D.O.S.C. afdeling volleybal
Jaarverslag 2017-2018

Bestuur
Na de jaarvergadering van 30 mei 2017 bestond het bestuur uit:
Voorzitter + jeugdzaken: Terry
Secretaris:
Wedstrijdsecretaris:
Financiën:
Algemeen lid:
F

Scholman
Martine Kok
Trudy Evers
Tamara Dijs
rank van Garderen

Volgens het Huishoudelijk Reglement van de afdeling volleybal treedt elk jaar 1/3 deel van
het bestuur af. In 2018 zijn dat volgens rooster Terry Scholman (voorzitter) en Frank van
Garderen (algemeen lid). Terry stelt zich herkiesbaar, Frank niet.
Het bestuur is aan het begin van dit verslag jaar geconfronteerd met het voorstel van het
ZVC- bestuur om alle wedstrijden in Dijnselburg te gaan spelen en dus het spelen in zogenoemde 'buitenzalen' (zoals onze sporthal) af te schaffen. Uiteindelijk heeft bij stemming
meer dan de helft van de verenigingen die teams binnen de ZVC hebben spelen, tegen het
voorstel van het ZVC bestuur gestemd en hebben we dit onheil weten af te wenden.
Ledenaantal
Aantal leden per 01-05-2014:
65 >>
18 dames,
18 heren,
29 meisjes
Aantal leden per 01-05-2015: 67 >> 26 dames, 19 heren, 22 meisjes
Aantal leden per 01-05-2016:
64 >>
23 dames,
20 heren,
18 meisjes en
Aantal leden per 01-05-2017:
56 >>
19 dames,
16 heren,
18 meisjes en
Aantal leden per 01-03-2018: 50 >> 11 dames, 11 heren, 16 meisjes en 3 jongens

3 jongens
3 jongens

Trainingen
Er is ook dit jaar weer op dinsdagavond van 18.30 uur tot 22.00 uur getraind in onze eigen
sporthal op sportpark Den Dolder. Trainers waren:
(toernooi)mini’s
- Terry Scholman, Gerben Vos en Iris Vos
Dames ZVC-A
- Marcel van Garderen
Gemengd team
- Harm-Jan van Garderen
Heren ZVC
- Harm-Jan van Garderen
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Competities
Het is – vooral qua bezetting van de teams – een lastig seizoen geweest. Door personele problemen is het
herenteam in het najaar niet, zoals de laatste jaren het geval was, op de eerste maar op de tweede plaats
geëindigd.
Vanaf januari is het herenteam de thuiswedstrijden op dinsdagavondgaan spelen in de hoop dan eerder een
volledig team op de been te kunnen brengen. In het voorjaar is dit team op de 2e plaats geëindigd.
Het dames A team eindigde in het najaar net onder de middenmoot (5e van de 7), maar heeft zich in het voorjaar gerevancheerd door op de 2e plaats te eindigen.
Het gemengde team had de hele najaars competitie te kampen met blessures en vakantie, waardoor alleen bij
de eerste wedstrijd de drie 'eigen' heren aanwezig waren. Met behulp van de heren van het herenteam is het
hen wel gelukt om alle wedstrijden compleet aanwezig te zijn. Na de kwalificatieronde miste dit team op een
haar na het kampioenschap in de B-poule. In de voorjaarscompetitie zijn ze desondanks ingedeeld in de Apoule waar ze helaas als laatste zijn geëindigd.
De jeugd heeft het in hun eerste competitie meer dan goed gedaan. Met 20 van de 30 punten werden zij alleen door Cito voorbijgestreefd. Omdat Cito echter met dispensatiespelers (dat wil zeggen te oud voor deze
klasse) speelde, mocht Cito geen kampioen worden en ging de titel naar D.O.S.C.
D.O.S.C. 1 is in het voorjaar een klasse hoger ingedeeld dan in het najaar en speelde 1e klasse van niveau 5,
D.O.S.C. 2 is in de 2e klasse gestart. Beide teams zijn mooi in de middenmoot geëindigd.
Toernooien
Op 14 oktober werd weer het D.O.S.C. CMV-toernooi georganiseerd. Met in totaal 30 teams, waaronder 3
D.O.S.C. teams, was het een drukte van belang.
De CMV-jeugd heeft ook aan de andere toernooien in de regio deelgenomen.
Teambegeleiding
De CMV-jeugd hadden ouders van jeugdleden en Terry Scholman als vaste begeleiders.
Voor het vervoer van de jeugd naar toernooien werd weer een beroep gedaan op de ouders. Er werd een
schema gehanteerd dat zonder problemen is gevolgd.
Scheidsrechters en tellers
Voor het fluiten en tellen van wedstrijden zijn onze senioren ingeschakeld. Bij zowel de najaars- als voorjaarscompetitie is een fluit- en telschema gemaakt waarbij een zo eerlijk mogelijk toedeling is gemaakt.
Over het algemeen is de organisatie rondom de wedstrijden goed verlopen. Voor het fluiten hebben we ook
hulp van buitenaf gekregen: Ineke Stienstra en Gerard de Vries hebben beiden een aantal wedstrijden op zich
genomen, waardoor onze scheidsrechters enigszins ontlast konden worden.
Vergaderingen
Delegaties uit het afdelingsbestuur zijn weer naar vergaderingen van D.O.S.C. en de ZVC geweest.
Zoals intussen gebruikelijk zijn de uitslagen van de ZVC-wedstrijden per mail doorgegeven.
Financiën
Als afdeling hebben wij geen eigen penningmeester en de financiën worden door het afdelingsbestuur samen
met de penningmeester van het Algemeen Bestuur ‘bewaakt’. Tamara Dijs houdt vanuit het afdelingsbestuur
het overzicht op de financiën. Ook dit jaar hebben de competitiespelende leden een eigen bijdrage betaald
voor de spelerskaart en de kleding.
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Kleding en sponsoring.
Alle teams spelen in wedstrijdkleding welke in het bezit is van de vereniging en waarvoor de leden een kledingbijdrage betalen. Ook dit seizoen hebben we een bijdrage ontvangen van hoofdsponsor Remia waarmee
kleding en materiaal is bekostigd. Tevens hebben we van de supportersvereniging bijdragen ontvangen. Daarnaast hebben wij geld ontvangen van de enige D.O.S.C.-sponsor die heeft aangegeven dat het bedrag ten
goede moet komen van de afdeling volleybal: Haarstudio Ronique.
Overige zaken
Dit seizoen hebben we opnieuw een informatieboekje voor alle leden uitgegeven, waarin naast algemene
informatie, de taken van de zaalwacht, de wedstrijdprogramma’s en teamsamenstellingen ook het rooster
van zaaldiensten is opgenomen.
Op de laatste trainingsavond van december is voor de CMV-jeugd een ouder-kindtoernooi georganiseerd. Het
Oliebollentoernooi wordt volgens traditie ook op deze avond gespeeld, dit jaar echter zonder oliebollen van
Edwin Kok omdat het toernooi al op 19 december plaatsvond.
Hoewel er dit keer maar een beperkte opkomst was met 21 mensen, waarvan 3 niet-volleybal-leden, was het
toch een gezellig en spannend toernooi.
Ook dit jaar is in juni een CMV-kamp georganiseerd. Met vrijwel alle jeugd en de hulp van Gerben, Michiel en
diverse ouders is dit weekend op en rond D.O.S.C. een succes geworden.
Wanneer het weer het toeliet, is er in de zomermaanden – afhankelijk van het aantal gegadigden op/bij de
Biltse Duinen dan wel in het Pleinesbos gebeachvolleybald. Gezien het feit dat er bijna alle dinsdagen gespeeld is, kan geconcludeerd worden dat dit initiatief succesvol is.

Den Dolder, 29 mei 2018
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