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VOORWOORD
In dit jaarverslag vertellen we, als aanvulling op de financiële cijfers, wat er het afgelopen seizoen in onze
volleybalclub allemaal heeft plaatsgevonden.

BESTUUR
Het bestuur bestond het seizoen 2016-2017 uit:
Nynke van Zanden
Voorzitter
Magda Schreuder
Secretaris
Kees Bastiaansen
Penningmeester & wedstrijdsecretariaat
Roy Kreuger
Technische commissie & contacten NeVoBo
Rikus Linker
Contacten sponsors, extern
Marlien Klijnstra
Jeugd
Gauke Bos
Algemeen zaken
Gauke Bos gaf aan te willen stoppen met het bestuurswerk. Gauke nogmaals hartelijk dank voor alles wat je
gedaan hebt. In het najaar is Marlien Klijnstra ons bestuur komen versterken met jeugd als portefeuille.
Zoals te zien is liggen er meerdere taken bij één persoon. Het zou mooi zijn als we leden vinden voor het
wedstrijdsecretariaat dan wel het penningmeesterschap.

VRIJWILLIGERS IN ONZE CLUB
In onze vereniging waren afgelopen seizoen, naast het bestuur, nog meer mensen actief om de vereniging
draaiende en levendig te houden. Hierbij een overzicht van deze groep:
Cees Winters
Trainer H1
Al-Bert Westerveen
Trainer H2
Theo Dijkstra
Trainer dames AFC/VCM
Ronald Bakker
Trainer Meisjes C1
Kees Bastiaansen
Trainer Meisjes C2
Regina van Bolhuis
Trainer Meisjes C
Roy Kreuger
Trainer mini’s
Eric Wattez
Trainer mini’s
Rients Nijdam
Trainer mini’s
Jan Zijlstra
Trainer recreanten
Martin Kippersluis
Trainer recreanten
Anita Werkman
Irma Nijdam
Barbra de Jong
Hendrika Kort

Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie

Wim Stegink

Scheidsrechter+begeleiding/coach

Aniek de Boer

Website beheer

Annie Mesken

Ledenadministratie

Marleen Schapelhouman

omroepen op mini-toernooien

Iedereen heel erg bedankt voor het werk en de activiteiten die zijn verricht. En uiteraard ook dank aan alle
ouders die hebben gereden, gecoacht en geholpen bij de mini-trainingen.
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LEDENONTWIKKELING
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Aan het eind van het seizoen hadden we 85 leden. Omdat de vorige keren de teldatum in oktober was, kan
deze lichte ledenstijging enigszins vertekenend zijn.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016/2017
De kascontrole is verricht door Wouter Bergsma en Rients Nijdam. Het financieel jaarverslag 2016/2017 is
bij de agenda voor de ledenvergadering gevoegd. De cheque van het Rabo-coöperatiefonds van € 2000,- is
dit jaar voor een deel besteed aan shirts, ballen en materiaal voor de jeugd.

UIT DE TECHNISCHE COMMISSIE
Heren 1 heeft het helaas niet kunnen bolwerken in de 1e klasse, ondanks de noeste trainingsarbeid bij Cees
Winters en de coaching door Regina van Bolhuis.
Heren 2 heeft zich gehandhaafd in de 3e klasse. De training werd verzorgd door Al-Bert Westerveen.
Dames AFC/VCM Combi samen met enkele dames van VCM hebben we afgelopen seizoen een damesteam
in de competitie gehad. Ze hebben met veel plezier ervaring op gedaan in de 4e klasse onder leiding van
Theo Dijkstra als trainer/coach.
Meisjes C bij de jeugd heeft AFC een extra Meisjes C team kunnen inschrijven in de competitie, omdat veel
meisjes uit de mini’s over konden naar de C-jeugd. Beide C-teams kwamen uit in de 2e klasse. Om de
techniek van de jeugd meer aandacht te geven, konden zij op de maandagavond een extra training krijgen.
De meiden rouleerden elke week, zodat iedereen 2 keer per 3 weken aan de beurt kwam. Op donderdag
werd de teamtraining verzorgd door Kees Bastiaansen en Ronald Bakker en Regina van Bolhuis had de
leiding op de maandag. In de periode december tot half februari heeft Maaike Kosters de meisjes C2
getraind op donderdagavond.
Mini’s veel kinderen zijn doorgestroomd naar meisjes C waardoor we in het afgelopen seizoen 1 miniteam
hadden dat uitkwam in niveau 4 en een team in niveau 5. Het mini-team N4 is kampioen geworden.
Aan het begin van het seizoen zijn er veel nieuwe leden bijgekomen en bestond de groep uit 17 kinderen.
Naast dat de groep te groot werd voor één trainer, was ook het niveauverschil te groot. Daarop is besloten
ouders in te roosteren om tijdens de training te helpen. De leiding over de trainingen bleef in handen van
Roy Kreuger. Aan het einde van het seizoen waren Eric Wattez en Rients Nijdam structureel betrokken bij de
trainingen.
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UIT DE JEUGDCOMMISSIE
▪ Anita Werkman liet het bestuur weten dat ze aan het eind van het seizoen wilde stoppen met de
werkzaamheden voor de jeugdcommissie. Anita langs deze weg nogmaals heel erg bedankt voor je
jarenlange inzet!
In de loop van het seizoen zijn Irma Nijdam, Barbra de Jong en Hendrika Kort in de jeugdcommissie
gegaan, waarmee deze weer op sterkte is, dank daarvoor!
▪ Aan het begin van het seizoen hebben we ouders voor het eerst uitgenodigd voor een informatieavond.
Daarin is een toelichting gegeven op trainingen, wedstrijden en de vereniging. Het waren goed bezochte
bijeenkomsten die door de aanwezigen gewaardeerd werden.
▪ Nieuw dit seizoen was dat we ouders hebben gevraagd om te assisteren bij de trainingen van de mini’s,
omdat de groepen te groot en de niveaus te verschillend waren voor één trainer. Dit bleek uiteindelijk
onder ouders voor veel enthousiasme te zorgen waardoor aan hulp geen gebrek was. Ouders gaven aan
het leuk te vinden zo meer betrokken te worden bij de sport van hun kinderen en het heeft er toe geleid
dat er nieuwe trainers zijn opgestaan.

ONZE RECREANTEN
Op maandag en donderdag speelt een groot aantal mensen een gezellige pot volleybal onder leiding van
respectievelijk Jan Zijlstra en Martin van Kippersluis. Even dreigde de maandagavondgroep een tekort aan
spelers te krijgen, maar er melden zich gelukkig nieuwe leden die recreatief willen volleyballen.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
De opkomst bij de tellers en scheidsrechters was dit seizoen weer goed. En met hulp van meisjes C bij de
minitoernooien verliep ook dit naar wens.
De samenwerking met VCM blijft prettig en constructief. Er is goede afstemming over mogelijkheden voor
combi-teams, over inzet van scheidsrechters en het delen van de zaal.
Dit seizoen zijn we gestart met het digitale wedstrijdformulier. Het was even wennen, maar al snel werden
de uitslagen goed ingevoerd.

SPONSORCOMMISSIE
▪ Er is dit jaar gestart met de Set-Up actie. Bedoeling van deze actie is extra geld in te zamelen om leuke
activiteiten te kunnen organiseren voor alle leden en tegelijkertijd de onderlinge betrokkenheid tussen
de leden van onze vereniging nog verder te vergroten. Iedereen die lid is of op een andere manier
betrokken is bij AFC Volleybal, kon zijn/haar talenten, kwaliteiten, interesses en creatief vermogen voor
een bepaald bedrag beschikbaar te stellen voor anderen in de vereniging. Er zijn zeker mooie initiatieven
geweest, maar het bleek ook lastig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het bestuur gaat kijken
hoe hier een vervolg aan te geven, omdat het wel wenselijk is dat met acties extra geld wordt
opgebracht voor club-activiteiten.
▪ De VZ-jes van de Albert Heijn levert niet veel op, maar alle kleine beetjes helpen.
▪ De Poiesz-actie is dit jaar gedaan door de afdeling badminton en de opbrengst wordt verdeeld onder de
afdelingen van AFC-Omni.

OVERIGE ACTIVITEITEN
▪ Op 24 september vond de startactiviteit voor de jeugd plaats. Met een groep van 21 kinderen is
gekanood in Ravenswoud.
▪ Ook de Pieten zijn weer langs geweest tijdens de trainingen in december om te trakteren en een klein
presentje brengen.
▪ Op 19 december is het eindejaarstoernooi samen met VCM georganiseerd.
▪ Half april hebben de C-meiden het eerste herenteam van Lycurgus als ballenmeisje geholpen bij de halve
finale van de play-offs.
▪ Op 18 mei is het ouder-kind toernooi weer georganiseerd. Met een volle zaal vol enthousiaste
volleyballende jeugd met hun ouders is het seizoen afgesloten.
▪ Op 7 juli is een grote groep vooral jeugdleden naar Apeldoorn geweest om het Nederlands dames team
aan te moedigen in de World Grand Prix wedstrijd tegen Thailand.
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