
JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2013/2014        -        V.V.SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik 
 
Na een voorspoedig verlopen WK dat door Oranje werd besloten met een 3e plaats, keren wij weer terug op 
sportpark De Gruinte om op ons nivo nog even terug te blikken op seizoen 2013/2014.  
Het seizoen kende een sportief wisselvallig verloop waarin successen en dieptepunten werden beleefd. 
De lat voor de hoofdmacht werd met ieders instemming hoog gelegd: men zou voor de titel gaan. René 
Schwieters nam de functie van leider op zich. Het werd uiteindelijk een 7e plaats (26  12  5  9  41  72  40); ook 
een periodetitel werd niet behaald. Lang leek KSC op de titel af te stevenen maar het werd verrassend  Protos 
dat op De Gruinte nog met 4-1 werd verslagen. De degradanten waren Veelerveen en Zandpol dat het 
Schoonebeek in de thuiswedstrijd nog behoorlijk lastig maakte (3-3). Van de 13 thuiswedstrijden  werden er 9 
gewonnen, met name een uitschieter tegen Veelerveen (8-2) maar ook 4 verloren waaronder kostbaar verlies 
tegen KSC (3-5).  Het was ook het seizoen van de vele debutanten: Leon Steffens, Mart Berends, Patrick 
Heijnen, Jorik Harbers, Justen Beerling, Niek Weitering, en Dennis Möhlman. Hun 1e optreden werd met een 
zakje chips gewaardeerd. Op 18 februari 2014 werd de verlengde overeenkomst met trainer Harm Kiers 
ondertekend. Afscheid werd genomen van speler Gerard Wubbels en verzorger Michel Deddens. Na enige 
gesprekken wordt de verzorging nu ingevuld door Nienke Hans, Dennis Hemme, Claudia Heijnen, en Anouk 
Steffens. Uitgebreide verslagen staan op de clubsite van Schoonebeek. Schoonebeek 2 ging van start met een 
beperkte selectie en werkte een moeizaam seizoen af. Harrie Bosch nam de begeleidingstaken op zich. Ook 
hier werden vaak jeugdspelers ingezet door de absentie van diverse spelers om diverse redenen. De trainingen 
werden matig bezocht en uiteindelijk werd er in het geheel niet meer getraind. Het licht op het trainingsveld ging 
op de vrijdagavond al vroeg uit en ook het licht in de competitie doofde langzaamaan met degradatie tot 
gevolg.(22  4  4  14  16  32  82) Schoonebeek 3 draaide op routine en ervaring weer uitstekend mee in hun 
klasse maar ook bij het 3e elftal werd geen trainingsarbeid verzet. Ook hier speelde de afwezigheid van diverse 
spelers veel wedstrijddagen een negatieve rol en werden her en der (jeugd)spelers ingezet. Uit tegen  Alcides 4 
kon men zelfs geen elftal op de been brengen en werd men beboet met o.a.één punt in mindering wegens niet 
opkomen. Het 3e elftal eindigde tenslotte op een verdienstelijke 4e plaats ( 21  10  4  7  33 71  53) 
Schoonebeek 4 vatte de recreatieve functie van voetbal op hun niveau positief op en eindigde op een 9e plaats 
( 21  7  4  10  25  48  69) Schoonebeek VR1 en VR2 eindigden na de 1e seizoenhelft beiden op de 6e plaats, 
"goed" om te worden ingedeeld in een promotieklasse; ook daarin waren beide teams eensgezind: de laatste 
plaats op de ranglijst. Alle eindstanden van seizoen 2013-2014 zijn te bekijken op www.vvschoonebeek.nl 

Ontvallen leden 

 

Op 1 januari 2014 overleed penningmeester Guus Leferink, hij werd slechts 45 jaar Hij was een verdienstelijk 
keeper van het 1e elftal en een actief clubman met vele sportieve prestaties binnen de lijnen waaronder diverse 
kampioenschappen. Vanaf 1997 manifesteerde hij zich ook buiten de lijnen als gedreven en kundig 
penningmeester van de vereniging en lid van diverse commissies.  Van Zwartemeerse Boys en SVV'04 werden 
blijken van medeleven ontvangen. In de persoon van Ingrid Schulte werd een vervanger gevonden en zij 
woonde op 13 januari 2014 haar eerste bestuursvergadering bij;haar eerste klus was de Bazar van 2014.  
Een vrouwelijk hoofdbestuurslid is een primeur in de historie van Schoonebeek en na een intensieve 
inwerkperiode vindt zij steeds beter haar weg in de vele financiële onderdelen van een landelijk steeds 
bedrijfsmatiger wordende voetbalverenigng. Ook ontviel de vereniging enkele oudgedienden.. 

Jeugd/SWB 

 
Het jeugdbestuur van Schoonebeek wijzigde in samenstelling. Richard Eising en Elsbeth Steffens stopten met 
hun functies; voor laatstgenoemde werd Debora Heegen als secretaresse van het JB benoemd 
Ingrid Schulte verliet het jeugdbestuur en werd penningmeester. JB-penningmeester werd Eduard Bos  
Hans Wenneker werd benoemd tot voorzitter en tevens namen Jeroen Schwieters, Denis Hegeman (terug), en 
Sander van der Meer zitting in het jeugdbestuur Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en 
Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 11e seizoen, een seizoen met veel sportieve successen 
De SWB-A-junioren eindigden op de 7ee plaats met de cijfers 18  8  1  9  25  44-55. SWB B1 kwam uit in de  
A- categorie en  o.l.v.Erik Haandrikman eindigde het op een verdienstelijke 6e plaats (22  10  1  11  31 67-102). 
SWB B2 eindigde in de 1e seizoenhelft op een 5e plaats met herindeling als gevolg. In de nieuwe klasse werd 
men kampioen (10  5  3  2  18  26-13). SWB C1 werd eveneens kampioen ( 22  20  1  1  61  132-15) en na de 
herindeling greep ook SWB C2 de titel ( 10  9  0  1  27  38-8).De pupillenteams van Schoonebeek presteerden 
goed; onder andere E1 en E2 werden na de winterstop kampioen in hun voorjaarsreeks 
Het jeugdbestuur organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een verloting, de jeugdlotto, bingo, het 16e 
aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een sportolympiade. Het stadionbezoek in oktober 2013 had als 
bestemming FC Groningen. Op 16 april 2014 verzorgde Huisexpert een voetbalclinic bij SVV'04, verzorgd door 
FC Emmen., waaraan veel Schoonebeekjeugdspelers deelnamen Tijdens het aktiviteitenweekend 14 en 15 juni 
2014 werd met bloemen en waardering afscheid genomen van talrijke jeugdkaderleden; er wachtte het 
jeugdbestuur en SWB-cie een hele kluif om al de ontstane vacatures weer in te vullen. Van de gemeente werd 
een bedrag aan jeugdsportsubsidie ontvangen; de bijdrage zal in 2015 voor het laatst zijn. Door de 
gezamenlijke verenigingen Schoonebeek en Weiteveense Boys werd het SWB-beleidsplan herschreven en zal 
binnenkort officieël worden vastgesteld. 
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http://www.vvschoonebeek.nl/


Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink 

 

Wegens verhuizing ging familie de Geus (5) naar SVBC; Alyssa Uneken ging het proberen bij Union Meppen 
terwijl Esmee Huser haar voetbalkwaliteiten bij SVV'04 gaat vertonen.Robert Berens vroeg overschrijving aan 
naar Weiteveense Boys. 
Bijna alle teams vullen het wedstrijdformulier nu per computer in via Sportlink. Alle (post)banknummers werden 
in februari 2014 gewijzigd  in IBAN-nummers. 

Tuchtzaken 

 

SEIZOEN TOTAAL SCH.BEEK 1 SCH.BEEK 2 OV.SEN/SWB 

 OW + ROOD    

     

2009 / 2010 40 36 4 0 

     

2010 / 2011 44 40 3 1 

     

2011 / 2012 35 28 3 4 

     

2012 / 2013 53 43 3 7 

     

2013 / 2014 45 36 4 5 
 

 
Een lichte vermindering van het aantal OW t.o.v.2012/2013; van de 45 kaarten werd o.a.Commentaar op de 
leiding en Spelbederf met 15 OW bestraft en voor Ruw spel / Ongeoorloofd ten val brengen werden 30 OW 
uitgedeeld.De uitvoering van de 10-minuten straftijdregeling werd door de scheidsrechters met enige aarzeling 
toegepast. De kosten voor OW's en niet-opkomen worden aan de spelers c.q.teams doorberekend. 

Zaalvoetbal  

 
Het ZV-Ossehal op de zaterdagavond vond niet meer plaats. Schoonebeek 1 nam geen deel aan het 37e 
ProtosWeeringzaaltoernooi. Wegens competitieverplichtingen werd het zaalteam teruggetrokken.. 
De jeugd en senioren van v.v.Schoonebeek en SWB benutten 86 uren de Ossehal. 
In het weer bijna geheel zelfstandig georganiseerde Vrouwenzaaltoernooi pakte Zwartemeerse Boys 
de titel en eindigde Schoonebeek Vrouwen 1 op een 3e en Vrouwen 2 op een 5e plaats. 
In het Krat'81 zaaltoernooi 2014 werden de Naturjungs onttroond en won Volle Pint het zaaltoernooi. 

Kantine  

 
Voor diverse verenigingsactiviteiten in 2013 (en 2014) werd een evenementenvergunning bij de Gemeente 
Emmen aangevraagd en verleend. De IVA-instructie-avond werd gehouden op 26 september 2013. 
Per 1 januari 2014 mag er wettelijk door leden die nog geen 18 jaar zijn geen alcohol worden gekocht en 
genuttigd. De vereniging ontving van de Gemeente Emmen een vernieuwde horeca-vergunning met daarin 
opgenomen de toegestane alcoholschenkingstijden; een exemplaar hangt inmiddels ingelijst achter de bar.  
Het zenderpark werd uitgebreid met Eurosport 2 en Sport1 en Eredivisie Live heet nu Fox Sports. Door Elektro 
Levelink werd een getekend inspectierapport aangeleverd welke werd opgenomen in het LTHP-plan. 
In de winterstop werd gewisseld van energieleverancier en deze wordt nu betrokken van Energiedirect. 
In de keuken werden nieuwe frituurpannen geplaatst.T.b.v.van het DWF-formulier werd in de bestuurskamer 
een laptop met antidiefstalbekabeling geplaatst en werd extra netwerkbekabeling aangelegd. In januari 2014 
werd besloten om door de verhoogde inkoop- en accijnstarieven de consumptieprijzen per 1 juli 2014 te 
verhogen.   

Vergaderingen en overleg 

 
De ledenvergadering van 7 oktober 2013 werd bijgewoond door 12 leden en 8 bestuursleden. 
Henk Visscher, Peter Striper en René Schwieters verlengden hun zittingstermijn met 3 jaar. De vacature werd 
ingevuld door Johny Berens. Een belangrijk aandachtspunt werd het energieverbruik van kantine, kleedkamers, 
en lichtinstallatie; de cijfers worden nu maandelijks geanalyseerd. 
De contributietarieven en de wasbijdrage bleven ongewijzigd. Periodiek was er overleg met de SWB-commissie, 
seniorenkader, kantinecommissie, PR-commissie, en bazar.  Met het jeugdbestuur werd op 14 april een 
bespreking gehouden. Op 24 juni 2014 werd in de kantine van Schoonebeek door diverse regioverenigingen 
een bijeenkomst van de Gemeente Emmen inzake Buitensport-ontwikkelingen gehouden. De bedoeling van 
deze bijeenkomsten wordt door het bestuur enigszins in twijfel getrokken. 
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Scheidsrechterszaken 

 

Op 3 september 2013 werd een instructie-avond Digitaal Wedstrijd Formulier en spelregelwijzigingen gehouden.  
Op 4 december 2013 behaalde Niek Weitering zijn BOS-scheidsrechtersdiploma. Een positieve ontwikkeling is 
het steeds meer inzetten van de junioren bij het leiden van pupillenwedstrijden. Hen werd dan ook een 
waarderingsuurtje aangeboden. De scheidsrechters en commissie hielden op 19 februari 2014 een bijeenkomst. 
De voorbereiding op de invoering van een spelregelbewijs voor B-junioren is opgestart. 

Senioren-en kaderwerving 

 
In september- en december 2013 en mei 2014 waren er besprekingen met het seniorenkader Heren en 
Vrouwen. Na een enquete in de winterstop werd door de KNVB besloten om voor Vrouwen een gehele 
competitie af te werken. Op 27 april 2014 en inmiddels 75 jaar schoot Harm Brockman voor de laatste keer 
tegen een voetbal aan; zijn voetbalschoenen gingen mee in de Schatkist Nieuw Schoonebeek 200 jaar.  
Bij Vrouwen stopten Jacques Schepers, Ton Schepers, en Henry Striper.Bij Rosalie Huser, Robert Levelink, 
Jan Weitering, Eddy Bos, Johan Buursma, Dennis de Geus, en Manon  Möhlmann werd een fruitmandje 
bezorgd wegens opgelopen blessures of operaties.  
 
Presentatiegids / TT337/ Website VVS / Facebook 
 

De presentatiegids 2013-2014 verscheen voor de 2e keer in full colour in oplage van 750 exemplaren. Behalve 
de huis-aan-huisbezorging in Nieuw Schoonebeek gingen er 60 ex.naar de buitendorpleden en werden er 110 
ex. naar de sponsors gestuurd. In maart 2014 was de clubsite door een hackersstoring enige dagen uit de lucht.  
Het bestuur bereidt een vernieuwing van de clubsite voor. Naast de clubsite blijft TT337 een  actuele 
informatiebron. Een nieuw communicatiemiddel is inmiddels Facebook van v.v.Schoonebeek waarop diverse 
nieuwsberichten worden uitgewisseld. 
  
Accommodatie / Klussengroep 
 
De klussengroep werd uitgebreid met Herman Heijnen en Harm Wubbels Op 25 februari 2014 vond een schouw 
van de afd.Sport plaats. In de 1e week juni 2014 werd een nieuwe bestrating gelegd. Aannemer Groenmaat 
werd terzijde gestaan door toch nog een meevallend aantal vrijwilligers. Er moest nog wel even een 
glasvezelbreuk worden gelijmd maar daarna werd de bestrating naar tevredenheid voltooid. 
Op 25 september 2013 verzorgde Johannes Zuurman van STS-belijning een demonstratie lijnen trekken m.b.v. 
laserapparatuur; het resultaat mocht er zijn en na een lange aarzeling werd besloten om hem in augustus 2014 
de velden op deze wijze te laten uitzetten en belijnen. Indien niet meer kan worden voorzien in vrijwiligers zal 
deze wijze van belijning steeds vaker worden gehanteerd.  Per 27 januari 2014 werd Adrie Jonker, als 
vervanger voor Jos Germes, benoemd als consul. In de entree-unit werd een nieuwe deur (met raam) geplaatst.  

Bazar 2014 

 

De traditionele bazar werd 18 en 19 januari 2014 voor de 10e keer in de Zwarte Racker gehouden, onder 
toeziend oog van nieuwe exploitant Jeroen Kooy. Het schijnt dat Schoonebeek nog de enige vereniging in 
Drenthe is die een bazar houdt. De opzet w.b. spelletjes en prijzen zouden in een moderner jasje kunnen 
worden gestoken. 

Kledinglijn/sponsoring 

 
In Update Discotheque Meppen vond Schoonebeek een nieuwe hoofdsponsor; de overeenkomst werd op 1 
augustus 2013 ondertekend door Henk Visscher namens Schoonebeek en Raymond Gerdes namens Update 
Discotheque. De A-selectie werd in keurige Update-presentatiepakken gestoken en kreeg nieuwe inloopshirts 
van Kamps Lasbedrijf. De Naturjungs werden tenuesponsor van Schoonebeek 1. Schoonebeek 2 ging van start 
in een nieuw tenue van Bohr Instrument Services. De overeenkomst met Olthoff Tischlerei werd verlengd.  
De tenues werden voor het vijfde seizoen gewassen door WSL Was Service Leferink. 
Het bedrijfsleven worstelt om uit de malaise te komen; aan sponsoring werd minder besteed en ook 
Schoonebeek kreeg diverse opzeggingen van reclameborden. De overeenkomsten met de overige sponsors 
worden na een inventarisatie binnenkort onder de loep genomen en opnieuw met hen besproken.  
Ook stopte Richard Eising als PR-commissielid en wordt de vacature binnenkort ingevuld. Richard Nijenstein 
werd de nieuwe contactpersoon bij tenueleverancier MUTA-sport. Van het bord Club van 50 werden helaas 
enige namen verwijderd. APS Autoparts werd binnengehaald als subsponsor en stak F2-pupillen in een nieuw 
tenue. 
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Seizoeneinde 

 
Op zondag 4 mei 2014 werd het seizoen w.b.het 1e elftal en de supporters afgesloten. De vleesspies viel goed 
in de smaak en DJ Arie Schwieters verzorgde de muziek.  
Zondag 1 juni 2014 leverde Schoonebeek een bijdrage aan 200 jaar Nieuw Schoonebeek; in het weiland van 
destijds Café Wolken vond de historische wedstrijd Vitesse-ZwartWit plaats (uitslag 7-4), graag verwijs ik naar 
het verslag op de clubsite en in Hej't al heurt. 
Zaterdag 7 juni vond het 39e Twaalf Apostelentoernooi plaats en werd gewonnen door De Jonge Tappers. 
Het aktiviteitenweekend van de jeugd vond plaats op 14 en 15 juni 2014. 
Zaterdag 21 juni 2014 werd de Medewerkersdag gehouden.Dit jaar ging de fietstocht door de Zuidoosthoek van 
Drenthe. Slim Supermarkt leverde weer goed verzorgd koud-en warmbuffet. 
De bestuursreis vond op 28 en 29 juni 2014 plaats; hoofdbestemming was Hamburg. Als prettige afsluiting van 
het weekend werd de WK-wedstrijd Nederland-Mexico (2-1) bekeken in.......... Zaal Robben in Duitsland. 
 
 
 
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 6 oktober 2014 
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Debuut Schoonebeek 1: 
 
31-8-2014 Ric Smit beker Sleen 


