
 
JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2011/2012        -        V.V.SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik 
 
Op een regenachtige morgen wordt de peeceemuis aangeklikt en krijgt opdracht om het voorbije seizoen 2011-
2012 in een jaarverslag samen te vatten. Ook Schoonebeek is lid van de grootste sportvereniging van 
Nederland, de voetbalsport, en de muis wilde eerst wat kwijt over de prestaties van onze nationale trots, Oranje.  
Wat het toetje van het seizoen had moeten worden, een succesvol EK van Oranje in Polen/Oekraine, draaide 
uit op teleurstellend en vroegtijdig vertrek huiswaarts. Schoonebeek zélf bezorgde zich wel een verlenging van 
een goed seizoen waardoor het een periodetitel kreeg toegewezen. Dé kans op een snelle terugkeer naar de 3e 
klasse werd helaas niet in promotie omgezet. In 2 onderlinge duels met Sleen ging Schoonebeek al in de 1e 
wedstrijd met 4-0 onderuit, de thuisreturn was een formaliteit, 2-2. In de voorbereiding eindigde Schoonebeek 
als 1e in de bekerpoule door winst op Westerwolde(6-2) en SPW(1-4) en een gelijkspel tegen Zandpol (5-5). 
Emmen 1 maakte een einde aan het bekeravontuur van Schoonebeek, thuis werd met 0-3 verloren. 
Ondertussen was ook de competitie van start gegaan en de openingswedstrijd tegen Gieten eindigde in een 
ontluisterende 5-0 nederlaag. Het herstel kwam in de vorm van 6 overwinningen, 3 x gelijk, en  
2 thuisnederlagen tegen uiteindelijk kampioen Twedo en EHS’85. In de winterstop hevelde trainer Sip 
Bloemberg, genoodzaakt door diverse spelersmutaties, 4 nieuwe jeugdspelers over. Zélf kondigde trainer 
Bloemberg in december 2011 aan dat hij na het lopende seizoen zijn trainerscarriere beëindigd. Na diverse 
kandidaat-trainers op sollicitatiebezoek te hebben gehad, werd uiteindelijk op 4-1-2012 Harm Kiers benoemd tot 
nieuwe trainer voor het volgende seizoen Op zeker moment stonden er meer brommers dan auto’s op de 
parkeerplaats. De youngsters,Justin Katuin, Nick Schulte, Jeffrey Berens en Jordy Bosch maakten een gretige 
en beweeglijke indruk. Na een lange winterstop werd in maart 2012 de competitie hervat, er waren nog 14 
wedstrijden te gaan, met een overwinning op Protos gevolgd door (weer) een nederlaag tegen Twedo.  
Een fraaie reeks goede resultaten(o.a.1-3 uitwinst EHS’85) zou volgen maar de positie op de ranglijst werd 
aangetast door kostbaar puntverlies (DVC’59 1-1) en met name de 1-0 uitnederlaag tegen SVBC in de 
voorlaatste minuut op een donderdagavond waar een oppermachtig Schoonebeek al in de eerste minuten de 
basis voor een overwinning had moeten leggen. In de 2e seizoenhelft werd ook een beroep gedaan op 
routiniers Richard Nijenstein en één keer Patrick Imming. Na de reguliere competitie prijkte Schoonebeek op 
een fraaie 3e plaats (26  14  6  6  48  58  38). Op 6 mei 2012 tegen Eext werd afscheid genomen van trainer Sip 
Bloemberg, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen waren daarbij aanwezig. Eveneens werd Fokke Tienstra 
voor het thuispubliek door bestuur en selectie met bloemen en attenties gewaardeerd; begonnen als 
grensrechter, een functie die van naam veranderde in assistentscheidsrechter, nam hij afscheid en 
overhandigde de vlag aan Mark Scherpen. 
Volgens een roulatieschema per wedstrijd regelden Michel Deddens en Dennis Hemme de verzorging van het 
1e elftal, en doordeweek werd Claudia Heijnen ook betrokken in de verzorging. In maart 2012 bracht Lampe 
Fysio een bezoek aan de vereniging, stelde zich bedrijfsmatig voor aan de selectie en had waardering voor de 
goed ingerichte verzorgingsruimte.Het vorig seizoen kampioen geworden Schoonebeek 4 ging het nieuwe 
seizoen van start als Schoonebeek 2 in een hogere klasse. Het opende met een 3-3 gelijkspel tegen Raptim 3, 
leed tussendoor een nederlaag tegen HODO 3 om daarna een ongeslagen reeks neer te zetten hetgeen leidde 
tot het kampioenschap op 20 mei 2012, ook al werd het seizoen met een nederlaag afgesloten en kreeg men 
één punt in mindering wegens ongeregeldheden tegen Dalen 4; de cijfers: 19  15  2  2  46  77  34.    
Schoonebeek 3 kende een moeizaam seizoen maar  bleef het voetbalplezier nastreven. Met  3 overwinningen 
en 1 gelijkspel behaalde men de 10 punten en eindigde als voorlaatste (Bargeres 3); 18  3  1  14  10  30  80. 
Afscheid werd genomen van Ton Roosken die 14 jaar leider was geweest.Door de herindeling van de senioren 
en met de aanvangstijd 14.00 uur kon een Schoonebeek 4 worden aangemeld. Juist de aanvangstijd was bij 
veel tegenstanders reden om af te zeggen of te verplaatsen waardoor Schoonebeek 4 toekwam aan slechts 18 
van de 22 wedstrijden. Uit de 18 gespeelde wedstrijden werd een uitstekend resultaat behaald; de cijfers:  
18  9  2  7  29  49  54 en goed voor een 6e plaats. Om voor het komende seizoen meer speelgarantie te krijgen 
werd op initiatief van Schoonebeek en met ondersteuning van KNVB Noord een onderzoek \ animopeiling 
uitgevoerd onder de verenigingen in regio’s Hoogeveen, Assen, en Emmen. De vraag die gesteld werd aan de 
verenigingen luidde of zij over teams beschikken / gaan beschikken die ook als aanvangstijd de voorkeur aan 
14.00 uur geven. Helaas was de respons tegenvallend; op basis van de uitslag besloot de seniorencommissie 
om de aanvangstijd voor het 4e elftal voortaan op 10.00 uur vast te stellen.   
Dames 1 eindigde in de najaarscompetitie op de 9e plaats en Dames 2 op de 8e plaats. Beide teams werden 
door deze stand op de ranglijst ingedeeld in een degradatieklasse voorjaar en toonden aan dat ze handhaving 
in de originele klasse waard waren; Dames 1 eindigde bovenaan en Dames 2 werd 2e.  

Het wedstrijdsecretariaat beleefde een hektisch seizoen; steeds meer wedstrijden moesten worden uitgesteld of 
afgezegd of werden doorgeschoven naar door de week of werden helemaal niet meer gespeeld; de verleiding 
was groot om wedstrijden op papier met een fictieve uitslag af te werken. Het betekende een aanslag op velden 
klaarmaken, kantinedienst, en scheidsrechtersaanstelling. Deze tendens wordt per seizoen sterker en een 
beroep op teamverantwoordelijkheid is gerechtvaardigd. Voetbal komt na werk, gezin, en studie maar met 
goede wil kan een volgorde in de prioriteiten gesteld worden waarbij dan zéker ook voetbal moet worden 
meegewogen. 

Alle eindstanden van seizoen 2011-2012 zijn te bekijken op www.vvschoonebeek.nl 

 



 

Ontvallen leden 

 
Op 11 augustus 2011 overleed spelend lid Rick Brockman en op 14 november 2011 overleed steunend lid 
Geert Voppen die zich in het verleden o.a.nog als parkeerwacht dienstbaar had gemaakt. 

Jeugd/SWB 

 
Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 9e seizoen 
De SWB-A-junioren eindigden op een voorlaatste 9ee plaats met de cijfers 18  4  2  12  14  34-70. SWB B1 
eindigde op eenzelfde positie op de ranglijst (18  3  0  15  9  18-89). SWB C1 had, na de 3e plaats vorig seizoen, 
dit seizoen weer wat te vieren. Het behaalde wederom de kampioenstitel (20  17  2  1  53  80-28). SWB C2 
eindigde op de 9e plaats (20  5  0  15  15  33-102). SWB C3 eindigde als voorlaatste (20  3  4  13  13  31-77) 
Ongeacht de resultaten binnen de lijnen werd de doelstelling “houdt de jeugd aan het voetballen” met succes 
overeind gehouden en vormt een goeddraaiend SWB een vruchtbare basis voor de seniorenteams in de 
toekomst. Namens de Seniorencommissie nemen Peter Striper en René Schwieters deel aan het het SWB-
overleg.  
De pupillenteams van Schoonebeek presteerden redelijk tot goed, D1 en E2 werden zelfs kampioen. 
Het jeugdbestuur organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een verloting, de jeugdlotto, bingo, stadionbezoek 
(FC Twente), het 14e aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een sportolympiade. MC eindigde in de 
voorjaarscompetitie in de middenmoot. De optie “A-junioren op zondag” werd door Heerenveen als niet 
haalbaar beoordeeld. Tijdens het aktiviteitenweekend werd afscheid genomen van diverse kaderleden. 
Op 19 november 2011 nam v.v.Schoonebeek deel aan het “Bartje Schiet’n” een programma van RTV Drenthe. 
Hans Wenneker is inmiddels toegetreden tot het jeugdbestuur. Geen huldiging à la Epke maar wél werd Pascal 
Huser in de Dorpshoeve en omstreken gehuldigd; hij werd Europees Kampioen met Nederland Onder 17. 
Een werkgroep werkt periodiek aan het aktualiseren van de (jeugd) beleidsplannen. Van de gemeente werd een 
x-bedrag aan jeugdsportsubsidie ontvangen. Het protocol Waardering bij Kampioenschappen onderging enige 
aanpassingen. 

Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink 

 
Er vonden dit seizoen geen overschrijvingen van/naar plaats. De ledenadministratie heeft de mutaties goed 
onder knie; in enkele gevallen verzuimen leden die zijn verhuisd helaas om de lijn van inkennisstelling door te 
trekken tot en met de vereniging. Sportlink gaat een steeds belangrijkere rol spelen, zowel voor de 
ledenadministratie als ook voor de penningmeester. Ook de communicatie vanuit Heerenveen gaat steeds meer 
via de mailbox in Sportlink, er komen bijna geen brieven per post meer binnen. Andersom communiceert de 
vereniging ook op digitale wijze met leden en diverse instanties hetgeen de portikosten drukt. Nu nog werkt de 
leider van het 1e elftal met het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) maar in februari 2013 wordt een begin 
gemaakt met de invoering van het DWF voor diverse overige (senioren) teams. Inmiddels is t.b.v. het DWF een 
laptop in de bestuurskamer geplaatst. 

Tuchtzaken 

 

SEIZOEN TOTAAL SCH.BEEK 1 SCH.BEEK 2 OV.SEN/SWB 
 OW + ROOD    
2003 / 2004 36 + 3 23 + 1 12 +1 1+1 

     
2004 / 2005 46 + 3 35+1 9+ 1 1+ 1 

     
2005 / 2006 27 + 2 23+ 2 3 1 

     
2006 / 2007 36 + 2 30+2 4 2 

     
2007 / 2008 29 + 1 25 2+1 2 

     
2008 / 2009 57 + 4 47 + 3 8 + 1 2 

     
2009 / 2010 37+ 3 33 + 3 4 0 

     
2010 / 2011 42 + 2 39 + 1 2 + 1 1(swb) 

     
2011 / 2012 32 + 3 27 + 1 2 + 1 3 + 1 
 
Een daling w.b.OW en een lichte stijging w.b.Rood t.o.v.2010/2011 



Zaalvoetbal  

 
Het ZV-Ossehal van september 2011 tm april 2012 (60 uren) werd geteisterd door veel niet gespeelde 
wedstrijden door teamverhinderingen; reden om de zaterdagavond kantinedienst te reduceren tot een minimale 
bezetting.De 1e selectie nam deel aan het ProtosWeeringzaaltoernooi(Drostenhal te Coevorden) en bleef na  
1 gelijkspel- en 3 verliespartijen steken na de 1e ronde. De jeugd en senioren van v.v.Schoonebeek en SWB 
benutten 88,5 uren de Ossehal, niet alleen voor zaalvoetbal maar ook voor de sportolympiade en voor het 
dameszaalvoetbaltoernooi dat in 2012 door Damessenioren 1 van Schoonebeek  werd gewonnen; Dames 2 
eindigde als laatste. Het Krattoernooi 2012 werd gewonnen door de Naturjungs.  
 

Kantine  

 
De kantine wordt steeds meer ingericht als een gezellig voetbalcafé. Aan enkele muren werd sfeerverlichting 
aangebracht. In de kantinehal werd een vitrinekast gemonteerd met daarin diverse Schoonebeek-
voetbalattributen als voetbaltassen en coachjassen. Ook werd de kantine en secretariaat aangesloten op de 
glasvezelbekabeling van Lijbrandt. Voor de kantinemedewerkers werd nieuwe dienstkleding in de vorm van 
poloshirts aangeschaft. Tevens werden de barkrukken vervangen door moderne houten exemplaren en werd 
een voetbeugel aan de bar gemonteerd. Er werden apart bedienbare temperatuurthermostaten per ruimte 
geinstalleerd, en werd met Henk Bos een jaarlijkse onderhoudsbeurt afgesproken. De koelapparatuur werd 
verbeterd zodat er weer een koele kist bier aangeboden kon worden. Watermij Drenthe hield een inspectie 
waterhuishouding. Als extra inkomstenbron werd door Rotie een vetcontainer geplaatst. De AED defibrillator 
van Mega Cleaning wordt/is geplaatst in het voorportaal van de massageruimte. De vergrijzing van het 
kantinepersoneel baart het bestuur wel zorgen en is een werkgroep bezig om nieuwe medewerkers te zoeken 
en deze in te passen in een gespreider kantinerooster. Bemoedigend is de inzet van ouderkoppels op de 
zaterdagmorgen. Met Heineken werd een nieuwe overeenkomst afgesloten, als tegenprestatie hangt er een 
gesponsord bord “de 3e helft” in de kantine 
 

Vergaderingen en overleg 

. 
De ledenvergadering van 3 oktober 2011 werd bijgewoond door slechts 10 leden en een voltallig (9)bestuur.  
Guus Leferink, Tonnie Büter en Richard Nijenstein verlengden hun zittingstermijn met 3 jaar.  
De contributietarieven ondergingen een lichte verhoging. Maandelijks vond de bestuursvergadering en 
bespreking van de aktielijst plaats en periodiek was er overleg met het jeugdbestuur(teruggebracht naar 2x per 
jaar), SWB-commissie, seniorenkader, kantinecommissie, PR-commissie, zaalvoetbal,en bazar.  
De regiovergadering in oktober 2011 werd bezocht door Raymond Assen en René Schwieters;  
de regiovergadering in april 2012 werd niet door Schoonebeek bezocht. 
De statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging werden ter screening opgestuurd naar de KNVB en 
bleken te voldoen aan de huidige wettelijke eisen. 
Op uitnodiging van de gemeente Emmen kwamen de gemeenteverenigingen in januari 2012 bijeen om te 
brainstormen over een Voetbalplatform, door weinig raakvlakken staat het nog steeds op losse schroeven, 
Schoonebeek ziet er geen perspectief in.  
De KNVB hield een enquete over voetballen tijdens het Paasweekend; de uitslag veranderde niets aan de 
speeldagen: alleen op 1e Paasdag i.p.v.Paaszaterdag én Paasmaandag 
In maart van elk jaar wordt het LTHP-huisvestings-en beleidsplan geaktualiseerd. 
De besproken onderwerpen van alle vergaderingen en besprekingen zijn vastgelegd in de notulen van 
bestuurs-en commissievergaderingen. Van de LBA werden 15 seizoenkaarten ontvangen, deze werden 
o.a.uitgereikt aan leden van de klussengroep.  
  

Scheidsrechters 

 
De commissie Scheidsrechterzaken hielden op 20-2-2012 een bespreking. In april gingen Nick Schulte en Henri 
Schulte met succes op de BOS-cursus. Jan Wanders werd toegevoegd aan het scheidsrechterarsenaal. 
 

Seniorenkader/kaderwerving 

 
In september- en december 2011 en juni 2012 waren er besprekingen met het seniorenkader.  
Het gebruik en vervanging van de spelerspassen, en coachmappen ondervindt bijna geen problemen meer. 
Wél is er een nijpend gebrek aan leiders en assistentscheidsrechters bij enkele seniorenteams, de zorgen over 
dit kadergebrek werden ook beschreven door de voorzitter en hoofdsponsor in de presentatiegids.



Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS 
 
Het clubblad verscheen sinds 21 oktober 2010 niet meer; het laatste volgnummer was 1064, terwijl de 
jeugdbijlage 17 keer werd verspreid, het laatste volgnummer was 424; de bezorgers kregen een snoepuurtje 
aangeboden. De redactie van de jeugdbijlage legde de vraag over het voortbestaan van de jeugdbijlage neer bij 
het bestuur.  Steeds meer verenigingsinformatie en wedstrijdverslagen worden op de internetsite en TT337 van 
v.v.Schoonebeek geplaatst. De presentatiegids(ook wel “groene boekje”genoemd)  werd in een oplage van 450 
uitgereikt, waarvan 72 leden in de buitendorpen en 110 sponsors. In december 2011 werd een 1e concept van 
een full colour presentatiegids voor 2012-2013 gepresenteerd, om de kosten te dekken werden met succes 
advertentiesponsors benaderd en werd copy en informatie verzameld; inmiddels is de gids uitgegeven. 
In navolging van de presentatiegids wordt nu ook gewerkt aan een colour programmablad bij thuiswedstrijden. 
  
 
Accommodatie / Klussengroep 
 
De wekelijks actieve klussengroep onderhield ook in 2011/2012 op door eigen leden én door bezoekers 
gewaardeerde wijze de accommodatie en velden. 
Inmiddels heeft met de gemeente Emmen een eerste overleg plaats gevonden over de herbestrating van 
parkeerplaats tot aan kantine; men kon geen toezeggingen doen doordat er geen financiële dekking is vanuit 
het door crisis en bezuinigingen sterk gereduceerde budget. 
Het bestuur filsofeerde ook over een lichtinstallatie op het hoofdveld, maar ook daarbij zal het aan 
ondersteuning van gemeentezijde ontbreken. 
In november 2011 vond een asbestinspectie plaats; de Schoonebeekaccommodatie bleek hiervan vrij te zijn. 
In dezelfde maand werd, na 2 jaar aandringen, door de gemeente een nieuwe lichtmast geplaatst op het 
trainingsveld. Opzichter Jan Harttekamp ging met pensioen en werd opgevolgd door Ewe Poede, 
De door Schoonebeek gewenste renovatie van het hoofdveld werd op de lange baan geschoven, de reden is 
inmiddels wel bekend, wel onderging het trainingsveld in april 2012 een toplaagrenovatie. 
Ben Büter stopte na 14 jaar als consul, hij werd opgevolgd door Jos Germes. 
 

Bazar 2012 

 
De bazar werd 28 en 29 januari 2012 voor de 8e keer in de Zwarte Racker gehouden en kende weer een 
financieel gunstig verloop; de vermissing van diverse prijzen stelde het vertrouwen tussen bestuur en lokatie 
even op de proef. 

Kledinglijn/sponsoring 

Damessenioren 2 kreeg in november 2011 voetbaltassen aangeboden van Café Juurlink, De Zwarte Racker, en  
Schoonheids-en Pedicuresalon Bianca. Schoonebeek 1 kreeg voetbaltassen aangeboden van Bridge/Juurlink 
terwijl Schoonebeek 2 van meerdere sponsors een tenue kreeg; van de Bridge voetbaltassen en van Wehkamp 
Stucadoors spelersjassen. De tenues werden voor het derde seizoen gewassen door WSL Was Service 
Leferink; de overeenkomst werd ook voor het lopende seizoen verlengd. 
In januari 2012 werd een FC Emmen Voetbal Puur Pakket aangeschaft. Van de 40 gratis seizoenkaarten 
werden er maar 8 uitgereikt. Wél gingen enkele bestuursleden met een tiental sponsors naar de wedstrijd  
FC Emmen-Helmond Sport inclusief rondleiding.  

Seizoeneinde 

 
Op zondag 6 mei 2012 werd het seizoen w.b.het 1e en de supporters afgesloten met een gezellige nazit 
voorzien van een zwien aan het spit en verzorgde DJ Ron Buurman de muziek. 
De 38e finale van het 12 Apostelentoernooi werd in 2012 gewonnen door de Natur Jungs. 
Zaterdag 16 juni werd de medewerkersdag gehouden. Na een geslaagde fietstocht wachtte een smakelijk buffet 
verzorgd door Slim Supermarkt. George Scherpen en Toon Roosken werden in de organisatie vervangen door 
Jos Germes en Wim Veenker. 
De bestuursreis vond in juli 2012 plaats en had als bestemming Maastricht en Valkenburg. 
 
Tenslotte 
 
In de hoop dat alle teams zijn voorzien van voldoende begeleiding en materiaal en rekenend op goede en 
sportieve resultaten in het lopende seizoen, sluit ik hierbij het jaarverslag 2011/2012 af. 
 
 
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 15 oktober 2012 
 


