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V.V.SCHOONEBEEK

Sportieve terugblik
Na een WK zonder Oranje en na een zomer mét code Oranje wegens de hittegolven kijken we in de
ledenvergadering nog even terug naar vorig seizoen.
Met een eensgezind uitgesproken ambitie ging de hoofdmacht van Schoonebeek van start; men zou gaan voor
de titel maar minimaal voor een periodetitel. Het kwam er allemaal niet van en Schoonebeek 1 eindigde op een
toch nog uitstekende 6e plaats (26 13 4 9 43 50 43). Schoonebeek opende met een 3-1 winst tegen Valther
Boys maar zag ook meteen, langdurig geblesseerd, Niek Weitering uitvallen. De thuiswedstrijd voor veel publiek
(400) tegen Weiteveense Boys werd met 1-0 gewonnen. Er volgde uitwinst tegen DVC’59, Titan, en Wittev.
Boys..Uit tegen WKE’16 werd met 1-0 verloren door een tegentreffer in …. de 1e minuut. 2018 werd in januari
hervat met winst tegen Sweel. Tegen WKE’16 op De Gruinte werd het 1-1. Schoonebeek draaide met name in
de 2e periode lang goed mee maar blessures en schorsingen noodzaakten de technische staf steeds tot een
aangepaste opstelling en haakte Schoonebeek af. WKE’16 werd kampioen en Weiteveense Boys (1-4 uitwinst)
was de rechtstreekse degradant. Van de 13 thuiswedstrijden werden er 7 in winst omgezet, daarnaast 3x gelijk
en 3x verlies. Mike Stam (23) maakte zijn debuut in Schoonebeek 1.
Voor aanvang van de laatste thuiswedstrijd op 20 mei 2018 tegen Bargeres werd afscheid genomen van
René Schwieters; na 5 seizoenen als teammanager draagt hij de taken over aan Bart Lubbers.
In de winterstop werd de overeenkomst met trainer Wilberts Arends met één seizoen verlengd en loopt nu tot en
met 30 juni 2019. Het minitoernooi, 27 augustus 2017 en organisatie VVS, met WB en SVV’04, ging in
afgeslankte vorm door omdat SVV’04 was verhinderd. Het werd desondanks een geslaagde dag.
Schoonebeek 2 kende een bijna constant goed competitieverloop (20 16 1 3 49 75 30). De uitwedstrijd tegen
Raptim 4 werd op 11 maart 2018 gestaakt wegens een enkelbreuk van Dennie Heijnen. De wedstrijd werd op
14 juni 2018 opnieuw gespeeld en werd Schoonebeek 2 kampioen door met 1-2 te winnen.
Maar daarnaast ontpopte Schoonebeek 2 zich als echte cupfighters en men bleef maar door bekeren met als
hoogtepunt de bekerfinale tegen Blauw Wit’34 5. In een dubbeldekker togen team en supporters (85) op
zaterdag 2 juni 2018 naar Joure en zagen daar dat de tegenstander uit Leeuwarden een maatje te groot bleek;
5-2 verlies. Desondanks leverden de bekerprestaties voor sfeer en positieve benadering binnen de vereniging
en werd het Apostelentoernooi er een dag voor verschoven. De kampioenstitel en bekerfinaleplaats werden
uitbundig gevierd en konden worden bijgeschreven als sportief hoogtepunt in de Schoonebeekhistorie.
Schoonebeek 3 eindigde op een 8e plaats( 21 8 3 10 27 56 67) .Schoonebeek VR1 draaiden een uitstekend
seizoen en eindigden als 5e in hun klasse.(22 9 5 8 32 43 42). Schoonebeek Mannen 35+ pakten de
najaarstitel in 2017 en werden in de voorjaarscompetitie 2018 derde. Voor het eerst trad er een Schoonebeek
Vrouwen 2 team aan en wonnen in hun 7x7 competitie 11 van de 12 wedstrijden en 1x gelijk; en werden
daarmee kampioen. In haar 1e optreden in VR2 brak Marijke Hans op 6 april 2018 een scheenbeen.
Jeugd/SWB
De KNVB besloot aanvankelijk om de uitslagen en ranglijst van de pupillenteams JO8 en JO9 niet meer te
benadrukken om meer het spelplezier onder de aandacht te brengen. Dit tot teleurstelling van de spelers en
kaderleden en inmiddels worden de prestaties weer gepubliceerd op een ranglijst. JO9-1 werd kampioen in de
najaarsreeks en JO11-2 eindigde zowel in najaar- als in de voorjaarsreeks bovenaan. De pupillen spelen nu in
gewijzigde wedstrijdvormen met bijv. een kleiner veldje. De nieuwe opzet werd door het jeugdbestuur goed
begeleid en uitgevoerd. Ook komend seizoen worden nog meer speelvormen en leeftijdscategorien
geintroduceerd.
Het samenwerkingsverband SWB, beleefde haar 15e seizoen en werd uitgebreid met een JO13-pupillenteam.
Vermeldenswaardig zijn de beide kampioenstitels van SWB MO15, zowel in de competitie voor als na de
winterstop eindigde men bovenaan. Met Martin Wesseling werd de trainer/coach-overeenkomst van JO19 met
een seizoen verlengd.
Op verzoek van Weiteveense Boys vond 29 mei 2018 een bespreking plaats tussen de besturen van
Weiteveense Boys en Schoonebeek. Hierin werd besloten om uit praktische overwegingen de complete jeugd
onder de naam SWB te laten spelen. De teams en spelers blijven onder de eigen vereniging vallen.
Voor de Schoonebeekjeugd werden weer tal van activiteiten georganiseerd zoals een verloting, bingo voor
volwassen maar ook een jeugdbingomiddag, het 20e activiteitenweekend, (54), en een sportolympiade (44).
Het stadionbezoek in oktober 2017 ging naar Feyenoord. Tijdens het geslaagde activiteitenweekend 9 en 10
juni 2018 werd afscheid genomen van diverse jeugdkaderleden. Het jeugdbestuur zelf hield regelmatig JB- en
jeugdkaderbesprekingen. Johan Buursma trad toe als JB-lid en Eduard Bos werd benoemd tot voorzitter van
het jeugdbestuur. In maart werd een cursus Pupillentrainer opgestart; met 7 Schoonebeekdeelnemers.
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Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink
Per 30 juni 2018 telde v.v.Schoonebeek 382 leden, all-in. (2017: 374)
Ruben Hoek haakte om persoonlijke redenen af terwijl Jan Willem Wubkes een sportieve uitdaging zoekt bij
Sc.Erica.
Er werd besloten om van de 62 senioren een A-B-en C-selectie samen te stellen en van daaruit per week een
elftal 1,2,3,en 4 te selecteren. Er werd dan ook weer een 4e elftal aangemeld bij de KNVB;
de aanvangstijd voor thuiswedstrijden van 3e en 4e elftal werd op 12.00 uur bepaald. Er waren 12 nieuwe
aanmeldingen. De teaminschrijvingen voor 2018/2019 werden op tijd, 8 juni 2018, verzonden.
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39 + (2)
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1 VVS / 1 SWB

Een evenaring van het aantal OW t.o.v.2016/2017 en waren er 2 rechtstreekse rode kaarten, voor Jeffrey Bosch
en Bjorn Wubbels. Een wijziging trad in w.b. de gevolgen van het aantal OW; nu volgt een schorsing na 5 OW,
dat was 4. De kosten van de tuchtzaken worden geheel aan de spelers of teams doorberekend.
Zaalvoetbal
Schoonebeek nam deel aan het 41e Protos Weeringzaaltoernooi. Het werd 2e in de voorronde en eindigde
puntloos als 4e in de kwartfinale.
De jeugd en senioren van v.v.Schoonebeek en SWB benutten 104 uren de Burg.Ossehal.
Het Vrouwenzaaltoernooi 2018 werd gewonnen door organisator Schoonebeek.
Het Krat'81 zaaltoernooi 2018 werd gewonnen door de Toerlopers
Kantine
De herinrichtingsplannen voor de kantine, mede uitgewerkt door MBprodesigns, vorderen gestaag.
Onder de bar werd een nieuwe koelkast geplaatst. Het kassa-systeem werd op 16 februari 2018 in gebruik
genomen en de aanschaf van een pin-automaat is in behandeling. Met Heineken en Miko Koffie werden
herziene leveringsovereenkomsten afgesloten. In het overleg met de kantinemedewerkers op 19 januari 2018
werd o.a. besloten om een groepsapp in te richten voor de onderlinge communicatie. De kantinedienst op
dinsdagavond is als zodanig vervallen en wordt nu op een andere wijze ingevuld. Het alcoholbeleid “geen 18
geen drup” werd nog weer eens aangescherpt. Anouk Steffens en Bob Lohuis werden toegevoegd aan de
kantinecommissie.
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Vergaderingen en overleg

De ledenvergadering van 30 oktober 2017 werd bezocht door 12 leden en 9 bestuursleden. Tevens was Jurjen
Adams van BMK advies aanwezig voor een toelichting op de financien
Richard Nijenstein en Tonnie Büter waren aftredend en niet-herkiesbaar. Beiden werden bedankt voor hun inzet
en Tonnie Büter werd tot erelid van de vereniging benoemd. Ingrid Schulte verlengde haar zittingstermijn met 3
seizoenen. De 2 ontstane vacatures werden ingevuld door Anouk Steffens en in december 2017 door Patrick
Scherpen. In mei 2018 deelden Johnny Berens, Stefan Bruins en Henk Visscher mede dat zij hun
bestuursfunctie zullen neerleggen. Bart Lubbers nam zitting in de Seniorencommissie.
Periodiek was er overleg met het seniorenkader, jeugdbestuur, PR-commissie, bazar, verzorgers, en
spelersraad Schoonebeek 1. Op het secretariaat werd 22 december 2017 een nieuwe printer/copier geplaatst,
met meer mogelijkheden als bijv. een scannerfunctie en tegen een lager huurbedrag. De per 25 mei 2018
wettelijk verplichte verklaring bescherming persoonsgegevens (AVG) werd 5 april 2018 verkregen.
Scheidsrechterszaken / telefoon-app. Wedstrijdzaken
Alle daarvoor in aanmerking komende B-junioren behaalden hun Spelregelbewijs. In het najaar van 2017
slaagden Niels Striper, Daniel Roosken, Meike Steffens als verenigingsscheidsrechter. Herman Wesseling
slaagde als scheidsrechtercoördinator. Het scheidsrechterskorps werd in nieuw tenue gestoken.
Harm Volkerts stopte als scheidsrechter wegens fysieke ongemakken. Na een lange voorbereiding werd op 4
september 2018 een convenant Arbitrage ondertekend door scheidsrechtervereniging COVS, gemeente
Emmen, en diverse verenigingen; in de overeenkomst streven alle partijen naar een gezond en veilig
sportklimaat.
Presentatiegids / TT337/ internetsite / Facebook
De presentatiegids 2017-2018 verscheen voor de 6e keer in full colour en in oplage van 600 exemplaren.
De vereniging-internetsite werd vernieuwd in gebruik genomen, met dank aan Richard Nijenstein, Wouter
Homan, en Peter Striper
Naast de clubsite zijn TT337; Facebook, en de team-app veel geraadpleegde informatiebronnen voor de leden,
Op 9 mei 2018 presenteerde Peter Möhlmann zijn voetbalmagazine FC12.nl in de kantine van
v.v.Schoonebeek. Zo’n 50 aanwezigen waaronder een aantal VVS-sponsoren beleefden een genoeglijke avond
met o.a. FC Emmen-directeur en ex-betaald voetbal scheidsrechter Ben Haverkort

Accommodatie / Klussengroep

Na een slepende periode van heen-en weer-overleg tussen vereniging en gemeente werden uiteindelijk op 29
september 2017 de overdrachtsdocumenten notarieel ondertekend en werd Schoonebeek eigenaar van de
kleedaccommodatie. Aansluitend werd de aanbouw van een bergingsruimte opgestart en is bijna voltooid.
De kledingruimte werd opgeruimd en afgedankte tenues gingen naar de Filippijnen
In april 2018 nam de vereniging een historische schenking van de familie Wubbels in ontvangst en werd de
klussengroep verrijkt met een mini-tractor en diverse onderhoudswerktuigen. Leverancier was Kort
Mechanisatie die inmiddels ook kon worden verwelkomt als subsponsor.
Maandelijks wordt in de bestuursvergadering het energieverbruik besproken.
De belijning van de velden werd verzorgd door Zuurman Belijning en deze zal de belijning ook het lopende
seizoen verzorgen. In de verzorgingsruimte werd een nieuwe massagetafel geplaatst. Het onderhoudscontract
lichtmasten met Aerolux werd weer verlengd. De sleutel van de Ossehal bleef onvindbaar en er werd een
nieuwe sleutel afgehaald bij de afd.Sport van de gemeente Emmen. Het trainingsveld onderging in mei 2018
een toplaagbehandeling.
Bazar 2018
De traditionele bazar werd op 3 en 4 februari 2018 voor de 3e keer in Café Bargerveen gehouden
en de clubkas werd weer goed gespekt.
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Sponsoring en tenues
De deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne leverde € 787,50 op. Vrouwen 1 kreeg een nieuw tenue
aangeboden van Volkerts Administraties. JO131 werd in een nieuw tenue gestoken door ML Betonboringen en
Hegeman & Haitel Schilderwerken.JO11 ontving presentatiepakken van Q & S. SWB MO15 kreeg een nieuw
tenue van Kuipers & Koers Bouw en Paas Totaalafbouw.
Onderhoudsman van de reclameborden Gerrit Thiele kwam op 4 augustus 2017 helaas te overlijden; het
beheer van de borden werd overgenomen door leden van de klussengroep.
Met Café Bargerveen werd een subsponsorovereenkomst afgesloten. In december 2017 werd een
hoofdsponsorovereenkomst inclusief wedstrijdkleding voor het 1e elftal afgesloten met B & B Afvalrecycling..
De tenues werden voor het 9e seizoen gewassen door WSL Was Service Leferink.
Seizoeneinde
Op zondag 20 mei 2018 vond de seizoensluiting plaats in een wat sobere opzet. Schoonebeek 1 sloot het
thuisschema af met een 3-2 overwinning tegen Bargeres. Cafetaria De Spinde verzorgde de snacks en DJ Arie
zorgde voor de muzikale omlijsting.
Zondag 3 juni 2018 vond het 42e Twaalf Apostelentoernooi plaats; de Jonge Tappers prolongeerden hun titel
van 2015, 2016, én 2017.
Het Aktiviteitenweekend van de jeugd vond plaats op 9 en 10 juni 2018 en kende een goed verloop.
Zaterdag 23 juni 2018 was de Medewerkersdag. Er waren veel verhinderingen en afscheid werd genomen van
diverse kantinemedewerkers; zij kregen een COOP- boodschappenpas. Het werd een uiterst gezellige middag
(50) met paardrijden bij Pony Niers, taart opsieren onderweg, en ’s avonds (60) muziek van de Soundmakers.
Ter afsluiting van dit jaarverslag reken ik voor het komende seizoen weer op respect en toewijding, wens ik de
geblesseerde spelers een voorspoedig herstel, en wens ik alle senioren-en juniorenteams en begeleiding veel
succes én voetbalplezier !

Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 29 oktober 2018
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