
JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOENEN 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022       VV SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik 
 
De laatste jaren stond de maatschappij en daarmee ook de competitie in het teken van Corona.  
Het seizoen 2019/2020 kwam in maart ten einde, Schoonebeek 1 stond op dit moment op een 4e 
plek. Het seizoen 2020/2021 duurde slechts 3 competitie wedstrijden en kan als compleet verloren 
beschouwd worden.  
In het seizoen 2021/2022 had Schoonebeek 1 lang uitzicht op een rechtstreekse promotie, maar een 
3-4 nederlaag tegen Sleen deed Schoonebeek zakken naar een 3e plek. In de nacompetitie moest er 
worden afgerekend met 3e klasser USV uit Nieuwleusen. Op 12-06-2022 werd er in Nieuwleusen met 
2-1 verloren, thuis op 19-06-2022 werd deze nederlaag rechtgezet door een 1-0 overwinning. Dit 
resulteerde in een verlenging waarin vervolgens niet gescoord werd. Na een zenuwslopende 
penaltyserie stopte Martin Berens de 6e penalty waarna René Streuer de beslissende penalty 
benutte. Hierdoor werd alsnog de promotie naar de 3e klasse behaald.  
Schoonebeek 2 speelde in het najaar in de reserve 3e klasse en eindigde als 6e, in het voorjaar werd 
er in de degradatiepoule 3e klasse gespeeld. Hierin werd men door een 0-8 overwinning in Sleen op 
19-06-2022 kampioen en promoveerde naar de reserve 2e klasse. 
Schoonebeek 3 speelt sinds jaar en dag in de 5e klasse en eindigde aan de onderkant van de 
middenmoot.  
Het vrouwenvoetbal beleefde een super seizoen, zowel Schoonebeek VR1 & Schoonebeek VR2 
werden onbedreigd kampioen in hun 5e klasse. In het nieuwe seizoen is er nog maar 1 damesteam 
ingeschreven en die is gepromoveerd naar de 4e klasse. 
Mannen 35+ & Vrouwen 18+ hebben lekker doorgespeeld en diverse kampioenschappen behaald. 
 
Jeugd / SWB 
 
Het samenwerkingsverband SWB, beleefde haar 19 seizoen. Door de samenwerking lukt het om in 
iedere leeftijdscategorie minimaal 1 team te hebben. Sinds het seizoen 2021-2022 speelt de JO8 t/m 
JO12 in het zogenoemde 4 fasen voetbal. 
Er werden diverse activiteiten georganiseerd voor de complete SWB jeugd zoals training voor JO9 
t/m JO12 door FC Emmen, voor het eerst was de sportolympiade voor de gehele SWB jeugd en vanaf 
2021 is ook het stadionbezoek voor de gehele jeugd en werd er een bezoek gebracht aan Heracles 
Almelo.  
Verder werd er door het jeugdbestuur van VV Schoonebeek een oliebollenactie (ruim 2000 stuks) en 
een bingo (met live muziek) georganiseerd. Tijdens de activiteiten dag in 2021 en een 
activiteitenweekend in 2022 werd afscheid genomen van diverse jeugdkaderleden.  
De SWB commissie hield regelmatig commissievergaderingen en jeugdkaderbesprekingen.  
 
Overschrijvingen / Ledenmutaties / Sportlink 
 
Het aantal spelende leden ligt de laatste jaren vrij constant.  
Zowel in het seizoen 2019/2020 & 2020/2021 waren er 286 spelende leden, en in 2021/2022 waren 
dat er 289. 
Het totaal aantal leden, inclusief steunende leden, was per 30-06-2022; 363. 
 
 
 
 
 
 
 



Tuchtzaken 
 

Seizoen Totaal Schoonebeek 1 Schoonebeek 2 Ov. Sen / SWB 

 OW +  (ROOD)    

     

2018/2019 41 + (4) 38 + (3) 2 1 + (1) 

     

2019/2020 27 + (3) 25 + (1) 2 (2) 

     

2020/2021 8 + (1) 6 + (1) 2  

     

2021/2022 35 + (6) 35 + (3)  0 (3) 

 
 
Zaalvoetbal 
 
Schoonebeek nam in 2019, mede door afzegging van Muntendam, wederom deel aan het Protos 
Weeringzaaltoernooi. Schoonebeek werd door 4 nederlagen in de voorronde uitgeschakeld.  
In 2020 en 2021 was corona de spelbreker en vond het toernooi geen doorgang.  
Het vrouwenzaaltoernooi 2019 werd gewonnen door de organisator Schoonebeek en in 2020 
werden de dames van Gramsbergen de winnaar. 
Het Krat ’81 zaaltoernooi 2019 werd gewonnen door De Jonge Tappers, in 2020 prolongeerden zij 
hun titel.  
 
Kantine 
 
De herinrichting van de kantine werd in de loop van 2022 afgerond. Tijdens de herinrichting bleef de 
kantine gewoon geopend. De nieuwe bar werd voorzien van een nieuwe tapinstallatie voor 20 liter 
vaten. Na 40 jaar de kantine te hebben schoongemaakt werden per 01-09-2020 de taken van Trees 
Scherpen overgenomen door Wilma Tienstra. Op 15-04-2022 werd Fokke Tienstra benoemd tot 
erelid voor zijn brede inzet voor de vereniging.  
Tevens werden tijdens de medewerkersdag op 25-06-2022 Bennie Conen & Herman Gerdes 
benoemd tot erelid.  
 
Vergadering en Overleg 
 
De ledenvergadering van 18 november 2019 bezocht door 15 leden en 8 bestuursleden.  
Bea Volkerts  waren aftredend en niet-herkiesbaar. Bea werd bedankt voor haar inzet. 
De zittingstermijn van Bob Lohuis en Peter Striper werd met 3 jaar verlengd.  
In 2020 nam Jeroen Schwieters interim de vrijgevallen plek van secretaris in. Tussen 2020 en 2022 
namen Martijn Levelink, Bob Lohuis en Bart Hemme afscheid en de vrijgevallen plekken werden 
interim ingenomen door Ruben Schwieters, Rik Wenneker en Jordy Schepers. 
Periodiek was er overleg met het seniorenkader, jeugdbestuur, PR-commissie, verzorgers en 
spelersraad Schoonebeek 1. 
 
Scheidsrechterzaken / Wedstrijdzaken app. 
 
Alle daarvoor in aanmerking komende junioren behaalden hun Spelregelbewijs.  
De aanstelling van de scheidsrechters wordt geregeld door Nick Schulte.  
Quinten Gepken, Tim Striper, Sven Koop & Siem Hegeman behaalden hun certificaat voor het 
begeleiden van pupillen wedstrijden.  



Website / Social Media  
 
Naast de site, met daarop het oude tt337, worden ook de social media (Facebook, Instagram, 
Twitter) veel geraadpleegd en voorzien van informatie. Ook de team-app en voetbal.nl zijn 
belangrijke informatiebronnen.  
  
Accommodatie / Klussengroep 
 
De klussengroep nam het grootste gedeelte van de kantineverbouwing voor hun rekening.  
Het energieverbruik wordt maandelijks in de bestuursvergadering besproken.  
De lijnen werden door De Belijners met GPS uitgezet en door de klussengroep wekelijks getrokken.  
 
Supportersvereniging 
 
De supportersvereniging nam in 2019 de kerstafsluiting voor haar rekening en de zaterdagavond van 
de bazar in februari 2020. Hierna kwamen de activiteiten door corona lange tijd stil te liggen, tot 
“Super Sundag” 6 maart 2022. Deze zondag speelden alle teams thuis en werd de dag afgesloten met 
zanger Orlande Uitenwerf. Ook werd er voor de promotiewedstrijd naar USV Nieuwleusen door de 
supportersvereniging een busreis georganiseerd. 
 
Bazar / Acties 
 
In februari 2020 werd in Café Bargerveen tot nu toe voor de laatste keer de bazar georganiseerd.  
Om in de corona tijd toch inkomsten te genereren werden er in 2021 diverse acties op touw gezet nl.  
Hutspot actie, BBQ actie & Rollade actie. 
 
Sponsoring / Tenuevoorziening 
 
Deelname aan de Rabobank ClubSupport leverde in 2020 € 671,- op en in 2021 € 1135,41 
Er werden diverse nieuwe sponsoren verwelkomt en rond het hoofdveld nieuwe reclameborden 
geplaats. 
 
Seizoeneinde 
 
Op zondag 19-06-2022 vond de seizoensluiting plaats. Door de promotie van Schoonebeek 1 & het 
kampioenschap van Schoonebeek 2 bleef het lang gezellig.  
Door het late eind van de competitie was het niet mogelijk om het 12 apostelentoernooi te houden.  
Op zaterdag 25 juni was de Medewerkersdag, er was een ouderwetse fietstocht en ’s avonds een 
buffet verzorgd door Cafetaria De Spinde.  
Het activiteitenweekend vond plaats op 9 en 10 juli en kende een goed verloop. 
 
Verder nog noemend waardig om te vermelden is dat Henk Herbers, mede door zijn werkzaamheden 
bij de vereniging, koninklijk is onderscheiden en zich nu Lid in de orde van Oranje-Nassau mag 
noemen.  
 
Ter afsluiting van dit jaarverslag rekenen wij voor het komende seizoen weer op respect en 
toewijding, wensen we de geblesseerde spelers een voorspoedig herstel en wensen we alle senioren- 
en juniorenteams en begeleiding veel succes en voetbalplezier! 
 
 
 

Jeroen Schwieters, secretaris v.v. Schoonebeek, 14 november 2022 


