelpunten in de HuisAanHuis-topscorerbokaal. Het jeugdige Dames 2 eindigde
op een verdienstelijke 7e plaats met 20 5 2 13 17 37-77
Alle eindstanden van seizoen 2010-2011 zijn te bekijken op www.vvschoonebeek.nl

Ontvallen leden
Seizoen 2010-2011 kenmerkte zich ook door het verlies van diverse toegewijde leden. Op 1 januari 2011
e
overleed Harrie Rozeman(76). Hij speelde vroeger in het 1 elftal, was kantine-en bazarmedewerker, lid van de
klussengroep, en trouwe supporter van Schoonebeek. Na de uitwedstrijd tegen SVV’04 op 2 april 2011 sloeg
het noodlot opnieuw toe, op de terugweg overleed Bennie Swieters, vader van aanvoerder Jesper en nog maar
e
54 jaar. Ook hij was een gewaardeerd speler van het 1 elftal geweest, kantinemedewerker en
Schoonebeeksupporter. Uit eerbetoon speelde Schoonebeek 1 de eerstvolgende wedstrijd met rouwbanden.
De rouwmand bleek nog niet leeg te zijn; op 15 april 2011, de dag nadat hij een lintje zou krijgen, overleed
erelid en ex-jeugdvoorzitter Jo Heijnen(65). Gezien de vele verdiensten voor de vereniging had het bestuur
vanzelfsprekend meegewerkt aan de voorbereiding voor zijn koninklijke onderscheiding maar vergeefs dus.
In februari 2011 overleed oudtrainer (jaren 60) Geert Derks.
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Jeugd/SWB
e

Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 8 seizoen
e
De SWB-A-junioren eindigden op de 4 plaats met de cijfers 15 7 1 7 22 49-47. SWB B1 eindigde met 13
e
overwinningen eveneens op de 4 plaats (21 13 3 5 42 67-32). SWB C1 eindigde na 2 seizoenen als
e
e
kampioen op de 3 plaats (21 13 3 5 42 68-47). Ook SWB C2 eindigde precies in het midden op de 6 plaats
(20 8 2 10 26 50-45) SWB C3 eindigde in de voorjaarscompetitie als voorlaatste (10 3 1 6 10 31-35)
De pupillenteams van Schoonebeek presteerden redelijk tot goed, E2 werd zelfs kampioen.Het jeugdbestuur
e
organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een verloting, de jeugdlotto, bingo, stadionbezoek(De Kuip), het 13
aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een sportolympiade. MC wist 2x te winnen en 2x gelijk te spelen, 22 2 2
18 8 23-121 waardoor het als laatste eindigde. Voor Alyssa Uneken,keepster in MC, was deelname aan de
One Nation Cup, een internationaal toernooi in Bremen een onvergetelijke afsluiting van het seizoen.
Tijdens het aktiviteitenweekend werd afscheid genomen van diverse kaderleden waaronder Jos Roosken die 18
jaar in het jeugdbestuur zat; hij blijft wel in de PR-commissie. Eduard Bos nam zitting in het jeugdbestuur. Arthur
Heijnen en Marcel Steffens namen zitting in de SWB-commissie. Een goedbedoelde en gezamenlijke actie van
KNVB Heerenveen en gemeente Emnmen,afd.Sport, om een doordeweekse competitie op te zetten voor A-en
B-junioren belandde na gebrek aan animo en perspectief in de ijskast.

Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink
Het was druk op de overschrijvingenmarkt maar dan hoofdzakelijk door vertrekkende spelers, hierboven al
eerder genoemd. Verwelkomd werd Arthur v.d.Veen en natuurlijk de nieuwe aanmeldingen t.b.v.het
zondagmiddagteam. Als verzorger werd Michel Deddens aangetrokken, samen met Claudia Heijnen en Dennis
Hemme nemen zij de verzorging van de blessures en wedstrijden op zich..
Danielle Suhlmann (Dames 2) vertrok naar v.v.Zwartemeer.
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2010 / 2011

42 OW + 2 rood

39 OW + 1 rood

2 OW + 1 rood

1 OW (swb)

Een stijging t.o.v.2009/2010 mede door VENO-Schoonebeek
Zaalvoetbal
e

De 1 selectie nam deel aan het ProtosWeeringzaaltoernooi(Drostenhal te Coevorden) en bleef na 1 winst- en 3
e
verliespartijen steken na de 1 ronde. Van september 2010 tot en met april 2011 werd er elke zaterdagavond
door de zaalvoetbaltak gedurende 99 uren gebruik gemaakt van de Ossehal én kantine. De jeugd van
v.v.Schoonebeek benutte 61 uren de Ossehal, niet alleen voor zaalvoetbal maar ook voor de sportolympiade en
e
e
voor het dameszaalvoetbaltoernooi dat in 2011 door SVBC werd gewonnen; Da.1 werd 2 en Da.2 werd 6 .
Het Krattoernooi 2011 werd evenals in 2010 gewonnen door de Barzitters. Voor de komende winterstop zijn
meer zaaluren aangevraagd met name op de zondagmorgen.
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Kantine
De plastic verduisteringslappen zijn inmiddels vervangen door brandvertragende rolgordijnen. De CV-ketel is
geplaatst en wordt er de laatste hand gelegd aan de temperatuurregeling per ruimte. De snackvoorziening
o.a.hamburgers en croquetten werd na jaren van de Spinde te hebben betrokken in eigen beheer genomen; na
enige stroomstoringen functioneren de frituurpannen naar behoren. De koelcel werd voorzien van een
gordijnsysteem waardoor de inhoud eerder c.q.langer op de gewenste temparatuur blijft. In januari werden
nieuwe bierglazen in gebruik genomen. De bestuurskamer werd eindelijk van een op tijd lopende klok voorzien
en er werd een nieuw systeemplafond gelegd. Op 24 juni 2011 werd een bespreking van de
kantinemedewerkers gehouden ter opfrissing van de huidige regels en ter informatie van de nieuwste
ontwikkelingen.

Vergaderingen en overleg
.
De ledenvergadering van 4 oktober 2010 werd bijgewoond door wederom slechts 12 leden en 8 bestuursleden.
Henk Visscher, Peter Striper en René Schwieters verlengden hun zittingstermijn met 3 jaar.
De contributietarieven bleven ongewijzigd. Jo Heijnen werd, alsnog formeel in de ledenvergadering, tot erelid
benoemd. Maandelijks vond de bestuursvergadering en bespreking van de aktielijst plaats en periodiek was er
overleg met het jeugdbestuur, SWB-commissie, seniorenkader, kantinecommissie, PR-commissie,
zaalvoetbal,en bazar.
De regiovergaderingen werden wederom 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 maar binnenkort ook intensiever wordt er gewerkt aan de
diverse beleidsplannen en instructiemap voor de jeugd. Van de LBA werden 15 seizoenkaarten ontvangen,
deze werden o.a.uitgereikt aan leden van de klussengroep.

Scheidsrechters
In oktober 2009 werd een werkgroep Scheidsrechterszaken ingesteld, bestaande uit Raymond Assen, Richard
Eising, Ingrid Schulte, Herman Wesseling, en Jeroen Schwieters. Doelstellingen van de werkgroep zijn
uitbreiding en scholing van het aantal scheidsrechters en een schematisch aanstellingsbeleid.
Raymond Assen was al actief als scheidsrechter en behaalde zijn BOS-certificaat; ook werd Johnny Berens
toegevoegd aan het scheidsrechterskorps en ook hij doorliep met succes de BOS-cursus.
Nick Schulte, Jordy Bosch, Jeffrey Berens, en Jarno van Os zijn geslaagd als pupillenscheidsrechter en
ontvingen daarvoor een KNVB-badge.
De voor A-en B-junioren georganiseerde spelregelavonden kenden een teleurstellende opkomst
Seniorenkader/kaderwerving
In september- en december 2010 en mei 2011 waren er besprekingen met het seniorenkader.
Het gebruik van de spelerspassen en coachmappen ondervindt bijna geen problemen, de vervanging van de
passen leverde meer problemen op. In december 2010 werd de vervangingsprocedure opgestart met het
verzoek aan 128 leden om een pasfoto in te leveren. Pas in mei 2011 waren deze op 8 na binnen en konden de
nieuwe passen worden aangevraagd; voordeel is nu wel dat een seniorenpas 10 jaar geldig is en een
juniorenpas 4 jaar.
De tenues werden voor het tweede seizoen gewassen door WSL Was Service Leferink; de overeenkomst werd
ook voor het lopende seizoen verlengd. Besloten werd om alleen Schoonebeek 1 en Dames 1 in te schrijven
e
voor de volgende bekercompetitie. Bart Lubbers en Freddy Schwieters stopten als leider van het 2 elftal.
Lubbers gaat de senioren op dinsdag trainen terwijl Schwieters als kantinemedewerker dienst gaat doen.
e
Assistentscheidsrechter Mark Scherpen verhuist naar het 4 elftal. Wladimir Visscher stopte op zijn hoogtepunt
e
(kampioen) als manager van het 4 elftal.
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Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS
Het clubblad verscheen het afgelopen seizoen slechts 1 keer, laatste volgnummer was 1064, terwijl de
jeugdbijlage 18 keer werd verspreid, laatste volgnummer was 407; de bezorgers kregen desondanks 22 juni
2011 een attentie aangeboden. Steeds meer verenigingsinformatie en wedstrijdverslagen worden op de
internetsite van v.v.Schoonebeek geplaatst. Een clubblad, of weekbrief zoals vanaf 1973, verspreiden zou een
achterhaalde informatiestroom betekenen, vooral ook omdat TT337 per dag geaktualiseerd wordt; als extra
service staan nu ook de komende wedstrijden op internet onder Sportlink Widget. De presentatiegids werd in
oplage van 450 uitgereikt, waarvan 66 leden in de buitendorpen en voor het eerst kregen ook alle
sponsors(110) een exemplaar inclusief een sponsorkaart toegezonden. RTV Drenthe lanceerde vorig seizoen
een actie Bartje Schiet’n; ook Schoonebeek heeft zich hiervoor aangemeld en zal binnenkort aan de beurt zijn.
Accommodatie / Klussengroep
De wekelijks actieve klussengroep onderhield ook in 2010/2011 op door eigen leden én door bezoekers
gewaardeerde wijze de accommodatie en velden. De massageruimte onderging een flinke opknapbeurt.
8 Februari 2011 vond een schouwrapportage plaats door afd.Sport van de gemeente Emmen. Voor de
bestrating voor de Ossehal dient Schoonebeek een plan van aanpak aan te leveren bij de gemeente Emmen;
de slechte gesteldheid van de tussenweg Aalminksweg/parkeerplaats is procedureel een aandachtspunt voor
Dorpsbelangen en werd aldus ook bij hen kenbaar gemaakt. Door de gemeente werd een nieuw dak op het
kleedkamerblok gelegd.

Bazar 2011
e

De bazar werd 29 en 30 januari 2011 voor de 7 keer in de Zwarte Racker gehouden en kende weer een
financieel gunstig verloop. De bazarattributen werden tegen vergoeding uitgeleend aan Hunso en SVBO
Kledinglijn/sponsoring
Met Blancke Metaalbewerking werd een hernieuwde hoofdsponsorovereenkomst afgesloten. Germes
e
Cultuurtechniek ging voor het 1 seizoen als shirtsponsor van start. Als nieuwe subsponsor werd APS
Autoparts begroet. Cafetaria De Spinde zegde op eigen initiatief en afweging en ook na een gesprek met de
PR-cie eenzijdig de sponsoring op.
Seizoeneinde
e

Op zondag 15 mei werd het seizoen w.b.het 1 en de supporters afgesloten met een gezellige nazit voorzien
van een kipbuffet met salades en verzorgde DJ Dennie de muziek.
e
De 37 finale van het 12 Apostelentoernooi werd in 2011 gewonnen door de Natur Jungs.
Zaterdag 18 juni werd de medewerkersdag gehouden. Na een geslaagde fietstocht wachtte een smakelijk buffet
verzorgd door Slim Supermarkt. George Scherpen en Toon Roosken werden bedankt voor hun laatste
medewerking aan de medewerkersdag.
De bestuursreis vond in juli 2011 plaats en had dit jaar als bestemming Hameln in Duitsland, wunderbar !!
Tenslotte
Ter afsluiting en dat is dezelfde tekst als in vorig jaarverslag 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 materiaal en rekenend op goede en
sportieve resultaten sluit ik hierbij het jaarverslag 2010/2011 af.
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 3 oktober 2011
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